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Био је уредник НОЛИТ -ове библиотеке Историја, библrютекс СКЗ
Историјска мисао п бибшютеке ЦИД из Подгорице. Б но је члан урсђпваtr
коr одбора Историје српског народа у издаљу СКЗ и уредник 6 юы1rе. Био

је уредник н члан редакција домаћих п страшrх псторнјскпх часоппса
Поред преко две стотине стотина краћпх научrшх радова из оп~
ште и националне историје ХХ века н псrорије меlјународне nолипше
Југославије и вешшоr броја текстова објављених у домаћој шп1мпн на
историјске теме ,ау1ор је преко двадесет посебних пздања, nрвенстве
но моноrрафија.

На овом месту наводпмо само HCI\e од најважпијих

наслова: Југославија на Конференцији ,,шра

1919-1920,(1969);

Врене

uempneљuвtL\: .. Политич1(а историја великих др.Ј!сава Европе Ј 9 Ј 9-1939

(1974), Разграии 1 tеље Југославије са Ру.нуюlјо.н и N/ађарс!ш Ј 919-1920,
(! 975); Историјско у" Чаробном брегу" Љнаса Maua (1977), Продор
и а Балкан Србија у IVlШtoвnмa Aycmpo- Угарс;l(е u Немачке 1908-1918,
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б

( 1981 ); Аига.ж:овапо и лепо Jl,нcmllocm у раздобљу светсюtх ратова
( 1914-1945), ( 1983 ); Cpбt(ia у Првш1 светсшн рату ( 1984), .YcтallUЧI<e
борбе у Cpбtifu 1916-19/8 (1987), Распрашьање са Клио о истоЈлфt,
историјсЈшј свес-ти u историографији ( 1991 ); Ћудљива .муза . Огледи
о историјсколt, иаучио.н и yмemllllЧJШ..tt ( 1992); Проттшвање Кл и о.
Огледи о теорцјошлt у историограсјщји

1878-1914 Политшт,
fVm; 1914-1918 (2007);

( 1996) ;· Стране банке у Cpбt{jll
(2004); Se1Ьia5 G1eat
ucтoptifa (2008)

прогрес, европиш оквир
Култура и

У

Рајха

04,45

часова

1

септс.нбра

1939

годи ис opy"JICmtc с11аге Нс.на'l/\"Ог

- mш 1 800 000 људн. 3000 те и кова u 2000 amtmш_ ЈШ!юле су без

објаве рата. По.љсhу Не.начки пof;u_ tшко свеот да последица овт.-rюг
1\0fiOIШ .но.ж:с бипщ {JШII вео.на щuрои:ш: раз.нера, рачупшт LJ' да

ftc omt.\1

JIOC:JL.'IIJII.H чшtшl још јед11о.н . као u у с11учају Аустрије u Чехос.'ювач/>.е_
cnuюpшmt ситуацију

.. сарше1юz

Чtma .. _ у 1\Оју др_~·ге Ctl.7e пеће yc.yдum11

да се аюm1mю у.нешају. Међути.\t, Be.'l/11\a Бptmtai/J/}a и Фршщуска. Јюјс
су 1/ОСЈ/С

1933. .tшр11о пос.натрале CJ/aJICШI uе.\ШЧ!\11 привредни продор у

ј)•гоисточ//_1' Евро11у, а у ПЮЮ' годшю из.неђt• .н арта
др.ЈiСШЫ!..\1 шюгућиле Рајху да _)'111111111/Jl две др:жаве_

1938. и 1939 своји.н
1ta}npe

Аустрију, а

затшr Чехоr_:,1оваЧ!i)~ сада су .норале да noceгm' за ОРЈ:ж;је.н_ I~aJIO би C/l(l~
СШ/Шlе 0110 l/11110 се у Њltхово.н conc-mвe/I0,\1 щtтересу јощ .ног.;ю спасти

Н ттщ З септенбра бptmtmiCI\a и француска влада су објатtле рат
Неначтј. То је, у ствари, истовренепо ЗltaЧIL'Ю да је војни су!\об добtю

1/lllfJC СЩЮ//!.'1\С ll, 1/0!f/JJ/0 (_)'Ј' 111/11/(lЉ_ll fittЛe Сl/ЛС С lljJOC·mpmtti.\11\.0//0IIIIj(LI/(/
ишро.н ЗL~нљшtе 1(\'.:~ле- светске раз.-нере

Т'о је био тек почетак светске ратне стихије Када су, после
шес1 дугих година тешкот војеваља, најзад замукле паљбе свих

.

врс1а ватреног оружја

цијом Немачке,

. .
IIOJeJe

9 . мtlja и

ондашњн свет познавао, капиrула-

Јапана,

2.

септембра

хроника је као учссшше рата, забелсжпла

61

1945. године,

раша

државу, међу rюји

ма су биле и све велике силе: Немачка, Јапан, Италија, Велика
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Брптанпја, Фршщуска, СССР и САД Под ратне заставе бпло је

600.000,

сврсгано

о Кини су најнесиrурнији

110.000 . 000

људи; војне операције, најчешће највећег

обима, захвшпле су простор од шю

tсвадрапшх ки

Италија nише од

500 000,

САД до

400 000

шд Подаци

по неюrм проценама број жртава се

не делове средље Африке, сва трн оr<еана н сва велика мора, а

13500.000. Узима се, најчешће, да је у овом рату
било укупно оrю 50 . 000. 000 мртвих, али није невероватно да је
тај број и око 55.000.000 Рачуна се, такође, даје раљених било
око 80 000000, а оних који су остали боrаљи 35.000.000. О раз

посебно Атланшк, средљи и западни Пацифик н Средоземно

лнчишм nсихичюrм оштећењима људи rешко је шта друго рећи

море. Такође, све државс н земље широм свсrа, дшше, не само

осим да су, исто тщю, била претешка.

22.000.000

лометара на копну, мору и у ваздуху, обухвшајућп највсћн део

Европе, исючне и југоисrочне Азије, северну Африку н источ

nсње чак до

оне које су активно биле у рату, нашле су се у шюшюспњш чи

Треба реtш да су губнци цивилноr становништва у низу

ја су привредна, пошпичt<а и колективна психолошка обележја

држава, на чнјем су тлу вођене војне оnерацнје, много већи него

била- велика војна. Непрегледне tюшrчине метака и граната су

губицrr међу војницима . Тако је могућно да су губици међу цивил

испаљене, непрегледна маса експлозива је упо'Iребљена, одно~

шrм становнrшпвом у Кшш досеrшr чак и

ено бачен а на про1 ивничкс армије н становнике, на привредне,

најмаље

адмпнистршивне и војне центре Печурке атомских експлозија

пољу. Познато је да су Немци тако поступали са совјстскнм заро

подигле су се надјапанским градовима Хирошимом (б. aвrycra

1945)

и Наrасщшјем

септембра

1939.

(9

авгусга

1945).

Из напада на Пољску

1.

проюашао је највећи рат у досадашњој исто

6 000 000.

1О. 000.000, у

СССР-у

Сами војшщи пису пrнушr јсдшю на бојном

бљсющнма да су он п масовно гинули НШI умирали. Рачуна се да

је око Ј 700 . 000 совјетсюrх заробљеишш умрло у заробљенrrштву
од којнх о1ш

2500 000

од rладп. Цпвплно становшrштво је, дс

лом, страдало од ратних опсрацнја, које су биле много погубније

РИЈИ човечанства.

У гигантској зони ратних дејстава, која је захватила подручје

него у првом све1ском рату, али највећим делом страдало је од

много шире од линије војних фронiОва, уништен је неутврдиво

различшлх реnресалнја, посебно оних кој н су, неnосредно ишr

велиюг број људских станишн, безбројна села и градови. Не

посредно, пр011СТСЮIС из остварившъа теза расЈ!стичкс идеологије

стала су не само многобројна средишта војних, политичюrх и

о "в ши и-н", "господарсl'шм~' п "ш!жнм'' народНЈ\Ш .
Дакле, није реч само о највсћем него н нај'"rсжсм и најсуро

привредних установа, него и кулгурних, научних, хуманитарних,

медицинских и релиr иозних здаља . Непроцељиви су кулгурни и

вијем рату који је човечанства досад nрсживело, упркос томе што

уме11пrчки rубици. И у зони ратних дејстава и далеко изван љих,

је у исгорији б н ло чаr< премного изузетно рушилачких, окрутних,

људи и недужиа деца су у масама rубили животе. Смрт је гщю ко

свирспих ратова. Та насилност, као основна Iшршаернсrlша овоЈ·

сила да је немогућно утврдши ни приближио тачан број нзrину

војеваља, заслужује да, бар дешiмично, буде посебно размотре

лих У сваr<Ом случају, Совјетски Савез је н мао више од 20

на,

000 000

жртава, Пољска и Немачка око
погинулих Немаца дода и око
ра" и више од

6.000.000 (шю се наведеном броју
1 500.000 погинулих "фолксдојче

250.000 Аустријанаца, онда губицн Рајха досежу
приближно 8.000 .000), Југославнја више од 1. 700.000, Јапан око
1.600 .000, Чехословачка око 800 000, Велпка Бршанпја в п ше од
650 000, Мађарсtш и Румуннја но ш Ј ше од 600.000, Француска око

Наснлносr~ као каршаеристнку, юшако нс могу nотпуно да

објасне чиљенице tюје, шшчс, треба узнматн у обзир . На при
мер, даје тај рат, као плод нмnернјшшстичке епохе (пронстеi<ао
из потребе рсшавања проблема које је међународној зЩедшщи
нарочито постављао нсмачю1 имnерtiјалiiЗам cвojiiM тсжњама за
ствщЈањсм изузетно снажне н вешшс империје н хтењнма да се
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домогне свет-ске моћи, па и прсмоћн) био наставак првог светског

протнвншш, прО111В народа којн су, у раснстнчкој ндсолоrнји,

рата и даје, вођен око оних исшх,

проrлашенп народима без права на опстG.нак, против недужног

1914-1920

нерешеиих про

блема, попримио радикалније облике; да је, даље, на свој начин

био плод све оштријих н нетрпељивијих политичюtх борби у
tрећој и четвртој деценији овог века; да је човечанства овладало
страховшим разорним и убилачким оружјима; да се ушло у епоху
не само масовних, l\ПrшюнсЈПIХ армија, него н l\юrућности да се

бој ишта прошире на целу територију зараћених држава итд
Ове и сличне чиљенице су, добрим делом, ипак само допун
ске, док је ону основну могућно ошрити само ако се потражи

одговор на питаље: којаје посебна историјска појава у том раздо
бљу учинила да настане гај и такав рш? Другим речима. питаље
је:

IIO

је такав рат изазвао и

IIO

му је наметнуо карактерисшку

нечувеног насиља? Ко је, неповезане са операцијама армија на
бојиштима, рат повео и водио користећи најбруталнија средства
насиља много шире и далекосежније него ш ш тџ захтева и најо
длучније и нај безобзирније војеваље, тојесг, употребио насиље
далеко изван потреба ратоваља?
Најпре, рат је почео неизазваним препадом Немачког Рајха
на Пољску. Касније је Рајх напао и Данску и Норвешку- 9. апри
ла, Холандију, Белrију и Луксембург

1О. маја 1940, Југославију
и Грчку - 6. априла и СССР 22. јуна 1941 године. Немачtсу су
следили љени савезници Италија и Јапан Италија је 10. јуна
1940. објавила рат Француској и Великој Британији, 28. октобра
исте године напала је Грчку, а Југославију, заједно са Немачком,

6.

априла

1941 .

године. Јапан је

7

децембра

1941

напао САД и

Велику Б ри rанију. Такође, примељено је н по.цјармљиваље сред
ствима која нису ратне природе: ослањајући се на своју силу,
корисrећи се пронсмачкиvл или профашпспiЧКИI\·t снагаl\ш и ма

нипулишућн територијалним аспирацијама неких малих држава
Немачt<а је савезничким уговорима подредила себи Мађарску,
Румунију и Бугарсtсу и Фииску Коришћен је и метод стварања
марионстскнх државица. Упоредо с IIIM, прtн.·tсњиванјс и терор
највећеr обкr-.ш против свакоГа ко се опирао, против пошпичких

становннштва чак н када није постојао тај раснстичкн разлоr:
Све ово казује да је конкретни зачетннк рата н носнлац нсчу

веноr насиља стварно бнла она група држава чнјнјс зајсдШIЧIШ
назив "фашнстичн блок"' Тнме се, као основна, појављује тема
коју управо обепсжава реч фautuзa.лt. У нашiп.t IЈзлагањitма оrра
IШЧIIћсмо се на две најважннјс варнјанте фашшма у Европн.

ФАШИЗАМ

Фашизам означава историјску појаву политнчiсог карактера,
што значи п са сложеним и шнршпiЈ\·1 друштвеннм садржајш.·t

fавља се после nрвог светског рата. Сама реч је узета из птали
јанскоr језrша:

iljascismo.

Ушла је у све остале језике у nрилаго

ђеном линrвиешчком облику (у снrлесrш: Ње

с/ег F'ascl!ismus, у француски:

Fascisrn, у немачки:

lefascisme, у руски:

фашизы). Исто

важи и за именицу фашиста и nридев фmlшстички. У питању
је реч која је у честој употреби, па- како то бива с много rшри
шћеним речима- њен садржај се nонеrшд толико nроширује да

nостаје нејасан Једно од таквих nрошнривањаје оно по коме је·
фашизам сваки rирански nошпичюr систем или nокрет У науци
је, ипак, значење ове речи, у сушпши, јасно и ограничена .

Израз фаишзсш, изведен из италијанске речи

i!fascio,

која

значи "савез" ЮП·I "удружење", али и "сноп", узето историјсt<И,
тј. каrш се nојавио у друштвсној стварности, изведен из имена
одређених nолитичких орrанизација Оне су nочеле да настају у
Италији од

1919

године, а називане су

i fasci cli combattimento,

што је на наш језик nревођено као "борбени савезн", "борбена
удружења" или

r<ao

"борбени снопови ... Први начин превођеља

заснива се на томе да у шалијанском језику реч

il fascio

означа

ва различша удружења, па и пошпичка Тшшђе, такав превод је
добар и у друrом смислу- казује и о неnосредној намери и на
чину исrупања те пошпичке организације, односно, објашљава

14
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да се хтело удрулппи н да се удружила радн борбеног наступа у

nоiпуну

осшаривању одређених поттптчютх циљева. Меlјушм, превод

ПIХ слобода, бппю огршшчсннх права и nо'Iпунс подређености

"борбени снопови"', иако можда на првп поrлед нсјаснији, открнва

појединца . При том је изузетно зшttшјно да су све фашнстнчкс

на сшшоштт начин дубљу, програмску и стратешјску намеру Реч

групе, својим IЩеолоШIСИМ оnредељељем, ПОШIП!ЧIШМ nрогра

пошпiР-шу хомогеност друштва

на

Iсысљнма укину

је, наиме, о спмболпчно исказаном позиву и захтеву за збијаље

мом 11 практнчннм радом, одлучно прот!IВНС парлш.·rснтарним

У монотпан фронт који борбено наступа, за повезиваље у сноп

системима, а крајље непријатељске према комунизму У држава

који је снажан јер су његови делови чврсто везани у јединстве

ма- велшшм силама nреузимају традицију всликодржавие идеје

ну целину У вези са овим значељем је

11

амблем италијанСIСОГ

н раније постављене нмперијалиспtчЈ<с програме. Образлал\у__

фашизма: сноп прућа из гради ције античкоr Рима, чврсго везан

liX 11 проnагнрају НДСОЛОШIСИ, Пр11ВрСДНО 11 ПOЛIIТIIЧIOI С Крајљом

око секире

жестином н упорношћу, нас·rојс да нх ос шаре свим срсдсrшњш,

У историји

20.

века реч фашшам има два значења. Прво,

укључујући и најбруталније насиље, док је мобилизациони иде-

означава један сасвим одређен итnлнјанскн пшшпiчки покрет~

олошюi мото сведен на служеље ("светим") Јштсрссима нацпјс,

који је временом створио своју паршју, узео влас г, орrаншовао

ОДНОСНО ШlЩЮНаЛЈIС државс

и, у

НацнзаАt је 11мс за фiЈШЈiзам којн се ЈЫЗВЈЮ у Немачкој у

њсму, доживео слом, али имао и наследнике Iюјн до данас настоје

раздобљу CBC'ICIOIX ратова, као 11 за његовс савремене остатке у

да та оживе. Друго, иста реч се користи

збнрна именица за

Савезној Рсnубшщн 1-lсмачк~ј. Отуда се као сшюю1м мо1ке ч ут н

чнтав низ десничарсiпiх политичюiх покрета, стремљсња или

ннзраз "немачки фашизам"' . Реч је, сасвим прнродно, немачка ck!l·

паршја у мноrнм земљама, ут<ључујући и Италију и покрет у

Nazismш'); често се корист н н нашла је, у прнлагођеннм облнцш. ы,

љој о коме је било речи, Дакле, постоји уже и шире значеље ове

место у друшм језицима, па и нашем. Међушм, љено значеље,

речи, при чему се ужс зиачењс укључује у шире .

супротно ономе што се догађа с речју фаuшзам, није проширсно,

државу нарочитог типа, увео Италију у други свстсют

I<ao

par

Покрети, стремљеља н партије означени речју фашюам сво

већје остало сасвим одређено. Узрок је, највероватније, то што

јеврсни су, имају своје одщше и обележја и међусобно се разли

су посебност варијаше н величина улоге немачког фашизма у

кују И у оквиру једног народа или једне државе може постојати

историји учинили потребним да се он јасно обележава и шдва

неколико фашистичких трупа. На пример, данас у И т алији, поред

ја помоћу одговарајућеr посебноr имена. У ствари, у питаљу је

оних IСоји иду трагом некадашњеr италијанског фашизма;има и

скраћешща, и ю двострука. Најпре, то је ст<раћешща од имена

оних Iюји се од љнх дистанцирају, а угледају се на нСI<адашњи

"национмсоцнјализам" ил н, што се чини тачнпјнм и више у духу

немачiСи фашнзам; у току међуратног раздобља у Француској је

нашег језика. од имена "националистнчкп социјализам", како се

деловало више фашистич1шх организација; у "белој" емиграцији

~юже nревсспr немачка именица

из Русије је у истом раздобљу постојало некошшо фашистиЧIСИХ

сам израз "националсоцпјализам" је С!<раћсница назiiВа кој н је нс

струЈа

мачтш фашисшч1ш странка себи н адела

Ипак, упркос свих разлика, сви имају исту сушпrну 1юја их

стичiш немачка ра;џшчка партија

de1" Nationalsozialisnшs.

Зшнм,

1920: Нацноналсоцнјали

(Nationalsazialistisc/re Deutsclre

чини деловима исте историјске појаве међународног I<apaкrepa.

Ar beitapш tei).

Та опш1а суштина се иајуочљивије показује у усмереносш ка

садрж:ало је јасан опш111 Iщсолошкн програм фашнстнчкоглша

стварању ауторитарне националне државе која треба да обезбеди

и, упоредо, поiшзiшало основе тактнке tюју су хтсшr слсднтir, без

Овакво име странке, па н обе љегове скраћеннце,
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обзира што се може учинити да је склепана од речи нз десничар

скоr ("национални" и "неt\.шчки"') н из левичарског ндеолошкоr
арсенала (,,социјалиспtчка'' н .,радничка")~ То име је говорило
о програму националистичког и дссничарског супротстављаља

марксистичкш.t инrернационалистЈiчком социјализ~·tу

Иiалијансюt фашизам буди пажљу 11стражнвача најпре зато
што је њиме заче< један типичан фашиспiЧIШ покре< који сспрви
домоrао властнищме, први понудио целовш фашиспiЧIШ поли
тичюi систем и целовито фашистич1ю понашање Немачки фа

шизам, тој ест~ нацизам (како ћсмо

ra даље искључиво називати),

привлачи пажњу истраживача пре свега ЛIМС што се одликовао

радпюllшзмом насrупа и спсiема юшспЈ који је изградио, алн п

Најчсшћс се узима да је фашнза~-t, схваћсн у општијсм сми

зато што је у оквирима међународне историје одиrрао веома вид

слу, настао

ну ул о ту Оба заслужују посебна разматрања јер се кроз њихово

организащюних јсзгара ш којих су се, зашм развили фашшам

постојање фашизам досад најпаrпуније исказао у историји .

у Игалији и нацизам у Немачкој,

1919

гощmс. То је тачно уколико се мпсшi на сгварањс

две досад нај развијеније ва

ријант·е ове појаве, које су, такође, дале подстрек и пример за
фашистичке варијанте у друтим земљама. То је тачно и у још
једном смислу, с обзиром да је, почетком августа

1919, у Мађар

СI<Ој, после слома Републике Већа Беле Куна, настаоједан режим
крајње конзервативног карактера, с циљем да поседничке слојеве
земљишне аристшсрюије и буржоазије, као водеће друштвене

снаге, насиљем штити од социјалиетичке револуције . Додуше,
у овом случају у шпању је доиста био некакав хибридни поли
ПIЧIШ систем у коме су се преплшали реакционарни монархизам

средњоеврОПСI<ОГ (хабзбуршко-хоенцолернскоr) типа и модерни
шталшаризам" Ипак, све је много сложеније него што пзrлсда
на први пот:лед"

Пођимо за хроникама историје

20 .

века" Оне, као први зна

чајни датум из настанка фашпзма, бележе
створени први Iпалнјанскиfаsсi

23. март 1919, !сада су
di comballimento Tora дана, на

Пјаци Сан Сеполкро у Милану, једна шаро.1ика и ншсако ~!Ного

бројна скупина донела је одлуку о сгварању Борбених снопова.
Мусолшш др:жи говор припадтщшtа

.. црних ко туља"

за време .,Марша на Р1ыt" у октобру

1922.

годшш

Оно што су учесници тог збора исповедали као своја попитич
Iса уверења изгледало је као чудна смеша идеја и протрамских
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u снажној, здрав~ј

11 великој :Италијн, али
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је реч о ПOЛIIIIIЧIIOM стрс;.,1љсљу које је рођено на терену лсшщс

су и оптуживали тадашљу државу 11 водеће полшичке кругове

н, затим се, у току брзог развитка, померило на крајљу десннцу

у И1алији; залаrали су се за права 11 захiевс радништва, али су

н ту усталило. Иако поједине чињешще усмеравају rсорспrчарс

нападали социјалисте п љпхов програм; порицалн су вредносi

н нсrоричарс на неки од горљих закључака, па их они н нзносс,

идеја које је у том историјском Iрснушу засiупао Вудро Вилсон,

реч је, од поче пса, упркос свих унутрашњнх разлика, о сушпш

председник САД, али су, исто !'Олико одлучно, одбацивалн идеје

сюrјасном покрету, са одређеним, мада св~јеврсним, програмом .

које је износио Владимир Илич Лељнн, први човек октобарске

"лсвиiштсrшснционисrн'' већ подуже нису више бнли лсвнчари,

револуције у Русији; оптуживали су италијанску буржоазију да

него IШЩЮШ1ЛИСПI и присталице империјалистнчюrх програма;

се безочно боrашла у последљем тешком рюу и тражили оду

футурнсш су одувек, пошпнчки узсiо, били крајљи национа

знмаљс ратних профша, али су осЈављалн шнром отворене мо

шiстн. aпliti, васпитш-шцн елипшх трупа, донели су собом н

rућносш да кашпал убудуће јача; претнли су оруоканом акцијом

нащюнаЛЈIСIIIЧКУ ндеолошку индоктр1шацију

Програм с I<Ојнм су шалијшrсю1 фашисшrr писмено иступи

Iадашњнм водећим сiруюурама и пошпичком снсiему, али нису
ни помиљали кореюпе друшшене промене

И сам каракгср група које су се,

...

Ш!

