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1.02 Pregledni znanstveni članek

Evropa in svet ob koncu Velike vojne

Božo Repe
Dr., redni profesor

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za zgodovino 
Aškerčeva 2, SI–1000 Ljubljana, Slovenija

e-pošta: bozo.repe@ff.uni-lj.si 

Izvleček: 
Članek obravnava razmere v Evropi in svetu po prvi svetovni vojni. Analizira 
vzroke za vojno, ki so še danes predmet različnih in razlag, zakaj in kako 
je iz sprva lokalne vojne prišlo do vojne svetovnih razsežnosti, ki je vzela 40 
milijonov življenj, povzročila ogromno materialno škodo, sledilo pa je tudi 
maščevanje velikih razsežnosti. T. i. "versajska ureditev Evrope" je povzročila 
vzpon revanšizma, novega vala militarizma in totalitarnih ideologij (fašizma, 
klerofašizma, nacizma, komunizma). S koncem vojne se je začel nov protisloven 
svet. Zaznamovale so ga razpetost med revščino in bogastvom ter novim 
poneumljenjem, ki je vodilo v katastrofo. Hkrati pa tudi radikalen prelom s 
predvojno tradicijo, vrhunski dosežki človeškega razuma na vseh področjih, od 
znanosti in tehnike do umetnosti.

Ključne besede: 
ekonomska kriza, versajska mirovna pogodba, Društvo narodov, fašizem, 
klerofašizem, nacizem, komunizem, ženska emancipacija, protikolonialni boj, 
mirovna gibanja, izgubljena generacija 
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Krivda za vojno

Vprašanje krivde za vojno je prvo vprašanje, ki se zastavi po koncu tako veli-
ke katastrofe, kot je bila Velika ali prva svetovna vojna. To je vprašanje, ki si ga 
zastavljamo še danes. Po uveljavljenem političnem, pa tudi zgodovinopisnem 
prepričanju je poglavitni delež krivde za prvo svetovno vojno imela Nemčija. 
To je bilo nedvoumno zapisano tudi v 231. členu versajske mirovne pogodbe, 
ki so ji bile na osnovi te ugotovitve naložene neusmiljene reparacije.1 Nemčija 
je hotela svojo nadoblast razširiti iz Srednje Evrope globoko na Vzhod in še glo-
bje na jug (do Bagdada), po moči prehiteti Veliko Britanijo in postati vodilna 
sila evropskega kontinenta. V tej politiki je bilo že precej zametkov kasnejše 
politike tretjega rajha. Toda tudi brez nacistične propagande je bila med obema 
vojnama med Nemci precej razširjena t. i. "Dolch-stoß-Legende".2 Začel jo je 
feldmaršal in kasnejši predsednik weimarske Nemčije Paul von Hindenburg 
s pričevanjem v nemškem parlamentu 18. novembra 1919. Pred parlamen-
tarnim komitejem, ki je raziskoval krivdo nemškega poraza, je dejal, da mu je 
neki angleški general zatrdil, da je bila nemška armada (Nemčija) "zabodena 
v hrbet". Teza o nepremagani, a izdani nemški armadi je bila odrešujoča tako 
zanj kot za njegovega najtesnejšega sodelavca Ericha von Ludendorffa, s kate-
rim sta delila krivdo za nemški poraz (in sredi dvajsetih let postala tekmeca v 
predsedniški kampanji in goreča nasprotnika). Ludendorff jo je tri leta kasne-
je na široko razložil v svoji knjigi Kriegsführung und Politik.3 Podal se je tudi v 
ultranacionalistično politiko, sodeloval v poskusu državnega udara leta 1920 
(t. i. Kapp Putsch) in skupaj s Hitlerjem v münchenskem puču leta 1923 bil nato 
nacionalsocialistični poslanec, a se je na koncu z njimi razšel. Hindenburgo-
va teza je bila v tem času že "nadgrajena" s krivci. Nemčiji naj bi "nož v hrbet 
zabodli levica, katoliška cerkev, Židje in prostozidarji", kar je v dvajsetih letih v 
Nemčiji postalo splošno prepričanje in vir številnih zapisov ter sugestivnih pro-
pagandnih plakatov in karikatur. Versajski mir so Nemci imeli ne le za krivičen, 
temveč ponižujoč. Reparacije v višini kar 132 milijard zlatih nemških mark so 
leta 1923 sesule nemško valuto, spremenjeni načrti odlogi in posojila (Nemčija 
naj bi dolg odplačevala do leta 1988) pa so na koncu pripeljali do tega, da je 

1 Treaty of Versailles, 28 June 1919 (extract). Catalogue reference: FO 211/517 (28 Jun 1919), National 
Archives, http://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/firstworldwar/aftermath/p_versailles, pri-
dobljeno: 20. 3. 2019 (dalje: Treaty of Versailles). O nemški krivdi govorijo členi 227–231. Člen 227 je 
predvideval tudi, da bi nemškega kaiserja Wilhelma II sodili pred antantnim vojaškim sodiščem, a so 
se antantni politiki nato premislili. Do smrti leta 1941 je živel na Nizozemskem in računal, da se bo 
vrnil na oblast. 

2 Global Security, https://www.globalsecurity.org/military/world/europe/de-back-stab.htm, prido-
bljeno: 20. 3. 2019.

3 Erich Ludendorff, Kriegsführung und Politik (Berlin, 1922).
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dejansko plačala le okrog 20 milijard, leta 1932 pa so bile reparacije opuščene.4 
Toda krivda za vojno ni bila zgolj enostranska, industrijsko-vojaški, poli-

tični in ne nazadnje prestižni razlogi so v mnogočem vplivali na politiko tudi 
v drugih državah. Spodbujanje prepričanja o nacionalni večvrednosti ni bilo 
pri Britancih nič manjše kot v Nemčiji, Franciji ali ZDA. Pravzaprav je bil rasi-
zem rojen v Veliki Britaniji in je vse od 18. stoletja skozi številna "znanstvena" 
dela, predvsem pa zgodovinske knjige (npr. Edward Long)5 in literaturo (npr. 
Rudyard Kipling), ustvarjal večinsko prepričanje o večvrednosti belske (britan-
ske) civilizacije. Med prvo svetovno vojno se je ta vzorec zaradi upravičevanja 
milijonskih žrtev prenesel na sovražne narode in postal gonilna sila propagan-
de v vojno vpletenih držav. Evropska politika ni bila zmožna medsebojnih spo-
rov rešiti drugače kot z vojno, v kateri je vsak branil svojo "civilizacijo". Vojno 
so velike sile jemale kot sestavni del politike. V Prusiji in nato Nemčiji je veljalo 
prepričanje, da mora vsaka generacija doživeti vsaj eno, sicer se pomehkuži. 

Grozljiva izkušnja prve svetovne vojne je sicer presegla vse dotedanje. Poli-
tika uravnoteženja moči, ki je v Evropi urejala razmerja med velikimi silami vse 
od srednjega veka, je izgubila smisel in moč. Spremenila jo je vojna, nihče več 
ni bil nedotakljiv, nobenega ozemlja ni bilo več mogoče v celoti ubraniti, to sta 
spremenila bojni plin in letala. "Karkoli boste storili", je leta 1932 v govoru z 
naslovom "A Fear for the Future" pred britanskim parlamentom rekel konser-
vativni politik, zagovornik enostranske razorožitve in trikratni premier Velike 
Britanije med obema vojnama, Stanley Baldwin, "bombniki bodo vedno prišli 
skozi". Še pred tem pa "tudi ljudje z ulice se zavedajo, da ni sile na svetu, ki bi 
jih lahko zaščitila pred bombardiranjem".6 Ravnotežje politične, ekonomske in 
vojaške moči je zamenjalo popuščanje, t. i. "appaesement policy", ki ga je zago-
varjal Baldwin, za njim pa tudi drugi britanski ministrski predsedniki do Chur-
chilla. Posamične države naj bi ta politika obvarovala vojne, v primeru ZDA pa 
naj bi to storil izolacionizem, oboje pa je v resnici odprlo vrata drugi svetovni 
vojni. 

