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1.01 Izvirni znanstveni članek   

Prvo povojno leto v Evropi in svetu

Tamara Griesser-Pečar
Dr., docentka

Zuckerkandlgasse 38–44/2, AT–1000 Dunaj, Avstrija
e-pošta: tamara.griesser@gmx.at

Izvleček:
Pariz je bil leta 1919 središče sveta. Na pariški mirovni konferenci, ki se je 
začela 19. januarja 1919 in se končala s podpisom zadnje mirovne pogodbe 
z Osmansko državo avgusta 1920, so se predstavniki velikih sil in asociiranih 
držav pogajali ne samo o mirovnih pogodbah s silami osi, temveč o novi ureditvi 
Evrope in sveta, ki naj bi omogočila svetovni mir v 20. stoletju. Iz zemljevida 
sveta so izginili štirje imperiji, nastale so številne nove države. V ospredju so 
bile Wilsonove točke, predvsem ustanovitev Lige narodov in samoodločba 
narodov. Šlo pa je tudi za reparacije vojne škode, pri čemer so se zedinili, da je 
Nemško cesarstvo začelo prvo svetovno vojno.

Ključne besede:
Woodrow Wilson, Lloyd George, Georges Clemenceau, pariška mirovna 
konferenca, Liga narodov, samoodločba narodov, vojna krivda, Versajska 
mirovna pogodba, senžermenska mirovna pogodba 
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Uvod1

Prva svetovna vojne je obraz Evrope popolnoma spremenila. Vojna je uničila 
kar štiri imperije: habsburško monarhijo, nemško cesarstvo, Osmansko državo2 
in caristično Rusijo. Dinastije Hohenzollern,3 Habsburg4 in Romanov5 so izgini-
le. Sledil je samo en sam multinacionalni imperij, namreč Sovjetska zveza kot 
naslednica carske Rusije. Cena za to je bila zelo visoka, izbruhnila je državljan-
ska vojna, ki je trajala do leta 1922 in je povzročila najmanj toliko človeških 
žrtev kot vojna pred tem.

Leta 1914 je bilo v Evropi 17 monarhij in tri republike (Švica, Francija, Por-
tugalska), leta 1919 pa še samo 13 monarhij, medtem ko je število republik zra-

1 Članek je rezultat izvajanja raziskovalnega programa št. pogodbe P6-0380: Zgodovinsko-pravni vidiki 
kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin na slovenskem ozemlju v 20.stoletju do sprejetja ustave, 
ki ga sofinancira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). 

2 Po porazu centralnih sil je Osmanska država po Sevreški mirovni pogodbi 10. septembra 1920 izgu-
bila vsa ozemlja izven Anatolije in Trakije. Izgubila bi naj še dele današnje Turčije, tako naj bi Grčiji 
pripadali Izmir in deli zahodne Anatolije, Italiji Antalija, Francozi pa naj bi dobili Sirijo in Kilikijo. Iz 
vzhodnih delov naj bi se oblikovala država Armenija, Kurdom je bilo obljubljeno avtonomno ozemlje 
južno od Armenije ter vzhodno od Evfrata. Nobena od podpisnic mirovne pogodbe ni ratificirala. 
Po bojih med turško in grško vojsko je 24. julija 1923 prišlo do Lozanskega sporazuma in Turčija 
je dobila današnji obseg. Osmanski imperij pa je dejansko propadel 1. 11. 1922, ko je turški parla-
ment ukinil sultanat in razglasil republiko, katere predsednik je postal general Mustafa Kemal, ki je 
sebe proglasil za očeta vseh Turkov (Ataturk). Zadnji turški sultan Mohamed VI., ki je sprejel Sevreško 
mirovno pogodbo, je zapustil Turčijo na britanski ladji 17. novembra 1922 ("Türkisches Gesetz zur 
Abschaffung des Sultanats vom 1. November 1922, Gesetz Nr. 308", http://www.verfassungen.eu/
tr/index.htm, pridobljeno: 13. 2. 2020; Von der Französischen Revolution zur Gegenwart. Dtv-Atlas 
Weltgeschichte, Bd. 2 (München, 1991), str. 411; "The Abolishion of the Caliphate", Economist, 16. 12. 
1923, https://www.economist.com/christmas-specials/2015/12/16/straddling-two-worlds, prido-
bljeno: 19. 2 .2020; Arnold Suppan, Imperialist Peace Order. Saint-Germain and Trianon 1919–1920, 
Austrian Academy of Sciences (Wien, 2019) str. 8 (dalje: Suppan, Imperialist Peace Order).

3 Nemški kancler (Reichskanzler) Max von Baden je 9. novembra 1918 proglasil abdikacijo cesarja 
Viljema II., ki pa je hotel takrat odložiti zgolj cesarsko krono, ne pa se tudi odpovedati pruski kroni. 
Šele je 28. novembra 1918 je dejansko odstopil kot nemški cesar in pruski kralj. To je proklamiral 
iz Ameronga na Holandskem, kamor se je umaknil, ker se je bal, da mu bo antanta sodila (Daniel 
Chamier, Wilhelm II. Der Deutsche Kaiser (München–Berlin, 1989), str. 371–377).

4 Avstrijski cesar Karel I. in madžarski kralj Karel IV. sicer formalno ni nikoli odstopil, se pa je 11. novem-
bra 1918 v gradu Schönbrunn kot cesar odpovedal oblasti, dva dni kasneje, 13. novembra, pa na gradu 
Eckertsau, kamor se je najprej z družino preselil, tudi kot madžarski kralj. Ker je 3. aprila 1919 Avstrija 
sprejela zakon o izgonu in odvzemu premoženja dinastije Habsburško-Lotarinške, je cesar Karel z dru-
žino 24. marca 1919 zapustil Avstrijo in se najprej naselil v Švici, po dveh neuspešnih poskusih prevze-
ma oblasti na Madžarskem pa na otoku Madeira, kjer je 1. aprila 1921 umrl (Peter Broucek, Karl /./IV. 
(Wien–Köln–Weimar, 1997), str. 215–232; Hermann A. Griesser, Konfisziert (Wien–München, 1986), 
str. 14–23; Georg Kugler, "Die Landesverweisung Kaiser Karls und die Enteignung des Habsburgischen 
Kunstbesitzes", v: Kaiser Karl I. (IV.) als Christ, Staatsman, Ehemann und Familienvater, ur. Jan Mikrut 
(Wien, 2004), str. 273–284; Tamara Griesser-Pečar, Zita. Die Wahrheit über die letzte Kaiserin (Wien, 
1992), str. 172–220).

5 Oblast dinastije Romanov se je končala že s februarsko revolucijo 1917. Nikolaj II. je odstopil 2. marca 
1917. Ruskega carja in njegovo družino so boljševiki umorili 16.–17. julija 1918. Več o tem: Elisabeth 
Heresch, Nikolaus II. "Feigheit, Lüge und Verrat". Leben und Ende des letzten Russischen Zaren 
(München, 1992).
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slo na 13. Nastalo je devet novih držav.6 Med njimi je tudi Poljska, ki se ponovno 
pojavi na zemljevidu Evrope (3. novembra 1918). Samo na ozemlju habsburške 
monarhije nastanejo Avstrija, Češkoslovaška, Madžarska. Na Poljskem, Čeho-
slovaškem in v Kraljevini SHS niso čakali na soglasje državnikov, ki so se sestali 
v Parizu leta 1919. Večina južnih Slovanov, ki so živeli v avstro-ogrski monarhiji, 
je sicer najprej želela avtonomijo v sklopu habsburške monarhije, ko pa je kot 
posledica "Afere Sixtus"7 cesarjev ugled strmo padel in ni imel zadostne podpo-
re za ustavne spremembe in za rešitev jugoslovanskega vprašanja, se je vzdušje 
spremenilo.8 29. oktobra 1918 je bila ustanovljena Država Slovencev, Hrvatov 
in Srbov, ki se je 1. decembra 1918 združila s Srbijo v Kraljevino Srbov, Hrvatov 
in Slovencev.9 Galicija je bila priključena Poljski, Transilvanija [Siebenbürgen] 
in Bukovina sta bili priključeni Romuniji, medtem ko je Romunija dobila od 
carske Rusije Besarabijo. Finska, Latvija, Litva, Estonija so proglasile svojo samo-
stojnost. 