1919

године ошривајаснс и доследне пошпичкс лшшјс, без

прилнком, окупнле на

обзира на многе општ-остн, хетерогености н ·трагаља каршпсрн

поменуiом миланском тргу може да створи ушсш< о пошуној

сшчна за прве кораке Мора се узе ш у обзир да је програм био

разнород1юсш Најуочљивијн су били они који су некада, у пред

подређен гаюrщп п демагошюr nрнлагођен прнлпкама у којима

ратно време, били познати као левичарн, сарадющпп уредници

су јачала левичарска расположсња, соцнјалнсrнчюr покрет био

социјалнспiЧIПIХ листова, СIПIДt-шалнн щпивисiи пли, чак, ви

све снажннјн и револуционарна кретаља постајала све одрсђе

ђени чланови Социјалистичке странке, али који су се од јесени

нпја. Дакле, иако се овај проrрам не може разумеш одвојен од

IOM

показалп као ватренп заступнпци италијанског учешћа у

историјског т ренуша у коме се појавио, ипак је у целини, већ

светском ршу Зато су били названи "левим интервенционисти

доносио неке суштииске караюерrrспше ове нсгорнјске појаве.

ма" н искључени из радннчкнх орrаннзацнја. Затим, ту су били

На први поглед је, ипак, збуљивао.

1914.

"футурисш", творци једног аванrардноr стремљеља у савреме

Посебне тачке овоr- програма биле су, на изrлед, левичар

ним умеrностима. Најзад, трећу групу су чинили демобилисани

ске: опште право rласа, укључујући потпуно гласачко нюборно

војници, поrлавито некадашљи припадющи ударннх једшшца

право жена; снижавање rраницс пшсачiюr права на

anlita ("смелнх"), често без свшюг

озбнљннјег полишЧI<ОГ обра

кандидовање за посланшса на

25

18, а права на

година ciapocrи; распуштање

зоваља и олштнје кушуре, а по правнлу мишићави момцн некада

сенша; сазиваље народне скупшшне, која би у rоку гри гощшс

хваљени због службе земљи, сада спремни на юазивање тешrшх

одлучила о новом уређељу државе; ствараље за целу земљу "тех

нереда широм те исiе земље и насупр01 љеиим зшюин~ш.

ничюiХ савета за рш, индустрију, соцнјалну хиrијену, транспорт;

Упркос овшю чудној смеши, никако није реч о покрету

саобраћај шд'', којн би били изабрани у професионалним среди

који је тек касније нашао свој полишчю1 лик, кога је вешт и и

нама и имали "законодавну моћ и право да нзаберу генералног

амбициозни вођа- демагог на почетку намерно начинио амби

комесара с надлежrюснњ-щ министра"; закон о осмочасовном

валенпшм, Kai<O би себи обезбедио да, када прилике омогућс,

радном дану, rарантовање најнижих зарада, учсшћу радннчких

одшра улоrу или на левици или на десници. Односно, најмаље

представшша у технолоrији производље; сiављаље индустрије
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и јавних служби под надлежности ,.пролстерсн:их организација",
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У посебним та•ткама нма ;.,шого од Iадашњнх захтева лсвtщс,

али само оних "које имају нужну моралну и тсх1шчку зрелост";

нако су пошlзншта потпуно нацноналнсл!tЉ-а

11,

због nслнчања

најбржи и nотпуни nрелазак железница и целоi<УШiе транспорт

рата, десннчарска. Да;шјс у Ш!ПlЊУ дубока про111Врсчност? Нај

нс индустрије у руке државе; оснтурање за nовреде на раду;

пре, будућс понашањс фашиста је отн:рнло да су нскн посебни

снижавање граница пензионисаља са

година; ствараље

захтеви нмnлн тшсrнчю1 н дсмагошки карактер, пошто се хтело

,,националне МIIЛЈiције'' са ,,искључиво одбрамбеним циљевима";

прилагодити опшпiм расположењнма у земљн н, nрнмсном

65

на

55

"национализација свих фабрика наоружања п муниције н; "нацио

познатог метода преузнмања делова проrраr-.ш од протнвюша,

нална спољна политика са циљем да се уздитне место италијансi<е

супротстави ш соцнјалисшчком покрету, 1юји је тада јачао. Но,

нације у свету путем мирољубивог такмичења у цивилизацији";

на то нс треба стављати нарочнтн нагласак, довољно је само

прогресивни порез на капи т ал; Iюнфисiшција црквене имовине,

утврдити како је ствар стајала,

"која је нечувено оптерсћељс за нацију, а привилегија за мало

Основно је уочнш да су у овом nрограму биле доследно

бројне"; преиспипшање свнх уговора о ратним испорукама и

спроведене неке опште лшшјс. Њнх је могућно открити и у 113-

одузимаље

рнчнпм нсказнма, пажљнвнјим рашчлањавањем целог садржаја

85

одсто ратне добити Ове посебне тачке, натш на

левичарскс з ах 1еве, нису разумљнвс без познавања опшпtх по~

!Iрограма. Тако су всћ у посебним тачкама, на појсдЈ!НЈIМ меспir-.ш,

лазишта н саг:педања целине пошннчiюr садржаја.

уочљивн нaцltoШlШICIIIЧКII наrласuн ("нашюнална мнлиц1tја"',

Опшга полазишта била су изложена на почетку и на кра

"национална спољна nошпика""), а у nолазнштнма, као што смо

ју програма. Прве реченице еу тласиле: "Италијани! Ово је

Вirдсли, никако Н11је реч само о наrласщiма. Насупрот томе, ш1rде

национални програм једнот у целини и потпуно италијанског

нема ШI говора о друштвеннм класама, I<амо ли о класној борби

.

покрета". Завршни одељак је гласио: "Италијански фашизам

Очигледно се хтело да се као једино меродаван н, ЧШ<, једино

хоће у свом новом националном животу да до коначног оства

постојећи, Јtстакне општи национални Јштерес.

реља доведе дух који се обликовао у вешшом испИiу рага; он
окупљене Италијане свих убеђеља и свих произвођачких класа

Добар део посебних захтева ишао је у корист радника, али ни
један није био такав да би битније тражио измену друштвених при
лика, да би за последиuу мо т ао имаш значајнију промену положаја

да би их водио ка оним неизбежиим биткама које се морају во

радништва. Ти захтеви су, очевидно, одмерени према тежљи да се

ДИН! ради окончаља великог револуционарног рата. 'Борбени

створе могућности за ннтегрисањс радништва у целину нације, I<ao

снопови' хоће да поднесеиим италијанским жртвама дају оно

класе ноја сарађује с власницима средста~а за производљу Приватни

место у међународном животу које им приnада на основу побе

кашпал ннје довођен у питање било I''Ојчм далекоссжннм посеб

хоће да у облику једне аити-паршје или једне над-nаргнје очува

де" И, на крају: "Збот овог великот дела морају се сви сврсташ

ним захтевом, а још маље у начеду; једино је био под ударом када

у 'борбене снопове' ... "

је реч о ратном богаћељу, што није прев,шшазнло захгев за нею1м
исправкама. Ставови о национализацији железница, транспорше и

Дакле, нш11ашени национализам н величаље протеклог рата,

а у функцији тога и nодиrнути, свечани тон програма Прот рам

војне индустрије ишли су ка уношењу шиrих исправки, и

ro, нај

је оним добио одлике манифеста. Све ово ошривадаје у шпаљу

вероватније, помоћу државно-IШШЈinлистitчкнх елемената OIIПap

покушај националистичке сугесrије чијн се садржај може свести

напад на црквенн велшш посед звучи доста радикално, мада дедује

на захтев свим Италијанима да се збију у једну целину.

и :шо 1юришћење једне тренутно популарн~ пзролсо
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Међуп1м, изу3еrноје важнu да се [ОВорило у име н у корисr

ф(ll{l//J(/.11
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Нс!l.ы.чкој IЪснн осшшач11 су бнлн нспо3Ш1Тif људи, мали пнсiщ

занатлнјс, а nридружнлн су им се Hi!ЖII официри, дсмобнли

"свих произвођачких класа", а да су избегнути пзрази као што

11

су "радничка юшса" и

што није друго

сани војници, nоједню1 студент н н нзбсrшщс нз прнбалтнчкнх

него идеолошrю изједначаваље свих слојева друштва и, најпре,

областn. То што су својој сгранц11 Пj)IIЛeПIIЛII пр11дсв "раднllч

расrерећиваље кашпалиста од оцене да су експлоагаторска

ка", није било ншша друго до увереље да су управо они прав11

класа. Тиме је порицана rшасна борба и, посредно, замењивана

немачки радн11ци, а не он11који су paдiiЛII у фабрикама а н, у то

сарадљом класа.

време, дизали у с т·анкс под црвеним зас1 авам а.

.. ексшюапшсанн слојеви'",

Очиrледно је ово био програм хомогенизације нације. Љиме
Иrалијани нису позивани само да се окупе, него и да се збију

Сви су они величал11 нсмсrво, тврд!!ШI да је Рајх нзгубио

par због унУЈрашњс издаје социјалнсrа, Јевреја и слободоумнијих
11 говорил11 да rреба

у громадни фрою; да се, саrласио имену који је покреr за себе

људн, мрзелн револуцнју, која је б н ла у току

изабрао, повежу у најчвршћи национални сноп Био је то про

побпш најодлучније револуционарне вође. И, за разлику од при

грам некаtсвоr "н:ационалсоцијалнзма'', скица друштвене зајед

падншш исrпr покрс1а у Иrашiји, сш1 су били националнсr1r расн

нице у којој r<ашпалисш ос1ају оно што јесу, имају оно ш1а су

стпчю!х схвюања. Ишю у својој срсдНН11 ю1су имали човека н оле

имали, а рпдннцн стичу нешто внше права, али н они

ocrajy оно

значајнијсг имена, всћннајс всћ претходних година учествовала

што су били. Сви се подређују инrересима нације, схваћеие као

у пошпичком животу у оквиру различитих нащюналистнчкнх,

тоталюет у коме се посебносш не могу испољава ш и не смеју

расисrичiшх нимпсрi-~јалнстичкпх удружсња Долазила је, ·тщю,

пре'!вараш у полишчке борбе Отуда полазишrе да је нација

из масовне базе немачке деснице, створене нскошшо деценија

врхунсrш идеал, идеал који има врхунски ауторитет. Ту је био

раније и изузетно аюнвне нарочrпо у првом светском рату. Међу

поеrављеи и темељ rврдње даје национална држава изнад свих

оннма који су нм ускоро пришл11

и сваког, врхунски ауторитет. Најзад, пшсреr који заступа оваrсав

доста официра и подофицира који су се у рату одлшювали као

програм посrаје отелотвореље идеала и, сам, стиче право на вр

носиоци нац11оналисшчкоr борбеног 1110рала Део њихје у

хунсюr аутори гет.

години уче с твовао у ун и ш rаваљ у револуционарних република

Покрет у Италији је одмах ПО!сазао да је јасно опредељен, да

rcao

истомишљеницн, било је

већа, 1юје су широм Немачке ницалс од новембра

1918.

1919.
Ипак,

yci аљеио

месецима је то била кафаиска полип11са. Прве вође страюсе седе

вођсrво и да делује организовано, мада није хтео да се органи

ле су уз добро баварско пиво у минхенс1шм крчмама, бескрајно

зује у с rранку

нсповедалс своја десничарска уверења, проклшьале револуцију

је од rреиуша на ст анка спреман за акцију, да има већ

У Немачкој је било сасвим супротно. Сrраюса је одмах на
стала, али да би се показала пршrrнчно делатном, да би нашла
јасне линије рада н своје стално вођство, требало јој је чак око
пщину дана . Почело је 5.јануара

1919, када је у Минхену сrворе

која је rекла и радо вал е се сваком њеном крвавом поразу
Ипак, од јесени

re

године страюсаје бивала све аюавнија,

а посшјала је и све већа. У њенс редове су се постепено укљу

чили истомишљсници способнији и одлучнији од оснивача

11

на Нема<аш радничка партија . Упркос имену, парнrја не само да

дот адашњих вођа. О нн су по пившщама говорили rромоrласннје

ннје ништа н мала с радничким пшсретом, него је, напротив, себе

11 обраћали се свим присутнима. По улицама су летиш уочљиве

смаrрала- а доисrа то је и била- реаrщг\јом на све шира соци

црвене плакате, са жељом да раднике одврате од социјалиста

јалиспrчка кретаља н на већ не1юлшсо месеци дугу револуцију у

и, нарочиш, од комунисrа, Тражили су додир с другим десни-
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чарскнм групама, закупљивалн луксузю~јс локале за скунове,
нису се плашили суочаваља с пошщијом и отворено су претили

левичарима ... Једном речју повеш1 су малу странку путем праве

поШШ!чке борбе. Сада су на скуповима почелс да се окупљају
стотине, ус1юро н хиљаде људи. Коначно, на великој скупшпшп

у свечаној сали познате минхенске пившще "Хофбројхаус",
фебруара

1920.

24.

године, странка је юложила свој јасан програм,

назван

"25 тачшш" . Тако је настао полнтнчю1 покреi који је себе
.
Нацизам је пporpar. I "25 тачшсан прегласно за непроменљнв

назвао нацнзмом

Фттпа.\111/ЮlfЮШt

I"~pnRy На rpaђш-ICTRCJ, ГПRnрс О ПОЖСЉНШ,·I ПОЛIIП!ЧIЮМ CIICTC~ty
РаЈХа. Одређивало се, на прнмер, да дрљ:ављанство мож:е имати

0

само онај IIO је "немачн:е крви'' односно да Јсврсјн нс могу добити
I\:ao ниједан странац. Доследно томе

држављансгво, уосталом,

"право утицаља на вођеље државе н на зшюне" требало је "д~

припада једино дрљ:ављанину'\ "свшю слуњ-:бсно место", могло би
да буде ., попуњеноједшю од дрЈ!сављана ", док би држава имала
обавезу де се "брине за ствараље могућносш за запослеље и за
живот држављана" Они l<оји нису "држављани" треба да буду
само госш Немачкој, с шм да могу бши протерани уколико до

нацпоналистичких полазншта,

ђе до нссташице хране. У сваком случају, захтевало се да треба

расистичкнх садржаја 11, на изглед, захтева левнчарског !Шра!\

"спрсчитн свако ново уссљавањс оних који нису Немци", а стран

н

нспушю га сr-.юшом опшн1х

гласила: "М и IfШ1KIIMO на основн права народа

це који су се уселили после 2 авrуста 1914. "сместа присишпп да

на самоопрсдсљсњс окупљаље CBifX Немаца у Встшу Немачку",

напусте Рајх" Уз прон:ламоваљс "СВ11 држављаш1 морају да имају

тера . Тачка
а тачка

3:

1. је

"М н трюкнмо земљу н тле (колоније) ради нсхранс и

нсiЋ права н IICre обавезе", наrлашено је да је "истинска обавеза

је, у н ме

сваког држављашша" у томе ,,да ствара духовно IIЛII физички" уз

равноправности народа, захгевано пш-шштавање r-.-шровних уго

упозореље да "рад појединца нс сме биш уперен против инте

вора Версаја и Сен-Жермена. Већ ови захтеви су ошривалн старе

реса свих, него мора бити у границама целине и у корист свих".

насељаваља вишка нашеr становннштва". Тач ком

2.

панrерманистичке ставове, али прилагођене новом тренутку Ову

Помоћу речи "крв", мнспшом натопљене н изузетном страшћу

прилагођеносr показује и то што се служила начелима 1шји су

испуљене, одређивало се ко је припадник нацнје да би се ство

тада преовлађивали у јавном мнељу- правом на самоопредеље
ље и равноправност народа, али примељиваних у циљ у тражеља

могућносш да се Немачки Рајх одбрани од последица пораза у
рату, који је сам и изазвао. У суштини, иза по гадних формулација
крио се захтев да се омогућн "Вешша Нсмачка", која ће, такође,
очуваrи своје колонијално царство. Познаваоцнма мошва захтева
немачког империјализма није reШI<O да препознају стари метод
дефанзивннх образлагаља његових, иначе, офанзивних тежњн,
образлагаља тврдљама да је пемство од међународне заједнице
закинуrо у својим правима и угрожено у свом постојаљу, па зато

има основа да се бори за своју империју.

рила могућносЈ да се једнима унапред оду:щу грађанска права, а
друrимај онима који су "држављани", наметне поtюрносу- према
националној заједници

Међу првим тач1шма социјалних захтева записано је да је
свако лично богаћеље у IОку рата "издаја народа" и захтевано
"безостапю одузимаље свих ратних доби ш" Даље је тражена
национализација свих трусrова, велшю учешће заједюще у до
бити великих предузећа, "велшюдушно~· старосна оснrурање,
омогућавање "сваком способном и марљивом Немцу да постигне
највише образовање и шме могућност да доспе на водеће поло
жај е", "прилагођаваље наставних планова образовннх установа

у шпању један националисп!ЧЮI покушај доктрине, Следећих

практнчном ЈЮШоту", образоваље сиромашне деце о трошку
државе, брига државе о "здрављу народа'" пу-1ем зашtнте мајi<с

седам чланова

и детета, забране дечјеr рада, подизаље телесне спреме, посред-

Наведене прве три тачке овог "програма" већ покаЗују да је

ro још јасније открива, јер кроз

изношеље начела
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ством по закону обавезног бављеља снортом, пuдршiсе омла

цсшшс програма и, поред свих разлика, међусобно се допуљу

динским савезима о Али и "безобзирна борба против свих оних

ју: ~ајх је требало да постане с·трога цснтралистичка држава

који својим радом штете заједиицн", односно кажњавање таквих

с иаЈВШШIМ ауторитст'Ом власпi, мцда је власт; овог

смрћу, без обзира на расу и релшију

везнвана за парламент; ист1щањсм предности "заједнiiчке кори

nyra,

још

Посебно је занимљива тачка !б, којом је тражено "сшарање

С'Пiн испред "појединачне кориснi" само је на посебан начин и

и одржавање здравог средњег слоја, по-општење и изнајмљивање

пзричпrо подвучеrю даје заједница изнад поједшща: заклнњање

великих робних кућа по нпским ценама малим занатлијама", уз

вођа на спремност на крајњу жртву разумљнво је само I<ao иретња

"најоштрије надrледање малих занатлија у њиховим испорукама

безобзирним наступањем о

држави, покрајинама илп општинаr-.ш'' Овом тачкомје опсрпвена
права друштвена садржина целоr проrрама, rшји је, у оквирима

Чини се да је оправдано најпре рећи да се, у свешу даљих
збивања, овај програм сме оценши I<ao опак Јер, иза многих

rюје је дозвољавао историјсrш тренутак, јасно исr<азивао гледишrа

шире прихватљивих ставова скривао је веома узак и јасан наци

распрострањсна у срсдiЫIМ слојещ11\tа немачког друштва. Тачi\а

оналиспrчко-расисшчюr полшичюrr<оrщепт Средншње је било

је нзричпr'О тражнла поклањањс паж:ње лtм слојевима, од

залаrање да нација, овог пута схваћсна бнолошки, мора бити

свнх друштвсннх слојсвајсдшю понменнчно узепrх у зашнпу,

јединствена целина, а низ посебних социјалних захтева, мада у

16.

а свн други захтсшr нз социјалног дела проrраl\ш, поред свсоп

првом реду постављених у корист средљих слојева, управо је би

штс демокрюскс фразсолоrцје, стварно су разумљнвн, само као

тражење гог слоја да му се обезбеди пуна подршка државе у

ло У фуикцнји сшарања услова за изградљу хомогеноспr, па и за
интеграцију радника у нацију I<ao тоталшеr. Био је то, у ствари,

његовом друнпвеном напредоваљу

програм ,,националистичЈюr сощiјализма'~. Све је, тш<ође, имало

Штампи је била посвећена

23 о

тачrш, посебно опширнао У

и сврху супрот стављања, стварно и т аю ички, револуционарним

име "борбе против свесне полипrчr<е лажи" 11 ради "сшарања

врењима, која су 11 даље била на дневном реду, због чега се и

немачке штампе'\ захтевано је да само они којима је признато

предлагала идеолошка и полишчка формула очуваља грађансrюг

грађанско право могу уређнваrи лнстове или сарађивати у њнма,

друштва и кашпалисшчr<е привреде. Ово је чинила програм на

да страни листови не смеју биrи штампани на немачком језику н

цизма, у основи, истовешим с проrрамом фашизма

да се забрани сваки утицај оних који нису Немци. Такође, захтева

Фашизам и нацизам су на почетку били мали и слаби, изоло

но је и законодавсшо усмерено против уметничких и књижевних

вани и сасвим на ивици политичiюr живо·ш, чинило се, без нада на

праваца .,штетнихн за ,.народни жпвот"

будућносто У средишту узбурr<аних полrпичких сцена Италије и
Немачке стајале су после првоr светског рат а друге снаге, велшшх

У последњој rачюr се стало на становиште да је неминовно
створ ши ,јаку централну власт" и "нужни ауторитет полишчког

улога, уистину јаке, јасно укорењене у дуге историјсr<е тоrюве и

централног парламент а над целим Рајхом и љеговим установа

вођеља изнееених тачака наступа ти безобзирно, ако је потребно

е добрим изгледима на будућност Догодило се, међушм, да они
који су били без изшеда временом потпуно превладајуо Стварно
узето, фашнзам и нацизам, иако привремено без већег значаја,
потицали су из једног већ дуготрајног и важно г историјског го
ка. Додуше, rада још разливеног и издсљеноr IOIШ, али чија је

уз залаrање сопственог· живоiа". Ови ставови су чинили кључ

матица

ма уопшrе".о Овде треба додати мото проrрама, који је шасио:

"Заједничка корист је испред посебне rюриспr". Најзад, све се
завршавало реченицом: "Вође обећавају партији да ће ради спро

!919. године настајала управо тамо где се заоштравало
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п и 1 ање сменt: капитализма социјализмом. Друr н м речима, фа

владе, десничпри. amt и патриотски Iсруговв умеренијег noли

шнзам н нацизам су- иако се чинила да није тако- били део и

"I<аПИI'ализам" или "социјализам", ушла у фазу брзог историјсi<ОГ

IIIЧI<Or профила, у обе државе појачавали nропаганду, с циљем
да јачаљем моралног фаюора повећају издржљивост земље. у
датим околносгима и с обзиром на модерне исrоријскетрадиције,
у гу пропагандну сврху је у оба случаја обилато и успешно мо

испољаваља . Идеолошки показатељ овоr кре1:ања била је појава

rао битн исiюришћен и националюам Зшо је националистичi<а

rезе о неопходности тоталне хомогенизације нације средствима

пропаганда између

моћне државе.

досштла границе праве заслепљености. При том је прегрејани

нарочиr израз већ дугих друшrвено-полнrичiсих кретања, која су
у годинама драматичио постављеног кључног проблема епохе:

Фашнсш н нацисти су

1919 .

н

1920. славили Први

светски

рат као пример колико је нација успешна када држава успева да

је, принудом, држи збијену н потпуно усред сређену на опште на
ционалне циљеве. Фашисти су

raj рю

11 збоr овога величали кво

1914. и 1918. добијала све више маха да би

национализам с1ално бпо потхраљиван далекосежним намерама

у територијалним освајањима- империјализмом.

Исторпјски настале оiюшюспi омшућиле су да дође до
изузетно снажног продора дссннчарсн:оr национализl\ш

Оrуда

врсту револуције, а нацисти су ратни пораз Рајха објашњавали

п ·тврдња да стварни зачеци припадају даљој прошлосш, одно

као последицу издаје у земљи, којом је нација, по љима иначе

сно, даје полазна та ч ка неrдс у времену у којем је национализам

успешна на фронтовима, била расут а 11 немоћна пред спољним

почео да се расцепљује на два основна правца: први по којем је

непријатељем. У питаљу је неоспорно мнстификоваље ближе

требало остати код почетних слободарских и хуманистнчких
идеја, с визијом света сложених слободних народа и, друrн, по
којем је национални егоизам представљао одредницу полшике

прошлости, али је тачно било да је Први светс1ш рщ одиrрао
значајну улоrу у јачаљу десничарског национализма и у Италији
и у Немач1юј

Иако су Италија и Немачка у светском

н понашаља, који је будућност видео у моћи н величини своје

pary учествовале

на

националне државе, најчешће, замишљене као rиrантске нмпс

различитим странама, па је на крају прва била међу победницима

исiсушења Не мачка је, поред све своје високе развијености, али

рпјс . Овај расцеп унутар национализма IIOШIЦIЩIIpa п повезује
се с тим да је живот показао да национална држава никако није,
сама по себи, идеална држава, да се, такође, суочава са унутра
шљим проблемима најразноврснијеr I<арактера и често, изузешо

и као земља без сировина иу знаrној мери сиромашна финансиј

великих и ТСШI<ИХ ..