Zakaj politiki in državniki vojne, ki je v svetovno preraščala korak za kora-
kom od neštetokrat preizkušenega lokalnega spopada, tokrat pač med Avstro-
-Ogrsko in Srbijo, niso znali ustaviti, ni pravega odgovora. Ne zato, kot ugota-
vljajo številni pisci, ker ne bi bilo dovolj podatkov, ampak zato, ker jih je pre-

4 Richard James Overy, Tretji rajh (Ljubljana, 2015), str. 14.
5 Edward Long, History of Jamaica (Cambridge, 2010). Long je knjigo v treh delih napisal leta 1774, 

potem je bila večkrat ponatisnjena. Njegov odnos do Afričanov, britanskih in ameriških sužnjev je 
izrazito rasističen, postavlja jih na raven živali. Long je tudi ostro nasprotoval zgodnjim poskusom 
izobraževanja temnopoltih osvobojenih sužnjev, ki naj bi dokazali, da so temnopolti ljudje lahko 
enakovredni belcem, če imajo enake pogoje. 

6 Keith Middlemas, John Barnes, Baldwin : A Biography (London, 1969), str. 722–735. Tezo sicer izvirno 
pripisujejo italijanskemu generalu Giuliu Douhetu.
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več. Hobsbawm je menil, da so prejšnje omejene cilje zamenjali "neomejeni" 
politično-gospodarski cilji, igra na vse ali nič za globalno prevlado v svetu med 
Veliko Britanijo in Nemčijo.7 Povedano drugače: ko se je sprožil neustavljiv 
vojni plaz, ga ni bilo več mogoče spraviti na prejšnjo raven konkretnih, jasno 
določenih vojnih ciljev. Artur Clark je vzroke videl v nepreglednem in nepred-
vidljivem evropskem sistemu, nezaupanju ne samo med sovražniki, ampak tudi 
zavezniki ter ohlapnosti mednarodnih pogodb (vemo, da npr. Veliki Britaniji 
formalno ne bi bilo treba v vojno zaradi Francije, op. p). "Kriza, ki je izzvala 
vojno leta 1914, je bila plod skupne politične kulture", je zapisal v Mesečnikih.8 
Zato je kritiziran, češ da je relativiziral nemško krivdo.

Pa se je ta kultura po vojni kaj spremenila? Kljub volji nekaterih državnikov, 
vojnim ciljem antantnih zaveznikov in ustanovitvi Društva narodov gotovo ne. 
Če bi se, ne bi sledila še ena, strašnejša. 

Politika in diplomacija sta bili popolnoma odtujeni od realnega sveta, živeli 
sta v svojem zaprtem svetu in v svojih predstavah. Še mnogo bolj odtujene so 
bile tedanje kronane glave: nemška, avstrijska, ruska. To ni sprožilo le prve sve-
tovne vojne pač pa tudi socialne revolte velikih razsežnosti in kot največjega 
med njimi, rusko revolucijo. 

Maščevanje in revanšizem

Med 11. novembrom 1918, ko je bilo podpisano premirje, in 28. junijem 1919 
je potekala pomorska blokada Nemčije, več kot 500.000 civilistov je umrlo 
zaradi pomanjkanja. Po nekaterih interpretacijah naj bi antantne sile vendar-
le še pred podpisom mirovne pogodbe dostavljale hrano in pomoč, po dru-
gih naj bi Nemčija sama zavračala to pomoč, ne glede na vzroke število mrtvih 
ostaja. To je poleg versajskega diktata in posledično kriznih razmer ter teorije 
o neporaženosti vojske in nožu v hrbet še dodatno spodbujalo nemški revan-
šizem. Ni šlo več za rivalstvo, Francija je postala smrtna sovražnica nemškega 
naroda. Nekdanji vojaki so se znotraj formalno demokratične weimarske repu-
blike organizirali in skrivaj vadili, nabavljali orožje v Sovjetski zvezi, tudi plin. 
Že leta 1919 so se pojavili kljukasti križi, Nemčija je manj kot petnajst let čakala 
na vodjo, ki jo bo peljal v novo, tokrat zmagovito vojno. Da vojne ni konec, 
je zatrjeval Ernst Jünger, avtor večkrat predelanega in ponatisnjenega dnevni-
ka z zahodne fronte In Stahlgewittern (V viharju jekla).9 Jünger, nosilec najviš-

7 Eric Hobsbawm, Čas skrajnosti : svetovna zgodovina 1914–1919 (Ljubljana, 2000), str. 27 (dalje: 
Hobsbawm, Čas skrajnosti).

8 Christopher Clark, Mesečniki : kako je Evropa leta 1914 zabredla v vojno (Ljubljana, 2017), str. 530. 
9 Ernst Jünger, In Stahlgewittern : aus dem Tagebuch eines Stoßtruppführers (Berlin, 1922). 
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jih nemških odlikovanj in simpatizer nacizma, je do konca več kot stoletnega 
življenja ostal eden najvplivnejših nemških pisateljev in mislecev. Glorificiral je 
vojno kot nujno transcedentalno izkušnjo. O weimarski republiki je dejal, da 
"sovraži demokracijo kot kugo".10

Pritrjeval mu je somišljenik Friedrich Wilhelm Heinz, prav tako odlikovani 
vojak in časnikar po vojni član tajne teroristične organizacije Consul, ki je v 
dvajsetih letih delovala proti weimarski republiki, pri čemer je ustanovila tudi 
paramilitaristične Freikorps. V svojih (tudi literarnih) delih je zatrjeval, da pla-
men vojne v bivših vojakih gori naprej. Heinz je bil sicer privrženec Kaiserja v 
eksilu, hotel ga je pripeljati nazaj, že leta 1939 je bil med organizatorji zarote 
proti Hitlerju, prav tako leta 1944, pred tem je bil z divizijo Brandenburg v Jugo-
slaviji, po drugi vojni je bil politik in začetnik nemške tajne policije. Ljudje kot 
sta Jünger in Heinz, z vojaško izkušnjo, in nepriznavanjem poraza, s političnim 
in literarnim talentom ter dobrim poznavanjem klasične nemške filozofije, iz 
katere je črpal tudi nacizem, so sooblikovali javno mnenje v šibki in razdeljeni 
weimarski republiki in skušali (tudi brez Hitlerja) uvesti stari, militantni pruski 
red.

Osnova novega vala militarizma so bili veterani. Ti so se v zaščito svojih 
pravic, za pomoč vojnim invalidom pa tudi zaradi poudarjanja svojih zaslug 
za domovino začeli organizirati v veteranskih društvih. Taka društva so nastala 
v Nemčiji, Avstriji, Italiji, Franciji, Kanadi pa tudi v drugih državah. Francoska 
veteranska organizacija je imela v dvajsetih letih skoraj 350.000 članov, nemška 
pa kar 1.400.000. Nekatere invalidske organizacije, zlasti tiste, ki so imele že 
starejšo, predvojno tradicijo, kot v Italiji Associazione Nazionale degli Invalide 
della Guerra so imele tudi eliten, neke vrste klubski, pomen. V weimarski repu-
bliki, ki je bila socialno najbolj napredna država v Evropi (razne oblike trajne 
socialne pomoči je dobivalo več kot šest, 6 milijona ljudi, to je 10 % prebival-
stva), je država še posebej skrbela za vojaške invalide. In to celovito: od inva-
lidskih priznavalnin in invalidnin do oskrbe, prešolanja in zaposlovanja. Kljub 
temu pa je prihajalo do stalnih protestov in demonstracij invalidskih organiza-
cij, ki so bile vključene v poulične boje proti državi in sistemu. Nemški veterani 
in invalidi so, čeprav je država zanje skrbela verjetno najbolje v Evropi (kar je bil 
poleg reparacij tudi eden od pomembnih vzrokov za finančni zlom), weimar-
sko republiko "prezirali in se ji upirali ter aktivno pomagali na oblast nacional-
socializmu in Hitlerju."11 