V večini držav so ostale narodne in verske manjšine, skupaj 25 milijonov 
ljudi: 6,5 milijonov Nemcev, 5,5 milijonov Ukrajincev, 5 milijonov Judov, več 
kot trije milijoni Madžarov, 2,7 milijonov Belorusov, skoraj en milijon Turkov, 
600.000 Rusov in isto število Bolgarov, pol milijona Albancev in isto število 
Romov in Sintov, 400.000 Slovencev, 300.000 Grkov in 250.000 Hrvatov.10 Tudi 
na ozemlju Osmanskega imperija so nastale številne nove države: Turčija, Sirija, 
Libanon, Palestina, Transjordanija (danes Jordanija), Hejaz (danes del Savdske 
Arabije), Asir (po savdsko-jemenitski vojni je bila med obema državama leta 
1934 razdeljena), Jemen in Irak.11

6 Finska (dec. 1917), Latvija (nov. 1918), Litva (dec. 1917), Estonija (feb. 1918), Poljska (nov. 1918), 
Češkoslovaška, Kraljevina SHS, Avstrija, Madžarska.

7 Več: Tamara Griesser-Pečar, Die Mission Sixtus. Österreichs Friedensversuch im Ersten Weltkrieg 
(Wien, 1987); Tamara Griesser-Pečar, "Mirovna pobuda cesarja Karla I.: Misija Sixtus", Studia Historica 
Slovenica 15, št. 2 (2015), str. 321–336.

8 Obstajala sta dva načrta za državno ureditev južnih Slovenov, ki so živeli v monarhiji. Prvi, večin-
ski, je predvideval na podlagi Majniške deklaracije za avtonomijo v okviru habsburške monarhije, 
drugi načrt pa je bila Krfska deklaracija, ki je predvidevala samostojno monarhijo Srbov, Hrvatov in 
Slovencev. Več o tem: Tomaž Ivešić, "Ženevska deklaracija v luči velikega 'ujedinjenja' južnih Slovenov 
novembra 1918", Studia Historica Slovenica 19, št. 3 (2019), str. 761–780.

9 Šele leta 1929 se je preimenovala v Kraljevino Jugoslavijo. Več o tem: Tamara Griesser-Pečar, Die 
Stellung der Slowenischen Regierung zum Land Kärnten 1918–1920 (Celovec–Ljubljana–Dunaj, 
2009), str. 13–110 (dalje: Griesser-Pečar, Die Stellung der Slowenischen Regierung zum Land Kärnten 
1918–1920); Tamara Griesser-Pečar, "Slovensko slovo od Habsburžanov", Studia Historica Slovenica 
19, št. 2 (2019), str. 301–332; Jurij Perovšek, "Nastanek Države Slovencev, Hrvatov in Srbov 29. okto-
bra 1918 in njen narodnozgodovinski pomen", Studia Historica Slovenica 19, št. 2 (2019), str. 369–
398; Andrej Rahten, Po razpadu skupne države (Celje, 2020), str.43–60 (dalje: Rahten, Po razpadu 
skupne države). 

10 Suppan, Imperialist Peace Order, str. 11.
11 Zara Steiner, The Lights that Failed. European International History 1919–1933 (Oxford, 2005), str. 

100–125.
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Amerikanski diplomat in zgodovinar George F. Kennan je označil prvo sve-
tovno vojno kot ključno katastrofo 20. stoletja.12 Novejše zgodovinopisje vojno 
in njen konec ocenjuje večinoma podobno kot Christopher Clark, ki je v svoji 
knjigi Mesečniki (The Sleepwalkers) zapisal, da so "grozote 20. stoletja v Evropi 
nastale iz te katastrofe".13 Podobno navaja tudi ameriški zgodovinar Fritz Stern, 
ki piše, da je bila "velika vojna prva katastrofa 20. stoletja, iz katere so se razvile 
vse naslednje katastrofe".14 Iz statistike sledi, da je bilo mobiliziranih 65 milijo-
nov vojakov, civilnih in vojaških žrtev je bilo 20 milijonov, 21 milijonov pa je 
bilo ranjenih.15 

Leto 1919 je bilo prelomno, takrat so sile antante na mirovni konferen-
ci določale smernice za prihodnost. 19. januarja 1919 so se začele mednaro-
dne mirovne konference, 28. junija 1919 je bila z Nemčijo podpisana Versaj-
ska mirovna pogodba ter 10. septembra 1919 v St. Germainu-en-Leye, v pred-
mestju Pariza, mirovna pogodba z Avstrijo in 27. novembra 1919 z Bolgarijo v 
Neuillyu. Šele naslednje leto, 4. junija 1920, je sledil podpis mirovne pogodbe 
z Madžarsko v Trianonu in 10. avgusta 1920 v Sèvresu z Osmansko državo. Od 
evropskih veselil je manjkala Rusija, ki je že med vojno, namreč 3. marca 1918 v 
Brest-Litovsku, podpisala separatni mir z Nemčijo, Avstro-Ogrsko, Bolgarijo in 
s Turčijo in s tem izstopila iz vojne. Odrekla se je baltskim deželam in Poljski ter 
priznala Finsko in Ukrajino kot samostojni državi. 

Pariz je bil leta 1919 središče sveta. Pariška mirovna konferenca je bila nekaj 
povsem edinstvenega, prisotni so bili predstavniki držav s celotnega sveta, sku-
paj je bilo kar 1000 udeležencev: voditelji držav in člani različnih vlad, diploma-
ti, vojaški, finančni in pravni eksperti, predstavniki gospodarstva ter novinarji z 
vsega sveta. Stroški so bili izredno visoki. Tako je samo britansko zunanje mini-
strstvo za prenočitev in preskrbo do septembra izdalo 205.000 funtov šterlin-
gov.16 Predstavniki poraženih sil niso bili vabljeni. Wilson se je sicer zavzemal 
za to, da bi povabili Nemčijo, vendar je temu ostro nasprotovala predsedujoča 
Francija. Prav zaradi tega lahko potrdimo Urošu Lipuščku, ki je napisal, da se je 
mirovna konferenca "spremenila v čisti diktat poraženim centralnim silam".17 
Ker Kraljevina SHS takrat še ni bila mednarodno priznana, predvsem zaradi 

12 George F. Kennan, The Decline of Bismarck's European Order. Franco-Russian Relations, 1875–1890 
(Princeton, 1979), str. 3. 

13 Christopher Clark, Die Schlafwandler. Wie Europa in der Ersten Weltkrieg zog (München, 2013), str. 9 
(dalje: Clark, Die Schlafwandler).

14 Clark, Die Schlafwandler, str. 9; David Fromkin, Europas letzter Sommer. Die scheinbar friedlichen 
Wochen vor dem Ersten Weltkrieg (München, 2005), str. 16–17.

15 Clark, Die Schlafwandler, str. 9.
16 Jörn Leonhard, "Erwartung und Überforderung. Die Pariser Friedenskonferenz 1919", Aus Politik und 

Zeitgeschichte, 8. 4. 2019, str. 4.
17 Uroš Lipušček, Sacro egoismo. Slovenci v krempljih tajnega Londonskega pakta 1915 (Ljubljana, 

2012), str. 373.



339

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

nasprotovanja Italije, so slovenski in hrvaški predstavniki nastopali pod ime-
nom Kraljevina Srbija.

Vsi ti zavezniški predstavniki ter predstavniki asociiranih sil, teh je bilo 27, 
so se trudili da postavijo na noge neko novo ureditev Evrope. Iskali so kon-
senz glede smernic za svetovni mir v 20. stoletju. Kljub temu da je bil stari svet 
v ruševinah, je na vseh straneh prevladovalo upanje ali skoraj prepričanje, da 
bo sedaj zavladal mir. "Ta goreča želja vseh narodov bi lahko bila izpolnjena z 
odločnostjo in pravičnimi pogledi, z razumnim obnašanjem in preudarnostjo," 
je v svojih spominih leta 1948 napisal Winston Churchill.18 Dejansko pa mirov-
ne pogodbe niso prinesle miru, prav nasprotno, nudile so podlago za prihodnje 
konflikte, ki so eskalirali v drugi svetovni vojni.