а друrа међу побеђенима, у нечему је то војеваље за обе било исто
ветно: и једној н другој рат је донео изузетно велюса привредна

лизације ·трошења сопствених и све безобзирније експлоатације

Ти проблеми проистичу из оrраничсних моrућности при
вредноr раста појединих националних држава, међу којнма су
биле п Италија и Немачка, и тешкоћа у превазилажељу наслеђе

туђих извора, иа територијама које су шсупирале немачке трупе.

IШХ, застарелих и конзервативних друштвених струюура, какав

Са Италијом је случај био још тежи. Иако је имала I<олоније и

је случај, тщюђе, био са И т алијом и Немачiю~с Једно и друr·о,
најчешће међусобно спојена, рађа оштре полишчi<е и друштвене
борбе унутар националне државе . Онај део националиста који се
одвајао I<ao еrоиспrчно, десничарсiю I<рило, враћао се почетном,
упрошћеном идеалу о националној држави као земљи осгваре-

ским средствима, све више, како су године пролазиле, поср1ала

под теретом привредних недаћа. И то упркос врхунсi<е рациона

раше кредите из савезничких земаља, посебно из САД, Италија,

сиромашна и недовољно развијена, HИI<ai<O ннје могла да створи
привредну основу, кошшо•шшшо, одговарајућу ратним напреза
њима. За наша разма1раља је значајно да су у таквим условима
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нс cptЙie, тврдсћи да тај идеал није остварен само зщ·о што није

ма између појединих слојева друштва и појединих региона. Ши

ст ворена круга, свемоћна власт.. Његови представници у Италији

рина, разноврсност и снага социјалисшчr<аг покрета у Италији

и Немачкој тврдили су да национална држава мора бпти ,Јака"
и у смислу да расnолаже гшантском империјом, у којој, већ

no

nретnоставци, живе nотчињени многобројни други народи и да
може да наметне ,Једну пошпику" целој нацији. Односно, да
применом идеолошког и физичког насиља сnречава испољава

били су очпгледrю резулrаr таквих пр шиша, показатељ колико је

национална држава Италија била, унутар себе, пуна нерешених

проблема, најпре социјалrшх, I<ашшо је била политнчтш подеље
на Испољаваљу полшичт<аг расцепа унутар нације, расцепа на
темељу друштвених подела, десница се супротстављала захтевом

ље разлика интереса и увереља унугар националне заједнице.

за једпнством нације, за юпеграцијом радника и спромашних у

Та nојава је изникла на подручју супротстављаља ауторнгста

једпнствену националну целину путем завођеља дисциплине,

власти демоt<ратији, у првом реду, супротстављаља власника

дшше, без мељаља њиховоr друштвеног положаја .

средстава за производљу онима који су имали само радну снагу,
кашпалнста радништну, коначно, супротстављаља капитализма

Почеп<Ом

20 . века с "новим национализмом~',

ндеолошкије

потпуно обликован овај nолитнчки кредо деснице, али п зачета
љена оргшшзацнона језгра. Под паролом дn нација није друго

соццјшшзму.

Стварно, у дубинама историјских процеса, nоказује се да је

до фамилија, идеолози "новог националшма" су проповедали:

цела ова идеолошко-nолитичка офанзива била усмерена nрО'! ив

, 1 0вде смо да створимо дело слоге. Шта смо данас ми сви? По

све веће самосвести радннчке класе и њених захтева за друкчи

јединачне личности, међусобно раздвојене. Шта ми желимо да

јим друштвом и друкчијом nошшшом -демократском унутар

будемо кроз три дана? Једна једина личност са једном јасном

земље и мирољубивом, усмереном на сарадљу на међународном

идејом, јасно одређеном намером, снагом ... (Енрико Корадини).

пољу. Тако је већ у последљим деценијама

Отвараљем империјалиС1ичюrх псрспеюлва скретали су пажњу

ску позорницу ступила,

I<ao

19.

века на историј

поли1ИЧIШ снаrа, националнстичка

десница, Истина, стушшаје с више својих струја, алије у тала
сима повела ширш<у политнчку шсгивност, праћену заr:nушују
Ьом националном пропагандом Иако дуго није могло бити речи
о монолитној десници, ова упорна акпшност у корист "моћне

са унутрашљих rешr<аћа, освајаљем нових земаља подстицали
на решавање унутрашњих проблема. Сви проблеми, говорили

су, билп би решени "уколико би се сматрали rcao спољно-поли
шчка шпања" (Кораднни). Односно: "Замислимо даје недалека
Африка италијанска Верујете ли да бп унутрашље питаље Сици

националне државе" широко је распрострла и дубоко укоренила

лије (тј. неразвијеност rот дела земље

националисгнчr<е поr:nеде. Успела је да их многима наметне као

(Корадини) Отуда и песма о "подпзању једара" и пловљењу у

врсту патриотизма.

Нова Италија, створена уједиљељем од

1859. до 1870. годи

rcao проблем) било исю?"

освајаља (Габриеле Данунцио ), отуда поклицп: "Ми хоћемо да
славимо рат.

Иредентизам- паншалијанизам- првенство Ита

не, брзо је, попут друт их западноевропсrшх сила, почела да своју

лије!" (Филипа Томазо Маринстн). И, коначно: "Реч Италија ~юра

шансу тражи у колонијалним освајаљима. Од 80-тих година

да доминира над речју слобода!" (Маринети).

19.

веrш је, доиста, узела учешће у подели Африке. Ипак то није от

клониле унутрашље тешкоће у земљи сиромашној сировинама

Снаге ICOje су стајале иза "идеолога" на почел()' светскоr
рата одмах су у јавности, свом снагом, са изузетном упорношћу

и енергетским изворима, с пасивним крајевима на југу, у целини

и оrромном щсrивношћу, тражилс да н Италија у њсrауђе . "Иде

недовољно развијеној, опrерећеној наслеђеним великим разлшш-

олози" из предратног раздобља су се нашлп у првим редовима
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ове аппацијс, н затнм, н:ао прnв похитали су под заставе. Када је

рат завршен, утнм редовш. шје највише слављсна победа, али уз
захтев да Италија своје суделоваље добро наплаш пршсључељем

1ювuх територија. Пошто се у то време показало да је Италија
у току рата, у ствари привредно потпуно разорена и да су у љој
набујали друштвсно-полиrички сукоби, штавише, даје огроман
број Инлијаиа наклољен пројекту будућносш који су нудили
социјалпстп, нацпоналисrнчlш дссюща је све rласшtје почела да
се залажс за ствараље ауторнтатнвнс власти, која ће моћп п XI'CIИ
Сltлом да "ннтсгрира" радшiшгво у нацију, то јест, да га држи у
положају у коме је било до тада. Из шх кругова, су били готово
сви учссшщи описане скупшпше на тргу у Милану, марта
године .

1919.

Tcl\ ова чнњсЈшцадозвољавада се схвап1 права суштiша

ПрОГрама ,,НПЩIОНПЛIIСТНЧIЮГ СОЦНјаЛЈIЗМа~' ..

У Немачком Рајху, сrворсиом између

1864. и 1871

године,

појаве овог пша биле су уочљиве већ гсрајем 70-шх година

19 .

века. Да је десничарсю1 национализам постао премоћна снага

Фтtшзюr
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ма, непозната сrснтннца без сталног занимаља са Ilменом Адолф

Хитлер, встгюг гюмпозитор Рихард Вагнер, Вагнеров зет и nо

немчсни Енглез, расисшчюг nублициста Хјусrон Стјуарт Чсм
берлен, социолог Маг<с Вебер, сви историчари неоранкеовскс

школе, индустријалац Валтер Ратенау, високи чиновник и "сива
еминенција" у председнишrву владе Рајха Курт Рицлср, nангер

маниста Хајнрих Клас, генерал Фридрих фон Бернхарди, на свој
начин nисац за омладину Карл Мај, осредњи nублицисги Артур
Дикс, Паул Ден, Роберт Кауфман и слични, велики индустрија
лац

Xyro

Ш т ине с, банкар Карл Хслферлих, коначно, ада списак

није ни nриближно исцрnен, у посебно рсагщпоиарно-nлемићгюј

варијанти сви они које је оличавао Кајзср Вилхелм

11

са својим

двором И СВОЈИМ МIШНСТрнма

У условима рата, nоведсног

1914

због иајдалекосежнијих

цнљсва ствараља светсн:е моћи, али и спречавања друштвених

крюа унутар земље, које су претиле конзсрвашвној водсћој
структурп, националпзам десничарског пша добио је маха.

у пошпичгюм животу постало је неоспорно 90-тих година. Оно

Љегова увереља су се још даље проширила, љегове организа

што је ова кретаља видљиво разликовала од градиционалне

ције умножиле. Онда је у јесен

нацноналпстнчкс десннцс у немачким земљама били су најо
бимнији програми ширеља, nроnагираља Рајха као светсгсе силе
п џш-ювскс импсрнје н, у везн с IIIM, -тсж:ња да се све и свако

подреди том циљу Ту су се преплшалс најразличшије групе и
појединци, од предсташпша државс, војске и бирократије, ин

1918,

дошао пораз, а са љим и

револуционарна збиваља у којима је царство било срушено (рс

публика је била nроr:пашена

9

новембра

1918)..

Појавила су се

већа радничких, сељачких и војних делегата, а соцнјалиепrчt<е
снаге различи rих праваца добиле су снажну и широку подршку
становнишrва Терен крајље деснице је, у то време, био знагно

дусгријалаца н банкара, nрофесора, кљшкевшша и nубшщиста,

сужен, али она никако није била уништена, мада је била пометсна,

све до малоrрађана, наравно, окупљсннх у разлнчiпе скупнне

а љене снаге расгројсне. Ускоро се та десница ст:ша окупљаш

-организације шпа Пангермаисгсог савеза (створеног

1891.)

и

Тула-уд руже ља.

Том шарошшО!'Л фронту прппадашi су многи, мада на најра
ЗШIЧНПiјс IШЧIШС 11 с веома разнолню1м 1-шјансама истог увсрења_
Нспотпун11 спнсак људи, као пример тог веома разноврсног при

шщшнtпва екстремној десшщн, у улознндсолоrа нлн аппаrора,
могао бн овако да нллсда: :-.шли наставшш

-

нацнонашiстнчки

пропагатор кога поl\ШЊС CJIJIIOlp Георr- Грос у својим успомена-

широм Немачг<е, у групе у којима је нова реnублика била најо
мраженија Коваис су завере nротив свих н свега што је тежило
демокраrској држави, посебно nротив оних који су тражили со
цијалну револуцију. Ту су се спзарзла језгра радикалног nокрета
за ауторrпарну националисrичку државу хомогене нације. ту

је бујао мит да Рајх није г;чен на бојном nољу, всћ је савладан
изненадним ,.ударцем ножсм у леђа" од С'Iрап~ "упуграшњих из·

дајншса", тј. Јевреја, комуниста и демократа. Ћ>ј масовној бази,
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нстоrтјсюr насталој, припадали су н ш-ш кqјп су у мннхенсiпtм:
ПНВН1IЦама ЗаЧСЛII НLЩИЗUМ.

И фашист1111 нaц!ICTII су своје окупљаље објашњавали вер
ношћу старим "свепп.л" ндеја~ш всличннс националне државе и
потребом да се оне очувају !\Шсовном акцијом националпстичн:оr
опозиц11оног покрета, који треба да сруши тадашље владе, про
мени ПОШ!ПIЧЮI систем и створи ауторшариу власт: По фаши

стима, постојећу владу и цео парламентарни с11стем требало је
оборти,јер су неспособни да обезбеде Италији уиутрашњи ред
и освајања која је, наводио, заслужила својим уделом у ратној
побед11 Антанте. За нацисте је постојсћа влада б11ла дело оних

кој11 су "шдал11" и "ун!lз!lли" Рајх револуцијом IIЗ новембра 1918
год1шс. И једни

11 друш

су одлучно тврд11ли да су он11, само он11,

Прошло је тек неколшю недеља од оне скупштинс на Пјацп
Сан Ссполкро а фaшiiCIII су предузели акцију

ICOjOJ\f су најав1ш1r

прав11 представници наЦ!IЈС, да им, као таквим, природно пр11пада

своје наступаље Б11ло ј сто

15. апрнла 1919. у Мнлану

власт п да зато могу, да зато хоће- да се служе насиљем

поворку радннка-штрајкача, пр1шадншш Соцнјалt!стичке парти

Једну мирну

је, нзненада је фнзi!ЧЮI напала [рупа фаш11ста С једне с гране
су бнл11 људн шненађсни и М!!рољубив!l, кој11 су своје захтеве
постављалн у оквнрс тадашњнх закона, кој н су, у складу с тра

дицијом радШIЧIЮГ покрещ, као најоштрији начин своје борбе
пр11мењ11вали штрајк; с друге стране су људи, спремн11 на физпчко
насиље делом у рату извежбаш1 војшщн, кој11 су сада, на улици,

као некада на бојишту, примснил11 своје умеће Немилосрдно су
насрнули на roлopyi(e и безобзирно их туклп,. Био је то иерав
ноправни мегдан и радничка повор1ш је разбијена. Осокољени

и још више раздражени, нападачи су наставили своју акцију:
опуетошили су редакцију п запалили зграду социјалистичкоr

листа

Avanti . Ешшог се одиграо пред редакцијом листа Popolo
d'Jtalia, који је постао орган фашиста. Ту је слављена победа.
Фашистички вођ Бенито Мусолини је изазивач1ш изјавио: "Од
играла се прва епизода грађанског рата, Преузимамо моралну

одговорност за догађај" . Почињалоје царевање најокрутнијег и
Фелд.мартал Лудеидорф

у A1шtxeuy

1924.

(v

средтт)

u .Х/пплер

}/а '-'ЛtЩii су и Btuzxeљtt Фрш'

и Ернст Ре.м. комстдатп

Lll

после суђеља

(mpetm

с лева)

одреда (други с десна).

системюскоr уличноr насиља.

Нацисти су у прво време доста 1шсиили за фашистима, али

су најпре почели да их сустижу у акцијама бапшашких напада
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пoJaВIIЛII су се одредн нациста спремни дn тучом

што је видео у Баварској: "У једном од пограничних места, rде се

решавају спорове у расnравама о полипiЧЮit'~..t щпањпr-.ш. Тако

баш на најмирољубивији начин одржавао збор социјалдемокрюа,

су

покушали сtшом да разбију један збор ба

дохујала су четири терет на аутомобила, сваки набијен дечацима

Всћ у

21

1920

септембра

1921

варских монархиста у ~пшхснској шшницн "Левснбројкслер"', а

нацноналсоцијалистима наоружаним гуменим nалицама и, тач"

4. новембра 1921. нациепtчки мишнћави момци су прошли кроз

но онако као што сам то у своје време видео у Венецији на

,,ваrрено крштеље'~ -у "туч11 у сащt'', прiiЛиком једног збора свог

светоr Марка, они су неnриnремљен е људе надвладали хиrрином.

вође Адолфа Хшлера у пивнtщн "Хофбројхауе"

насрнули су

Tpry

Био је то исти онај метод научен од фашиста, само још прецизније
војнички увежбан и у немачком духу припремљен системiПСiсн

на групу nрнеупшх еоцнјалиста

Ова два догађаја су показала да је физичко насиље једно од

до у најмању nојединост, На један знак звиждаљке СА-овци су

средстава "nошп ичког рада" два нова покрета. Ускоро је било јасно

муњещпо посtсакалн из аутомобила, навалили својим rуменим

да је

ro једно од њихових оеновшtх средиава. Фашисш су, већ у

пролеће

1919, имали своје одреде за

палицама на свакоr ко им: се ставио на

nyi

и, пре него што се

гуче, који су убрзо нарасли у

полиција моrла умешаш или радници моrли окуnити, опет су

читаву мрежу чста.. Оне су биле војничкн орrанпзоване и "задат

ускочиш1 у аутомобиле и одјездили Мене је у првом реду запа

ке", тј._ фнзiiЧI\С нападе, изводиле су по правилима војне Iшпш<е

њнла техника

Нацисш су у

ло на један једшш ошта р звиждук десет ара Видело се да сваtш

1920.

створили nосебна одељеља "чувара реда" на

паршјскнм зборовима, а почешом августа

ror

искакаља н ускш<ања, које је сваки пут уследи

1921, под именом "гим

поједини дечак зна унапред, сваким својим мишићем н сваким

настичких и спортсю1х одељеља", полувојне формације. Ускоро

живцем, којим покретом и код ког аутомобилскоr точю1 и на ком

су и назване ,јуришиим одредима" (одреди СА). И фашнстичке

месту треба да ускочи, како се не би нашао на путу своме суседу

и нацнспtчtсе чете биле су nод командом отпуштеннх официра,

н на нј начин уrрозио целину. Никако није у питаљу била вична

а чинили су их млади и снажни људи, највећим делом демоби

вештшш, него је сваки од rих захвата руке морао бити десети

лисани војници, неретко и прекршиоци закона и осуђивани због

нама и можда стотинама пута унапред увсжбаван у касарнама и

l<риминала. Фашисш су одмах акrнвност својих чета nроширили

на егзерциру Тај први поrлед показиваше да је одред од почеша

на целу Италију, а нацисти су се у прво време морали ограничити

био увежбан за напад, за наснље и терор . "

на Баварску Иначе, акције су им биле истог каршс1ера: изненада

Чињешща да је Италија nрипадала табору победника, а

су налсгали на нсприnремљене противншсе, цепали им плакате,

Немачка табору побеђених у првом светском рагу, неоспорно,

бацали на земљу гран спарен те заставе и амблем е, тукли поједин

учинила је да између љих постоје велике разшше, али није од

це, групе и, временом) чак масовне скупове. Број чета се с1ално

лучујуће омела да настану истоветне унутрашље пришшс . Ова

повећавао, а бруталност наnада nојачавала; уз батину је све чешће

ква тврдња не занемарује то да у Италнји револуције ипак није

употребљаван нож, затим и ватрено оружје . Иза чета су остајали

било, а у Немачкој јесте. Полиrичка сцена у обе земље била је

лешеви или на смрт пребијени људи . Фашистичке и нацистичтсе

подједнако узбуркана, заправо олујна, и то услед најоштријег

чете су насрпше на :r-.·шоге, али су им заједничн:а главна ме·т а увеi<

сучељавања лсвнчарсюr:х. и десничарскнх снага~ У Италији је

били ,.црвени"- социјnлнетн н комунисти .

револуционарни талас био толико ј шс да се револуција надвијала

Писац Штефаи Цвцјr је оставио два описа шх напада, којима
је био сведок у Венецији и у Баварској. Ево како је изrледало оно

IШО моrућ1юс·т~ а у Немачкој револуција је биmу крви прекинута

(у Берлину јануара, у Минхену аnрила

1919).

Даље, десница у
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тражити кроз рушењс постојећсr: Када је, коначно, дошло до

раније створену, а у Немачкој теrс насталу парламентарну демо

МИра, paдHIIЦII П ССЉаЦЈf су IpiOIOJЛII nуна ПОШIТИЧIШ, друШТВСНа

кратију, Италијанска н немачка крајњадесннца наводиле су исл1

н привредна права_ Нису више днзашi само rлас, него и песни

разлог: парламентарна влада је нздајннчна 11, уопш·те, лаш а, јер

цу пре1ље према онима који су чишiЛЈI и предс1ављали водеће

је одустала од остварсња максималних империјалиспiЧЮIХ про

друшrвене слојеве. У обе земље се размахнуо нај шири народни

грама (у Италпји није исrюриспша победничку улогу, у Немачкој

покреr и социјалисш су, тиме, добили историјску прилику, па

је прихватила улогу побеђеноr; односно, и у једном 11 у другом

се извесно време чинила да је час социјалистнчке револуције

случају посrојећи политичюr системи нису посшrли више но

ту Упоредо је дошло до најдубљих rсриза доrадашљих идеоло

што је било могућно ). Такође, заједничка карактерисппса јесте,

ШЮIХ система, а неуспеси т адашљих влада да нађу брзи излаз

да ни левица ни десница, и поред најоштријег међусобноr су

из привредног краха и да реше друшшене и политичке пробле

кобљаваља, нису моrле да, свака унутар себе, нађу дугорочније

ме продубили су крајње неповереље у либералну државу и код

јединство; левица је остала раеполућена иа два снажна крила

обичног грађанина и код представника водећих слојева, посебно

социјалдемократе и комунисте, а десница подељена у читав низ

крупног капиr ал а.

У таквим околносшма крајља десница је добила моrућност

већнх н маљих група.

Оно што је било нај важније, јесте да су обе државе с кра
јем рата доживеле н пошуни привредни слом. Разлози за

да се појави у улози реакције на револуцију Са сваким новим

су

знаком да парламентарне владе немају снаге да се понесу с неда

били делимично ист н, делимично различити. Исто се Cl\fC рећн

ћама, односно да тешко могу да постЋве брану социјалистичкој

и за начин на који се испољавала привредна криза Све се свело

револуцнји, крајља десница је постајала све rласнија и све се

на крајљу мюеријалну, односно, сироВЈшсrсу и финансијску ис

више орrаншовала. Додуше, у Италији је неколшсо година, а у

ro

црпеност услед rешrюг рата, што је проузроковало пораст цена,

Немачкој чаrс деценију и по, остала распарчана. У оквирима те

обуставу рада фабрика, крајље тешкоће банака, заrим r:naд, не

распарчане деснице све значајније месrо припадалоје фашнсш

запосленост, оскудицу сваке врсте .. Средљи сталеж се показао

ма, односно нацисшма Они су представљали најорганизованије

најосетљивијим, јер је био најугроженији: нешто је имао да из

групе. Такође, били су нај спремнији да испуне оно шrо је захrе

rуби и почео је

ro да губи готово преко ноћн . Међуrим, потреси

вала улога реакције, служећи се идеолошким концептом нације

су били такви и толики да се и rсрупни r<ашп ал осећао на ивици

I<ao

понора. Пролетаријат је, ипак, био потпуна жртва, јер је мало

рочишм борбеним одредима и, коначно, спремношћу да насиље

хомогене заједнице у железним рукама снажне државс, на

имао, а то мало већ готово потпуно изгубио. Пошшје мир донео

брутално примене. Истураии су националисшчюr идеали, али

распуштаља милионскпх армија, што се подударале с временом

су одмах давана и увераваља да ће, у шсвиру нове националне

кризе, тиме је многоструко био умножен број незапослених, а

државе, они рсшиш радничке проблеме. У ствари, вођена је

друштвени проблеми повећани су до џиновс1шх размера.