Maščevanje je bila temeljna beseda povojnih govorov in političnih progra-

10 Michael Hofmann, "Introduciton", v: Storm of steel, Ernst Jünger, ur. Michael Hofmann (New York, 
2004), str. vii.

11 Božo Repe, Peter Pavel Klasinc, France Kresal, "Vojni invalidi v zgodovini", v: Zbornik Zveze društev 
vojnih invalidov Slovenije : 1994–2004, ur. Ivan Pivk (Ljubljana, 2004), str. 31.
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mov, med katerimi je danes najbolj prepoznaven Hitlerjev Mein Kampf. A ni šlo 
le za Nemčijo. Razočaranje je bilo tudi drugje. V Franciji je demobilizacija trajala 
dve leti, devet milijonov moških je bilo tako rekoč pozabljenih, hrepenenje po 
njih je v čustveni pesmi, ki je nastala še med vojno, leta 1916, v povojnih letih na 
višek slave poneslo Mistinguett, tedaj najbolj znano francosko pevko, plesalko 
in igralko. Leta 1920 je prvič nastopila s pesmijo Mon Homme in z njo izrazila 
čustva milijonov Francozinj, ki so po letih vojne dočakale vrnitev svojih fantov 
in mož. 12 

Vojna je spremenila generacije. Tedaj se je za vojno generacijo uveljavil izraz 
"izgubljena generacija" (kasneje uporabljen sicer tudi za druge).13 V marsikateri 
državi so ugotavljali, da so moški, ki so se vrnili iz vojne, otopeli, da so se navadi-
li zgolj poslušati komande, da nimajo nobene iniciative in niso zmožni normal-
nega življenja (Kanada se je s tem prva spopadla kot z družbenim problemom). 
Deset tisoče ameriških črnih vojakov se je vrnilo v rasni pekel, v Evropi so jih 
tretirali enakopravno, v ZDA, še posebej na jugu, znova praktično kot sužnje. 

Posledice vojne

Ljudje 

Obračun vojne je bil tragičen. Številk zaradi pomanjkljivih statistik ali njiho-
vega neobstoja ne moremo niti približno prešteti, bolj ali manj gre za različne 
ocene, ki temeljijo na različnih virih in metodologijah.14 Okvirno se navaja več 
kot deset milijonov žrtev na frontah, dvajset milijonov ranjenih, deset milijo-
nov mrtvih zaradi posledic vojne, bolezni in pomanjkanja, skupaj okroglo 40 
milijonov. Gmotna škoda je šla v milijarde dolarjev, vojna je v naravi pustila 
neizbrisne sledi, ki se niso zacelile desetletja. Nekaj sto tisoč trupel, tiste, ki so 

12 Mistinguett (Jeanne Florentine Bourgeois 1875–1956), najbolj znana francoska igralka in pevka 
svojega časa. Leta 1920 je prvič nastopila s pesmijo Mon Homme in z njo izrazila čustva milijonov 
Francozinj, ki so po letih vojne dočakale vrnitev svojih fantov in mož. Pesem je postala kultna, za njo 
jo je prepevala tudi Edith Piaf in druge najbolj znane francoske šansonjerke.

13 Izraz pripisujejo ameriški pisateljici Gertrude Stein, ki je živela v Parizu. Po eni strani je bilo mišljenih 
40 milijonov tistih, ki vojne niso preživeli, po drugi tistih, ki so jo, a so ostali izgubljeni, brez razlage, 
zakaj so se sploh borili; brez orientacije in brez jasnih življenjskih ciljev. Izraz se je sicer prvotno nana-
šal na skupino ameriških piscev, ki je v dvajsetih letih živela in ustvarjala v Parizu (izraz je postal znan, 
ko ga je leta 1926 uporabil Ernest Hemingway v noveli The Sun Also Rises (v slovenskem prevodu 
Sonce vzhaja in zahaja)). 

14 Navajam nekaj virov: Source List and Detailed Death Tolls for the Primary Megadeaths of the Twentieth 
Century, Necrometrics, http://necrometrics.com/20c5m.htm, pridobljeno: 20. 3. 2019; First Military 
Casualties of World War One, First World War, https://www.firstworldwar.com/features/casualties.
htm, pridobljeno: 20. 3. 2019; Great War, PBS, http://www.pbs.org/greatwar/resources/casdeath_
pop.html, pridobljeno: 20. 3. 2019. 
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jih lahko prepoznali, so poslali domačim, večina padlih vojakov je zadnji mir 
našla na pokopališčih, razsutih po Evropi. Kiparji so po vojni delali dan in noč, 
skoraj vsaka vas je hotela svoj spomenik. 

T. i. španska gripa, kot so jo napačno poimenovali, ker je o njej prvi poro-
čal necenzurirani španski tisk, je pomorila vsaj 20 milijonov ljudi, ocene gredo 
celo tja do 50 milijonov ljudi, torej petkrat več, kot jih je vzela fronta. Ocene, da 
prva vojna v nasprotju z drugo ni bila totalna in ni zajela civilnega prebivalstva 
je izrazito ozkogledna. Šlo je za neko vrsto ptičje gripe, ki se je razširila iz bol-
nišničnega taborišča v Étaplesu (Étaples-sur-Mer, Pas-de-Calais), kamor so jo 
prinesli antantni vojaki.

Posledica vojne je bilo osem milijonov invalidov, desettisoči so postali kepe 
mesa, pošasti, ki so se jih bali pogledati lastni otroci. Tresavica ali psihični pro-
blemi, ki so jih spremljali do smrti, so postali sestavni del življenja nekdanjih 
frontnih vojakov. Nihče jim ni znal pomagati, okolje jih ni razumelo, mnogo-
krat tudi sami niso vedeli, kaj je vzrok njihovim težavam, saj je bilo psihiatrično 
zdravljenje sindromov, ki jih danes po neki drugi, mnogo kasnejši vojni poi-
menujemo "vietnamski", komajda na ravni prepoznavnosti, da je nekaj narobe. 

 Vojna je za sabo pustila 600.000 sirot, ki so jih po vseh državah razselili in 
strpali v različne domove in internate, le majhen del je v povojni obubožani 
družbe uspel dobiti nadomestne starše. 

S koncem vojne se je začel nov protisloven svet. Družbena in socialna raz-
merje so se začela rušiti tudi v zelo hierarhično urejenih družbah. Novi svet sta 
zaznamovala razpetost med revščino in bogastvom ter novo poneumljenje, ki 
je vodilo v katastrofo. Hkrati pa prišlo do radikalnega preloma s predvojno tra-
dicijo in do vrhunskih dosežkov človeškega razuma na vseh področjih, od zna-
nosti in tehnike do umetnosti., atudi do silnega pohlepa po vsem. Hlastanje po 
užitkih, slavi in bogastvu za vsako ceno je npr. sugestivno izrazil F. Scott Fitzge-
rald v noveli The Great Gatsby (Veliki Gatsby, ki jo je izdal leta 1925, to je v obdo-
bju t. i. "Jazz Ages"; "Roaring Twenties"; "Golden Twenties"). Knjiga sprva ni izzvala 
zanimanja, danes je kultna, po njej sta bila posneta tudi dva filma. Fitzgerald 
je s svojim načinom življenja sam postal žrtev časa, ki ga je opisoval. Skupaj s 
sodobnikom, prijateljem in hkrati rivalom Ernestom Hemingwayjem je simbo-
liziral prodor ameriške kulture ne samo na književnem področju (poleg njiju še 
T. S. Eliot, James Joyce Sinclair Lewis, Ezra Pound in drugi), ampak še posebej 
na filmskem področju, v glasbi, vedno bolj pa tudi v modi. Seveda ni šlo zgolj za 
Američane, ti so pač skozi medije in denar postajali dominantni. Šlo je tudi za 
metropole in življenje v njih: Pariz, New York, celo Berlin; za začetek še danes 
trajajočega spopada med ruralnim in urbanim. 
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Spremenjena geostrateška razmerja

Iz razočaranja nad politično, socialno in mednacionalno ureditvijo so zra-
sle predstave o drugačni ureditvi odnosov med narodi in državami (Wilsonovih 
štirinajst točk), ki pa se niso uresničile, in o drugačnem, bolj pravičnem politič-
nem in socialnem sistemu, do katerega naj bi pripeljala revolucija. Ta je uspela 
le v eni državi – Rusiji, toda tudi tu je prinesla strahotno razočaranje: socialistič-
ni sistem, ki je zrasel iz revolucije, je po nasilju celo prekašal carističnega, tako v 
odnosu do posameznikov kot do narodov. 