Wilsonov program

Ameriški predsednik Woodrow Wilson, ki je bil pozneje na pariški mirovni 
konferenci eden od treh odločilnih državnikov poleg britanskega ministrskega 
predsednika Lloyda Georgea in francoskega ministrskega predsednika Geor-
gesa Clemenceauja, ki je konferenci tudi predsedoval, se je vse od leta 1917 v 
svojih govorih zavzemal za to, da se svet naredi "safe for democracy" ("varen 
za demokracijo"). Hotel je, da med narodi prevladujejo načela mednarodnega 
prava in ne moči, nasilja in zatiranja. Zavzemal se je za liberalizacijo svetov-
ne trgovine. V programskem govoru v ameriškem kongresu 8. januarja 1918 
je predložil 14 točk za preureditev sveta, za "peace without victory" ("mir brez 
zmage"). V prvih petih točkah je predstavil program za bodočo mirovno ure-
ditev. Zahteval je javno diplomacijo in odkritost v mednarodnih dogovorih, z 
drugimi besedami konec tajnih mednarodnih pogodb (tč. 1), svobodno med-
narodno pomorsko plovbo v vojni in miru (tč. 2), enakopravnost vseh držav pri 
trgovanju (tč. 3), omejitev sredstev, namenjenih oboroževanju (tč. 4), svobo-
dno, odprto nepristransko preureditev vseh kolonialnih vprašanj, pri čemer pa 
se naj enakopravno upoštevajo pravice prebivalstva ter obstoječi pravni naslovi 
vlad (tč. 5). Seveda so te točke postavljale pod vprašaj tudi britansko in franco-
sko kolonialno politiko, ampak precej splošno. V naslednjih točkah pa je bil 
Wilson v svojih zahtevah na sile osi zelo konkreten. Nemčija naj zapusti zase-
deno ozemlje Rusije (tč. 6) in Belgije (tč. 7), Romunije, Srbije in Črne gore (tč. 
11) ter vrne Alzacijo-Loreno Franciji (tč. 8). Italijanska meja naj bi se določila 
po narodnostnih črtah (tč. 9). 

Zahteval je tudi samoodločbo narodov Avstro-Ogrske (tč. 10) in Osman-

18 Winston S. Churchill, Der Sturm zieht auf, Der Zweite Weltkrieg 1 (Hamburg, 1950), str. 17. 
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skega imperija (tč. 12), čeprav tega izraza v svojih točkah ne uporablja. Ga pa je 
uporabil kar nekajkrat pri svojih nastopih na mirovni konferenci. Manj znano 
je, da je tudi Lloyd George 5. januarja 1918 v govoru na kongresu sindikatov 
(Trade Union Congress) poudaril, da mora evropska mirovna ureditev temeljiti 
na pravnih načelih ter dodal: "Ozemeljski sporazum mora temeljiti na pravici 
do samoodločbe ali soglasja tistih, ki se jim vlada."19 

19 "The territorial settlement must be secured based on self-determination, or the consent of the governed", 
https://wPrime_Minister_Lloyd_George_on_the_British_War_Aimswi.lib.byu.edu/index.php/, pri-
dobljeno: 12. 6. 2020; Congressional record. Proceedings and Debates of the first session of the sixty-
-seventh Congress of the United States of America, volume LXI – Part 3 (Washington, 1921), str. 2804–
2805; Seth P. Tillman, Anglo-American Relations at the Paris Peace Conference of 1919 (Princeton, 
1961), str. 27.

Ameriški preds-
ednik Thomas 
Woodrow Wilson 
leta 1919 (Wikimedia 
Commons)
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Končno je zahteval tudi ustanovitev neodvisne Poljske, ki naj bi dobila 
neomejen dostop do morja (tč. 13), in mednarodno organizacijo za zagotavlja-
nje svetovnega miru Ligo narodov (tč. 14).20

Kot poudarja zgodovinar Herfried Münkler, je pri14. točkah šlo tudi za neke 
vrste odgovor boljševiški propagandi. Boljševiki so, komaj so prišli na oblast, 
objavili vrsto tajnih dokumentov, med njimi Sykes-Picotov sporazum21 in načrt 
za razdelitev Osmanskega imperija, kar je nasprotovalo izjavam Britancev in 
Francozov, da branijo demokracijo in samoodločbo narodov:

Sporazumi o zagotavljanju interesnih sfer in obširni premiki mej so kazali, da je 
antanta nek blok moči, ki ga niso, nič manj kot sile osi, usmerjali geopolitični 
vidiki in ekonomski interesi. Lenin je takoj dojel, kakšno politično korist se je 
dalo iz tej tajnih pogodb izvleči. Če obe strani sledita imperialističnim vojnim 
ciljem, tako je razglašal, potem mora evropski proletariat to vojno imperialistov 
spremeniti v vojno razredov in se boriti proti svojemu pravemu sovražniku –  
buržuaziji in njenim zaveznikom.22 

Kot je napisal Horst Möller, lahko Wilsonove točke, ki so temeljile na ide-
jah razsvetljenja ter ameriške francoske revolucije, razumemo tudi kot alterna-
tivo ruski revoluciji. Po njegovem so bile Wilsonove točke "ameriški odgovor 
Leninu".23

Liga narodov

Wilson je v zadnji, 14. točki, predvideval mednarodno organizacijo, ki bi naj 
bila zagotovila svetovni mir. Glasi se: "Splošna zveza narodov mora biti usta-
novljena s posebnimi pogodbami za medsebojno jamstvo za politično neodvi-
snost in teritorialno neranljivost tako majhnih kot velikih držav."24 

Tej pobudi so takrat sledili zmagovalci v Parizu v prepričanju, da za Wilso-
nom, ki je pozival k naglici, trdno stoji večina v ZDA, čeprav je bil odpor pred-

20 https://wwi.lib.byu.edu/index.php/President_Wilson%27s_Fourteen_Points, pridobljeno: 25. 11. 
2019. 

21 Tajni Sykes-Picotov sporazum med Združenim kraljestvom in Francijo sta 16. maja 1916 z vednostjo 
Rusije sklenila Britanec Mark Sykes in Francoz Georges Picot. Šlo je za dogovor o interesnih območjih 
v Zahodni Aziji po propadu Osmanskega cesarstva.

22 Herfried Münkler, Der Große Krieg. Die Welt 1914 bis 1918 (Berlin, 2014), str. 656.
23 Horst Möller, Europa zwischen den Kriegen, Oldenbourg Grundriss der Geschichte 21 (München, 

1998), str. 20 (dalje: Möller, Europa zwischen den Kriegen).
24 http://www.gutenberg.org/files/17427/17427-h/17427-h.htm#THE_CONDITIONS_OF_PEACE, 

pridobljeno: 2. 3. 2019.
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vsem manjših držav zaradi privilegijev velesil precejšen. Osnutek statuta, ki ga 
je predložil Wilson 14. februarja 1919, je namreč predvideval, da bi naj Franci-
ja, Velika Britanija, Italija, Japonska in ZDA bile stalne članice Lige narodov in 
imele veto pri vseh odločitvah. Končno pa je bil statut sprejet na plenarnem 
zasedanju mirovne konference 28. aprila 1919. Predvideno je bilo, da bo Liga 
narodov del končne mirovne pogodbe, ki jo bodo morale ratificirati vse države, 
seveda tudi ZDA. 