битка за раднике, желела се унети и помепьа у радничке редове

Поред занесености мноrих у лето

слојеви су брзо осетит1 да

године, народни

и, по моrућству, одузен1 део приста~'1ица радничким странкама,

par није љихов. Противрапю располо

Хитлер је касније окупљенима за столом, прича о да је у првим

1914

ж:ењсје всћ срещшоl\-1 првоr светсi\Оf рата постшю веома шир01ю,

годинама тшоика била усмерена на то да се "радници задоби

а револуција у Русији

ју", да је нацизам зато "попут марксистичких пар1ија растурао

1917. дала је пример да бољи све1 треба
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11, тада,

настуnиле крајље дес1-шчарскн . Та

жарко црвене плакате"', да је он шшшюю сnојпм сарадницима

nрвог свсiског рата

да на ,јавним скуповима буду без кравата и крушх краrни" итд

IШС су биле судстско-немачка Немачка нацноналсоцијалнстичка
парп1ја у I-ювостворсној Чехословачкој, Нсмачка националсоцн
јалt!С IIIЧICa партrtја са ссдиштсм у Бetty, Нсмачка социјалистtiЧI\а

Истовремено је истој сврсн служшю пропашраље и програма
"национашtспtчког социјализма".
циошшнстичюt соцнјализамн 1пшщю нису били нови проналазак,

nаршја и Немачка радничка nаршја у самој Немачкој. Заједннч
ко им је бнло то да су све сарађивале с нацнстичКИ!\·1 ПОI\ретом

као ни сама I<ОШlница ,.националсоцијализамн. Све је то већ, на

у Минхену, I<оји се на љ11х првих година ослањао и унекошшо

свој начин, постојало у прошлоспr . Настојаља да се национални

угледао . Заједно с нацизмом, све су заступале нацпоналистичrш

и социјални програми споје датирају пз последљих деценија

егоизам, ш-писемнтизам, антилиберализам, анiисощ-~јализам и,

Идеја о "националном социјалнзмi"п њсн посебан вид "на

19

века Темељи ужс појаве која нас занима тада су били постављени,

нарочiiТо, антикомунизам.

али повезано са истовремени~·l нспољавањима нацноналистич

За разшшу од Немачке у годинама непосредно по завршс11'У

н:ог егоизма. Међусобна повезаност та два елемента исказала

првог светског- рюа, rде је концепција "националног социјализма"

се у Аусгро-Угарској Монархији, где су национални cylCoбu, у

постојала и у нацизму и ван љеrа, у Италији је та концепција

то време посiајали све већн, а у оквнру делова немачке нацио

ппiпуно била везана за фашнзам У условима сiалноr јачања

налноспt јачало је одбијаље заједнишгва са осталим нацијама,

револуционарних врења, пtмс н заоштравања алтернюнвс "ка

посебно са Словенима На тези о иемству, као водсћем народу,

питализам или социјализам'\ у Италнјн се ситуација коюсре'Iно

грађена је тсж:ња за нздвајањем у посебан национални тотали

раз в иј ал а у правцу сучељавања револуције и реакције, па су се

тет. У Iсрнлатицн "немачки социјалпзамн прва реч није имала

друштвена сушшна и пошrпrчко место фашизмајасније н брже

значеље nрисвојноr nридева који само објашљава везиваље за

откривали

нацију, већ онај Iсоји шнлашава посебно н егоистнчно, дакле,

Фашисшчюr лист Popolo d'lta/ia (преведено: Народ Италије)

нс национално већ националиспrчко обележје . У садржаје ова

дуrо ЈС У поднаслову имао "Социјалистичке новине" Поред све

квих концепција често је у то време уношен

11 део

хришћанскпх

многозначнос'Ти и маrловнтостн оваквог наслова и поднаслова

noniiШЧKIIX nporpaмa; у овој смсши та nојава је постојала и у

овакав нзбор имена је, у крајљој линији, откривао с којим с~

немачком Рајху Тако је

идејама хтело јавно иступа ш У контеt<сту са садржајима обја

1896

из хрпшћанско-социјалнстичког

пшсрета настала Национал-социјална парл1ја, која је полазила

вљешtх чланшса, показује се да се у таквом имену стварно 1срила

од става ,,да се национализам н социјализам могу нзмешати у

антидемократским, алп је значајно да је њнма стварана доста

"националсоцнјалистнчка" Iюнцспцнја. Никако се нс чинн нева
ЖШIМ то да је први број овог листа изашао 15. новембра 1914.
године, тј. у време разилажења Мусолинија са Социјалистичrсом
странком, у чије се прваr<е до тада убрајао (Мусолини је одба

широка база на коју се каснија пропаганда "националистнчн:ог

цио тезу о импернјалистичком каракrеру првот свет скот рата и

социјализма" могла ослошiпt, бар у Немачкој.

тражио је, супропю ставу страшсе, да Италија такође зарати, па
је 21 октобра 1914 . морао ;:щ се повуче с места директора пар
пiјскоr листа A1}anti, а 24. новембра је п нсн:ључсн нз партије,)
Како непосредне зачеще фашизма треба тражити у сукобима у

полипiчко једннстно у коме су оба потпуно заступљена" Било
б11 nогрешно одмах све овакве и слнчнс nокушаје nроrласиiИ

У сваком случају, юмсђу

1904.

и

1918, на подручјима средњс

Евроnе, насељеним Немцима, то јест у Монархији н Рајху, развиле
су се орrанизације 11з rшјих су 11зшшле оне које су дочекале крај
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нталпјанскО!\I пошпнчiЮ!\f животу шю упоl)ења ЗСI'лље у рат. а п с

ставова у Италијн њсна историјска улоrајс, очевидно, у реакцији

обзиром на каснију водећу улогу Мусошшија у фашизму, појава

на порасr револуционарrшх расположеља.

може се узе ш за почетак непо

Наснлнпчн:н наступ фашпста и нациста, о којима смо rо

средног нащюнащrстичrюг конфроитrrрања сощrјализму помоћу

ворилн на почетку овог одељtса, плод је реакције на револуцнју,

првог броја листа

Popolo с/ 'Jtalio

али реакцнјс засноване иа полишчrюј rюнцепцији чнје су основе

концепција хомогене нације
с/ 'Jtalia из првог раздобља носе

у оствариваљу "нове" националне државе, у ствари, у устано

обележја nовсзшiоспi са caмor-.·t ратном ситуацијом, у њима се

вљаваљу свемоћи државе, идеолошrш образложенс екстремно

Иако текстови у

Popolo

ипак моrу о1криги општа полазншга далскосежннје полипiЧI<е

националистнчки и са сrварном улогом у очувању посiОјећих

концепције . Ту се јавља захгев за покорношћу грађана: "Од наро

друшrвених односа и у обезбеђиваљу начина љиховог дотада

да који је оставио ашов н окачио пушку о раме, ми једrюставно

шњеr фушщионисаља. Међуrим, доrађqји које смо описали били
су и део борбе фашисrа и нацисrада се домогну управе државом,

тражимо да слуша" . Односио: "Ми се иећемо зауставши пред
правом налi!ЧНУ слободу, ми ћсмо рашч1rстнтн с тим фетпшем".

као полишчка снага која може и хоће да осrвари програм крајље

Ту је проповед о сарадњи међу класама, као анштези маркси

деснице и, шме, одигра улогу реакције Пут до власш је rражио

сшчt<ОМ учељу о класној борби Мусолшш је писао: "Постоје

доrсазивањс у ос г вариваљу програма, rсако би се задобиле повере

кanиraшrcm који имају осећање за своју историјску функцију и

њедрушшено-полишчких група надесшщи, сшцаладруштвена

који, ради тога, улазе у ризике; постоје nролетери који схватају

nодршка каnшала, и надвладале друге ривалсt<е сгрује и покрети

нужност капнталпсiнчtюr· процеса и који увиђају кориспш које

на десници Све је то зиачило да су фашизам и нацизам морали да

за љих одатле нас гају." Скраћено,

pe<tje

о сугерисаљу три сrва

ри: да су t<апиташiстн корисна класа, да се rшпиталнзам не може

прођу кроз процес пол ш ичкоr рада и борбе усмереннх и nротив
левице и унуrар деснzще

осnоравапr јер је историјсюt нужан и, најзад, даје инrерес рад

Видели смо да су фашизам и нацизам припремани кроз дужи

ништва да прихвати оваrшс тезе о капшализму. У исrој фушщиј и

историјски ток, у коме се облшювала модерна националистичrса

уnотребљаванаје збирна имеrшца "ствараоци", којом су сисге

десница . Када су се појавили на сцени предсrављали су само јед

матсюt замељrшана посебна именадрушrвених слојева. Тиме се,

ну међу многобројним радикалним десничарсrсим групацијама

с једне с1ране, тсрмtшолошi<И r-.пн.·юилазила подела на класе

Uep

У Иrалији се

1919 део деснице још окуnљао око државе, ара

и каnшалпспrп радшщн су подвођенп под исrо име), а, с друте,

дикални десничари, који су с парламентарном државом видљиво

одавало се прнзнаље буржоазији као корпсној клас н, Ради овога

почели да кидају везе крајем пролећа те године, најпре су у маси

је прпбеrавано суrесшјп својеврсног нсторпјсrюг деrермнншма:

слс;:щлп иацпоналпспtчrш покреr, на чијем је челу стајао Габрне

"Бранши оне кој ц стварају значи омогућти буржоазијн да нспу

ле Данунцио, позюпн nесшпс који је постао прва личност деснице

њава своју исторнјску улогу" Очсвидно је овакав друштвено-по

и назвао се "командантом" Фашистн су дос-та дуго биш'~ у сенци

лишчюr пројект бtю врло једно с г аваи Чшшла су га три темељна

овог покрета rюји је предводио песник командант.. Што се тиче

става: народ који слуша, влnет која нс преза да држи појединца у

нациста, они су поншслии дуго осrали у оквирпма многобројних

покорности

већих и мањих радикалних дссничарсю-Јх rpyna, национа..1истнчw

It

гnрш-1товш-ьс Iшшпалу њсговоr дотадашњсг Ј\·1СС'1а

у друштву С обзнром даје ова концеnција нарочито зас1уншш у

IOIX

време nосле октобарске револуције и велтюг ушцаја Лељинових

ндобровољачке одреде'\ нбриrаде", "борбене савезе" итд. и у

н ш-писсмiпсiПIХ исrоnремепо, орrаннзоnаннх у различите
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Иiалији и у Her>.IHЧI<Oj све те групе биле су најшарошшојсr састава

је пројекr државе на чијем би челу био дtштатор и, као циљ,

и идсолошко-полнпtчюt доиста хаошчне. Ту су били окупљени

nостављао поспвање пуне хомоrенос'Iи нације наснш-шм уrу

и они који су претили социјалисшма и комунисшма, они који

шивањем класне борбе и свакоr пацифизма. Међу онима који су

су прстилнкашпалистима и- у Италији- двору и краљу, и они

давали новац нацистима историчари помињу труст за производ

који су истовремено претили у свим овим правцима . На страну

љу челика Тl1yssen, концерн

они щ~јн су просто били авшпуристн н овн који су се по "четама"

Stinnes, фабрtше локомотива Borsig,
Удружење баварске индустрнје, Дајмлерове фабрике (Daim1er)

сt<ривали од закона збоr t<аtшот недела. Упркос свему реченом,

итд Немачка војска, односно официрски кор, који је нова репу

постојало је нешто што је повезивале све ове људе: сви су они

бшша у целини преузела из царства, с мржњом су rледали на теt<

прихвапшн екстремне националисшчt<е идеје или бар пароле,

уведену парламентарну демократију и, с t<рајњим огорчењем,

а највећи део је веровао да треба изградши такво национално

спремали се за обрачун са онима tюј и су хтели републику савета

друштво које ћс биrи малотрађанска идила У сваком случају, у

Иза десничарских наоружаннх одреда конце су држали управо

њиховнм редовима н из њнх чулн су се многобројнн и предуrи

официри, који су после окончања ратЋ остали у служби Тако је

ю.щноналистички, антисоцијаш·rс·тнчюi и антикомунистичюi го

иза сiварања и јачања нацистичких одреда СА у Минхену стајао

вори, орнлн се борбени покmщи 11 претње . Ту су tшвщtе завере и

један официр из штаба тамошње војне команде t<аПеiан Ернст

пучеви. Ућалијом 11 Немачком су оцјекнвалн њихови пуцњи

Рем. Из националиспtчtшх и аншсемшских кругова војске, на

Мноrнподацн говоре да су водећи кругови, најпре привред

нн и војни, од почетка гледаш·I у овнм групама, орrаннзащ~јама и

покретима средство које може бши tюрисно, н то управо против
социјалнст а и револуције. Тако се зна да је Popolo

политичку сцену је дошао човек кој н је касније постао симбол
целоr фашизма .
У Минхену се после слома репубшше већа, у априлу

1919,

окупила изузетно велика маса свакаквих десничара, које је вој

захваљујући новцу великих привредних кућа

на команда помаrала највише што је моrла, али и надrледала и

Савез фабрtша шећера,

d 'Italia излазио
Edison - Ester1e,
Rider Parodi, односно, с

усмеравала. Тако је при Четвртој војној команди створено по

друге стране, сасвим потајно, министарства спољних послова.

себно обавештајно одељење, на челу с капеiююм Карлом Мај

Fiat, Ansa1do

и

Овај лист и његов први човек Мусолшш уживали су и подршку

ром. Одељење је припремало нарочите агенте обучене да пp1rre

tпалијаискоr војноr врха И у Дануицијеве фондове се сливао

идеолошко-полнтичt<а кретања у rраду и да, по потреби, убеђују

новац крупноr кап шала, а у војсци је песшш командант имао

војнике и rрађане у националисшчком и анпшомунистичком ду

много прнстал1ща. Када је, с развитком немачке револуц1·~јс, која

ху. Био је то начин тајнот ран против револуције . У циљу обуке,

је почела у новембру

у лето

1918,

све већу улогу добијале љено лево

крило, које је борбено насrупало тражећн сrвараље рспубшше
савета, група представника највишег· немачког капитала,

Si-

1919, одржаи је кратаt< идеолошки курс иационалисшчt<оr

садржаја, а међу предавачима био је и баварски ист~ричар Карл
Александар фон Милер. Његова концепција немачке историје и

mcns-a, Borsig-a,AEG-a, Немачке банке (Det~tsc1Ie Bank), Дисконто
друштва (Disconto Gesc1sc1шft), а пре свих, тада изузетно моћни
и експанзивни концерн Stinпes, подржалн су всликш. -t новчаним

државе, напоменимо, сводила се на величаље Рајха

средсrвнма извесноr Едуарда Штадлсра, Немца из Алзаса. Он

јtщноr- човека, "бледоr и

је пропаrнрао најодуличнији обрачун с револуцијом, износио

сrрану зачсшљаноr прамена косе, крашо подсечених бр кова и са

t<ao

"херој

ско-арисrократске државе", у ксјој се "све оt<рећс око војске".
Овај мишпарпста у шrи учењака је у току речено т курса, запазио

cyxor

лица нспод нимало војннчiюr; на
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упадљиво великим, све пюплавим, фанаiИЧIЮ хладним светли м

очима". Професор је известио капетана Мајра да се тај човек зове
Хшлер и да је, по природи, шузетан говорник. Документација
из архива одељења капетана Мајра показује да су и неки други
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ппвница у којима су седели н говоршш крајљи националисти 11
ан_п~с_смнтн, тачније чланови оне Немачке раднпчке партије 0

КОЈОЈ ЈС всћ било речи. Наиме, 12 септембра 1919, Хшлер је, по
наређељу капетана Мајра, отишао на један збор ове партије да

предавачи на курсу исто тако известили да је човек са именом

би чуо шта се говори Оно што је чуо, најпре, није за љега било

Адолф Хитлер изузетно убеђен, вюрен и способан нациоиали

нарочи IO занш. ·lљиво . Онда се за реч јавно неки човеi<- и он на

стичюt агитатор

.

Баварски Iсњижевиик Оскар Марија Граф, који је оставио
слшсовита сведочанства о немирном Минхену

1918.

и

1919.

го

равно крајљи коизсрвашвац, али н баварски сепаратиста- да би
говори~ о потреби да се Баварска отцешr од Рајха н са Аустријом

образуЈе државу. Иако рођени Аустријанац и још аустријски др

дине, овако је зш1uсао један доr ађај из познатог боемског кварта

:Iшвљаиrтн, Адолф Хитлер је био немачки националист; веровао

Швабинrа: Седео је са својом дружпном, када је неко од њпх

Је само У велиrсrr немачrш Рајх, у 1соји би, по љему, морала ући и

случајно поrледао кроз прозор п рекао:" 'Опа! Ено та опет тамо

Аустрија. Није издржао, јавио се за реч и ватреним говором на

Хитлер, онај доушншс! Шта он хоће поново да нањуши у Швабин

пао сепарашсту у име веШIЧIШс нсмства и Рајха. Овим исrупом

гу! Ја сам потврдио: 'Да, то је онај коrа смо ономад код Мајлера

Је одушсвrю Ан тона Дрекслера, творца и председшпса малецне

избацили напоље."' И док су шешир клемпавог обода и бели ман

паршје. Дошлоје до упознаваља и позива. Чепrри дана касније
Хшлер Је постао члан те партије, убрзо и члан њсноr прсдседни
штва, затим је много упщао на садржај оноr програма од 24. фе
бруара 1920, мада Је све до 31. марта 1920. остао у служби Војне
обавештаЈне службе Уисшну, тако је почела једна каријера.
Орrанизацrюну окосницу и идеолошку основицу својих

шл човека о коме је била реч замицали за оближњп

yrao

улице,

један из Графовоr друштва је rунђао: "'Усијаиа тиква и доушншс!
Од њеrа је rежи само воденични камен. По ш ш он неком ПО1ПУ

но забалави уши својим германским уџбеншсом јарећег измета,
стално даље брбља и брбља ..."' Граф наставља како се Хитлер
једном приликом прикачио извесном Тилеу Пришао је н запитао

наступања фашисш н нацисш су имали од тренупса rсада су на

сме ЛII да иде с љим "Није му сметало ништа то што Тиле није

стали, а временом су их само даље развили . Фашизам се најпре

рекао ни да ни нс, него је ишао непријатно ћутећи . Међушм, он

определио да остане не ин~пrтуциоиализован, да буде пшсрет,

је одмах почео да говори о истинској мисији немачких уметника,

доста 'Видите кш<ав велики задатак нr-.·Ш НСЈ\ШЧКа уметност у бу

али се на конrресу У Риму, 7. новембра 1921, ипак орrанизовао
У Фтuuс11шчку 1/GlfliOHШlHY партију.. Нацизам се развио из мале
странке и временом постао масовrш покрет . Убрзо по описаном
скупу У Милану, у марту 1919, настала су фашиспrчiса одељеља

дућности', рекаоје Хитлер и обојица су застали Малецни Тиле

увише шалијанстсих rрадова (Ђснови, ТЬрину, Верони, Берrаму,

говорио је п говорио без прекида све до Елизабепшоr трrа, као
да му је једино било стало да сам себе слуша Тада је Тилеу било

та је тада поrледао као Давид у Голијата и рекао му: 'Реци ми,

1ревизу, Падови и друrим) а касшrјс н у целој земљи. Нацизму

нису ли се теби добро п

1Ь је дошло тако неочекивано даје запрепашћени дугометражни

Је почетак био тежи и тек је априла 1920. прекорачио rрашщу
предграђа Мннхена, створивши своју месну групу у Розенхај

говорник погледао IШО теле и, без речи, О1Ншао ''

му; од <ада се постепено ширио Немачком . Роро/о

..

и у мозак и заборавили да проспу?',

Слнювите приче из Швабинr а само су једна страна ствар

ности . Друrа страна, -такође, 111\.Ш своје бекрi~јСI<е приче, али из

cl'Italia је

од

марта 1919 био званични фашнстнчки орrан,једносrавно већ и
rиме што је био Мусолинијев лист :Нацисш су свој партијски
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орrан стекли TCI( у децембру 1920, пошто нмје поменути капеtан
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слулоще су за обрачун с пошпичкнм nротнвницпма н за ствараље

Рем помогао да за откуп мшixeHCI<OI листа Фешшшер беобахтер

психоза, страха п нереда, али и вођама- да насиљем одржавају

( VO!kisclieг Beolюcllteг) добију новац од генерала витеза Фон Епа

послушност у редовима сопствене стршше.

(тада акпiВIЮГ официра, иначе познаrш реакционара, који је

Очевндне су бшне идеолошке подударности између два

1юмандовао добровољачюш трупама nри уништењу реnублике

покрета, иако се љихови целокупни комплекси идеја разликују

веЬа у Минхену, априла

1919),
Начела no коме су се opr анизовала и деловала ова два noкpe

у многобројним и чесrо важним деловима. Оно шrо је било за
једничко чинила је у оба случаја идеолошЈю-полишчке н прак

било је нстоветно и може се сажеш у две речи: биrи мо>юли

тнчно-проrрамске камене темељце: егоистични националнзам и

тан, Због тога је п место шефа nартије добило изузешу важност

nоследица, следило уnрављаље паршјом nреко чврсте хијерар

аншсоцијалшам, односно антикомунизам. Зюим, исювстне су
биле и неке основне саставюще даље надградље идеолошiшх
садржаја: концепције хомогеног друштва националне заједнице

хнјске лествице руководилаца, дужиих на послушност и потnу

II ауторитарне власт н националне државе, MIII хероја као вође,

ra

и стварно nосгало нека врста врховне команде, Овоме је, као

но одговорних шсфу странке. Тmулисање прве личности са

мит рюа, митолошзација историјских исходишrа (код фашиста

,,вођа'' nреовладавало је потпуно 11 постало обавезно.

ш-пнч1<оr Рн1\Ш н љегове нмпернје, код Iшцнста старих Гер:..tана)
шд Највиднија разлика у rщешюшюш систсмнма била је апсо
лутнзацнја расизма, тиме посебно и шписсмнпlзма, код 1-шцнста,
док је ан шсемнrсiш струја била доста слаба код фашиста, бар до
1938. године (представљао је Ђовшш Прецнощ, суосннвач часа
писа Итшщјтюш жuвот). Много је значајнија била разлика на
стала збоr тога што су фашнсти као основну вредносну категорију

Ова командна позиција у nартији, као и њено поседаље од стране

одређеног човека, изграђивана је кроз борбу око вођства, која је
била коначно одлучсна у корист Бенита Мусолииија и Адолфа
Хшлера. Крашо речено, праюично начела је било: вођи припада
предссдниuпво странке, тј, руковођеље љоме, а вођа може бити
једино Бенита Мусолини, односно Адолф Хитлер,

Важан заједнички елемент у организацији оба покрета била

национализма узимали државу, а нацнстн расно чнстн народ. -ть

су нарочша одељеља за насилне акције, јуришнс чете о којима

је имало важних послед1ща у каснијој организацији политичких

смо всћ говорили . Временом су нарасле на сrопше хиљада људи,

снстема и у правцима уrнцаја на друшrвсни ЖIШОI.

војшiЧЮI орrанизоваис и униформпсане (у Италпји у црне, у Не

Фашизам и нацизам су се појавнли у временима опште по

мачкој у смсђе Iюшуље). Те чете су биле начелно на располагању

ли шчке и друштвенс кризе у својим земљама Од IO!(a пр;щубљи

вођи, али пракшчно је команду над њпма пмао неко од других

ваља кризе зависили су и љихова ~югућност да крену у поход на

високих IIЛИ BIIШIIX руководнлаца Збоr догађаја којп су касније

власт и само преуз1•мање власт п. Оба поk-рста су, са своје стране,

уследили у историјп нацизма ·треба поменути, као за љега спе

чиннла шrо су могла да ту кризу отежају и повеЬају. Повезивали

цифично, прво, даје из руковођељајуришиим одредима настала

су се с другим сличнпм

функција "шефа шrаба" (коју је у неким критнчним годинама

и посебне чете за личну заштиту шсфа стршше (трупе СС), које

чија им је подршка била потребна, Мусотши, на пример, са Да
нунцијем, докјс овај нмао утнцаја, а Хншер с генералом Ернхом
Лудендорфом, све док националист и нису могла н без ратне славе

су врсмеiЮ!\'1 добиле обавештајнс и полицијске I-щдлежносги н

овог рсакционара. Овде је најважније да су фашвсти били заинте

умножиле се до праве партијске армије Ове оружане формације

ресовани за Данунцнја, а нацисти за Лудендорфа зато што су ова

врrшю демобилисани Iшпенн Рсм) и, друго, да су

1925. настале

opr анизацијама

и личности~ш деснице
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двојица у првим послера:п-шм годш-шма представљала личности

Овш;:ав исход избора уплашио је десi-шчаре,јер се показало

око којих су се окупљали противници посrојећнх парламентар

да социјалисш продиру ка власти уставним путем. Доиста се осе

них рсжима п око којих су настајала средишта nревратничtсих

пю љихов утицај на покушаје реформи државе у корист радника

хтеља Такође, јуришне чете "црних" и "емеђнх кошуља" су

и сељаt<а, У маси становништва је п даље све врило, пре свсrа

својим насилничким испадима доносиле додатне потресе, с на

зато што се привредна ситуација стално погоршавала. Сељаци су

мером да ометају ствараље сшбилносш Мусолшш је настојао

већ од почетка лета поседали необрађене, али све више и обра

и успео да добнје повереље неких десничарских потпичара из

ђене површнне велепоседа. Већи и маљи штрајкови, тююђе низ

најужег круга водећих личности Ишлије (Ћошпија, Орланда и

генералних штрајкова, показивали су радикализаовање радника,

других), што није било одлучујуће, али је моrло бити- и било

а револуционарне идеје су постајале све утицај није, посебно Ле

је- корисно Ипак, оваква и слична средства су била оrраниченог

љинове> Унутар социјалистичког покрета пос те п ено се издвајала

домашаја. Требало је да социјална револуција озбиљно запрети

крило чији је стожер чинио лист

опстанку капшализма, пада мусолиннјевци и хиrлеровци добију

лу био младн Антонио Грамши То је најављивала да комунисти

историјску придику.