Med vojno in ob koncu vojne so razpadli trije največji imperiji v Evropi: 
avstro-ogrski, ki je izgubil idealno lego, ki jo je imel v Srednji Evropi, ruski, ki se 

Georg Scholz, 
Industriebauern, olje 
na lesu 1920 (Heydt 
Museum Wuppertal). 
Dadaistična slika pri-
kazuje povojno razd-
vojenost in socialno 
razklanost weimarske 
Nemčije. Na sliki je 
pohlepna, profiter-
ska in izkoriščevalska 
kmečka družina, ki je 
obogatela na račun 
povojnega poman-
jkanja tako, da je 
skrivala, skladiščila 
in prodajala hrano 
lačnemu mestnemu 
prebivalstvu. Njene 
vrednote so še vedno 
izgnani kaiser (kipec 
na omari), pruska 
vojaška organizacija 
družbe (slika oficir-
ja), konservativizem 
(časopis Die Bote). 
Izvor bogastva sim-
bolizira slika novega 
žetvenega stroja. Oče 
z vrednostnimi papir-
ji na glavi drži bib-
lijo, mati ima v glavi 
izvijač, v rokah pa 
glinenega prašička; 
sin trpinči žabo.
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je nato povezal nazaj v Zvezo sovjetskih socialističnih republik, in turški, ki je 
povezoval velikanska azijska, severnoafriška in evropska ozemlja. Na povojnih 
mirovnih konferencah so ukrojili novo podobo sveta, ki se je začel tudi institu-
cionalno povezovati (Društvo narodov), čeprav so nasprotja, razlike in tekmo-
vanje ostali. Že med vojno se je začela doba t. i. globalne civilizacije (vstop ZDA 
v vojno, ki je dal do tedaj pretežno evropski vojni svetovne razsežnosti), pa tudi 
ideološka delitev sveta, ki pa je svoj višek dosegla šele po drugi svetovni vojni. 
Vse bolj so v ospredje stopale države z drugih kontinentov. 

ZDA so se (razen, kar zadeva latinsko Ameriko in Karibe) potegnile v izola-
cionizem. Dominantni imperialni sili, čeprav oslabljeni, sta ostajali Velika Bri-
tanija in Francija, ki sta tudi vsilili mir po svoji meri in se vrnili k ustaljenim 
vzorcem obnašanja, tajnim sporazumom, delitvi kolonij poraženk. Sovjetska 
zveza je postopoma vstopala v čevlje svoje predhodnice carske Rusije. Rusija 
se je s separatnim mirom z Nemčijo, podpisanim v Brest-Litovsku marca 1918, 
odrekla Estoniji, Finski, Latviji, Litvi, Ukrajini in tistemu delu Poljske, ki je bil 
dotlej v ruskem carstvu. Ker se je Rusija z Brest-Litovskim mirom odrekla paktu 
o delitvi Poljske iz leta 1772, s katero so si jo razdelile Prusija, Rusija in Avstrija, 
je to ustvarilo možnost za Poljsko, da se združi in zahteva meje iz leta 1772. S 
porazom Nemčije je pakt izgubil veljavo in ko sta se obe državi v tridesetih letih 
okrepili, se je negotovost v teh državah, pa tudi širše v Srednji Evropi, povečala 
in ta ozemlja so znova postala predmet tekmovanja za vpliv in ozemlja ter na 
koncu tudi fizične delitve med Nemčijo in Sovjetsko zvezo. 

S prvo svetovno vojno je Evropa izgubila primat, ki ga je potrpežljivo z raz-
iskovanjem, kolonialnimi osvajanji, misijonarstvom, vojnami in trgovino gradi-
la skozi stoletja. Vojni cilj, to je "popolna zmaga", je bil po Hobsbawmu "absur-
den in samouničujoč cilj, ki je bil poguben tako za zmagovalce kot poražence". 
Novi, versajski red ni mogel zdržati dolgo, ZDA, sedaj vodilna svetovna sila, so 
od njega odstopile, Nemčija in Sovjetska zveza sta bili potisnjeni na stran.15 Z 
novo ekonomsko krizo je bila do konca prekinjena komaj začeta globalizacija, 
liberalizem, zreduciran na dobičkarstvo, pa je podlegel vzponu novih, militan-
tnih ideologij. 

Nova svetovna ureditev in Društvo narodov

Že med vojno so nastajale razne vizije, najpomembnejšo je osmega januarja 
1918 naznanil ameriški predsednik Woodrow Wilson v poslanici ameriškemu 

15 Hobsbawm, Čas skrajnosti, str 32.
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kongresu. Obsegala je štirinajst točk o povojnih mednarodnih odnosih.16 Načrt 
je med drugim predvideval odprte mirovne pogodbe brez tajnih aneksov, svo-
bodno plovbo po morjih zunaj teritorialnih meja, odpravo gospodarskih pre-
graj, omejeno oborožitev držav, nepristrans ko ureditev kolonialnih vprašanj, 
popravke italijanskih meja po jasno razpoznavnih narodnostnih črtah (kar bi 
bilo zelo pomembno za Slovence, če bi se uresničilo), pravico avstro-ogrskim 
narodom do avtonomnega razvoja, in ustanovitev mednarodne združbe naro-
dov, ki naj bi skrbela za politično neodvisnost in ozemeljsko nedotakljivost 
velikih in malih držav. Mnogi narodi v Evropi in svetu so Wilsonov načrt sprejeli 
z upanjem iz zadovoljstvom. Toda nasproti so mu stali že med vojno sklenjeni 
tajni sporazumi in prepričanje zmagovalnih evropskih sil, da lahko poražen-
cem postavljajo neomejene pogoje in brez njih ukrojijo novo podobo Evrope 
in sveta. Wilsonovem načrtu so nasprotovali tudi Američani, saj so menili, naj 
Evropa sama ureja svoje probleme, ZDA pa naj skrbijo za svoj napredek in kon-

16 President Woodrow Wilson's Fourteen Points, The Avalon Project, http://avalon.law.yale.edu/20th_
century/wilson14.asp, pridobljeno: 20. 3. 2019. 

Evropa 1918 – zemljevid (Stoletje svetovnih vojn (Ljubljana, 1981), str. 106)
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trolo na ameriškem kontinentu. Zaradi takega stališča ameriški kongres tudi ni 
potrdil (ratificiral) pariške mirovne pogodbe. 

Pariška mirovna konferenca je s t. i. versajskim mirom postavila temelje 
nove ureditve Evrope in sveta. V ospredju je bila Nemčija17. Sledile so pogodbe 
z Avstrijo (Saint-Germain, 10. septembra 1919); Bolgarijo (Neuilly, 27. novem-
bra 1919), Madžarsko (Trianon, 4. junija 1920); otomanskim imperijem oziro-
ma Turčijo (10. avgusta 1920, kasneje revidiran s pogodbo iz Lozane 24. julija 
1923).18 Tudi britanske kolonije, ki so sodelovale v vojni in imele velike žrtve 
(Avstralija, npr. več kot ZDA), so hotele povečanje svojih ozemelj, kar so jim 
omogočili s t. i. mandati. Mirovne pogodbe so med obema vojnama doživljale 
različne ocene, nekatere države jih ne morejo preboleti še danes (npr. Madžar-
ska, ki je izgubila dve tretjini ozemlja). Na konferenci je sodelo valo dvaintrideset 
držav, sporazume je pisalo petdeset komisij, ki so imele več kot 1600 sestankov. 
Toda na kon ferenci poražene države niso smele sodelovati in glavne odločitve 
so sprejeli trije ljudje: Woodrow Wilson, Lloyd George in George Clemencau, 
pomembno besedo pa je imel tudi itali janski ministrski predsednik Vittorio 
Emanuele Orlando, ki pa je bil zaradi velikih ozemeljskih apetitov Italije z Wil-
sonom v slabih odnosih. Nemčija je bila proglašena za glavnega vojnega krivca, 
določeno je bilo, da naj bi petdeset let plačevala reparacije (Francozi so zahte-
vali celo 800 mili jard zlatih mark, vendar so višino kasneje do ločale reparacij-
ske komisije) izgubila je kolonije, letalstvo, večino mornarice, Alzacijo in Lore-
no ter del Poljske. Vojska je bila omejena na 100.000 mož. Nemci so to občutili 
kot strahotno krivico in ponižanje, kot "dokument sovraštva". Toda Nemčija se 
med vojno ni bojevala na svojem ozemlju, nemška industrija je ostala nedota-
knjena, Nemčija pa – razen izgubljenih pokrajin – enotna, kar ji je med obema 
vojnama omogočilo ponoven hiter vzpon. Če ne bi bilo izrazitega francoskega 
nasprotovanja, bi bili v Nemčijo vključeni tudi Sudeti in Avstrija, Nemčija pa bi 
iz vojne izšla sicer poražena, a mnogo močnejša, kot je vanjo vstopila. 