Nasprotno s pričakovanji v Evropi, je imel Wilson največje težave doma. Že 
ko je šlo za to, da ZDA stopi v vojno leta 1917, ni šlo brez nasprotovanja kon-
gresa. Čim dlje je vojna trajala, čim več ameriških vojakov je padlo v Evropi, tem 
glasnejši so bili Wilsonovi nasprotniki. Zahtevali so med drugim, da mora ZDA 
za vojne žrtve dobiti ustrezno restitucijo. Ena glavnih smernic ameriške politike 
od 1823 naprej je bila Monrojeva doktrina, ki je bila tudi temelj izolacionistične 
politike v 19. stoletju.25 Bistvo te doktrine je bilo, da se ZDA ne vmešava v evrop-
ske zadeve, obratno pa tudi Evropejci ne v ameriške, oz. "zahodne hemisfere" 
("western hemisphere"), sicer bo ZDA intervenirala. Prav zato je Wilson v tekst 
osnutka o Ligi narodov, ki je vseboval 26 točk, vključil točko 21: "Mednarodni 
sporazumi, kot so arbitražni sporazumi in sporazumi na nekaterih ozemljih, 
kot je Monrojeva doktrina, ki zagotavljajo ohranjevanje miru, se ne štejejo za 
nezdružljive s katero koli določbo sedanjega statuta."26 

Wilson se je po prihodu iz Pariza zavzemal za sprejem mirovnih pogodb 
in s tem Lige narodov v javnosti in v dvodomnem ameriškem parlamentu. Pre-
pričan je bil, da ima podporo za to pri večini Američanov. Potoval je po ZDA, 
spremljali so ga zunanji minister (Secretary of State) Robert Lansing in tajnik 
ameriške mirovne delegacije Hunter D. Miller. Nastopil je v dvajsetih mestih, 
prepotoval okoli 9500 milj, v 37. spomenicah je naslovil ljudi, zapisnik "hearin-
ga" v 66. ameriškem kongresu je obsegal 1297 strani.27 Njegov zadnji nastop je 
bil v Pueblu, Colorado, 25. septembra 1919, potem pa je zaradi izčrpanosti in 
bolezni moral odnehati in se vrniti domov. V Pueblu je povedal, da "ne glede 
na to kaj se zgodi," podpisnice "soglašajo, da predložijo vse med seboj spor-
ne zadeve sodbi človeštva", s čimer bo nevarnost vojne potisnjena v ozadje in 
da se "ne glede na razlike, ki se pojavijo med njimi, ne bodo zatekale k vojni, 
ne da bi najprej izkoristile eno ali drugo možnost: bodisi da predložijo sporno 
zadevo arbitraži, v tem primeru se obvezujejo, da bodo spoštovale rezultat, ali 

25 Monrojeva doktrina izhaja iz govora predsednika Jamesa Monroeja pred kongresom 2. 12. 1823, v 
katerem je pripravil širok oris ameriške zunanje politike. 

26 http://www.versailler-vertrag.de/vv1.htm, pridobljeno: 26. 11. 2019.
27 Felix Ermacora, Der unbewältigte Friede. St. Germain und die Folgen (Wien-München, 1989), str. 60 

(dalje: Ermacora, Der unbewältigte Friede); https://www.britannica.com/topic/League-of-Nations/
The-Covenant, pridobljeno: 12 . 6. 2020. Britannica navaja, da je prepotoval 8000 milj oziroma 12.900 
km².
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pa da zadevo predložijo v presojo Ligi narodov."28 V roku šestih mesecev bi naj 
Liga narodov izrekla svoje mnenje. V primeru, da stranka njenega nasveta ne bi 
sprejela, bi se še najmanj tri mesece vojne morala vzdržati.

Najprej je Wilson imel podporo pri 33 senatorjih, med debato v obeh 
domovih kongresa pa so se stopnjevali pomisleki, tako da so senatorji presto-
pali na nasprotno stran in končno v obeh domovih kongresa novembra 1919 ni 
bilo potrebne dve tretjinske večine.29 Niso podpirali predsednikove zamisli, da 
bi Združene države morale prevzeti globalno odgovornost za varnost v priho-
dnosti. Senat ZDA je 19. novembra 1920 ponovno zavrnil ratifikacijo Versajske 
pogodbe in s tem seveda tudi ustanovitev Lige narodov. Uradno je ZDA svojo 
vključenost v vojno končala z resolucijo Knox-Porter, ki jo je potrdil ameriški 
kongres poleti 1921: spodnji dom (House of Representatives) 30. junija, senat 
pa 1. julija. Nato jo je predsednik ZDA Warren C. Harding podpisal 2. julija in s 
tem je ZDA uradno končala vojno z Avstro-Ogrsko in Nemčijo.30 ZDA je nato 
24. avgusta 192131 sklenila neke vrste separatno mirovno pogodbo z Avstrijo in 
dan pozneje še z Nemčijo.32

Lloyd George je v svojih Memoirs of the Peace Conference leta 1938 izrazil 
obžalovanje, da se Wilson ni mogel z vsemi svojimi močmi in uspešno boriti 
za uresničitev Versajske pogodbe. Če bi stala za njo ZDA, potem bi lahko Liga 
narodov veliko bolj odločno ukrepala in tudi uresničevala razorožitev.33 

Kljub nasprotovanju iz ZDA je Liga narodov 10. januarja 1920 začela svoje 
delo. Svoj sedež je imela v Ženevi.34 Ustanovnih držav je bilo 32, to so bile zma-
gujoče države ter 13 nevtralnih držav. Pozneje se je Ligi narodov priključilo 
še 21 držav. Dejstvo, da ZDA ni postala njena članica, je negativno vplivalo na 
organizacijo in jo slabilo. Nikakor ni prevzela tiste naloge, ki je bila načrtova-
na. Na področju humanitarnosti je sicer naredila veliko, ni pa uspela zavarovati 
miru. Od 63 članic jih je do leta 1939 14 izstopilo, dve sta bili anektirani in eno 
so izključili (Sovjetsko zvezo zaradi napada na Finsko).35 

28 https://www.firstworldwar.com/source/wilsonspeech_league.htm, pridobljeno: 25. 11. 2019.
29 V senatu so imeli republikanci večino, ki so jo 6. novembra 1918, ko so volili tretjino senatorjev, še 

povečali od 51 na 55. Demokrati pa so imeli 45 senatorjev. V predstavniškem domu pa so na volitvah 
novembra 1918 republikanci s 25 poslanci prevzeli večino. Demokrati pa so dobili 22 poslancev. 

30 Resolucija je bila sestavljen iz dveh predlogov, ki sta jih napisala dva republikanca iz Pensilvanije, 
senator iz Filadelfije Philander Knox in predstavnik spodnjega doma Stephen Porter (https://history.
house.gov/Historical-Highlights/1901-1950/1921_06_30_Knox-Porter/, pridobljeno: 30. 6.2020).

31 https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1921/643/P0/NOR11000059, pridobljeno: 16. 6. 2020; Ermacora, 
Der unbewältigte Friede, str. 60–62.

32 https://wwi.lib.byu.edu/index.php/US_Peace_Treaty_with_Germany, pridobljeno: 16. 6. 2020.
33 Susanne Brandt, Das letzte Echo des Krieges. Der Versailler Vertrag (Ditzingen, 2018), str. 74 (dalje: 

Brandt, Das letzte Echo des Krieges).
34 http://www.aeiou.at/aeiou.encyclop.v/v670250.htm, pridobljeno: 25. 11. 2019.
35 Von der Französischen Revolution bis zur Gegenwart. Dtv-Atlas der Weltgeschichte, Bd. 2 (München, 

1991), str. 415; https://www.britannica.com/topic/League-of-Nations, pridobljeno: 26. 11. 2019.
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Vojna krivda

Dolgo se je v javnosti in politiki držalo prepričanje, da je za izbruh prve svetov-
ne vojne odgovorna Nemčija. O tem so bili prepričani tudi Georges Clemence-
au, Lloyd George in Wilson. To je veljalo tudi v Parizu leta 1919, ko se je sestalo 
70 predstavnikov 27. zmagujočih držav (Commonwealth se šteje kot enota). 
"Kriza, ki je pripeljala leta 1914 v vojno, je bila sad neke skupne politične kultu-
re. Bila je multipolarna in interaktivna – prav to jo naredi za najbolj kompleksni 
dogodek moderne", je ocenil Christopher Clark.36 Čeprav o tem med zgodovi-
narji še ni enotnosti, vendar vedno bolj prevladuje ocena, da je črno-beli prikaz 
zgrešen in da je potrebno krivdo za izbruh vojne iskati na vseh straneh. Pri-

36 Clark, Die Schlafwanderer, str. 717.

Britanski min-
istrski predsed-
nik David Lloyd 
George (Wikimedia 
Commons)