наступају. У јесен

L 'OJ"cline mю1ю и

на чијем је че~

1920> радници индустријских рејона на северу

Тај условје постојао у Италији почешом 20-тих година и

земље посел11 су фабр1ше и покушали да, под својом управом,

фашнсш су моrли да крену. У Немачкој га није било и нацисти

ортанизују производљу Са деснице се трмело против либералне

су морали да сачекају неку будућу прилику Почетну тачку за фа

државе која не може да зауставн левичарски талас.

шисте представљао је један дотађај, који усмерава у супротном

Већ

5

септембра

1920, у Кремони, Мусолини се ошасио из

правцу, видимо да није реч ни о 1шквој повољној пре!<решици,

јавом да је спреман да насиљем спречи да "народ пропада" . Нудио

јер су фашисrн доживели пораз. Наиме, на опшrим изборнма

се да пружи услуту, али је ова изјава значила да је већ и стекао

за Народну скупшшну

значајну подршку Грам ши је тачно оценио да се опасност непо

16.

новембра

1919,

Мусолини и след

беници су остали готово без икюше подршке шасача. У својој

средно надвија и,

"тврђави" у Мнлану добили су нешто више од

јака да јој неће још дуго требаш масЈ<а 'правне државе' ."После

4.000

тласова од

17 .

октобра, опомиљао је: "Реакција је толико

мотућних 170 000. Нимало боље нису прошли нн на покрајин

радничкот запоседаља фабрика, одједном се показало да Мусо

сюЈм и општим изборима Супрmно фашистима, демократске

лини има на располагаљу оrромна новчана средства да опреми

партије су биле добнпшци. Либералне групе, које су већ дуго

стотине нових јуришних одреда. Број чланова љегове страю<е је

имале всћнну у Парламенту н смељивале се на власrл, изгубиле
су доста посланичких места, ал н су задржалс јаке поз1щнје; нова

преко ноћи повећан на око

300 . 000.

"Црне кошу"ъе" су се раз

милеле по Италији, башнале локалне синдикалне вође н сељаке

Хришћаиско-демократска странка ЈЈОnо;шра (народљака) стекла

који су заузели земљу велепоседника, палиле куће и пусшшил~

је

100 послшиша; социјалнсrи су силов1по напредовали са чак
156 мандата, што је било готово тр1шут више него на последљнм

седишта радниqких странака, растерпвале општинсЈ<е управе у

предратюrм изборима, тш<О да су nостали далеко најјача странка.

али све више, своје нападичке акције са села усредсреlји~ал~

Сличне резултате су дали покрајютсюЈ и опшпшс1ш избори, на
Ј<ајима су социјалисти стекли већину у треlшни од укупнот броја

на традове, најпрё маље, онда и веће. }Јсторичарп који су. ово

провинција п у више од

у обласш Фераре уништена

2. 000

опшнша.

којима су већину имали социјалисти и комунисти. Полако су,

проучавалн износе податак даје само у три прва месеца

40

1921.

седишта социјалиста 11 насилно

Андреј Мнтровић

52
распуштено

17 (од укупно 21) опшпшс1шх управа с левпчарском

већином; до

1

септембра

rшх странака, а око

1921 . убнјено је 166 акшвиста раднич

500 телесно

повређено.

Фашиза.н

u mщнзшt
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ју је, очшлсщю, добијао иза кулиса. Све всћи број најунщајнијих

државних и друштвсних фактора су му, rајно Iши јавно, давали
подрШI<)' у маршу ка влас ш пугем насиља

У Милану је, З. маја, Мусолини већ мотао прrюсно да призна

Демокраги, социјалисти и комунисш су остајали разједиње

недела: "Много се прича о фашистичrюм насилништву Добро, ми

ни. Нису били одrоварајуће организовани, уздали су се у снаrу

то не скривам о. Ми захтевамо само за нас право ... да контролише

речи и хуманог поступн:а и

-

падали као жртве фашнспrчких

мо, надrледаt~-ю и, ако је нужна, да елиr-.пшншемо~ .. " Поручивао

напада. Мноrима од њих је Лењин чесго био на уснама, али ни

је: "Уколико ПОI<)'Шат·е да сабошрате наш рад и рад нације, тада

су успели да следе његов пример у прихваrању тешке борбе и

ћемо да вам овде или било rде друrде поломимо костн на фаши

да на насиље одговоре силом. У ГО!<)'

стичrш начин. "У поједrшим традовима и обласшма зацариле

да поседају једну за другом општинсi<)' управу велшшх традова

су фашисmчке чете и локалне вође. Итала Балбо је терорисао

Мусолини је моrао,

Ферару, Дин о Гранд11 Болоњу, Роберто Фариначи Крем ону, Чезаре

хоће да постане држава, то је

Марија Девею1 Тор11но

није јасно то да ће фашизам ово остварши државним ударом . У

.. На све

стране су ницале локалне силе

1922

фашисти су почели

11. августа, јавно да изјави: "Да фашизам

cacniit-..1 јасно

Ап11 мноrнма управо

џије исrот типа: Ахиле, Пероне Компањи, Форни, Басшјаннни,

историјском смислу већје у

Мизур11, Ка радо на 11rд Колоне I<аМЈюна су иоћу брзо пребац11вале

Љегова храброст и љегова рагоборност биле су, у ствари, наро

по Итал11ји добро иаоружане и швежбане црнокошуљаше, 1юји су

чше: долазиле су до израза онда када Је могао рачунати да му се

изводили всћ ланчане нападе на низ села н варошн . Један тан:ав

неће супротставити они кој11 располажу силом

напад, у леrо

1922, 11

свом дневн11ку је овако забележио Итало

У јесен

IOI<)' фашиспiчiш

'марш на Рнм' ... "

1922. фашисш су већ водили целу десницу, укључу

Балбо: "Ова вожња је почела јуче ујутру,
Трајала је готово без прекида

29. јула у 11 часова.
24 часа ... Воз11ли смо од Риминија

јући и десно крило либерала, без обзира шш су неки истакнути
политичарн 113 тих rрупација сматрали да ће Мусолинн заврши

преко Светог Арханђела, Савшьана, Чезана, Берпшора, кроз све

П! посао у њихову IIOpиcr. Када су постали сигурни да се краљ

rрадове 11 села провинцнја Форли и Равена, п унишrавал11 смо и

и двор неће противити њиховом преузимаљу власти, фашисти

палили све I<)'ће црвених, вођа соцнјалнсrнчке

су мот:пи да почну са игром државног удара, названоr "марш

11 комунисшчi<е ор

ганизације. Била је то страшна ноћ. Наш путје обележен вел11ком

на Рим"

ватром и ВIICOЮIM стубовима дима ... Стварно, ја сам орrаншовао

Рубшюн. Из Перуђе је

ову колону

-

наводно, онако

28.

I<aiiO

је неi<ада и Цезар прешао реку

октобра

1922 .

полетела вест да су че

. М11 смо ове мере провел11 са испш духом с којим

творица фашисiИЧIШХ вођа, тзв. l<вадрумвира- Балбо, Девеки,

смо ушrштавали у ршу непријшсља .. Ми, пре свега, морамо да

Дебоно и Бјаюш- у својству од вође овлашћених команданата

утера мо страх у непријатеља."

побуне, издали наређеље да "црне кошуље" крену на прес гони

Државни орrани су пасивно гледали овакве догађаје . Војска

цу Неке чете су, истина, кренуле ка Риму, али ниш их је било

је, на нзrлсд, стајала по страни, заклањајући се начелом своје

много, ншн им се журило. Сам Мусолшш је предострожно остао

,.неуrралности у унуrрашњополитнчким пнтањнма". Ипак, ОП{)'д

чак у Милану Тек када се сазнало да влада и краљ не мисле да

онда да су фашисш имали опрему из војних складишта? Поли

нареде војсци да брани власт, чете су се умножиле и ушле у глав

ција је најчешћс са задовољством пратила како "црни сређују

ни град . -ту су правиле н~реде, претукле читав низ припадника

црвене". Мусолшш је губио пошпичку бшi<)' на избор11ма, али

левичарских сграншш и демократа Либералне сrранке, некима
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од њпх су опусrошплн станове, алп држ:авне установе нпсу ди

у овом случају опште околности и сам Н<1ЦИСI11ЧЮ1 поступшс би

рале. У палати Квиринале, краљевом двору, суверен, министри

ли су потпуно друкчнјн од зајсдничюrтншiчrюr фашнстнчког и,

и војни команданш су се договоршш да се Мусолинију дозволи

касније, нацнспгчког преузимаља власт п .

да састави владу у оквирима Устава И послали су му у Милано

Година

!923, била је испуљена тешком општом 1сризом у

телетрам да дође. Он ј е сео у воз н дошао спаваћим колима . Исто

Рајху, проузршюваном двама међусобно повезаним фаюорпма:

ричар Е р н ест Нолте каже: "'Марш на Рим' се, у ствари, одиграо

спољнополш нчким

у салонима Квиринала

белгијс1се трупе

"

- Рурс1су област су шсупирале француске и

и сломом ионако неопорављене nривреде,. Цео

Оцр·танн нач ии доласка фашиста на власт у Италији могућно

обим те кризе, Јсоју овде не можемо нн приближно рашчлаюпи,

је разложнш на следеће саставшще: пред представшщима круп

ипак је бпо маље обухватан но што је у току Не!сошшо месеци

ног I<апитала, који су се осеliали најозбиљније утроженим у свом

re тодине изrледало . Хншер је кренуо у пуч, nод непосредним

друштвеном положају од социјалистичкс револуције, пш<азати

ут11ском онота што су фашиеш, годину дана раније, извели у

се и доказати као одлучна сната реакције, која се нс устсже од

Италији Није нај важније то што је Мусолини "маршом на Рим"

примене нај тежих облика насиља про-т н в лсвичарсюrх покрет а;

прибегао, у ствари, некаквој игри пуча, а Хшлер пшсушао испш

у условима веома широкс друштвсне кризе, у којој је живот ис

СЮI пуч (слшювша страна овога је у томе што је Мусолини био

пуљен нестабилношћу, нссиrурношћу и немирима, nрш<азивати

стотине юшометара далеко од наводl-lо побуњсничi<е колоне, а

се предјавношћу и nред државним представшщ1љш у улози силе

Хiплер буквално стао на само чело пучистнчкоr похода), него то

која хоћс 11 може да уведе ред; наметљиво показиваrи жељу за
влашћу, уз обећање политичке и друшrвеис стабилности; сталан

да готово ниједан услов да нацнстнчкипуч успе I-щјс б но испуњен

и у току не1шлшш година терор пропш најодлучнијих и најодва

онај е остала ограничешtх доме1а н локшшог каршпера . Нацисти

жнијих протившша, с циљем да се раст роје противнич1ш редо

су, испша, добијали новац од крупнот капитала, али нити су се

ви; акције насиља водити с бруталном одлучношћу, али шшшю

ош1 већ показали као за акцију једино способна снага реакције,

нс прскорачнвати тренутно постојсће границе иза 1юјих прети

Н!! Ш је било 1юд кота н било тде постојало право расположеље

озбиљно одмераваље ен ат а с државиим орт ан има силе; правити у
јавноспi сталан притисак, посебно насиљем и уличним нередима,
али одлучујућа решеља добши иза кулиса, у салонима државнпх
установа н боrаташа; постепено спщатtf повереље код уставних

Најпре, поред све аюmtв11ости револуционарне левице у

1923,

да се Хшлер прихваш као диктатор, Код уставних фактора и

у војном врху Рајха он није имао юпсакву подршку, а ниједан
озбиљнији пошпичар са уrицајсм на пшаље власш није био
спреман да му отвори врата владшшх зграда у Берлнну Колико

фшаора, војске н водсћих десничарских полшичара који су на

је све било пуки прнмиПIВ!Ш авантуризам показује, најпре, ю

власт н или близу власти; ЧИНIПII се бунrован, н прихвюиrи до

да је увече

лазак на влас1 у О!свирнr-.ш у ст авнш·· решеља

Баварској на савезништво у пучу са упереним револвером у љнх,

8. новембра Хитлер

наговарао представнике влас ш у

Нацизам је до влас ш морао да прође сасвим друк<щји пут,

а сутрадан ујутру се чудио што их није било у строју, Коначно,

алн је начин на кој н се власти домогао истоветан са нзложеном
схемом фашпсrпчкоr успеха. Ипак, потребно је дащ обрисе те

ову акцију су нацнсш извели сасвим супротно акцијама фаши

ста у Италији- дошли су тачно пред пушке баварске полиције

посебне историје, У њој је за наше излагшьс најважнијн покушај

и, 1шда је ова лшюсила прве редове, све се завршвло опшп1м

преузимаља власти пучем, у Минхену

бежаље м пучист а

9.

новембра

1923,

године,
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и представницима капитала н конзервюнвннм политнчарнr-..·!а у

врху државе. Међу овима су се нашлп таквп који су председшша
Републике фслдмаршала Паула фон Хинденбург а убеђивали да
је ,једини спас" ако се IШЦIICПI доведу на власт (пре свих, то је

радно Франц фон Папен} Најзад, председник Фон Хшщенбург
је позвао себи нацнсшЧI<ОТ вођу Адолфа Хитлера,

1933.

30.

јануара

Поверио му је састав владе, алн под условом да она буде

у границама Устава. Хптлер је ш прихвапю .... Једина разлика у

поређељу с начнном којнм је Мусолини дошао на власr била је
та да су нацисти имали много више успеха нанзборнма, мада нн
они ншшда нису добили апсолушу већнну

Xlmwep

и фоп .-'йтдеибург.

30

јануара

1933,

после lt.меиовања

вође uацистичке странке за немачког канцелара .

Због овог пуча Нацистичка странка је једно време била
забраљена, а Хитлер је провео rринаест месецн у затвору (био
је осуђен на пет година),

Од

1925.

r<ao

и део његових водећнх сарадника.

године обновљена Нацнсшчка партија је прихватила

парламентарни IШЧЈШ ПОЛIIТИЧIЮf рада, прилагодившн се стабил
нијим пришшама у Рајху Стварно је била сведена на улогу мало

значајне екстремне дссничарске страю<е.
Тадаје дошла нова, права прншша. Створила ју је светска
економска криза, којаје разорила привреду у Немачкој и у Iюјој
су револуционарна хтсња поново постала моћна Сада су наци

СП! почели да се помзују и доказују као песница реакције и

I<ao

снага реда Љихове "смеђе кошуље" су јурншале на комунисrе,
соцнјалдсмокрше н све демократе, на улицама су остајале пре
тучсне н побијене lьttxaвe жртве. Истовремено, Хитлер и сарад

ници су јавно, а још више иза кулиса, давали обнлата обећања

Фттtза.н u IIШfЮtш

ИЗГРАДЉА СВЕМОЋИ

59

политнчi(С снаrе, и оне н:оје су им биле непрпјятељскс, и оне tюје

им нису биле блиске, и оне које су им помогле да се домогну вла
снr Упоредо је, такође, отворено питаље монолшносrи љихових
сопствеюrх редова, Јер, као масовни покрет, и фашизам и нацизам
су окупљали, на уопштеној бази и постављаљем не увек сасвим

одређених циљева, доста разнородне елементе, неретко идеоло
шюr и политичrси сасвим конфузнс . Зато се, I<ада су се домогли

власти, поr<азало да унутар обе странi<е има великих разлика не
само у поrледу таrrпще, него и страгеrијских циљева Да би се

обезбедила концеnцијаједнодушности, било је потребно проћи и
кроз фазу унуграшњих борби, одстранити различrпе концепције
И фашисш п нацпсш су, у крајњој лшшји, дошли на власт

и постпћи строrу дисциплину партијског вођства и чланства

законитим путем, први исшна и уз неку врсту побуне какву је
предсrављао "ма р ш на Рим". И једни и друш су добили законши

нацисш, али им је требало много више времена да изrраде своју

мандат од усгавних чпнишща, организовали власт у rраннцама

самовласт"

Фашистн су на власт дошли целу једну деценију пре него

Увече

постојећих либералних устава и закона, стали на чело коалици

30. октобра 1922.

rодшrе Мусолини је дошао поново

оних вишестраначюtх влада н око себе имали пошппчкс орrа

краљу Виюрију Емануелу Ш, I<ојп му је тоr јутра поверио да, у

низације које су и до rада биле на пошrпrчrюј сцени земље .. То
је било, доиста, nрошвречно свему што су раније пропаrирали
и целом начину којим су настуnалн Кратко речено, обећавали су
пошrнrчrш nошуно хомогену иацноналну државу, а то је, оnет;
могло да значи само то да ће у будућој држави биrн моrућна је

уставним оквирима састави владу и предао му лисrу својих ми

нистара. На листи су поред, самог Мусолинија, била још тројица
фашисrа, двојица популара, двојица демократа либерала, један
либерал, један националиста, један демократсi<и социјалисrа (у

ствари, из rрупације пошшrчтюr центра), један ванпаршјац и,

дино љихова nошпика Сада су се нашли на власти у вишестра

I<оначно, двојица војннка, односно највиших официра" Ову листу

начком систему То је моrло да значи две међусобно супротне

је прихвюила Народна скупшrина на седници

сrвари а тако је део савременика и протумачио

са

наиме: или
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16. новембра 1922

шасова. Мото Мусолинијевоr програмскоr

rшоi·Р·IКИ потез фашистичкоr; односно нацистичког вођства да

(Овера "привреда, рад н дисциплина" моrао је да предсrавља

се домогне влас ш и заrим сnроведе своје погледе, или да су се,

само врсту показатеља владине одлучности да сrање у ЗCl\-IЉII,

полакомивши се за влашћу, ова вођства ухвашла у мреже nар

саrласно жељи мноrих, посrави на сигурне основе. Ипак, тиме

ламентарне усrавности

је учиљен првн I<Орак на, испша вишегодншњсм, путу укидања

Брзо се nоказало да је реч само о првој моrућносш. По
доласку на власr, н пред фашизмом н пред нацизмом било је

парламентаризма у Италији.

извесно дуже или краће раздобље у којем су овоr nута уз nред

стављена с полшичюrм реализмом у смислу да фашисш узму

На ово уrшзује већ и састав владе. Очевидно је да је она са

ности које су пружала руководећа места у држави- настојали да

ШI'О више властн у условима Iшдајош морају да nризнају снагу

полипrчrюм борбом, смицалицама и насиљем истисну све друге

друrих полшичких групација, у т ренушу у коме су ценили да је
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по љих боље да глуме спремност IШ одr.юравањс снага него да се

може биш претворена у бивак за 300.000 "црних кошуља" у

одмераваљу снага донсiа и изложс. Начела које се r-.южс о·rкритн

Једном чланку из марта 1923, Мусолини је писао: "Либерализам

аналюом распореда МШ!IIСiарскнх портфеља је, унспшу, било:

фашисш морају бити што јачи, а ЈюалЈЩЈЮШЈ партнери што сла

шuе последља ре'!, !ШЈе коначна формула у вешт ини владаља ..
Либерализам је производ и метод 19 . века .. За неустрашиву, не

бији. Мусолини је за себе узео, уз председиишшо владом, још

мирну и опору младеж која јуриша на зору нових часова исто

послове. Тројици осталих фашиста у влади припали су мини

рије, посшје друт·е речн, много веЬе фасцинанrносш" А те речи
су: ред, хијерархија, дисциплина ... Фашизам није страховао од

СI'арс1во правде, финансија

то! а да се назове реакционарним.

два изузетно важна мшшстарства- за спољне и за унутрашље

11

"новоослобођсних земаљав . Тиме

су фашисти под своју контролу сшвили полицију и судство,

И данас неће оклева ти да се

затим управљаље новим обласrпма добнјеннм парисюtм миров

назове нелибералним и противлибералним "А "црне кошуље" су
марширале певајући корачнице: "На оружје! МИ смо фашисти,

ним уговорима из

ударац за ударцем по комунистима. Онда, нсти број удараца по

1919.

и

1920,

Iачнијс обласшма на исrочиим

обалаr-.-tа Јадранскоr мора, нассљсш1м Хрватi!Ма и Словенцима,

поларима. Зашм, 1сао комплимент, разорићемо парламент!" Од

а у Тиролу насељеним аустријсю1м Немцима Ово последље

почетка, мада најпре нешто успореније, кренуло се 1са увођељу

мшшсrарсiво је 1рсбало да им пружи прилику да се пред наци

диюатуре

.

оналиспrма Италије докажу одлучним спровођсњем денацио

У постизаљу овоr циља послужило се, најсажетr~јс речено,

нализаторске полипше према ново прпкључсном словенском н

троструким посiупком. Прво, настојала се да се створе зююн

rерманском становнишшу. Тако се у ру!<ама четворице фашисrа

ске основе за увођеље фашисп1чке самовладе (закон о изван

нашла, поред предссдништва владе, још пеi полппiчки изузетно

редним овлашћељима влади, изгласан 16. новембра 1922, нови

важних мшшсiарства. Међутим, то никако није било све. Луиђн
Федерцони, вођа Нацноналистичкс странке, фашисшма веома

изборни закон по коме би фашнсти добили две трећине места
у Скупш !ИНИ уколико би за љих шасала само четврпща свих

блис1щ добиоје министарство колонија, а непартнјац, познати

гласача и имали релащвну већину према изборном резултату

филозоф Ђентиле, rшо најистакиушји присталица фашизма међу

других странака}. Друго, преузет је државни апарат, пошто су

италијанским интелектуалцима, добио је министарство просвете.

чшювнич1са места покрили фашисш (сви држашш секре1ари у

Ускоро се 1ачно показало 1сако ствари

су и Федерцони

министарствима фашисп1, на кључним положај има у полицији

и Ћентиле постали фапшсш. Министарсша војске н морнарице

ШIО више фашиста итд). Треће, настојала се да се стабилюују

croje, јер

добила су два руководећа команданта из последље фазе првог

привредне пришше кроз олакшице и указиваље помоћи пришп

светског рата, војвода Дијаз н велшш адмирал Таон Диревел,

ном кашпалу, а преваљивањс~·f r-срета на сиромашннјс слојеве

дшсаi<О двојица крајљих конзерваншаца, чије је присусiво међу

(неки државни монополи су претворени у привап1е, на пример,

министрима обезбеђивала влади Бенита Мусолинија повереље

JltOl-lOJlOЛ над телефонском 1\-tрсжом); производљом ишбица,· вра

двора и оружаних снага

ћањем земљопоседшщима необрађене земље коју су запосели

Да намерава да сруши постојећи политичiш систем, Мусо

сељаци; обустављањем истраге о стицш-ъу богюснша у рату,

лию• није крио. У програмском говору пред Народном скупшпr

1922, нови премијер је упозорио послающе да

што је било сасвим супротно обећаљима из 1919; саннраљем
ватнканске фнrхансiiјскс централе Римсi<с банн:с; уоођсљсм дсвс

сала у којој седе, укошшо се буду противили владиним мерама,

точасовноr радног дана, ш тој е ~ако ђе било супротно обећаљима

ном,

16.