Tudi mnogi drugi narodi so versajski mir sprejeli z razočaranjem, ker se 
niso izpolnile obljube o samoodločbi narodov ali pa so se izpolnile le deloma. 
Bolj trezni ocenjevalci dogajanja so, nasprotno, menili, da je versajski mir kljub 
vsemu najbolj pravičen od vseh dotedanjih. 

17 The Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and Germany, the Protocol annexed 
thereto, the Agreement respecting the military occupation of the territories of the Rhine, and the Treaty 
between France and Great Britain respecting assistance to France in the event of unprovoked aggres-
sion by Germany. Signed at Versailles, June 28th, 1919, Archive, https://archive.org/details/treatyo-
fpeacebe00alli/page/18, pridobljeno: 20. 3. 2019. Glej tudi: Primary Documents – Treaty of Versailles: 
Articles 1–30 and Annex, First World War, https://www.firstworldwar.com/source/versailles1-30.
htm, pridobljeno: 20. 3. 2019. 

18 Paris Peace Conference, 1919, New World Encyclopedia, http://www.newworldencyclopedia.org/
entry/Paris_Peace_Conference,_1919, pridobljeno: 20. 3. 2019. 
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Poleg sklenitve miru z Nemčijo je bila glavna naloga mirovne konference 
ureditev odnosov in določitev meja med novonastalimi državami v vzhodni 
in južni Evropi. Finska, Estonija, Latvija in Litva so dobile neodvisnost, Poljska 
je bila obnovljena kot neodvisna država, na ozemlju nekdanje Avstro-Ogrske 
so nastale Avstrija, Madžarska, Kraljevina SHS in Češkoslovaška, dele njene-
ga ozemlja sta dobili tudi Romunija in Italija. Določanje meja je bilo težavno, 
treba je bilo iskati kompromis med velikimi apetiti posameznih velikih držav, 
že sklenjenimi medvojnimi dogovori, deklariranim narodnostnim principom 
in težnjami, da bodo sosede Sovjetske zveze čim močnejše in se bodo lahko 
uprle širjenju boljševizma (t. i. "cordon sanitaire"). Tudi novonastale države so 
si, čeprav so se same sklicevale na narodnostna načela, skušale prigrabiti čim 

Versajski "veliki štirje": Thomas Woodrow Wilson, David Lloyd George, Vittorio Emanuele Orlando, 
Georges Eugène Benjamin Clemenceau, slika italijanskega karikaturista De Marisa. (Stoletje svetovnih vojn 
(Ljubljana, 1981), str. 107)
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več sosednjega ozemlja. Več kot leto dni je bilo po trebno, da je bila večina meja 
določena in sklenjene po godbe, nekateri problemi pa so se reševali še leta 
pozneje in so bili vir nenehnih sporov med državami. 

Za to, da nikoli več ne bo prišlo do vojne, naj bi skrbelo Društvo ali liga 
narodov. Ustanovljeno je bilo 29. 4. 1919 z nalogo varovati mir v svetu, zmanj-
šati oborožitev in reševati spore z mednarodnim sodelovanjem. Društvo naro-
dov je imelo tri glavne organe: skupščino, svet in sekretariat. Sedež je bil v Žene-
vi.19 Društvo ni imelo oboroženih sil, sankcije proti posameznim kršiteljicam 
so bile mlačne in neučinkovite (npr. proti Italiji zaradi napada na Abesinijo – 
današnjo Etiopijo). Društvu je sicer uspelo rešiti nekaj problemov, toda bilo je 
odgovorno tudi za t. i. sistem mandatov (delitev kolonialnih ozemelj Nemčije 
in otomanskega imperija "v upravo" zavezniškim državam) in ni imelo učinko-
vitega mehanizma za ukrepanje proti agresivni politiki držav, ki so si prisvajala 
kolonije ali sosednja ozemlja. Med velikimi krizami pred drugo svetovno vojno 
so velike sile Društvo narodov enostavno ignorirale. 

Manjšine 

Povojne razmejitve so odprle tudi vprašanje manjšin. Podpisane so bile števil-
ne pogodbe bodisi med posameznimi državami bodisi z Društvom narodov ali 
podane unilateralne izjave o zaščiti manjšin. Z društvom narodov so jih podpisa-
le npr. Poljska (ta ga je podpisala prva junija 1919 in je služil kot primer za druge 
pogodbe), Kraljevina SHS, Češkoslovaška. Nekatere države so jih morale podpi-
sati, če so hotele povečati ozemlja (Romunija, Grčija). K zaščiti manjšin so se sicer 
morale obvezati predvsem poražene države (Nemčija, Avstrija, Bolgarija, Turčija). 
Nekatere države so se morale obvezati, da bodo ščitile manjšine kot pogoj, da so 
lahko vstopile v društvo narodov (Albanija, Litva, Estonija, Latvija) 20

V novonastalih državah je bilo več milijonov ljudi drugih narodnosti in 
mnogi narodi so bili razdeljeni med več držav. Čeprav so bile manjšine večino-
ma formalno zaščitene z mednarodnimi dogovori, je ves čas po vojni prihaja-
lo do velikih migracij. Ljudje so najprej bežali pred drugo nacionalno oblastjo, 
potem pa tudi pred avtoritarnimi in diktatorskimi režimi, ki so nastali (zlasti 
pred komunizmom in fašizmom).21

19 Primary Documents – Treaty of Versailles.
20 Albania – Declaration concerning the Protection of Minorities in Albania. Geneva, October 2, 1921, 

League of Nations Treaty Series. http://www.worldlii.org/int/other/LNTSer/1922/51.html, pridoblje-
no: 20. 3. 2019. 

21 Več o tem: Stanislaw Sierpowski, "Minorities in the System of the League of Nations," http://www.wbc.
poznan.pl/dlibra/plain-content?id=256172, pridobljeno: 20. 3. 2019. 
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Revolucije

Štiriletna vojna je temeljito spremenila podobo Evrope in sveta. Zamajala je 
tudi parlamentarni koncept ureditve, ki se je pred vojno komajda dobro začel 
izvijati iz fevdalnih okvirov. Svet je pretreslo deset dni ruske revolucije, če si 
izposodimo znano oznako Johna Reeda. Seveda ni šlo le za deset dni, gre pač za 
posrečeno novinarsko oznako, ki je v uvodu k knjigi leta 1919 jasno povedal, 
da v tem boju "njegove simpatije niso bile nevtralne", da pa je s svojo zgodbo 
o teh velikih dneh "skušal gledati dogajanje z očmi vestnega novinarja, ki ga 
zanima resnica".22 John Reed ni bil edini, ki je delil simpatije z ruskimi revo-
lucionarji in upanje za prihodnost človeštva polagal v zmago revolucije. Soci-
alni upor se je kuhal dolgo in po mnogih državah, vojna pa je dala dodatno 
priložnost. Zakaj ravno v Rusiji, je še danes uganka. Ilja Erenburg, znani ruski 
pisatelj in propagandist, ki je tudi sam postal žrtev revolucije (Stalinovih čistk), 
je v usta enemu svojih junakov položil besede: "Morda zato, ker smo imeli več 
srca in manj kruha"23 Revolucionarni program boljševikov se je oblikoval v t. i. 
aprilskih tezah: ne parlamentarna, pač pa sovjetska revolucija, odprava poli-
cije in vojske in oborožitev ljudstva, zaplemba velikih zemljiških posestev in 
nacionalizacija zemljišč, združitev bank v eno samo finančno ustanovo pod 
nadzorstvom sovjetov, nadzor nad proizvodnjo in delitvijo dobrin. Program je 
združeval tri gesla: "Oblast sovjetom! Zemljo kmetom! Mir ljudem!" Kasneje je 
bil razširjen še s stališči do nacionalnega vprašanja, po njem naj bi v caristični 
"ječi narodov" narodi dobili pravico do samoodločbe vključno z odcepitvijo in 
ustanovitvijo lastne države, bili naj bi povsem enakopravni, narodne manjšine 
in etnične skupine pa naj bi dobile možnosti za svoboden razvoj.24 Boljševiki so 
bili prepričani, da je ruski proletariat "doletela čast" (kot je dejal Lenin) zače-
tnika svetovne revolucije. Po njegovem prepričanju naj bi se vojna končala z 
revolucijo v vrsti dežel, oblast pa, da bo prevzel nov (delavski) razred. Druge 
države, vpletene v vojno, niso bile zmožne celovito oceniti pomena dogajanja 
v Rusiji in posledic nastanka prve komunistične države v svetu. Ko pa so se veli-
ke sile vendarle zavedle možnih posledic ruske "anarhije" za temelje obstoje-
čega družbenega reda, so priskočile na pomoč protirevolucionarnim silam v 
Rusiji. Bilo je prepozno, saj je revolucija že prešla najbolj kritično fazo začetne 