345

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

kazuje se drugačna slika, slika zelo kompleksnega sveta, polnega nezaupanja, 
zgrešenih ocen, arogantnosti, ekspanzionističnih in nacionalističnih načrtov. V 
19. in na začetku 20. stoletja so evropske države želele osvojiti čim več ozemelj 
izven Evrope, predvsem v Afriki. Iz kolonij so velesile črpale poceni surovine 
in druge dragocene izdelke in iskale trg za svoje industrijske proizvode. Boj za 
kolonije je poglobil nasprotja med silami. Največ kolonij sta imeli Velika Brita-
nija in Francija, Nemčija in Italija pa sta se čutili prikrajšani in sta zato zahtevali 
novo razdelitev kolonij. Velika Britanija in Nemčija sta tekmovali za prevlado 
na svetovnih morjih, za vpliv na Balkanu pa Avstro-Ogrska in Rusija. Francija je 
hotela zadoščenje za poraz v francosko-pruski vojni 1870/71 in je nazaj zahte-
vala Alzacijo in Loreno. Rusija je sanjala o širitvi na zahod, zlasti se je hotela raz-
širiti do ožine Bosporja in Dardanel. Z imperializmom so se v Evropi razvila raz-
lična nacionalistična gibanja. Rusija je podpirala panslavistično gibanje. Skrajni 
nacionalizmi so ogrožali svetovni mir, ker niso upoštevali in spoštovali drugih 
narodnosti. Pritrditi je Michaelu Epkenhansu, ki je napisal, da "so si vse velesile 
prizadevale doseči svoje cilje prav tako brezvestno kot Nemčija."37 Leta 1914 
so bila nasprotja med evropskimi velikimi silami več kot očitna in potrebna je 
bila zgolj iskrica, da se je vnel svetovni požar. Ta iskrica je bila potem atentat na 
avstro-ogrskega prestolonaslednika Franca Ferdinanda. 

Seveda pa so prizadeti narodi po toliko prelite krvi, pomanjkanja in opusto-
šenja, zahtevali obračunavanje s krivci in reparacijo škode. Poleg določanja mej 
je bilo vprašanje odškodnine najpomebnejša točka mirovne konference. V prvi 
vrsti so krivdo za vojno pripisovali Nemcem in so od njih zahtevali zadoščenje 
ter prevzem stroškov vojne. Tudi vlade na strani zmagovalcev so morale doma 
pokazati, kaj so zahtevale in kaj so dobile na mirovni konferenci, saj je v javnosti 
prevladovalo mnenje, da mora Nemčija celotno vojno škodo povrniti. Predvsem 
Francija in Velika Britanija sta bili močno zadolženi, pa ne samo one. Tako se je 
Velika Britanija pri ZDA zadolžila za skoraj štiri milijarde dolarjev, Francija za tri 
milijarde, Italija za 1,2 miljiardi in Belgija za 192 milijonov.38 Konzervativni tabor 
v Veliki Britaniji npr. je zastopal stališče, da mora Nemčija plačati vse stroške ("to 
make the Germans pay"), ki jih je imela antanta. Tudi Lloyd George, prvi liberalni 
predsednik vlade, je 14. decembra 1918 dobil volitve z obljubo, da morajo Nemci 
plačati vojne stroške,39 na drugi strani pa je 25. marca 1919 svaril: 

37 Arnold Suppan, "Ali je bila Avstro-Ogrska obsojena na propad?", v: Na predvečer vélike vojne. Politični 
koncepti, zarote in teorije, ur. Petra Svoljšak, Gregor Antiločič in Andrej Rahten, Studia Diplomatica 
Slovenica – Monographiae 3° (Celovec–Ljubljana–Dunaj, 2019), str. 84 (dalje: Suppan, "Ali je bila 
Avstro-Ogrska obsojena na propad?").

38 Brandt, Das letzte Echo des Krieges, str. 46.
39 Thomas Wittek, Auf ewig Feind? Das Deutschlandbild in den britischen Massenmedien nach dem Ersten 

Weltkrieg, Publications of the German Historical Institute in London, Volume 59 (München, 2005), str. 
243–244.
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Nemčiji lahko odvzamete vse njene kolonije, zreducirate njeno oborožitev na 
nivo navadne policije in njeno mornarico na raven petorazredne sile; kakorkoli 
že, na koncu bo, če bo začutila,
da je bila v miru 1919 obravnavana nepošteno, našla način, da od svojih osvajal-
cev zahteva povračilo.40 

Ko so se zedinili, je Lloyd George Wilsonu in Clemenceauju napovedal: "Vse 
bomo morali čez 25 let ponovno opraviti [se pogajati] s trikratnimi stroški."41 

40 "Fontainebleau-Memorandum zum Versailler Vertrag, 25. März 1919", v: Geschichte und Geschehen 2 
(Stuttgart, 2012), str. 445.

41 Richard Wilkinson, Lloyd George. Statesmen and Scoundrel (London–New York, 2018), str. 124.

Francoski ministrski 
predsednik Georges 
Clemenceau (Wiki-
media Commons)
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Ameriški predsednik Wilson, ki je v svojih točkah zahteval, da se Nemčija 
umakne iz zasedenih območij Belgije, Rusije in Francije ter da preda Alzacijo-
-Loreno, ki jo je 1871 anektirala, Franciji, je od vsega začetka zastopal stališče, 
da mora Nemčija plačati samo odškodnino za škodo, ki jo je povzročila prebi-
valstvu na ozemlju, ki so ga osvojile nemške čete. "Mir, ki ga bomo sklenili, mora 
biti tak, da bo odločilni dejavnik samo pravičnost."42 Američani so trdili, da bi 
vse drugo preseglo zmogljivost Nemčije in da nihče ne more biti zainteresiran, 
da gospodarsko propade. Dejansko je bilo zaradi slabega stanja gospodarstva 
v Nemčiji in velikih težav pri preskrbi prebivalstva z življenjsko najnujnejšim 
vprašljivo, ali bo Nemčija zmogla plačati zahtevane reparacije za vojno škodo. 

V 231. členu Versajske mirovne pogodbe (znanem kot "War Guilt Clause" 
oz. "Klavzula o vojni krivdi") je bilo potem zapisano: 

Zavezniške in asociirane vlade izjavljajo, Nemčija pa priznava, da so Nemčija in 
njeni zavezniki odgovorni za vse izgube in škodo, ki so jo utrpele zavezniške in 
asociirane vlade ter njihovi državljani zaradi vojne, ki jim je bila naložena zaradi 
napada Nemčije in njenih zaveznikov.43 

Vsekakor je ta teza o vojni krivdi zelo negativno vplivala v nemški javnosti. 
Kot ocenjuje Horst Möller, je morda prav ta politično vzdušje močneje zastru-
pila kot konkretne obremenitve, ki so jih zmagovite sile naprtile Nemčiji, saj je 
bila večina politikov in javnost v Nemčiji nasploh, prepričana, da je šlo v nem-
škem primeru za obrambno vojno.44

Tudi v senžermenski pogodbi je bil podoben pasus. Republika Nemška 
Avstrija se je najprej postavila na stališče, da je Avstro-Ogrska razpadla in da 
je Republika Avstrija po mednarodnem pravu nova država in ne pravna nasle-
dnica habsburške monarhije. Antanta pa je zastopala mnenje, da je Avstrija 
pravna naslednica Cislajtanije, to je dela Avstro-Ogrske, ki se je vse od leta 1915 
naprej imenoval Avstrija. Iz tega naj bi sledilo, da je sokriva za izbruh vojne, kar 
je pomenilo, da je morala plačati reparacije ter se odpovedati ozemljem v prid 
Italiji, Kraljevini SHS in Češkoslovaški.45 

42 The Papers of Woodrow Wilson, Vol. 53, https://rotunda.upress.virginia.edu/founders/default.
xqy?keys=WILS-print-01-53-02-0374%20WILS-print-01-53-02-0375#WILS-01-53-02-pb-0336, str. 
337, pridobljeno: 16. 7. 2020.

43 Von Versailles zum Zweiten Weltkrieg, ur. Erhard Klöss, Dtv Dokumente 334 (München, 1965), str. 76 
(dalje: Von Versailles zum Zweiten Weltkrieg). Podobne formulacije so povzeli tudi v pogodbah z osta-
limi poraženimi silami (117. člen senžermenske pogodbe z Avstrijo, 161. člen Trianonske pogodbe z 
Madžarsko, 121. člen pogodbe z Bolgarijo v Neuillyu in členu 231 Sevreške pogodbe s Turčijo).