новембра
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несложиа опозиција није могла да искористи своју последљу
прилику Под теретом општих опгужби да су "влада злочина"

стављањем на основе сарадље са ш-щустрнјалцима. Упоредо су

и, 113 моралноr разлога привремено нзrубивши подрШl<У десних

чете "црних кошуља", реорrаннзованс н озакоњене под називом

либерала н богатих слојева, Мусолини и сарадници су сгварно
нзrледали изгубљени Једно време остали су без подршr<е rюнзер

Добровољачка мнтщиј а за националну сигурност, постале нека

врста паралелних полицијских и оружаннх снаrа одговарајућим

вапшних полишчюrх фактора земље и без правних друшгвеннх

државюtм орrаннма.

упоришта код водећнх слојева Међутим, rрађанска аншфаши

Једноиrюгодншње нскусrво са том владом оваr<О је свео мла

љеговој фнзнчкој маскн, у колутању очима н у стално прс·тећи

стичка опозиција (леви либерали и пополари) и социјалисти су
напустили Парламент (сецесија "Авентнн"). Хтели су да морал
ним притиском оборе владу. Комунисrи су раднли, без успеха,
на генералном штрајr<)' као средству за посrизање истог циља, а
десни либерали су осталн у Народној скупштинн, само прешав

пощlпiугој пссшщи," Донета, влада није презала од примене на

ши у опозицију

ди комуннсшчrш првак Антонио Грам ши,

1

март а

1924: "Беннrо

Мусолини је освојио 11 држи власт најнаситшјим и најсамовољ
ниј н м репресалпјама..

Љегова доктрина је у целини садржана у

сиља, служсћн се сада оргш-шма државс н фашнсп1ч1\С партије

Држање опозиције је, ипак, било тако да су двор, војни врх,

Добровољачка мнлнцпја је певала: "Фашисти смо мн ЈЈ ми из

крупни капитал и католички rшер са забринуrошћу почелн да ми

пакла долазимо" И понављала рефрен: "Удараш, ударати н удара

ш. Удара ш н увеr< ударапr Удара ш, 11 ударати, н ударати, безброј

сле да ће, аrю падне Мусолини, наступити опет раздобље слабих
влада, у којима ће њнхов положај поново бши озбиљноуrрожен

пута удараш!" У Торину су "црне кошуље",

1922,

Када је један радник убно једно т фашистичкоr посланика, у знак

направиле rрозна недела и за собом оставиле двадесетак мртвих .

освете за Матеотија, реакција је поново почела да говори да су
"црвени" ту, пред вратима . Тада су фашисш поврапши своја
упоришта. Мусолини је 3 . јануара 1925. дрско рекао пред крљом

Пополари су на овом rюнrресу, у априлу

18

1923,

децембра

подиrлн глас про

шв недела, алије Мусолшш одмах нскључио њнхове министре из
а у августу је под батинама издахнуо Дон Ђовани Минцони, парох

Народном скупшпшом да он лично преузима одговорност за смрт
Мюеотија. Истовремено су полиција н Добровољачка милнција

у области Фераре, пополар н демократ. Парламентарни избори,

ступнлн у акцију: поселн су редакције и локале антифашнста,

у рано пролеће

демолирали и попалили библиотеке, прстресали I<)'ћс, баrинали

владе, јуришне чете су им, у јулу, опус юшиле партијска седишта,

1924,

били су у знаку фашиспrчкоr терора. Када

је иа првој седшщн новоr парламента посланик Ђакомо Мате

и насилно сипали рнцшrус у

ОП! нзнео јавно истину о минулим изборнма- потписао је себн

Исrорнчарн су сложни да је тада, rюначио, почео период потпуне

смртну пресуду Отет је

16.

диктатуре фашнста. До краја 1928. диюаторски режим био је још
само дограђен одговарајућнм законима и рсорrанизацијама

авrуста

1924.

10. јуна

на улицама rлавног града, а

љегов леш је нађен у околини Рнма.

ycra

н више од стопшу ухапсили_

Убнство М:пеошја је изазвало велику политиЧI<У кризу. Од

Нацисш су до власти дошли много спорије, али су рушење

почетrш је било јасно да је вођство Фашнстичке странке умеша

старе државе извели, ·тако рећп, у једном нале1у, за саћ.·Ю нсi<олн

ио у злочин, а последњих дана децембра

ко месеци Погодовали су томе тежшrа друштвених проблема и

1924_

то је опозиција

успела и да до каже. У међувремену се прошло кроз тешr<е по

ПО'ЈПуНа ПОШ11ИЧIШ ПОМСТСНОСГ,_ Пр01IСТСКЛС НЗ 11ЗУЗС11IО ду601<е

лишчке битке, у којима је фашнстичюr режим био уздрман, али

н обухватне привредне !<ризе, и нз дrшамизма и заошrрености
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пош 1 тнчкс борбе на таквим основама. Није мало значајно нн то

занимљивије да нацисти, мада основна снага крајњих десничара,

шнрок фронт оних који су били непријтсљскп расположени пре

не прихвате даје деле с друrим из исшr реакционарног табора.

даје у Немачкој, већ уз ослонац на традиције б но донета изузетно
ма парламентарној држ:авн. За Вајмарску Републику се, наравно

нису у ово време били шлшсо премоћни да би на власт дошли а да
Оваква влада је била оствареље Хугенбергове формуле да Хитле

упрошћено али н с много права, говорило да је "Република без
рспу б шшш-шца "
.

ра треба пустити на власт, али

доласка на власт. Иnш<, постојала је и разлика. Нацисти су има

није Најбоље рачунао. Најпре, Фон Папен је добио задатак коме

Сас·тав прве, уставне и tюалицноне владе, на челу са Хи
тлером, био је по моделу већ познатом нз случаја фашисrичког

ra "урамши" министрима других

струја и, тиме, стави П! под контролу осталих десничара. Очевид

но, нико није имао много илузија о Хитлеру н нацисщма

. Даља рашчлаљавања еаст ава нове владе казују да Хугенберr

ли трн од једанаест мпшrстара, рачунајућп н канцелара Рајха, а

није био дорастао. Нити је он лично био пошпичар који би ствар

остале фотеље су rюпушшп представници друпrх десннчарсюrх

но могао да држи протнвтежу Хиrлеру, нити је иза њеrа стајала

~1ссто nредссщшка владе (юн-щелара Рајха), али, за разлику од

концепцију као друrу, реакционарну анпrтезу хишеризму. Франц

италијанског nримера, Адолф Хитлер нс само да ннјс држао нп
један друг н мшшсгарскп ресор, него му је био одређен п вице
канцелар, у личноспt тада веома унщајноi Франца фон Папена.

фон Папен је једино, као човек који је у то време уживао повереље

струја. Зшшмљпво је запазнтл да су ШlЦIICПI, пспнш, добнлп

било каква реална снаrа. Он није имао било какву сопствену

Председника Републике, могао да одигра улогу онога 1сојн служи
нацистима да бн им отварао пут Ту улоrу је н одшрао. Барон

Истина rшцнстн су добiiШI МШПIСiарство унутрашlЫiХ nослова

Фон Нојрат је био типнчан чиновник берлинског министарства

на том положају био је Вилхелм Фр шс, али је љихов трећи човек
у влади Херман Гершrг био мiшистар без портфеља и без одређе

и за остале министре, људе без икакве политичке снаге н потпуно

них надлеж:носп1. Најзад, нациста је био н државни секретар за

сагласне с "конзервативном националиспrчtюм револуцијом".

информације Да би се тачније саглсдао почспш распоред снага,
потребно је додати да је Гершп истовремено nостао министар

унутрашњнх послова Пруске, дaiCJie средишље покрајине, али

СПОЉНИХ ПОСЛОВа, НСПОШПИЧI\а ЛИЧНОС!', ДОК се СЛИЧНО МОЖС рећи

Што се Хугенберга rиче, он је једино по амбицијама, извесном
полип1чком престижу на десници и искуству у полшiщн, моrао

у тој влади б ши прот ивтсжа Хитлеру. По свему другом, са својнм

је, опеr као протпвтежа, покрајинс1со председнишшо владе би
ло у рукама Фон Папена Мшшстарсшо привреде је добио вођа
националиста Алфред Хугенберr; министарство финансија rроф

методама, закулисној иrри и малом броју присншица иза себе,

Швериr фон Кросш; министарство спољних послова диnломата

икаквог полипtчк~г ~юрала и спрсr-.пщ на бр ут ал нс методе, ова

од каријере и већ министар у истом ресору у претходним вајмар

тројица су била опкољена неrсошщнном скромних чиновншса и

ским владама барон Фон Нојрат; министарство војске тенерал
Фон Бломберг итд.

Оно што се најnре уочавајесте даје влада била састављена

нс1сључиво од различишх екстремних струјадесшще. У Вајмар
ској Републици није ншсад било нн приближно толико решщ~

нарне владе, чак се слична овој није могла ни замислит-и Још ЈС

био му је нсдорастао Хитлер, Герннr и Фршс су, у ствари, били
господари те владе. Ослољени на масовну паршју иза себе, без

суоченп с двојицом пошппчара Јштрнrаната скромних способ
ности. Могли су, лако, радити шта су хтели Све у свему, била

је то влада која није представљала друго, до одскочну даску за
нацистео

Оно што су нацисти чинили првих месеци, у ствари, било је
већ виђено у Италији. Понављана је формула: створити законске
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основе за увођеље днкппурс, уз псговрсr-.юно наснље, поссдањс

пошпичкоr злочина, Гсринr је, најпре, на водећа места у канце

држави ог апарата нацистима 11 даље продубљиваље повереља код

ларијама унутрашњнх послова поставио најзлогласније четовође

крупног капптала У Риму су демонстрирале фашисшчке "црне

"смеђих кошуља"" У Минхену је од почеша марта цела полиција

кошуље", у Берлину нацнстiiЧI<е "смеђе кошуље" Цела формула
је, наравно, претпостављала п постепено ослобађала од баласта
коалиционе владе н юбеrаваље конфронrација с војском, која је
остајала посебна снага у служби државе н над којом нацисти и

била у рукама Хајнриха Химлера, а служба државне безбедности
у рукама Рајнхарда Хајдриха, Најпре у Баварској није више било
м ест а у државним затворима, па су се почела стварати посебна

сабиралишта за похапшеие- концентрациони логорн"

њпхов канцелар нису имали праву контролу Али, оно што се у

Жртве су бнли антифашнсти уопште, демократе од увере

И галији није могло видети, то су силни а п ефнкасност наступа

ља, анархнсш социјалисти, онн који су се раније, на пример у

нациста, И још нешто: оно што се дешавало у Италији било је

новембру

са хуманистнчког стшювишта, страхотна, али према ономе што

писци . ,. Али први н најјачи ударац, ипак, имао је сасвшr одређе

се сада дешавало у Немачкој изгледало је благо,
Хшлср је својевремено обећао да ће се, када дође на власт
"главе Iюrрљаш" И главе су се котрљале У фебруару 1933,, од

ни и посебан циљ, Тај циљ је Хиrлер јасно одредио у посланици

рсдн СА и трупе СС убили су најмаље петнаест људн, у прва три

Само једна година бољшевизма би Немачку унишпша" Од пр

четири месеца број жртава се попео на

воr дана су нацисти излсшши немачке rрадовс натписима "Смр'I

500 до 600, а до средине
1935, на готово 4,800, Само у фебруару је прстучено најмаље 150

људн, а затим толщю да се свака процена чини немогућном,
Нацисrичiш главсшина у покрајини Виртенберr Вилхелм
М ур јавно је говорио: "Ми не кажемо: око за OI<O, зуб за зуб, Не!
Ко нама једно око извади мп њему откинсмо г:лаву, а 1<0 нама

1923,

или недавно замерили нацистима, слободарски

Немцима, коју је прочитао преко радија

1.

фебруара

1933,

увече

Рекао је да је "четрнаест година марксизма руинирало Немачку

марксизму", Геринr је rрмео: "Сигурно, ја ћу до крајности да
искорисЈнм државна и полицијска средства насиља, моја госпо
до Iшмунисш,,

!

Али бптку на смрт ћу да водим с вама одоздо,

'смеђим 1юшуљама'

."

Постоји безброј примера да су с предумишљајем ширене

ишчупа један зуб ми љему смрвимо вилнцу" У току су биле

лажн како би се, зат'Им, њима правдали насилнички поступци

провале баrинаша у куће и руинираља с ган ова, пресрешња п

И ту су главне жртве били комунисти Тшш је

башиаља на улици, убацивања бомби кроз прозоре у станове,

лиција посела седиште Комуиистичке партије Немачке (кућу

опсаде, прнсплна распуштања ненацисПIЧI(ИХ покрајинских вла

Карла Либкнехта) и извршила претрес. Иако је комунистИЧ!<О

24.

фебруара по

да н непацисrпчtшх општина, наснлничка улажеља на седнице

вођство одавно ово своје седвште иапусrило в ту юшаквоr пар

општиисi<НХ већа да би био физиЧIПI нападнут неки опшшнс1ш

тијскот материјала ннје бнло, следећих дана разrлашено је да је

антинациста ___ И, пре свеrа, хапшења стотина и стопша, зюим

у њему откривено стотине докумената велеиздајничкоr садржаја

хиљадаљудк

-о припремама убистава, унвштавању привредних посrројења,

Нови шеф полиције Пруске и министар Рајха без порнреља
Херман Герннг је, такође, био отворен: "Ја нисам овде због пра
вичности, неrо да уннштавам и искорсњујеr-.-1, И нишiа више!"
Полиција је све више сарађивала у неделима, да би убрзо, постав

ши потпуно нацистичка, била главни ине rрумент најгрознијег

предузимању револуције итд, Одмах су уследнле и пошщијске

шщије Али, за који дан се показало да је све било тек увод у
много гора конструнсања,

У ноћи нзмсђу

27.,

и

28,

фебруара

1933 .

планула је зграда

Рајхстага Према сведочељу једног од Герннгу блиских људи,
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овај је одмах н без најмањеr доказа нзјашю да је то "почетак

Рйјхстпту су нацпстн већ на првој радној седници поднели

комунистичког устаю<а"с Исте ноћн ухапсили су чак 4СООО чла

закон о ванредним овлашћењима владе на четири године. Док се

нова Комуннстичке партије Немачкес Ернс га Торглера, народноr
послаюша н предводника комунистичке групе у Парламенту -

већало и гласало, зграда Рајхстага је бппа опкољена многобројним

који се сам ставио на располагаље полицији да би доказно своју

непрекидно викале: "Захтевамо закон о овлашћељима или ћемо

иедужност- извеш• су на суд под оптужбом паљевине, а са њнм

упалити фитиље". Крљи Парламеш, у коме нису могли учество

претећи постројеним одредима СА и rрупама СС, које су у хору

још тројицу бугарских комуниста, на челу с Димитровомс Упркос

ваш посланици комунисти и извесrан број посланика социјал

инсценираног полишч1юг суђеља, суд је нашао да нема доказа

демокраrа, пошто су били похапшени или у бекству, изгласао је

и опrужене комунисте, пред судом у Лајпциrу од 23. децембра
1933 године, ослободио с Расположиви докази говоре да су сами

овај законе Против су глаеал11 једино присуши социјалдемокраrи
Тиме је ова установа, сама себи, изре1ша смртну пресуду.

нацисти извршили то дело паљевине, а да је организ:пор могао

Уследиле су забране свих партија и удружења који нису би

најпре бити сам Геринrс Паљевина Рајхстага је послужила на

ли нацистичког· караtаера, дакле и опозиционих и нациснtчких

цнспiма и да приволе председника Републике Фон Хинденбур
г а да юда ,,Декрет о зашпш• народа п државе", 28. фебруара
1933, на основу којег су, затим, неколико година градили правну
могућност да хапсе све који су IIM билн на сметњн или који су

коалиционих пар1нера у влади. Пошто је Комунистичi<а партија

долазили под удар њихових аншдемократских и раснстичi<их
идеОЛОШI<ИХ ДОГМИ

била још раније прва забраљена,

22 . јуна је

забрањена Социјал

демокраrска пар111ја, а каrолички Центар, као последља паршја,

5.

јула. У међувремену је, 27с јуна, Хуrенберг био присиљен да

поднесе оставку, а љегова Немачка национална народна партија

је забрањена сутрадан. Коначно,

14 јуна је

донесен и закон, са

,,Декрет" је имао и улоrу у такшци нациста усмереној на
то да своју поз11цију на власп1 утврде новим изборима Управо,

једина пошпичi<а паршја Немачка националсоцијалистнчка рад

хтели су да злоуптребом одредби "Декрета" осигурају себи нај

ннчка партија" Вајмарсi<а Република је живела још у установи

мање апсолутну већину у Парламеюу Да би избегли било I<акво

председнгша Републике, отелотворене у ш1чнос ш генерал- фелд

само два члана, од којих је први гласио: "У Немачкој постоји као

изненађеље, на изборе су ишли у 01ширу истог оног десничарског

маршала Паула фон Хинденбург а Када је он, у 87с години живота,

блОI<а чијо~1 су помоћу н образовали владус Поступали су, дшше~

2.

исто као и Мусолини Мсђушм, упркос свем 1руду и обила:rоЈ
примени насилних средстава, избори од 5. марrа 1933с године
никако нису донели очекивани резултагс Нацисrи су, што добили
што изнудили, 288 мандаrа и постал11 далеко најјача странка, а
љихови савезници су им донели још 52 посланичка места, што
је све укупно обезбеђивала тек тесну већину од 52 одстос На
другој страни, комунисти су добили 81 посланика, иако су били
жесшко прогаљани и нису могли да учесшују у предизборном
надметању Социјалдемокраш су стекли 120 послашша, мада је
оштрица напада у другом реду бнла уперена про1ив њих

августа

1934.

умро, ова установа је укинута, обједињавањем

са усrановом канцелара Рајха . Од тада је представник највише,
државне власш у Немачкој званично носио титулу "вођа и канце

лар Рајха" Личносr у чијим се рукама налазила сва власr и која
је носила ту штулу био је Адолф Хщлер Он је од

1938 с

био и врховни командант војске

4.

фебруара
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Ове значајне н прве уочљнвс I<арактерпстш..::е, ипак, дају
сШ\Ю схему која није довољна да бн се тачно уочпли стварни са

држаји два режнма, Те садржаје потпуно одређује чињенrща да
су они кош<реi ari вид десннчарскнх националнспtчких покрета,

развијених у крилу реакције на снажна социјалrrспrчка кретаља
и револуционарна врења у Европrr после Оrстобарсr<с револуције

1917. и у I!Cioprrjcкoм просiору Италије и Немачке Односно, обе
ове диrстаrуре део су насилне реаrщнјс у историјској сгварно

сш аюуалнзовану акцију усмерену на смељиваље капитализма

социјализмом, што је н кључне питаље целе епохе савремене
историје. Даље су, такође, и реакција на стално обнављана демо
Полипrчюr снстем н друштвена стварност, који су настали

с фашизмом на власш у Италнји н с иацшмом па власти у Не

краiсrш стремљеља уопште у историји после Велrrке француске
револуцнје; оне представљају врсту осшареља реакције у кон

мачкој имали су сличне садржаје, међутнм, н доста међусобних

кретне државнс снсiеме и спој су десюrчарсrюr национализма,

разлика, Посебно је доста било разлика у снази н обухватности

аипrсоцијализма (анпшомуннзма) н ауiорщарне државе,

испољаваља иначе истих појава.

Основно заједничко обележје бпло је образоваље полнпrч

У комплексу нащюналистнчких вдсја Iюји~ш су се служили,

фашизам је, као основну вредносi; испщао нацпонмну државу, а

ких система кло дшстатуре, са строгом цеюрализацијом власти

нацизам раснспrчкrr одређен немачки народ. Фашrrзамје тврдно

и хнјерархијсrюм структуром љеrшх органа, и наређиваљем н

поrюрношћу као основама фушщионисаља спетема и физичrсим

да, собом, доноси снаrу већ постојећој националној држави и
новrr режнм је изrрађивао уграђујући се у љих, нацизам је твр

и ндеолошюгм насиљем

I<ao окосннцом начина владања. Овим је

дио да доносн коначни насiанак НС!\.ШЧке расистичке националне

бrrло нскључеrю свако представннчко тело с правом полиrнчrсоr

заједшще и основшr правац свог рада вндео је у нацифrшацији

одлучнваља или са испшсrюм политичrю-друштвеном улогом,

државе Отуда у фашизму шrсштуцrюналrrзација у оrсвирима

као и било каква иоле значај на самоуправа,, Систем је постављао

постојећих државних установа, а у нацнзму, уnркос свој снажној

грађане у положај објеката владаља, начелно потпуно их потчн

нацrrфшшцијн државе, задржавањс паралелизма између државс и

њавајући служби заједници н
права, стављао

rrxJe

" , , бrrпю им ограничавајућrr лична

у улоrу извршилаца задатака и пропнсивао

странке, с пrм ШIО је стратш требало да очува у себи караrстер
"покрета'' 1юјн је вод1ю део "чне то расног народа".

увереља. Пошпнчки систем се ослањао на rломазни н све већи

И Iалијаје под фашизмом остала монархнја. Нанме, краљ је

бирокрагеrш апарат, с којим се временом н понсrовећивао По
себне карактерисшчне појаве у оба режнма јесу, е једне стране,

бrю формалrш прсдставшш државног суверенrrтета, али је дуче
био, стварно свемоћналичност, доследно тези да фашизам наци

моћна и развијена полиција, с велш<им надлсжностнма и нзу

оналној државн даје "нову свежу н снажну крв"_ У том смислу

зепюм присутношћу у Јюшоrу, а са друге снажна пропагандна

су фашиспr само преузели друге државне установе, а своје нису

аrсшвност, која је н цело подручје културе схвапrла као своје

стnорнлн упоредо с држ:авним, всћ tщо сраслнм у др:жаву Највише

додатно оружје,

од ПIХ новахустанова предст·ављало је "Вешшо фашисiичко ве~
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паршјске војске, се трупа и СА одреда ОД државних, па и всћ

су да "укључујс 11 објсд11љује целокупну делаrносr реж11ма", У

начелна свемоћ Хнтлера, као апсолутног господара ПОI<ретом,

ствари његова улога се сводила нn даваље мншљења дучеу, као

над државом. Тако начелно заснован, нацисгпчкн тоiашпарнн

свом председавајућем, а законом од 9 децембра 1928 године

систем је у спарноспr био потпунији него фашистнчrш

Веће је добило и право да буде обавезно саслушапо у уставном

Средишља, најуочљнвија чшьеница режима била је потпуна

ш паљу наелеђивања престола Реч је била о једном телу rюје је

доминација једне личности, која је сrварно, спојивши у својим

окупљало нај важније фашнстнчкс прваке, с циљем да, под кон

рукама сву власт државе и паршје, располагала отромном моћи и

тролом дучеа, помогну у доношсњу одлука п допринесу, међу

која је била објею митсrюr славља, Та личносr је била и службе

собно договорено, спажи11јсм пр11суству фаш11зма у друштвеном

ни м називима окараюерисана као она која је изнад свих, водећа

орrанюму Пракшчно, сrворена улота Већа је б11ла безначајна

и у вођству непрююсновена, У фашизму је назван а ду че

све до 25јула

1943, када је оно, прекорачујући своја овлашћеља
11 прав11ла по r;ојпма је режим деловао, допр11нсло обараљу Му

сошшија Добровољачка милиција за националну сигурносг, која
је ·трндессп1х година нарасла на пола милиона људн, била је фа

а у нацизму фирер

(de1

(il duce),

Plilu,eг) даrше, у оба случаја просто и убе

дљиво- вођа Тај назив, у сушпши друштвено-политичюr, пред
стављаоје службену ппулу челног човека полшичrюr ПОiсрета и

саме државе, али је, дОI< су та два режима пост-ојала, б но недељив

шистнчка партијска војска под врхошюм командом самоr дучса,

од сасвим одређеног човека. Т шулу дуче могао је да носи и носио

алн је од самог стварања схшнана као установа којом фашнзам,

је само Бешпо Мусолини, а титулу фирер само Адолф Хитлер .