22 John Reed, Ten Days That Shook the World, file:///C:/Users/Uporabnik/AppData/Local/Microsoft/
Windows/INetCache/IE/T2HLCSJX/ten-days-that-shook-the-world-reed.pdf, pridobljeno: 20. 3. 
2019. 

23 Citirano po: Guiseppe Boffa, Zgodovina revolucij XX. stoletja : Evropa, ruska revolucija (Ljubljana, 
1970), str. 1 (dalje: Boffa, Zgodovina revolucij XX. Stoletja).

24 The 1919 Lenin Program of the CPSU (Bolsheviks).Adopted March 22, 1919 at the Eighth Congress 
of the Russian Communist Party, file:///C:/Users/Uporabnik/AppData/Local/Microsoft/Windows/
INetCache/IE/T2HLCSJX/ten-days-that-shook-the-world-reed.pdf, pridobljeno: 20. 3. 2019. 
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negotovosti. Boljševiki so organizirali aparat, s katerim ji je uspelo zmagati v 
državljanski vojni, ki je višek dosegla spomladi 1918. Uspelo jim je tudi odbiti 
posredovanje velikih sil ter nekaterih novonastalih sosednjih držav (skupaj je 
v intervenciji sodelovalo štirinajst držav, vendar z različnimi cilji, posredovanju 
pa so se upirali tudi zavezniški vojaki). A pričakovanja o širjenju revolucije po 
Evropi se niso uresničila. Revolucija na Madžarskem, ki je segla tudi na sloven-
sko ozemlje, je bila zatrta, prav tako na Bavarskem, čeprav so bile razmere v 
Weimarski republiki, pa tudi nekaterih drugih državah, vsa dvajseta leta nemir-
ne, na robu novega izbruha revolucije in tudi vedno bolj v znamenju konflikta 
med komunizmom in fašizmom. Sovjetska zveza je bila med obema vojnama 
edina država, ki je po boljševiški revoluciji in krvavi državljanski vojni začela 
"graditi" socializem, je pa potrpežljivo in vztrajno širila svoj vpliv preko medna-
rodne komunistične organizacije Kominterne in komunističnih partij v posa-
meznih državah. 

Dolga borba zoper fašizem, često ponesrečene revolucionarne borbe dvajsetih 
in tridesetih let, zmaga protifašistične koalicije v drugi svetovni vojni, nastanek 
novih socialističnih držav v polovici Evrope, kitajska revolucija, vstaja kontinen-
tov, ki jih je zatiral kolonialni režim, kubanska revolucija, nastanek socialističnih 
držav v Aziji, velik obseg, ki sta ga povsod zavzela delavsko gibanje in borba za 
demokracijo, dosežki, ki sta jih oba dejavnika dosegla predvsem v zadnjih dva-
jsetih letih, vse to so osnovne stopnje razvoja nove zgodovine, ki se je začela z 
zmago leta 1917. 

Tako je (brez temne plati teh procesov) petdeset let kasneje posledice 
oktobrske revolucije opisal Giuseppe Boffa.25 Takrat sta bila hladna vojna in 
"socializem kot svetovni proces" na višku. Dobrih dvajset let kasneje se je ideali-
stična, na enakopravnosti temelječa ideologija, udejanjena v obliki totalitarnih 
in avtoritarnih režimov, sesula ali (kot v primeru Kitajske) spremenila v neka-
kšen državni, partijsko nadzorovan kapitalizem. Na videz poraženi fašizem, ki 
je kot ideologija izšel iz rasizma, imperialnih pretenzij in uničevanja drugih, pa 
je sto let po prvi svetovni vojni znova začel preplavljati Evropo 

Pot v novo katastrofo: totalitarizmi, ideologije 

Med obema vojnama so v nekaterih državah prišle na oblast totalitarne politič-
ne sile in uvedle fašistične politične sisteme. Med temi sistemi so sicer obstajale 

25 Boffa, Zgodovina revolucij XX. stoletja, str. 414.
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precejšnje razlike, vendar so vsi imeli nekatere skupne poteze. Te so izhajale 
iz skrajno nacionalistične in šovinistične (do drugih ljudi in narodov sovra-
žno naravnane) ideologije, zanje sta bila značilna velika agresivnost in dikta-
torski režimi, na gospodarskem področju pa korporativna družbena ureditev 
(zanikanje razrednega boja, stanovska ureditev družbe pod nadzorom države). 
Poleg tega je bil zanje značilen antikomunizem, rasizem in revanšizem, naspro-
tovale so meščanskemu liberalizmu in poudarjanju individualnosti ter zagovar-
jale kolektivizem. Ponekod se je uveljavil tudi klerofašizem: tesen spoj fašizma 
in katoliške cerkve, ki je imel precejšen vpliv tudi v Sloveniji, zaradi specifičnih 
jugoslovanskih razmer pa formalno ni prišel na oblast.

Med tipične evropske fašistične države med obema vojnama štejemo Itali-
jo, Nemčijo in Španijo po državljanski vojni, v Aziji je bila to z nekaterimi spe-
cifičnostmi Japonska. V Latinski Ameriki so vojaške diktature, ki so se je zgle-
dovale po evropskih fašističnih državah v času krize v tridesetih letih, uvedli 
v Argentini, Braziliji, Čilu, Mehiki in še nekaterih državah. Vendar nobeni od 
teh vladajočih garnitur zaradi kaotičnih razmer, pisane mešanice narodov in 
ideologij ter vrste drugih posebnosti ni uspelo uvesti popolnega totalitarnega 
režima. 