44 Möller, Europa zwischen den Kriegen, str. 28.
45 Ernst Bruckmüller, Avstrijska zgodovina (Ljubljana, 2017), str. 411 (dalje: Bruckmüller, Avstrijska zgo-

dovina).
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V naslednjih členih pogodbe je bilo navedeno, da se zavezniške in asociira-
ne vlade zavedajo, da Nemčija ni zmožna plačati celotne vojne škode (čl. 232), 
da pa se naj leta 1921 ustanovi posebna "Komisija za restitucijo" z namenom, da 
se ugotovijo nemški viri za poravnavo vojne škode. Pri tem pa, da naj se da tudi 
Nemčiji sami priložnost, da se izjasni oz. odloči o višini reparacij (čl. 233–234). 
Vendar je v vmesnem času pogodba v čl. 235 predvidevala plačilo ekvivalentno 
20 milijardam zlatih mark v obliki zlata, blaga, ladij, vrednostnih papirjev ali 
kako drugače, kar bi naj zavezniškim in asociiranim silam omogočilo ponovno 
delovanje trgovine in gospodarstva. To naj bi Nemčija plačevala v obrokih v 
letih 1919, 1920 in 1921.46 

Winston Churchill je pozneje ocenil: 

Gospodarske določbe pogodbe so bile tako zlobne in nespametne, da so očitno 
izgubile vsak učinek. Nemčija je bila obsojena na plačilo nesmiselno visoke 
odškodnine. Ti diktati so izražali tako jezo zmagovalcev kot tudi zmoto naro-
dov, ker niso razumeli, da noben poražen narod in nobena poražena skupnost 
ne more nadomestiti stroškov moderne vojne. Široke mase niso imele pojma 
o najpreprostejših gospodarskih dejstvih in strankarski voditelji jim iz ozira na 
svoje volilce tega niso upali razložiti.47

Samoodločba narodov

"Druga velika tragedija", poleg že omenjene odškodnine, ki so jo zmagoval-
ci zahtevali od Nemčije, je bila po mnenju Churchilla rušenje avstro-ogrske 
monarhije v pogodbah v Saint-Germainu in Trianonu. 

Že stoletja je ta zadnji živi ostanek Svetega rimskega imperija omogočil večjemu 
številu narodov skupno življenje, kar je koristilo trgovini in varnosti, in niti eden 
od teh narodov ni premogel v našem času moč ali življenjsko energijo, da se post-
avi ob rob pritiskom prenovljene Nemčije ali Rusije.48

Pritrditi moramo avstrijskemu zgodovinarju Arnoldu Suppanu, ki je napisal, 

da se je habsburški imperij zrušil, ker je bila dvojna država po štirih letih vojne 
socialno in gospodarsko popolnoma izčrpana – ni imela hrane in premoga, poleg 

46 Friedensvertrag von Versailles, http://www.documentarchiv.de/wr/vv08.html, členi 232–235; Von 
Versailles zum Zweiten Weltkrieg, str. 76–77.

47 Churchill, Der Sturm zieht auf, str. 22.
48 Prav tam, str. 24.



349

S
H
S 

tudia
istorica
lovenica

tega pa jo je zajel val španske gripe. Po drugi strani so cesarstvo uničili notranji 
nacionalistični dejavniki in imperialistične težnje njegovih nasprotnikov.49

Vse te na ozemlju Avstro-Ogrske novonastale nacionalne države z izjemo 
Češkoslovaške pravzaprav gospodarsko niso bile stabilne, meje so bile delno zelo 
samovoljno začrtane, države so bile na en ali drug način amputirane, ker so izgu-
bile trg, ker narodnostne meje niso bile upoštevane oziroma ker jih je bilo težko 
upoštevati itd. V vseh novonastalih nacionalnih državah so ostale močne manjši-
ne in konflikti, ki so že doprinesli k razpadu avstro-ogrske monarhije, so se tako 
nadaljevali. Leta 1938 je bila od vseh novonastalih držav Avstro-Ogrske samo še 
Češkoslovaška demokracija. Pa tudi izven meja prejšnje Avstro-Ogrske gospodar-
ska in politična situacija ni bila boljša, zato so nastale v obdobju 1922 in 1936, 
torej še pred izbruhom druge svetovne vojne diktature, po celi Evropi diktature.50

Predsednik Woodrow Wilson je bil s svojo centralno zahtevo po samoo-
dločbi narodov neke vrste zvezdnik v politiki, predvsem pri majhnih narodih, 
ki so stremeli po avtonomiji oz. osamosvojitvi. Prav zato je bilo razočaranje veli-
ko, ko se je izkazalo, da pravica do samoodločbe ni veljala za vse, predvsem tudi 
ne za poražence, namreč za Nemčijo in Avstro-Ogrsko. Angleška politika vse 
do nekaj mesecev pred koncem vojne ni podpirala razpada Avstro-Ogrske, ko 
je monarhija razpadala se je pojavila ideja podonavske konfederacije, ki bi naj 
vključevala Avstrijo, Češko, Jugoslavijo, Madžarsko, Romunijo in morda Bolga-
rijo.51 Da ne bi Slovenci in Hrvati pristali na strani zmagovalcev, Italija ni prizna-
la Kraljevine SHS na mirovni konferenci, ker bi to seveda otežkočilo njihove 
aspiracije po slovenski in hrvaški zemlji. 

Pri določanju meje proti Italiji je Kraljevina SHS zahtevala postopek po naro-
dnostnih vidikih: ozemlja z večinskim slovenskim ali hrvaškim prebivalstvom naj 
bi pripadla Jugoslaviji. Nasprotno pa je Italija vztrajala pri tajnem Londonskem 
sporazumu, s katerim si je antanta kupila vstop Italije v vojno na njeni strani. Ita-
lija je namreč ob začetku vojne leta 1914 razglasila nevtralnost in zapustila trojno 
zvezo z Nemčijo in Avstro-Ogrsko. Ker se je bala, da bo po vojni plen razdeljen 
brez nje, se je pogajala z obema stranema. Antanta ji je nudila več. Po tajnem Lon-
donskem sporazumu, ki je bil sklenjen 26. aprila 1915, naj bi Italiji poleg Trentina 
in južne Tirolske, deleža nemških kolonij v Afriki (Libija, Eritreja), nadzor nad 

49 Suppan, "Ali je bila Avstro-Ogrska obsojena na propad?", str. 49.
50 1922 v Italiji, 1923 v Bolgariji (puč oficirjev, Zankoff), 1923 Španija (general Primo di Rivera), 1925 

Albanija, 1926 Litva, Poljska (vojaški puč Piŀsudskega) in Portugalska (general Gomes de Costa in 
potem general Carmona), 1929–1931 diktatura kralja Aleksandra v Jugoslaviji, 1930 Romunija, 1932 
Salazar na Portugalskem, dec. 1932 Litva (enopartijski sistem), 1933 Avstrija (avstrofašizem, Dollfuss), 
1934 Estonija, 1934 Latvija, 1936 Grčija, sept. 1936 general Franco v Španiji. 