такође, ојачава националну државу, Заrо је Мусошпш ставио под

Овим је пошпичка власт, иначе друштвена Iштсrорија, б п ла пон

контролу Генсралштаба оружаних снага

СI"овећивана с конкре1ном лнчношћу, што је полптичiюм систему

У Немачrюј је било друкччје, нарочшо ошако је умро по

дало, посредством r;араю,ера личне диюатуре, и поједностављену

следљи председник Рслубшшс Фон Хинденбург Тшула коју је

крутосr и строгост, Доследно томе, систем је био таrю уређен да

Хшлер носrю од лета 1934- "Фпрер н канцелар Рајха", изрнчшо
казује о паралел11зму покрета н државе, начелно обједиљених

посредније или непосредније извршава вољу, намере, одлуке и

тек у шrчrюстн вође. Нац11зам је, као по ндеологијн израз ра

је, у хијерархијсюr организованој власти алсолушзоване личне

снстичiюr у немачн:ш.-t народу, представљао независан народни

диюатуре, потпуна послушност подређенот надређеном била

покрет Iюме је држава подређена као инструмент за остварива

праћена пошпичrю-моралним захтевом за верношћу

ље "правих"' нацноналннх циљева. Пршппчна последица тоrа

наређеља вође, односно Мусолшшја или Хшлера ПоследiiЧНО

Категорија верности вођи начелно је важила за све струк

б11ла је да цео реж11м није био изграђен уграђивањем нацизма у

туре државе, партије и друштва, шме и за сваrсог поједннца, а

националну државу, него поробљавањем државе од нацнзма . То

цела мшологизација вођине личности је имала функцију про

је Хшлеру и нацистима остављало потпуну слободу према оба

шнривања и учвршћивања одш-юспt према њer-.·tY, Како је вођа

ВСЗШ\Ш да поштују држ:авне установе ил п законе, омоrућавало да

иденrифшсован с државом и нацијом, пропагандно се верност

увек поступају по свом нахођељу, а да nредставнике државних

дучеу и фиреру изједначавала с патриошзмом и родољубљсм.

органа сматрају, у крајљој лшшји, својим слуrама. Отуда није

Идеја о хомогеној нацији се осrваривала посредсгвом и у име

било никаквих ннсннуцнона.пизовања пар1нјс и њсннх орrа

всриосrп вођи . Ус1анова дучса, односно фнрера, посгалајс, та

на у оквирима државних установа, отуда потпуна независност

ко, одлучујућа за организоваље пошmrчrюг сисiема и юузетно
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важна за уобшiчаваљс идсјпо~пошпнчi<.:IIХ nогледа, nшf је TI!MC у

остварени у двема nщтrнјама н у обема државаr-.ш, а донекле н

оквирима рсљ:лма настала, 1шшђс, п НЩЈочита, посебна чињсшща

у итал11јанском и, посебно, немачком друштву. У партијској н
државној органшацнји то се огледало у лествrщи у I<ajoj над

административног, шире пошппчtюr

11

ндеолошкоr- насиља.

Орrаннзацноне основе моћи дучеа 11 фнрсра чшшлаје џн

лежности "виших" потпуно наткриљују надлежности "нижих",

новска бирокрn.тска апаратура фашистичн:с, односно нацистttчкс

сrранкс и шалнјшrсi<С, односно немачi<е државс. Међушм, у

односно у којој је "нижн" бпо потпуно подређен ономе "вишем''
Нацисти су то назвали "начелом вође", што је у ствари подразу

питаљу је била својеврсна пошпич1ш и друшrвена повезаносг.

мевало да свако на више м положцју има улогу "вође" за оног ил н

Личној дшсrатурп је, ради циљева владаља п одржаваља, био

оне који су му подређени; ш ш се више иде IШ врху, лествица се
сужавала и, на крају, завршавала, попут врха пирамиде, дучеом
иди фнрером, кој н је у себи обједиљавао шефа једине партије,

потребан слој професионалних вршплаца власти, углавном на

стао од чланова странке н прнпадш11ш јуришннх одреда, који су
за све што су стекли и што су постали дуговалп, у првом реду,

председника владе, председника републике, касније и врховноr

томе ш ro су служили дпктаrури Тиме је

команданта војс!Се. Хијерархија је природно знач11ла и распоред
моћи, ширнну права н друштвени положај, односно боље или

стала неопходна лична власт,

I<Oja

11 самом тоы

слоју по

му је, својом стабнлношћу,

обезбеђивала стабилност љеговог водсћсr положаја. Кичмени

горе услове живота

СЈуб рСЖНМа су ЧIIНИЛС фаШНСТ'НЧIШ И ЮlЦIICIIJЧIШ Сiранка, обе

предвиђао да се нови чланови заклшьу на "беспоговорно извр

Нац11сш су имал11 ова!Сву званичну парнгјску лесrвицу:
на врху је био фирер, испод њеrа ф11реров заступшш, слсд11о
је ниво највиших вођа, I<aje су носиле назив ра;хслајтери, па
оних !Соји су названи гаулајтери (обласне вође) са љима под
ређеним заступнициыа rаулај гера, даље крајслајтери (вође

шаваље дучсовнх наређеља" и на служеље "свим свсф-Iм снага

окруrа) итд . У праr<си, највиши слој, круг који је са фирером

ма"

децембра

представљао највише руководство нацизма и љегове државе,

су чланов11 нацllсшчке партије "дужни да

носио је различите титуле и међусобно су стварно били рав

засноване на најоштрнјој дисцнплинн и на беспоrоворној по
слушиосш вођа.
Прнмера ради, навсднмо даје фашисшчюr стаrут из

11 "крвљу ai<O је
1933. је садржао да

потребно" Државн11 закон од

1.

1929.

извршавају најв11ше дужностн према фирсру, народу и држави"

ноправни, а сви заједно с Хитлером стварни власници моно

Даље, фашисmчю1 сrатут је предвиђао да онај ко буде нскључен

полисане моћи. Том кругу су свакщю припадали рајхсмаршал
Херман Геринr; рајхсфирер СС Хајнрих Химлер, министар про
паганде др Јозеф Гебелс, партијс1ш идеолог Алфред Розенберг,

из пnртијс "мора бити н nроrнан из јавноr· )Кitвота'\ а ревизија
његовоr случаја је била могућна једино УI<ОЛШ<О би се појавили
до1шзн о заблудн п само под условом да то нареди дучс. Нацнсп1

фнреров заступник Рудолф Хес (до необјашљеног прелегаља

су за "повреду обавеза" предвиђали посебан паршјски посrупак,

у Велику Бриганпју у мају 1941 ), затим руководилац партиј
ске канцеларије Мартин Борман . Самом врху рсжима, ТЋiюђе,
припадали су још људи IШIСви су били Роберт Леј, Вилхелм

али и кажњавања з ат вором или робијоrvс
Једну од основних представа о свету уопште, о људима,

о држави која је пожељна и о реду који су желелн да заведу, и

Фр1ш, Алберт Шпер итд.

фашисш и нацисш су нзноснлн помоћу израза какви су "хије

Стаrут Фашисшчке националне партије из 1929> предвиђао
је овакву ХЈ-~јерархију: дуче, сен:ре-rар партије, чланови национал
не партијсi<е управе, сеiСретари провинција и месни сскретари.

рархија'\ , 1 Виши" и"нижн'', "бољн" и ,,rорн", ,јачи« и "слабији"-.
Тшшнм схватањима по·щуно одговарају организација и односи
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У Италији су елшни слој око дучеа чинили Роберто Фариначи,

своју потш1ку, мимо и насупрот паршјском вођству Говорио

Ахпле Стараче, Итал о Балбо, Дин о Гранди, Че саре Девеrш, Еми

је да треба уrшшпrтн стару армију, а нову створиш од "смеђих

лио Дебоно, Ћовани Ћеншле, Филип о Љмазо МаринС'ТИ итд- све

кошуља"' 11 хтео је да постане минис1ар рюа. Уз то, Ремова мнли

иајважнији представници фашизма из његових првих година,

онска ЧС1:1Шчка војска била је нсдозвољена по Версајском уговору

Међу њих се доцније умешао и млади гро ф Галеацо Ћано, који је

о миру (Немачка је имала nраво на око

100.,000

људи редовних

једно време био други човек по значају у фашис rичком режиму

сувоземних rрупа) н око ље су настајали међународни nроблеми,

Само, фашизам је, у поређењу с нацизмом, имао ту посебносг

јер је Француска почела да правн дrшломаrсi<И притисак

Хшлер и његов круг су видели да им Рем са својим четни

да су вође доста брзо мењале дужносп1 и положаје, односно да

цима, с једне стране прсш, с друге наноси штету код I<рупног

их дуче није сувише дуго задржавао на једном месту,
Дисциплинских случај ева значај нијег нолит ичrюг карактера

каnитал а, да их свађа с редовном војском и гура у прерани су

било је неколшю и у фашизму и у нацизму Дуче и фирер су се

коб с Француском_ Уследио је низ инцидената између официра

најпре срели са шм да савладају самосталност и самовољу јури

и .,см:еђих кошуља", а упоредо се осетила активност монархи

шних чеrа, које су се ос1шиле у току борбе за власт, а у којима се

ста у nравцу рестаурације Хоенцолериа, у шшје био умешан и

окупљала унутар-паршјсrш опозиција Управо у четама је било

вице канцелар фон Паnен са својом OIIOШIHOM, Монархистп су

много оних који су у име "нацнонашiСПIЧIЮI· сощ~јалнзман оче

успоставили везу са армнјом н, уколшю би генерали прихваrили

юшалн скспропрнјацнју кашпалнста н то захтевали од вођства,

њиховс понуде, нацисrи би се нашли у врло тешком nоложају

прешли самосталном акцнјом, тзв, друшм таласом револуције

Пошто је услов за очуваље подршi<е војске било сламање моћи

и rоворилн да је вођство, ,.пошто му се омилнла власт, издало

"смеђих кошуља", вођство се одлучило на покољ унуrар самоr

револуцнју",

нацизма У ноћи

Мусолшшјс решеља нашао чнсшом стршше

!923,

и масов

30, јуна 1934 до покоља је и дошло: Рема и

љегове нај важније сарадшше изненада су наnале труnе СС и по

1924"

биле, Исrовремено су нацисти искористили nрилику да побију

године, Хшлср је имао сложеинји задатак, "Смеђе кошуље", под

монархисте, неке друге могућне ривале и да, rюначно, рашчиСI"е

ним хапшењнма н шпернирањнма чсrовођа и чланова чета

командом капетана Рема, почетком

1933 су бројале око 300,000

људи, а крајем те године, тврде неки исторнчари, било их је чак

рачуне са онима 1юји су слом или пуч

до

1923.
2 . јула Биле су то "ноћи дуr их ножева"

Убијаља су трајала

трн, можда н чнтавих чеп1рн милиона_ Уњих су се слилп свако

Иначе, држање водсћнх људи на уздн послушности није

јаrш слемснш н љихове касарне су nостале nраве ђаволсr<е рупе,

nредстављало неi<н већи проблем све до I<оначннх криза два

Поред старих нациста, националиста, десничара п реакционара,

режима. Вође

међу "смсђим I<ошуљама" је било много авантуриста, оних

OI<O дучеа

н фирсра живеле су кнежевски, имале

I<ojc

оrромну моћ и, преко ноћи, стекле све шrо nрипада онима који

је закон rражио због кримш-шлних деликата, ленштнна које ни

су чланови водећеr друштвеног слоја јсднот капиrалистич

су хтеле ниш1а да раде, nсихички порсмећсних, ищ Масовну

коr друштва, Између њих су владала ривалства, групашили

базу су чншrшr малограђаин, алнје бнло н nрrшчева (на nример,

су, улазили један друrом у круг надлсжносш, сплепшрили

трећи син бившеr цара Албрсхт -Вилхелм), чланова nородица

један против другог и нас1ојали да сваки за себе приграби

н:рупноr и ситноr плсмсtва, синова боrаташа Иiд. Гу су створена

што више власти, алн ннсу ковалн завере за обарање дучеа

и легла хомоссксуализма, "Начелшш шrаба" Ернст Ремје водио

или фирсра
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у руке опозиuије, која га је и објавшю у дсuембру

Раси је побегао у иносiрансшо, али му је

1924 . годгшс
1928. намешiена засе

да у Швајцарсгюј . Био је пребачен у Ишлију, осуђен на Iрндесет
година робије и у затвору одседео до слома режима.
Итала Балбо, раније ,.рас Фераре" и "квадрумвир" претворио
се у првог дучеовоr супарника, а
Јевреја. Послали су

ra

1938,

се противио прогонима

за генералног гувернера Либнје

(1933),

rде је поrннуо када је нталнјанска артиљерија оборила авион у
коме се налазио

( 1940}

Дучеу је изузетно rежаг< бгю Робер1о Фариначи, некадашњи
"рас Кремоне", вођа ексiремног крила, "највећи фашисrа међу
фашисrима", човег< који је одшрао кључну улогу да се Мусолшш
одржи у кризним недељама одмах после убиства Матеошја Он је

1925

пос1ао генерални секретар странке 11 IШЮ друга личносi ре

жпма, али га је вођа помергю на другу дужност већ следећс,

1926

године. Он је Мусолинпју говорио отnрнлике оно што му је написао
у једном писму почетком

1933.. године: ,Доисi а, господгше предеед

нпче, шта је данас држава? Ннш1а до повереље у Мусолинчја. Ми
још нпсмо створили државу која људима даје снагу Једино имамо

човека којн даје снагу државн., Шта ћс бнтн када ми овоr човека
више не будемо нмалп?" Када је наuнзам успео, за Фаршгачија је

Iaj

пример био једино фашпсшчюг, што је у најмаљу руку бпло за

дучеа увредљиво, а унслп-rу 11 опасно . Фарпначн је стекао немачку
!vfycoлmm и Xim!Лep за време првог сусрета,

у Венецији

/934

године

подршку н Мусолш-ш је морао да пази Iшко с њиме посrупа, пошто
се и сам све впшс заr:rшбљивао у савез с Рајхом
Хшлср нпје пмао озбпљнијпх случајсва после лета

1934

Ипак, очевидно је Мусолини имао више мука с доrлавни

годпне Всровапю 113 впше разлоiа: он је још пре преузимаља

цнма него Хитлер. Он је образовао режим заједно сасвим оним

власrи наЈопасШIЈС ривале успео да нстнсне, а мање опасне на-

сарадницима с којпма је јуришао иа власт, а они су, у својој
самосвести, могли да му праве веће и мање проблеме Било је

морао је н;..штн утицqја; режнм је кратко трајао, а цело време је

и тежих случај ева Чезаре Раси је био човек из најуже Мусоли

усмеравао све енсргпјс вођства на нег<е крупне задашс Прелс

'

'

терао да му се покоре; начин на који је унишпю Рсмову групу

иијеве околине и један од умешаних у оiмгщу и убиство посла

тање Рудолфа Хсса, званичноr- Хитлеровог заr-.юi-шtш, у Велику

шша Мюеонгја Управо је један његов меморандум, с д01шзима

БриrЂннју у мају

о умешаноспг фашисiичког вођства у ову крваву работу, дошао

ћено друкчије до као нсобичшr инщщенг,

1941,

дакле усред рата, нс бн СЈ\·tсло бити схва

A111tpcj
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Када су оба рсжнма, с војним поразом у другом светском

се брани н обојицу пrваю1, одмах по сазнаљу шта раде, разрешно

рату, почела да се суновраћују у пропаст, оно што се дешавало у

свих дужности, одузео им све штуле н почасшо најnогрднијим

вођству остаје повезано с том врстом сшуација . Тако је Мусолн

речима- Геринrа ,,морфнннстом", а Химлера "издајникомн.

нн, да би спасао себе н режим, почсп<ом 1941сменио готово

ueo

Основно средство владаља обе дию атуре бпло је насиље .

руководсћи нада р, извршио, юшо је говорио, "смену сrраже" Тада

Отуда изузетна развијеност и велика улога nолиције и, нарочито,

је

11 свог зета грофа

политичке полиције као основног органа насиља. Срж полиције у

11

моћ11 другог човека режима послао за амбасадора у Ватикан.

Ђана с положаја мшшсrра спољних послова

Рајху чиниле су, у сгварп, трупе СС, а љен за рсжим најважнији

И шавеш11не око Мусолинија н Хшлера су се, тада, хваrале

део била је Тајна државна полиција (немачка скраћенпца: Гс

за сламку не би ЛЈI себе спасли Прибегавали су истој рачуници:

стаnа). Мада методи примељивани у време преузимаља власш

да у своју корист жртвују дучеа, односно фирера. Ипак, и

п учвршћиваља на љој, тј

ry је

башнања и убистава, никада нису

било дос ш разлика у поrлсду онога што се одшравало у оба rа

несrали, по образоваљу режима били су надограђени другим об

бора У Итал11ји, над коју се пораз најпре надвио, Велшю фаши

лицима насиља Тако је многима, посебно у Немачкој, одузимана

спiчко веће је послужнло за овакве маневре просто зато што је

држављансгво, нзбацнвани су из службе, забраљивано им је јавно

омогућавало легално окупљањс 11 суочавање с дучсом На ноћној

иступаље иш1, уопште, бављење својом струком (тшсође и само

седшщиизмеђу

намеrнуло гласаље о

за себе п у својој кућп) шд. Избациваље !!З службе је, чак, био

поверељу Бешпу Мусолшшју. Мусолшш је тада могао да уста

веома широко прнмењен начин кажњавања. Разлози за све ово

иови даје од

19 првака, међу
као најважниј11 човек re опозиције

могли су бит н шпнфашпстнчка н антш-Iацнстнчt<а уверења, блажи

и писац резолуције, гроф Ћано, оба тада још ж11ва, некадашња

уопште, симпашје за комунисте, симпашје за социјалдемократе,

"квадрумв11ра" Девек11 и Дебоно, rпд Све је то, у ствари, била

припадност тзв нпжим расама, наводно вређаље и понижавање

некшша својеврсна побуна, јер ни ш је Веће имало надлежносш

вешпшна националне историје, пр1шадност уметничким прав

да се изјашњава о поверељу вођи, нити су фашистички прваци

цима проrлашеним за "изопачене"' итд Даље омиљено средство

по прав11л11ма те дию атуре 11мали друш избор до да следе дучеа,

било је дифампрање људи припремљеним и јавним кампањама

rшшје rласшье био поступшс којим се у фашизму било шта икада

У вези с последљим, најважиијс је било приређиваље некшсвих

раније одлучивало Али стаље у земљи и на фронrу је омогућило

велшшхјавних представа: с ·таблама исписаним погрдама људи

необичне догађаје н у оваквом шпу диюаrуре . У сваком случа

су водани улицама и пшшзнвшш, на великим ломачама спаљива

24.

и

25. јула 1943, Веће је

28 присутних,

прошв љега гласало

којима су били Дина Гранди,

пли већи облици супратстављања режиму, демократска увереља

ју, rлавешине су сrворилс услове за пад Мусолинија, али rиме

не су књше (најnозшпија таква ломача је горела на Тргу опере

и свој сопствени

у Берлину у ноћи

Хшлеровци су се држали око свог вође све до око недељу
дана пре љеговог самоубисша. Тек када су доиста све лађе биле

10.

маја

1933,.) rшн слшсе,

из музеја су !!Збаци~

вана "не-нсмачка" дела, прављене су изложбе "деrенсрнсаннх"
умстносiИ НIД

потопљсне, покушала су два најмоћнија човеi<а у Хитлеровој ОI<о

Од самих nочетака режима највише су бпла прпмсњивана

линп- Геринг и Химлер да нешто на своју руку ураде не би ли

масовна хапшсња н слања у логоре 11 шпернацпју У Италији су,

сююпнЈщ сепаратно примирје са западннм савезницима, а себи

најчешћс, то нарсђившш "спсцнјалнн судовн", а у Немачкој је

обезбедили улогу за наредно раздобље . Хитлер је показао вољу да

једноставно полищlја за себе најпре ЩЈ1Iсвојнла, а касније одгова-
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рају11 нм акгш.ш. п добила, право да хапси ради "заштптс"' друштЋа.

је прокламовао: ,,Ми смо расно чисти Аријевци меднтеранског

Овај изговор је могао бнпi мопшисшi пошпнчк~·IМ разлозима

типа." Тврдио је да су Италијани, у ствари, такође дошли "са

(па су хапсилп п слалп у логоре комунпстс, социјалдемократе,

севера", алије истовремено уплrпао н старе приче о непосред

либералне људе, онда монархисте п сличне}, расиспrчким раз

ним наследницима античке традиције Рима и његове империје.

лозима (Јевреје, Por-.-te) или "расистнчко-хнгијенским~' разлозима

"Расистичrшм манифестом", од

(хоыоссксуалце, душевне болесrшке).. Временом се мрежа логора

нично увео анrисемитизам у друштвени живот, па је Јеврејима

шприла, а нapoчrrro умножила у току другог светског рата . Те "за

забрањеио да врше јавне послове, да похађају италијанске школе

шппне"" установе посiалс су, у ствари, монструозна мучилишта

итд Установљен је и антпсемитски часопис ,"Н:ување расе'\ а до

и, касrшје, праве фабрпке за убијање Треба рећи rr да су нацисти
у свему овоме далеко превазишли италијанске фашпсте.

веће улоге је дошао и расиста Прециози. У Форлију дуче је ис

Расизам је у свему томе шрао нарочиrу улогу, пре свег а У

Нацисrи су били фанапrчни антисемити, поникли из немач

свом аипrсемrrгском облику Међутим, управо је у овом случају
постојала вслиrса разшша између фашиста и нациста . Код фа
uшстајс дуго све нмало Јlзrлсд елитизма, који је ту н тамо обЈа
шљава н, често посредно, бrюлошюrм разлпкама међу људима.

ког расистичког амбијента и криминално одани томе програму

14. јула 1938,

фашнзам је и зва

пщао: "И у расном питању ми наступамо безобзирно."

од првог до последњег дана свог постојања. То шго је Адолф
Хитлер волео, па и умео, да слуша Рихарда Вагнера никако није
била последица неког музичког укуса, него оданости антисемит

Угаошr камен Мусолшrијеве крипше демократије јесте у томе

ској традицији немачке деснице . Хитлер, на најмонструознији

што, по њer-.-ty, она некошtщши иди ота омоrућава да једног генија

злочин незамисливо rнгантских размера спремни антисемита,

препrасаваљем натерају на било шта. Зато је rврдrю да управо

изливао је речима своју мржњу према Јеврејима још док је био

фашизам отвара пут оrшма који су каквоћом бољи. Такође, при

незнана скитница. Износио је са изузетном ватром, антисемит

мер за ова rлсдпштаје п фашистичкосхватање жене као, према

ске теорије још као специјални аг·ент обавештајне службе при

мушкарцима, шrжег бића, схватању с пошунпм друштвеним и

минхенсrюј војној команди; rшо фирер је грмео против Јевреја, а

пошЈПЈЧIПIМ последицама на uпету жене,

у тренуцима слома, rшда је био пола корака од гроба, дшrпrрао

Када је реч о анпrсемишзму, фашизам дуго није хтео да га
прихвапr, а Мусолrшијеједном, док се још нrrje спријатељио с на

је у свој политички тестамент: "Проћн ће с rотине година, али ће

цисшма, у јавном говору рекао и ово "Тридесет векова историје

обновити мржња против народа који је, у крајљој линији, одrо·

се из рушевина наших градова и уметничких спомеюша поново

дозвољавају нам да са сувереним сажаљењем гледаћ.ю на извесна

воран за све оно што нам је приређено, пропrв међународног

уt1 ења с оне стране Алпа, која су развијена пз заосталости оних

јеврејства и његових помоћника."