"Vmesnih" sistemov, takih, ki so združevali prvine klasične meščanske uredi-
tve z elementi totalitarizma oz. diktature, je bilo precej tako v Evropi kot v Aziji. 
Mednje štejemo Poljsko, Jugoslavijo, Madžarsko, Romunijo, Bolgarijo, Kitajsko. 
Specifičnost teh držav je bila, da so bile predvsem kmetijske, moderni kapitali-
zem se je v njih šele uveljavljal, ni bilo demokratične politične tradicije, vojska pa 
je imela pomembno vlogo (vojaški vrh je predstavljal osrednji del vladajočih elit). 
Nekatere so bile obremenjene tudi s hudimi mednacionalnimi spori.26 

Ženska emancipacija 

 V preteklih desetletjih je bila ustvarjena nekakšna splošna, precej romantična 
podoba o tem, kako je prva svetovna vojna odprla vrata ženski emancipaciji. 
S tem se ukvarjajo posebne veje historiografije, sociologije, antropologije, t. i. 
gender studies itd. Na zahodu je bila ustvarjena idealizirana podoba osvobojene 
ženske s t. i. "garçon stilom" – deškim videzom, ki so jo Coco Chanel in druge 
modne oblikovalke osvobodile korzeta in ji dale svobodo oblačenja in obna-
šanja. V resnici so le v malo državah dosegle volilno pravico, pa še tam, kjer so 
jo, je bila marsikje omejena. V Angliji, ki velja za eno najbolj naprednih držav 

26 Več o tem: Dušan Nećak, Božo Repe, Kriza : Svet in Slovenci od prve svetovne vojne do sredine tridesetih 
let (Ljubljana, 2008) (dalje: Nećak, Repe, Kriza). 
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na tem področju, so res sprejeli zakonodajo, ki je odpravljala diskriminacijo 
pri zaposlitvah, (t. i. Sex Disqualification Removal Act, 1919)27, vendar so večino 
služb (ki so bile že sicer večinoma monotone in neinovativne) s prehodom na 
mirnodobno proizvodnjo spet prevzeli moški. Dobile so volilno pravico, a v 
nasprotju z moškimi, ki so volili z 21. leti, so ženske lahko šele s 30. leti. Splošni 
trend po vsej Evropi je bil, naj se vrnejo za štedilnik. Na deset tisoče mladih 
žensk ni moglo niti tega. Bile so t. i. "surpluswomen", neporočene ali vdove z 
malo možnosti, da dobijo moža. Kolonialne države, kot sta Anglija in Francija 
sta jih preprosto začeli "izvažati" v kolonije. 

Morda je v ustvarjeni romantični podobi o prvi svetovni vojni kot eman-
cipacijskem prelomu samotolažba, da je vojna z emancipacijo in razvojem 
znanosti in tehnologije in morda še kakšno posledico vendarle za sabo pustila 
nekaj dobrega. Je pa v tem precej cinizima, saj vse vojne najbolj prizadenejo 
ženske in otroke. 

27 Sex Disqualification (Removal) Act 1919, The National Archives, http://www.legislation.gov.uk/
ukpga/Geo5/9-10/71/section/2, pridobljeno: 20. 3. 2019. 

Munich Putsch, olje slikarja po imenu Schmitt (1940) (Stoletje svetovnih vojn (Ljubljana, 1981), str. 143; 
glej tudi https://www.soc.mil/ARSOF_History/articles/v4n2_creating_a_demigod_sb_munich.html)
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Mirovna gibanja, dobrodelne organizacije, protikolonializem

Po vojni lahko govorimo o nastanku moderne civilne družbe z zelo različnih 
zornih kotov. Dobrodelne organizacije so se ukvarjale s pomočjo pri obnovi 
posameznih držav, ena prvih je bila znana bančna družina Morgan, ki je orga-
nizirala pomoč za Francijo.28 Pacifizem, ki je sicer obstajal že pred vojno, a v 
nacionalističnem militarizmu ni imel veliko možnosti v nobeni državi, je več 
zagona dobil po prvi vojni, če omenim le Berto von Suttner in Bertranda Rusel-
la. Nekatere pobude in oblike so bile revolucionarne, druge so se izražale skozi 
pasiven odpor, kot ga je v protikolonialnem boju v Indiji organiziral Mahatma 
Ghandi. Udeležba v vojni je dvignila tudi samozavest kolonialnih narodov, ki 
so se začeli upirati. Veliko Britanijo so prisilili, da je svojo kolonialno ureditev 
omehčala in preuredila, a za večino narodov je trajalo še nekaj desetletij, da so 
dosegli nacionalno neodvisnost. 

Znanost in tehnologija 

Znanost in tehnologija sta bili v službi vojnih ciljev: iskali sta nadomestne snovi 
za surovine, vrsto znanstvenih odkritij, ki so bila pred vojno šele v eksperimen-
talni fazi, sta razvili do stopnje serijsko proizvajanih množičnih uničevalnih 
orožij (letala, tanki, razne vrste topov, hitrostrelno orožje, kemijska sredstva, 
zlasti strupene pline). Razvoj znanosti je bil skokovit in je v marsičem daleč 
prehitel obstoječe družbene razmere. Med najbolj znanimi odkritji so bili na 
področju fizike in matematike odkritje atomske strukture (Niels Bohr), nevtro-
na (James Chadwik), radioaktivnih izotopov (zakonca Irene in Joliot Curie), 
žarkov X (Rontgen), matematične relativnostne teorije, (Albert Einstein), plu-
tonija (Slenn Theodore Seaborg). Kemiki in biologi so odkrivali nova zdravila, 
kot npr. penicilin (Alexander Fleming) ter raziskovali in delali umetne mase, 
sintetični kavčuk, umetna vlakna in gnojila. Vedno pomembnejši pogonski 
energiji sta postajali nafta in elektrika. 29

Avtomobilizem in letalstvo sta z uvedbo rednih prog povezala svet in skraj-
šala hitrost potovanj. Vožnje z letali so bile sprva drage in kratke, bile so dome-
na snobističnih bogatih slojev, ki so se iz Londona hodili zabavat v Pariz. Nato 
je londonska Imperialna družba začela povezovati dominione z matično deže-
lo, to pa je imelo tudi politični pomen. Vendar so vodilno vlogo na najdaljših 
progah prevzemali Američani, ki so uvajali redne proge. Ameriški pilot Charles 

28 Anne Morgan's War: Rebuilding Devastated France, 1917–1924, The Morgan Library & Museum, 
https://www.themorgan.org/exhibitions/online/Anne-Morgans-War, pridobljeno: 20. 3. 2019. 

29 Več o tem: Nećak, Repe, Kriza.
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Lindbergh je bil (1927) tudi prvi, ki je sam v majhnem letalu in v neprekinje-
nem poletu preletel Atlantik, kar so prej zmogla le velika letala s posadkami. 
Leta 1935 se je že dalo potovati na redni pacifiški progi, npr. iz San Francisca v 
Manilo na Filipinih.

Uporaba novih proizvodnih postopkov (tekoči trak) je omogočila, da je 
avto v najbolj razvitih državah postal dosegljiv povprečnemu državljanu. Trak-
torji, kombajni, vsakovrstni delovni stroji, motorne žage, mlini, umetna gnojila 
so omogočili velik razmah kmetijstva z velikimi presežki. Radiofonija je pove-
zala svet, ga napravila manjšega in omogočila, da so bili ljudje hitreje in bolje 
obveščeni. Postalo je močno sredstvo ekonomske in politične propagande, po 
številu radijskih sprejemnikov na število prebivalstva so med obema vojnama 
ocenjevali tehnično razvitost in življenjsko raven posamezne dežele. Arhitek-
tura je razvijala skupni mednarodni racionalni, toda tudi brezosebni slog – pre-
proste geometrične oblike z veliko zasteklitve, gradnjo v višino (stolpnice in 
nebotičniki), kar so omogočile nove snovi: jeklo, beton, razni izolacijski mate-
riali in steklo.

Mahatma Gandhi 
(1869–1948) s ko-
lovratom. Z miroljub-
nim bojem za neod-
visnost Indije je po 
dolgoletnih zaporih 
in preganjanih med 
obema vojnama po 
drugi svetovi vojni 
dosegel njeno neod-
visnost, ki pa je hkrati 
prinesla krvav razkol 
med hindujci in mus-
limani in nastanek 
Pakistana. Leta 1948 
ga je ubil indijski 
fanatik (Božo Repe, 
Sodobna zgodovina 
(Ljubljana, 2008), str. 
83)
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Gospodarstvo 

Tehnološki napredek je pospešil razmah proizvodnje in povezovanje gospo-
darstev v velike sisteme (koncerne, truste, multinacionalne družbe), koncen-
tracijo in centralizacijo kapitala, monopolizem. Države ponekod (v ZDA) so 
skušale tak razvoj brzdati z omejevanjem – protimonopolnimi zakoni, držav-
nim intervencionizmom, drugod (v Nemčiji) pa so ga spodbujali. Gospodar-
ska gibanja so bila neenakomerna, razmerja med posameznimi gospodarskimi 
panogami neuravnotežena, prav tako v mednarodni trgovini. Tudi razvoj držav 
in regij je bil neenakomeren, opazno je bilo stalno neskladje med vse večjimi 
možnostmi proizvodnje in omejenimi možnostmi potrošnje. Prihajalo je do 
izmeničnih obdobij intenzivnega razvoja in kriz, hiperproizvodnje, inflacije in 
stagnacije. V sorazmerno kratkem času dvajsetih let je svet doživel tri krizna 
obdobja (1920–1923, 1929–1933, 1937–1938). Še pogostejše so bile agrarne 
krize, ki jih nikjer niso učinkovito odpravili. 30