51 Gorazd Bajc in Janez Osojnik, "Odnos Velike Britanije do Avstro-Ogrske leta 1918 in dogajanje na 
Koroškem po koncu prve svetovne vojne", Studia Historica Slovenica 19, št. 2 (2019), str.475–476.
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Albanijo in vpliv na območju ob obali turške Anatolije, pripadla tudi Istra, sloven-
ska Primorska, Trst in večji del Dalmacije in to ne glede na tamkajšnje popolno-
ma ali večinoma hrvaško oz. slovensko prebivalstvo. Na pariški mirovni konfe-
renci je temu nasprotoval predvsem ameriški predsednik Woodrow Wilson, ki je 
zahteval, da se meje proti Italiji potegnejo po etničnih mejah. ZDA Londonskega 
sporazuma ni nikoli priznala. Predsednik italijanske vlade Vittorio Emmanuele 
Orlando in zunanji minister Sidney Sonnino sta protestno zapustila Pariz, doma 
pa sta bila zaradi tega navdušeno sprejeta. Ker zavezniki niso popustili, sta se bila 
prisiljena vrniti. Rezultat je bil, da je vlada odstopila. Nastala je legenda o "okr-
njeni zmagi" ("vittoria mutilata"). Vlada pod predsednikom Francescom Nittijem 
je pogajanja nadaljevala in skušala doseči to, kar Orlandu ni uspelo. Dokončna 
meja med Kraljevino SHS in Italijo je bila potem sklenjena z Rapalsko pogodbo 
12. novembra 1920. Določili so mejo, ki je formalno veljala do leta 1947, in "je 
docela zadovoljila italijanske zahteve in je od ozemlja, ki so ga Slovenci obravna-
vali kot svoj narodni prostor, odtrgala krepko četrtino."52 Italija je popustila pri 
Dalmaciji, Jugoslavija pa pri Istri, Primorski in Trstu.

Samoodločba torej ni veljala na Primorskem, Trstu in Istri, pa tudi ne na 
južnem Tirolskem, v Sudetih, bil pa je po čl. 50 senžermenske pogodbe pred-
viden plebiscit na Koroškem. Plebiscitno ozemlje je bilo razdeljeno v dve coni 
(pozneje je bilo to označeno kot cona A in cona B). Predvideno je bilo, da če se 
volivci v coni 1 (A) izrečejo večinsko za Kraljevino SHS, potem sledi tudi plebi-
scit v drugi coni (B), sicer ne.53 Avstrija je želela plebiscit tudi za del Podravja z 
Mariborom in Mursko kotlino z Radgono. Avstrijska delegacija je v okviru pri-
pomb na osnutek mirovne pogodbe 20. julija 1919 predala tudi formalni pre-
dlog za mariborski plebiscit.54

Plebiscit na Koroškem ni bil edini plebiscit, ki so ga predvidevale mirovne 
pogodbe v Parizu. Versajska pogodba je določala plebiscite na nemških mejah 
s Poljsko (čl. 88, 97, 104), z Dansko (čl. 109, Šlezvig) in s Francijo (čl. 34–36, 
Posarje).55 Kljub temu da bi Nemška Zahodna Ogrska (Deutsch-Westungarn), 

52 Slovensko-italijanski odnosi. Rapporti Italo-Sloveni.Slovene-Italian Relations, 1880–1956, ur. Milica 
Kacin Wohinz in Nevenka Troha (Ljubljana, 2011), str. 37, 83–84, 130–131.

53 Art. 50, https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnu
mmer=10000044, pridobljeno: 9. 7. 2020. Več o tem: Griesser-Pečar, Die Stellung der slowenischen 
Landesregierung zum Land Kärnten, str. 375–492.

54 Rahten, Po razpadu skupne države, str. 325–343.
55 http://www.documentarchiv.de/wr/vv03.html#Kapitel%20III, pridobljeno: 10. 7. 2020. Po Versajski 

pogodbi so bili plebisciti v petih pruskih provincah. V pokrajini Schleswig-Holstein sta potekala dva 
plebicita. 10. februarja 1920 je bil plebiscit v Severnem Šlezvigu, kjer je padla odločitev za pripadnost 
Danski, 14. februarja 1920 pa je potekal plebiscit v Srednjem Šlezvigu, ki se je odločil za Nemčijo. 
Plebisciti so bili tudi v provincah Vzhodna Prusija in Zahodna Prusija (11. 7. 1920), ter v Spodnji in 
Zgornji Šlezija (20. 3. 1921). Volivci so se lahko odločili za pripadnost Nemčiji ali Poljski. Medtem ko 
se se Vzhodna in Zahodna Prusija ter Spodnja Šlezija odločili za pripadnost Nemčiji, je bila Zgornja 
Šlezija razdeljena med Nemčijo in Poljsko. Manjši vzhodni del je bil priključen Poljski, večji zahodni 
del pa Nemčiji. V Posarju (Saarland) je bil plebiscit predviden po 15 letih.
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kakor se je provizorično imenoval Burgenland oz. Gradiščanska med letoma 
1918 do 1921,56 naj bila po senžermenski (čl. 27) in pogodbi v Trianonu priklju-
čena Avstriji, je prišlo zaradi nasprotovanja Madžarov – prišlo je do vojaškega 
odpora s strani madžarskih četnikov – in na italijansko posredovanje do refe-
renduma v Sopronu (Ödenburg) 14. decembra 1921, dva dni pozneje pa še v 
osmih okoliških krajih. Na italijansko posredovanje je namreč prišlo do "Bene-
škega protokola" 13. oktobra 1921. Madžarska je pristala na to, da se umakne 
iz Gradiščanske, Avstrija pa je pristala na plebiscit v Sopronu. Večina v Sopronu 
in okoliških krajih se je odločila za priključitev Madžarski. Madžarska je potem 
Trianonsko pogodbo ratificirala 26. julija 1921. Tako je postala Gradiščanska 
del Avstrije, Sopron in okolica pa del Madžarske. 57

Versajska pogodba je tudi prepovedala združitev nemškega rajha z Nemško 
Avstrijo, kot se je Avstrija imenovala od 12. novembra 1918 naprej, ko je pro-
vizorična narodna skupščina (Provisorische Nationalversammlung) razglasila 
ustanovitev nove republike in sprejela sklep: "Nemška Avstrija je del Nemške 
republike."58 Nemški državni zbor je podoben sklep sprejel 21. februarja 1919.59 
Versajska pogodba pa potem v 80. členu predpisuje samostojnost Avstrije – in 
to kljub temu da sta Avstrija in Nemčija že sprejeli ustrezne zakone o združitvi.60 
Avstrija je morala pridevek "nemška" iz imena odstraniti, kar sledi iz 88. člena 
senžermenske pogodbe, v katerem je zapisano: 

Neodvisnost Avstrije je nespremenljiva, razen če Svet Lige narodov odobri spre-
membo. Avstrija zato prevzema obveznost, da se posredno ali neposredno ali na 
kakršen koli drug način vzdrži vsakega dejanja, razen s soglasjem načrtovanega 
sveta, zlasti – dokler ne bo sprejeta za člana Društva narodov – kadar bi zaradi 
sodelovanja v zadevah neke druge oblasti lahko ogrozila njeno neodvisnost.61 

Tudi v drugih skoraj izključno nemško govorečih področjih, kot so južna 
Tirolska, Sudeti (Sudetenland), Memel (Memelland), se samoodločba ni ure-
sničevala.

56 Burgenland (Gradiščanska) je od leta 1922 avstrijska dežela s hrvaško manjšino.
57 Bruckmüller, Avstrijska zgodovina, str. 410; Uroš Lipušček, Prekmurje v vrtincu Pariške konference 

(Petanjci, 2019); Von Versailles zum Zweiten Weltkrieg, str. 101.
58 "Gesetz vom 12.November 1918 über die Staats- und Regierungsform von Deutschösterreich“, 

Staatsgesetzblatt für den Staat Deutschösterreich, 15. 11. 1918, str. 4.
59 Čl. 61 Weimarske ustave, http://www.verfassungen.de/de19-33/verf19-i.htm, pridobljeno: 17. 7. 