Posledica kriz so bile tudi zelo nestabilne družbene, zlasti politične razme-
re. Boj za kolonije, tržišča, surovine in svetovne komunikacije je bil zato vse 
ostrejši. Nekatere države so hotele obdržati pridobljene položaje, druge spre-
meniti razmerje sil, kar je zlasti veljalo za fašistične države in ZSSR. Poleg prej-
šnjega liberalno-tržnega gospodarstva so dobivali vedno večji vpliv elementi 
planiranja in nadzora držav, kar zlasti velja za obdobje velikih kriz; razvila pa 
sta se tudi fašistični in socialistični tip gospodarstva. Večina držav je višek indu-
strijskega razvoja doživela leta 1929, nato je sledil nagel padec. Ta se je začel v 
ZDA, ki so tega leta zašle v stanje največje napetosti, imele so rekordno proizvo-
dnjo, rekordni investicijski vložek (63 milijard dolarjev) in rekordno količino 
neprodanih proizvodov, ki je tržišče dobesedno zadušila. To je sprožilo veri-
žno reakcijo, zniževanje cen, zmanjševanje proizvodnje, množično odpušča-
nje delavcev, padanje cene vrednostnim papirjem. Sredi oktobra 1929 so bili 
na newyorški borzi naprodaj štirje milijoni delnic, 29. oktobra 16,5 milijona. 
V štirinajstih dneh so lastniki delnic izgubili 30 milijard dolarjev, stečaji so se 
vrtoglavo množili (v ZDA je v času krize bankrotiralo 4300 bank). 

Po drugi strani pa sta skušali tudi narediti življenje bolj znosno, zmanjšati 
posledice vojnih grozot, olajšati bolečine in trpljenje ljudem ter jim pomagati 
pri ponovnem vključevanju v civilno življenje.

30 Več o tem: Charles H. Feinstein, Peter Temin, Gianni Toniolo, The World Economy between the World 
Wars (Oxford, 2008). 
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Sklep

Članek obravnava razmere v Evropi in svetu po prvi svetovni vojni. Analizira 
vzroke za vojno, ki so še danes predmet različnih in razlag, zakaj in kako je iz 
sprva lokalne vojne prišlo do vojne svetovnih razsežnosti, ki je vzela 40 milijo-
nov življenj, povzročila ogromno materialno škodo, sledilo pa je tudi mašče-
vanje velikih razsežnosti. T. i. "versajska ureditev Evrope" je povzročila vzpon 
revanšizma, novega vala militarizma in totalitarnih ideologij (fašizma, klerofa-
šizma, nacizma, komunizma). S koncem vojne se je začel nov protisloven svet. 
Zaznamovale so ga razpetost med revščino in bogastvom ter novim poneu-
mljenjem, ki je vodilo v katastrofo. Hkrati pa tudi radikalen prelom s predvojno 
tradicijo, vrhunski dosežki človeškega razuma na vseh področjih, od znanosti 
in tehnike do umetnosti. Razvili so se novi arhitekturni slogi, ki so temeljili na 
materialih, kot so beton, železo, steklo, na funkcionalnosti in gradnji v višino 
(nebotičniki). Razvoj znanosti je bil skokovit in je v marsičem daleč prehitel 
obstoječe družbene razmere. A sta znanost in tehnologija hkrati stopili tudi v 
službo vojnih ciljev: iskali sta nadomestne snovi za surovine, vrsto znanstvenih 
odkritij, ki so bila pred vojno šele v eksperimentalni fazi, sta razvili do stopnje 
serijsko proizvajanih množičnih uničevalnih orožij (letala, tanki, razne vrste 
topov, hitrostrelno orožje, kemijska sredstva, zlasti strupene pline). T. i. "izgu-
bljena generacija" je hlastala po užitkih, slavi in bogastvu za vsako ceno. Žen-
ska emancipacija na zahodu je dosegala prve večje uspehe, a je o njej danes 
ustvarjena tudi močno idealizirana podoba. Ta temelji na predstavi o "osvobo-
jeni ženski" ki so jo ustvarile Coco Chanel in druge modne oblikovalke skozi 
(domnevno) svobodo oblačenja in obnašanja, na omejeni volilni pravici in 
uveljavljanju žensk na nekaterih področjih družbenega življenja (ob hkratnem 
množičnem odpuščanju po vrnitvi moških iz vojne). Po vojni lahko govorimo 
tudi o nastanku zelo raznorodne moderne civilne družbe in mirovnih gibanj. 
Udeležba v vojni je kolonialnim narodom dala samozavest za začetek protiko-
lonialnega boja. Gospodarstvo se je začelo povezovati v velike sisteme (koncer-
ne, truste, multinacionalne družbe). Prišlo je do koncentracije in centralizacije 
kapitala, monopolizma, nastanka multinacionalnih družb. Izmenična obdo-
bja intenzivnega razvoja in kriz (1920–1923, 1929–1933, 1937–1938, stalna 
agrarna kriza), hiperproizvodnje, inflacije in stagnacije so pokazala, da liberalni 
kapitalizem ni sposoben obvladovati razmer. Nemoč svetovne ureditve (Dru-
štvo narodov), krivične mirovne pogodbe, krize in vzpon fašizma in nacizma so 
pripeljale do še ene, hujše svetovne vojne.



B. Repe: Evropa in svet ob koncu Velike vojne

514

Božo Repe

EUROPE AND THE WORLD AT THE END OF THE GREAT WAR

SUMMARY

This piece sheds light on the conditions in Europe and the world after the 
First World War. The author analyses the causes for the war, which is to this 
day explained in various ways. He attempts to answer the how and why did an 
initially local war turn into a conflict of global proportions that cost the lives 
of 40 million people, caused enormous material damage and caused revenge 
on a grand scale. The so-called "Versailles order in Europe" caused the rise of 
revanchism, a new wave of militarism and totalitarian ideologies (fascism, cle-
rical fascism, Nazism, communism). With the end of the war began a contra-
dictory world. It was marked by the duality of wealth and poverty and a new 
dumbing down which led to catastrophe. At the same time, a radical break with 
pre-war tradition began and was marked by incredible achievements of the 
human mind in all areas, from science and technology to art. New architectural 
styles developed which were based on materials such as concrete, iron, steel, 
and on functionality and height construction (skyscrapers). The development 
of science was rapid and, in many ways, overtook the existing social conditi-
ons. However, science and technology also served for the interests of military 
goals: searching for replacement materials for resources, a series of scientific 
discoveries which were in experimental stage before the war, was developed to 
the stage of serially produced weapons of mass destructions (planes, tanks, all 
kinds of artillery, machine guns, chemical compounds especially toxic gasses). 
The so-called "lost generation" was yearning after enjoyment, glory and wealth 
at any cost. The emancipation of women achieved its first successes in the west, 
but only a greatly idealized version of it has formed from it until this day. This 
version is based on the perception of the "liberated woman" which was crea-
ted by Coco Chanel and other fashion designers through the (supposed) fre-
edom of choice of how to dress and behave, on limited voting rights and the 
assertion of women in some areas of social life (while experiencing mass layoffs 
when the men returned from war). We can speak of the emergence of a diver-
se modern civil society and peace movements after the war. The participation 
in the war gave colonial nations the confidence they needed to start the anti-
-colonial struggle. The economy began to band together in large system busi-
nesses (concerns, trusts, multinational corporations). Capital was centralized 
and concentrated. Monopolisation and the emergence of multinational corpo-
rations were also underway. The sporadic periods of intense development and 
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crisis (1920–1923, 1929–1933, 1937–1938, constant agrarian crisis), hyper-
production, inflation, and stagnation showed that liberal capitalism does not 
have things under control. The powerlessness of the global order (League of 
Nations), unfair peace treaties, crisrs and the rise of fascism and Nazism led to 
another, even worse world war.
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