2020.
60 Von Versailles zum Zweiten Weltkrieg, str. 61. 
61 https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnumm

er=10000044, pridobljeno: 10. 7. 2020.
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Epilog 

Izkazalo se je, da mirovne pogodbe niso izpolnile pričakovanega cilja, namreč 
da dosežejo trajni svetovni mir, po katerem je človeštvo hrepenelo. Prav 
nasprotno, izkazale so se kot nestabilne. Zgodilo se je, kot je Wilson, ki je zahte-
val mir brez zmagovalcev, že na poti v Pariz decembra 1918 napovedal: "Prepri-
čan sem, da če ta mir ne bo zgrajen na načelih pravičnosti, ga bodo narodi sveta 
izbrisali v manj kot eni generaciji" in da ne bo "na vsako drugačno mirovno 
pogodbo sledil zgolj konflikt, ampak katastrofa".62 Rezultat je bil, kot se je izrazil 
nemški zgodovinar Eckart Conze,: "Na vseh straneh se je po premirju v glavah 
vojna nadaljevala. Versailles – to je bil mir, ki ga nihče ni hotel."63 Za švicarske-
ga zgodovinarja Leonharda V. Muralta je bil versajski sistem rezultat zgrešene 
politike moči, ki ni bila v stanju upoštevati vseh vpletenih odnosov. Gerhard 
Schulz pa je v svoji monografiji Revolucija in mirovne pogodbe napisal, da "je 
zgodovinski razvoj odgovorne v Parizu neusmiljeno korigiral /.../. Realni domet 
mirovnih sporazumov in subjektivna ocena, katere so bili deležni, sta bila daleč 
narazen."64

Medtem ko so bile Čehoslovaška, Poljska, Romunija, Jugoslavija (z izjemo 
Slovencev) kot naslednice avstro-ogrske monarhije vsaj v glavnem z mirovnima 
pogodbama v Saint-Germainu in Trianonu zadovoljne, to ni veljalo za Avstrijo, 
predvsem pa tudi ne za Madžarsko. Seveda sta veljali Avstrija in Madžarska za 
poraženki vojne, v nasprotju z državami, ki so se odcepile in ustanovile samo-
stojne državne tvorbe. Tudi v Italiji, kljub temu da je pridobila Trentino, Južno 
Tirolsko, Trst, Istro, Julijsko krajino in dele Dalmacije, je v javnosti prevladoval 
občutek, da to, kar so dobili v Parizu, ni v nobenem sorazmerju s 680.000 voj-
nimi žrtvami.65 Avstrijski pravnik Felix Ermacora je ocenil: "Mirovne pogodbe 
iz 1919 so bile plodna tla za vse konflikte, ki so potem nastali v Evropi, vse do 
apokalipse 1933/45. Apokalipsa za države, narode in ljudi."66

Tudi dejstvo, da na mirovni konferenci v Parizu ni bila zastopana Rusi-
ja, pogreznjena v državljansko vojno, je bilo za čas med obema vojnama izre-
dnega pomena. Tako antantne sile, ki so bile zastopane v Parizu, niso imele 
nobenega vpliva na Sovjetsko zvezo, seveda obratno tudi ta ni imela vpliva na 
pogajanja v Parizu. 

62 The Papers of Woodrow Wilson Digital Edition, https://rotunda.upress.virginia.edu/founders/default.
xqy?keys=WILS-print-01-53-02-0387#WILS-01-53-02-pb-0352, pridobljeno: 16. 7. 2020.

63 Eckart Conze, Die Große Illusion. Versailles 1919 und die Neuordnung der Welt (München, 2018).
64 Gerhard Schulz, Revolutionen und Friedensschlüsse 1917–1920. Dtv-Weltgeschichte des 20. 

Jahrhunderts, Bd. 2 (München, 1967), str. 266–267.
65 Möller, Europa zwischen den Kriegen, str. 33.
66 Ermacora, Der unbewältigte Friede. str. 11.
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Predvsem pa je, kot je opozoril mednarodni pravnik Dieter Blumenwitz, 
raven spoštovanja človekovih pravic nenehno padal: "Po prvi svetovni vojni 
se je – zaradi preobrata k totalni državi – pričelo občutno propadanje ideje o 
človekovih pravicah, ki je višek doseglo v nacionalsocializmu."67 Obdobje med 
obema vojnama je zaznamovalo predvsem nasprotje med demokracijami in 
diktaturami.

Sklep

Prva svetovna vojna je obraz Evrope popolnoma spremenila. Vojna je uničila 
kar štiri imperije: habsburško monarhijo, nemško cesarstvo, Osmansko drža-
vo in caristično Rusijo. Leta 1914 je bilo v Evropi 17 monarhij in tri republi-
ke, leta 1919 pa še samo 13 monarhij, zraslo pa je število republik, in sicer na 
13. Nastalo je devet novih držav. Na pariški mirovni konferenci, ki se je začela 
19. januarja 1919, so se predstavniki velikih sil in asociiranih držav pogajali ne 
samo o mirovnih pogodbah s silami osi, temveč o novi ureditvi Evrope in sveta, 
ki naj bi omogočila svetovni mir v 20. stoletju. Ameriški predsednik Woodrow 
Wilson, ki je bil poleg britanskega ministrskega predsednika Lloyda Georgea in 
francoskega ministrskega predsednika Georgesa Clemenceauja eden odločil-
nih državnikov na konferenci, se je v svojih 14. točkah zavzemal za to, da med 
narodi prevladujejo načela mednarodnega prava in ne moči, nasilja in zatiranja.

Med drugim je bila na Wilsonovo pobudo kot del mirovne pogodbe usta-
novljena Liga narodov, čeprav je bil najprej odpor predvsem manjših držav 
precejšen, saj so nasprotovali temu, da bi naj Francija, Velika Britanija, Italija, 
Japonska in ZDA kot stalni člani Lige narodov imeli veto pri vseh odločitvah. 
Proti pričakovanju pa ZDA mirovne pogodbe ni ratificirala. V ospredju mirov-
nih pogodb, predvsem versajske, pa tudi senžermenske, je bilo seveda vpraša-
nje, kdo je odgovoren za njen začetek. Sile antante so se hitro zedinile, da je to 
bila Nemčija (Art. 231 znan kot Klavzula o vojni krivdi) – in njene zaveznice, 
torej tudi Avstro-Ogrska. Zahtevale so, da se vojno škodo povrne. Prepovedale 
pa so tudi združitev z Avstrijo, ki se je po razpadu habsburške monarhije najprej 
imenovala Republika Nemška Avstrija. 

Predsednik Woodrow Wilson je bil s svojo centralno zahtevo po samoo-
dločbi narodov neke vrste zvezdnik v politiki, predvsem pri majhnih narodih, 
ki so stremeli po avtonomiji oz. osamosvojitvi. Prav zato je bilo razočaranje veli-
ko, ko se je izkazalo, da pravica do samoodločbe ni veljala za vse, predvsem ne 
za poražence, torej za Nemčijo in Avstrijo. 

67 Dieter Blumenwitz, Okupacija in revolucija v Sloveniji 1941–1946 (Celovec, 2005), str. 153.
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Tamara Griesser-Pečar

THE FIRST POST-WAR YEAR IN EUROPE AND IN THE WORLD

SUMMARY
 

The First World War completely changed the face of Europe. The war destroyed 
four empires: the Habsburg Monarchy, the German Empire, the Ottoman 
Empire and Tsarist Russia. In 1914 in Europe there were 17 monarchies and 
three republics, and in 1919 only 13 monarchies, whereas the number of 
republics grew up to 13. Nine new states emerged. At the Paris Peace Confer-
ence, which began on January 19, 1919, representatives of the Allied powers 
and associated countries negotiated not only peace treaties with the Axis pow-
ers, but they wanted to establish a new European and world order, which was 
supposed to guarantee world peace in the 20th century.

 In his Fourteen Points US President Woodrow Wilson, who was alongside 
with British Prime Minister Lloyd George and French Prime Minister Georges 
Clemenceau one of the decisive statesmen at the Peace Conference, advocated 
that among nations the principles of international law should prevail and not 
power, violence and suppression.

The League of Nations was established on Wilson's initiative as part of the 
peace treaty with Germany, although initially the resistance of mainly smaller 
countries was considerable, as they opposed the veto of permanent members 
France, Britain, Italy, Japan and the United States in all decisions. Contrary to 
expectations, the US did not ratify the peace treaty. At the forefront of the peace 
treaties, especially the Treaty of Versailles, but also that of St. Germain, was the 
question of the responsibility for the beginning of the war, which was placed 
on Germany (Art. 231 known as War Guilt Clause) – and its allies, therefore also 
on Austria-Hungary. Germany had to pay enormous reparations. Austria, after 
the collapse of the Habsburg Monarchy was first named The Republic of Ger-
man Austria, but was then forbidden to join Germany.

With his central demand for self-determination of nations was President 
Woodrow Wilson, a kind of star in politics, especially among small nations 
striving for autonomy or independence. Just because of that reason was the 
disappointment great, when it turned out that the right to self-determination 
did not apply to everyone, especially not to the losers, namely Germany and 
Austria-Hungary.
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