људи који су били аналфабете у време rшдаје Рим имао Цезара,
Всрпrлија и Августа." Доцније, са савезииштвом с Немцима
и прrшремама крајем тридесетих година за будући рат, фаши

успех империјализма треба, ради припремаља нових будућих

спrчко вођство је оценило даје добро прихвапшr антисемитску

лом, у првом светском рату Јевреји који су припадали крупном

1 щеолоr вј у, очсвндно, I<ШЮ б н се ндеолошю1 још више повезали

капиталу дали су максималан допринос подухвату Рајха да води

са нацистима и, Iакође, драстичним начином извршили нову

борбу за светску моh, као што су Јевреји левичари, посебно леви

идеолошку мобилизацију фашиста и националиста Мусолини

социјалисти, снажно себе уградилп у револуционарни подухват

Била је то, у ствари, такође стара десничарска теза- да не

покушаја, пребацивати на другог; пре свега на Јевреје . Уоста
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милионерске породиuе Мозе (власющ листова Ве 1 Љщ ТagesЬlat

спетшшс, Хитлеров ирационализам, мсђушм, имао је уrнцаја

и Њlkszeitung) и .Улштајн ( Ulstein, велики издавач књшЋ).

уnраво зато и само заrо што је он всћ био дубо"о У"орељен У
главне десничарске токове немачкоr· жiшо·rа. То је, nовратно,

и у СВОЈИМ Јавним иступима почео свету да објашњава дубоку

омогућавало Х ш л еру н нацизму да изврше т атсав масован и те

нехуманосi и далекосежно опасни карактер онога шrо је почело

жат< злочин nропш Јевреја да му у историји, толи"о огрезлој У

да се збива у Немачкој У Амстердаму је, следеће, 1934. године,

Алберт Ајншiајнјс, Iаiюђе те тодине, отишао у емиграцију

"рвн, нема Ш! nриблшююг nримера

објавио прву верзију свот познатог демократског, хуманистич 1юг

Милшантни антисемитизам, с "ојим је немач"а десница
већ деценијама настуnала, имао је "арактер nовремених вало

новембра

ва и, најчешће, свод1ю се на снажну nроnатанду, Међутим, са
сr"Варш-ьем нацнсrичке парптје, антисемитизам је добио поли
тичку орrанпзацiUУ "ој а му је омоrућила "онпшуiiтст и стално

nојачаваљс делатности, а и да врхунс[(И идеологизујс јеврејску
проблемапшу у нсмаЧ[(ОМ друштву Пошто су нацисш nреузели
власт, остало је да се шщи ш га ће стварно да остваре од своЈИХ

екстремних раснстич"нх теорија, Најпре је било случај ева фи
зичюiХ напада, алпiшда је прошла фаза учвршћивања на власти,
почела је ,јеврејс[(а акција" новоr режима,

Нацисти су Ј, априла !933 орrанизовали бојкот јеврејских
трговина, лекара 11 адвш<аrа, затим је уследило "чпшћење" јавних
служби од Јевреја Улице су биле излеnљене плакатима: "Нем
че, цени себе! Не куnуј код Јеврејина!" Већ се већи број Јевреја

и анпшацистнчког списа "Моја слика света". Сматра се да је до

1938, Немачку напустило 01ю 170.000 Јевреја,

Хитлер је 15. сепгембра 1935., прогласио Нирнбершке ра
систичке законе, Први од тих закона је, уопште, одређивао ко

може бити држављанин,. тј пун~nравни грађанин Рајха, при
чему Је нагласак био на томе да Је услов "немачка !ШИ сродна
крв" и ,,држањем доказане воље и спремнос'Ти да се верно служи
немачком народу и Рајху". Међутим, у првој уредби о примени

овог зшюна (од 14. новембра 1935.) стајало је да "Јеврејин не
може бити грађанин Рајха," Други Нирнбершю1 закон је, навод
но у интересу "опстаюш немач1юг народа" и "заштиrе немачке

крви и немачке части", забраљивао брш< с Јеврејима и сваки ван

брачни однос Немаца и Јевреја. Тнме су у друшrвеном животу
Немачке правно настале две сасвим различше групе становни

ка, једна с правима, друт а без права,. Низом посебних уредби и

нашао у затворима и логорима, Постепено је увођена и огранп

објава, сiворених као допуна закона, затим су проширене правне

чаваље могућносш кретања Јевреја, као и обавеза да на одећи

основе за даље искључиваље Јевреја из службе, а заrнм, од лета

носе јасну ознаку своје "неаријевсi<е расе", Такође била су У току

1938. за забрану многима да се уопшге баве својом nрофесијом

застрашиваља Немаца који се нису хтсш1 прндржавати аншсе

(ЛСI<арима, адвокатима, апотекарима), за ометаље у привредној

мит ских начела. Ипак, било је очшледно да режим још није могао

делщнос'Ти, за нарочиго административно и полицијско реш

да крене неким радикалним курсом и да још тачно нс зна како
ћс остварши свој расисшчки програм. Зато се првих година, У
основи, радило на Iоме да се јеврејском делу сшновништва што

стровање Јевреја итд.

појавили чланци у којима је 01ворено писано да Јевреје 1реба

више отежа живот и, ·тш<о, ншера на исељаваље . То настојаље
је дало не1rог резултша и већ 1933, почело је исељаваље Јевреја

"самле-rи'\ унишппи "ваrром и мачем", да је циљ "стварни и
коначни крај јеврејства у Немач1юј" путем "уништеља без оста

свих друшrвених слојева и свих занимаља Тако су, на пример,

тюш'". То је било само последица оноr а што су нацнстичкс вође

у првој години нацисшчке власти, НемаЧ!()' напустиле и познаrе

већ, иза кулиса, припремале Наједном саветоваљу,

Тон у шrамnије постајао све више nретећи, да би се

1939.

12., новембра
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1938, Гершrг је саопштио да има писмеи налог фирера за оЈV!Учујуће
кораке у јеврејском питању, а Гебелс је рекао да треба искористити
неюr велшш међународни сукоб до rюra би дошло у доrледно вре
ме да се "спроведе велико обрачунавање с Јеврејима",. Први IФрак
у овом радикалном правцу је, у међувремену, већ био учињен тзв.

Кјтстштомноћи Рајха (Reic!Iskeistalnacilt), 9, новембра

1938. Повод

је ПрЈ?IШО атентат једног младог Јеврејина на немачког секретара
амбасаде у Паризу

7, новембра, што је Гебелс одмах искористио да

организује погроме, уз иалоr да "споља партија не сме да изтледа
као узрочник", да све има привид спонrаноr народнот оторчеља.

Резултат· је био: више од

90

убијешiХ, више од

7000 демолпраних

јеврејских радљи, запаљене готово све синагоге у Немачкој, .. Хщлер
је почео и јавно да даје изјаве као што су: "Јевреји ће код нас бити

уништени" и да ће у случају некоr новог велпкоr рата биће ,јевреј
СI<а раса уништена" у Европи". Такође, са сваким новим освајаљем
територија (Аустрија, Судетске области, Чешrш, Пољска), нацисти
су прошириватr на те области проrоне Јевреја.

У ствари, све до лета

1941.

у обзир су стално долазила три

"начина за решење јеврејскоr пиrања": натеривање да се иселе
из Немачке, системюско исељаваље у неку колоиијалну област у
Азији и Африци (најчешће се помиљало острво Мадатаскар ), rде
би живели под контролом, сиСТ'ематско биолошко уништаваље,
Да се последње спроведе требало је да настану погодне међуна
родне оrшлносш, али и околносrи које би дозволиле идеолошку
радикализацију у самој Немачкој н, тиме, колективно-пснхоло
ШI<е услове за убијаље милиона људи. Почетак рата,

бра

1.

септем

1939, такве је околносrи постепено почео да обликује, а с
22. јуна 1941, којег су нацисти замншљалн

нападом па СССР,

r<ao најбезобзирнијеr у сваком погледу, оценило се да су услови
створени за, rшrю се то еуфемнсшчки називало, "I<оначно реше
ње јеврејског шпања"., Од тада је почео системаrски, планиран,
техннчко-научно стално усавршаван, буквално фабрнчкн

opr а

низованн поrюљ Концентрациони логори су били најпогоднија
места за извођеље ужасrют· злочина.

Расизалr

u аитисеЈшtтизалt

били су у сред титу

нацистичког образовног система

Однос према Јеврејима био је само један, лшда веома зна
чајан, део нацистичке расистичке полшике. Већ

1933,

су почели

доносиш прописе и делаrн на изоловању, касније и на уништа
вању, оних Немаца који бн могли неповољно да ушчу на "чп

сюту расе" Реч је била о болесним или обоrаљеним . Од

1938.

су почели систематски да прогоне Роме, а пошто ј е рат почео и
поједине словенске народе. Тако су познще наредбе о безобзнр
ном убијаљу пољске интелигенције, с циљем уништења Пољака
као нације С ратом против СССР-а све је добило најчудовишније
размере. У логоре су се са свих страна Европе сливалс стотине и

стошне хиљада људи, да би ту бпли убијани у масама глађу, бо-
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ЛCWIIIIШMa, ПрС'IСраННМ раДОМ, ~ICДIЩIШCIOIM ОПНЛ!М3, RCIIIПЊCM,

стрељањеr.I н тровањем гacor-.·t ("цнклон Б"). Један од прежнвс
ШIХ логораша Еуген Когон, објавио је прву кљигу о свему томе
н назвао је ,,СС~држава" Да, то царство бестнјалностн постало
је домен неконтролисане примене расистичю1х скстрешшх уве

реља у животу, 11 то од стране оних кој н су бнли проглашенн за

елшу чистог расног немсгва

прнпадника се

Са Х!Плером у сснцн иза себе и уз сагласност осталих главе
ши на, овом крвавом работом је с врха хијерархнје огромне мреже
насилника непосредно руководио рајхсфирср СС и ше ф немачке
полиције Хајнрих Хнмлср . Лична карн једног мо нс г рума из тог

aпapnra гласи, према љеговој сопственој изјави судијама

1946.

године: "Ја, Рудолф Франц Фердинанд Хес, изјављујем под за
клетвом слсдеће: Имам

46 година н члан сам Ш1UIICТIIЧKC партије

ОД

1922, трупа се ОД 1934, и Оружаних се ОД 1939 године. Од 1
децембра 1934. био сам у стражарским одреди маСС-а, у такозва
ним одреднма Мртвачке rлаве. Од 1934, радио сам непрестано у
управама концентрационих логора н б но сам на служби у Дахау
до

1938, онда, као ађугаю, у Захсенхаузену од 1938. до 1. маја
1940, а тада сам именован за команданта Аушвнца (Освјенцим)
Аушвицом сам командовао до 1. децембра 1943 и ценим да је за
го време најмаље 2.500.000 жртава било погубљено н уништено

вреја из Холандије, Француске, Белrлје, Пољске, Мађарске,

тровањем rасом и спаљивањем; најмање је даљих пола милиона

Чехословачке, Грчке или друг их земаља. Око

умрло од глади н болести. ТЬ чини укупно шю

70-80 одсто свих

Резултат Јюцистuчке сmрах:овладе
Масовна гробтща логораша у логору с.мрти Бергеи-Белзену

400.000 мађарских
Јевреја било је убијено само у Аушвицу у лето 1944."

лица која су као затворешщи била послата у АушВЈщ Осrали

У овом дивљаљу смрти убилачка расистичка идеологија се

су били одвајани и употребљени за робовсю1 рад у индустрији

препшtтала са екстремним антикомуннљю?\ t, анrисемипtзам, са

коiщсiпрационог логора .. Масовна погубљеља гушељем гасом

ксенофобијом уопште, слстшо мржње према рашом протtшнш<у

почела су у лето

1941. и трајала су до јесени 1944. Лично сам
надrледао погубљеља у Аушвицу. "

с националнсшчком заслепљеношћу, али је тријумфовале и голо,

Људи су из ко зна којих све разлога довођени у ова мучи

насилништво. Под масiюм ,.елите"~ расно чистог "изабраног"

лишта и губилишта Комадант Аушвица Хес је признао: "Међу

немачког народа, у ствари, крили су се тешюt I<рнминалнп ти~

.

ншса1шом идеологијом или полипшом пршсривано, најсуровије

по губљеним п спаљеним лицима било је око 20.000 руских ратних

пови Колико су људи они убили у тим логорима никада се неће

заробљеника .. Осгатак од укупног броја жртава обухвщаоје око

сазнати, али број се можда приблш1<ује цифри од

1ОО 000 немачких Јевреја и велики број становника, већма Је-

процене говоре да је само Јевреја побијено у концентрационом

6,000.000.

Неке
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600 000 у Треблишш 700.000, у Аушвпцу вшuс
логору Бслзсп
.
'
'с би'еио можда и свих 4,000.000
од 1,000 000 У IOM Аушвицу Ј ~ Ј ц Хес nред међународним

људи. Комада нт убица Рудодф ра\н nост,роЈ· сње свих времена
,

·

•1 ЈС Аушвиц "!ШЈВС те

.

онога шr-о су ментално н културно донелн н свега што су сте

кли, уз навике које су кроз историју борбе за власт поnримнли,

nроистекао је нови слој носилаца влас ш и nрофесионалних
вршилаца јавних nослова у Италији и Немачкој, веома nогодно

судом peKt\0 ЈС Дt
.
екао без некаквог машiЈаЧ~ .
!" Кажу да то IШЈС Р
. .
за уоирњс људi
~ с·т·во Адош\> Хшлер је СВОЈОЈ
С1 ва 1ПtЈед еамоуои
'
коr самозадовољ
·
. Iвor ухшпе или излшю1·11i
1·era уколшюrањ.1
"
.

оруђе дшсrаrуре

као ексnошп у маск
во да ти и пшсазиват 11

као снага у коју је могао да се nоузда круnан кашпал, који се

околиШI говорио да
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Ништа боље не nоказује колико Је
.

1 ''
ОВСIЮћ--1 ЗООЛОШКОМ

.
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1 ·оја Је nочшшо

био свестан безгра!ШЧ!ЮС!И недел:;нз~ш nружилојс италијан·
Масовну основу фашизма и н љи сл о' сви конзервативних

еко и немачко малоrрађанство, сред. амо-дЈоказивањс кроз no-

'
111 уре навикнути на с
назора, мал~.:: ку
'
.
задојенн нашюналнзмом, а
"

слушност традицнонаЈШОЈ влас ш,.' с .n етиле да их nретворе

угрожени nривредним нсдаhама, IIOJ~ у I~oja је била ту или иа
у сиромашке, и збуњсних рсволуци;~~~~онудили очување њихо
самом npary фашизам и на~~IЗа~:усnекшву о срећном друштву

вог положаја н lc1~;r~~~~~::~;~x п~шпички мобилисалн ~онудом
средље юшсс У сто р

е·и отаџбине односно !ШЦ!!Је- чак

.

да nутем службе великоЈ ид Ј

као јсдшш коЈИ могу да донесу сп

.

ас- !;зађу из анонимносrи и

.
·с ео круnне државне бирокрашје

лојева а нарочито

''

и по ствараљу режима Тако Ј д што је било и дучеу и фиреру

ушао у редове фашиста и нациста,

ције Иnак, малоrрађани из

од велике користи зарад ~д~'~~~~:~:;:а из ~рвих година остали су

јуришних ч ст а н пар~~~с~,о nреовлађивалн у високом и највишем
удар ни кадар, а лосе

у

л ас т лос тали и сами чиновни

вођству Они су по доласку на в '
нашања и
..
. било без утицаја на љихове nогледе, no
'
ци, што шче

.

живот, њихова сраслос1 с режпм

суочавао с тешком !<ризом из које је, неnосредно, моrао да види
nерсnеюиву своје С!юре проnасти. При том треба водитн рачуна

да су многобројни I<aШII алисп1 својом подршком, и новчаном и
моралном и nошпичком, непосредно н посредно учсствовали у

развијаљу и јачаљу ових nокрета, чесrо иrрајући иза политич
!ШХ кулиса изузетно велику улоrу, у деловаљу десничарс1шх и
конзервативних снаr а,

Фашизам и нацизам су каnшаnу nружали три круnне ствари:

nрво, снаrу и одлучност да се nонесу с револуцијом; друго, др

жаву која rиранском владавином настоји да нскључи моrућности
будућс револуције и која се залаже да створи и nрошири услове

за развитак кашпализма, интервенцијом у nривреди (стварајућн
ћн круnнн каnитал средствима којима располаже); треће, сnрем
ност на освајачку политшсу с цпљем да националном крупном

I<ашпалу с·твори његово "велико nривредно nодручјс". Прво је
било важио јер су у кризама nотонула сва nовереља у либералну

државу, nосебно у Немачкој, у којој су ионако та повереља би
ла мајушна и без икаквих исторнјс1шх rрадицнја; друго је било
важно пошто се током I<ризних година показало да је капиталу

nотребна орrанизована подршка државе; треће јер се nроблем
rржишта и сировина стално nојављивао као акутан.

знаnредовали на дру·

Дуче и фирер су говорили саrласно наведеном н јавно н на

~м била је nотnуна Из симбиозе

биле основне rачкс љихових nрограма: држава ће nомагати кру-

.

уопште, њихов меtпашпет . к:~~ ~1~~~~~~ ;а испуњенији и бољи
штвсној лествици н добили

Фашизам н нацизам су се, да nоновимо, nоказали и доказали

моrућности за многе и велике послове, ал н н непосредно ломажу

однсвноr живота.

учм~~~::~~~~~~ ј~в~;илазило и једнимаnиодсрлуеr:РМ:'lу~::1::~:~;~:,:
ставюша осталих с

Право друштвено упориште фашистичком н нацистичком
покрету и, затим, режиму, nружао је највиши слој rрађанства

nоверљивим седницама, а т ако су nошш1чки и дел али. Две су
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пан ю1 ш 1 п1 л н држава li.c поштоватн прнва:пш кщштал У свом

теоријском спису "Фашнстнчка дшпрш-ш'' Ivlусолннн се оваi<о
сажето пзразно: 1 ,0нај ко може да разрешн драмюнчнс пропш

речноспl кашпалпзма, то је држава. То што се назива 1\~нзом
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у прнват_шr Iсапптал, развој Iсашпалнзыајс могућан само у ауто

ритарној државп 11 Немачка мора за себе да освсфt привреднн

простор . Све чињсшще казују да је н крупном капиталу и гене
ралима говорио управо оно што су они н сами мислили: од либе

може се разрсшшн само унутар државе "У фашrrстнчкоЈ "По

ралне државе нема среће, потребна је јака држава, као и одлучи а

вељи рада" је сгајало, као нека врста пр~rрамскс_ заклетве, да

спољна полипша империјалпсшчrюr rшракrера. Како је l<рупни

је у привреди приватна шнщнјатнва "IШЈКОр!!СIШЈе средство У

капитал прихватио нацистнчку владу можда најбоље показује

интересу rшродаи.
.
.
Хитлер је то подробније юнео више пута онима за које му ЈС

јавно писмо Густава Крупа, од 26. априла 1933, у коме он убе
ђује водећу личноспюицерна Hoscil да треба пружити подршку

било стало да знају куда жели нћи Тако је 20 фебруара 1933. пред

двадесет пет првих лнчнос'ПI немачког прнврсдноr i_кнвота (из
фирми Klupp, "Ујсднњсtшх челичана", !G-F"aгben, Rctc1rsbank-e,
Scluoeda· Вапk, нтд) рекао, поред осталог: "ВаЈмар нам ЈС ок
троисао одређену форму устава и поставио нас на дсмо!<ратске

основе. Тнме ннсмо стсi<ЛН владу способну за достнгнућа ...
Бнзмаркова реченица да је 'либерализам претеча соцпјалдем~
кра1нјс' код нас је сада научио уочљнва и д~к~ана"" Код нас Је

влади. ТЬ писмо се завршава пословицом: "Двоструко помаже,
ко брзо помогне." Савез немачких индустријалаца је 24 . марiа
1933. извешrавао Хитлера да ће "све учиниш да влади помогне
у њеном тешком задюкун

Међу првим rшрацима на пољу унутрашље полипше у
ИтаШIЈИ и у Немачкој било је, поред разбијаља радннчtшх полн1НЧЮ:IХ странака уннштавање радннчких синдикат а и наметање

рnднишшу тращщија у националисшчком духу Фашюам је ишао

терен стскаојсдан нови духовни правац, КОЈИ Је полагано вод1ю

путем nост епеноr rушења независних и сшарања режнмских

унуrрашњем разарању и припремао је бољшевнзам Приват~а

снндщшта, све до њнховог коначноr· укидања_ Начела од коrа се

привреда се нс може одржаrи у раздобљу де,юкрюије; она ЈС

полазило, Мусолшшје овако записао 1925 . године: "Фашисшчю1

једино замислива уколшю народ за носећу tщеју има ауторитет

синдш<ализам и е сматра rшшпал за елемент који треба уништи т и,

и личност. Све ШIО је на свету позшивно, шю Је добро и вред

што ЈС праюично н историјски апсурдно. Треба та оставши да се

но, све што је створено у областима привреде и културе, почива

слободно обликује, шrрnђује .. "У циљу уништеља интернацио

само на значај у личносш

налних традиција радништва, али и ради сrварања моrућности за

. За сва добра живон која пос~дујемо

можемо да захвалимо одабранима .. ". Још 3. фебруара Је гово
рио и командантима војске и морнарице и из теза које је један од
присупшх забележио, видпмо даје рекао даЈе "живопш простор
за немачки народ премалн", да Рајх греба усмерити на припрема

ље "освајања ж1шопюг просiора на иciOI<y" и да је спреман <~а

"безобщрну германизацнју" ново освојених области. Такође Је

превасшпавање раднишrва у националисшчком духу, још крцјем

рнуара 1923 донесена је одлука да се као Празник рада не слави
1. мај него 21. април, дан на који је, по легенди о Ромулу и Рему,
753 године пре н е. основан град Рим. Нацисш су једноставно
применили грубу силу Пошто су 1 маја 1933, насупротрадничкој
прослави Међународнот празника рада најбучније славили "нс

објаснио: "Сигурно је да се садашље привредне околносш моrу

мачкипразниЈ< радан, су1радан,

промсшпи само полиrичком моћи и борбом,"
Упрошћено речено, Хишер је говорио: либерална др,мва

чете да опустоше и поседну седишта синдиката Тајна полишчка

не може да вас шппи, нацизам вам нуди јаку владу; Ја верујеМ

rmи ЈУРИШIШЦIЈ из одреда СА н С С. Неколико дана rшсtшје, б. маја,

2.

маја, послалн су своје јуришне

пошщијаје похапсила rлавне синдикалне вође, а друге су пpery
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уз то СЩЮЈ\ШШНе у природним боrатсrннr-.ш Задатак наuнзмаје

био да најпре сrабилизује, а затим прошири основе привреде

орпшнзацнонп облнк везнваља радшша за рсж:пм .
Мсђуrнм, нс саr-.ю да су осталн недирнути вслшш савеза

једне већ високо развијене земље, која је такође, оскудсвала у

шщустр11јскоr н ф1шанС1Iјског каш1тала, него су одмах, IШО тшшп

природним богатствима, У оба случаја режнмн су, да би оства

уклопљенн у снс т см Фашнстн су почев од тзв, Пatcra нз пала гс

рили циљеве најуже сарађивали е привапшм капиталом, али уз

Киђи сrшопљеноr између удружења крупних индустријалаца

Con-

стално јачање елемената државног кашпализма. У Италији је

фашнсгпчкпх синдиката, прс1ю тзв. Паюпа из nшrame

влада узела учешће у, привредном животу кроз велике етабилн

окгобра

зационе Iшмпање (на подручју фшшнсија: "бипш за лиру"; на

.fiшlustгia

Видоии

11

(2.

1925)

и Повеље рада

Зтшиа о 1Шрпорацијсша, донетог

5.

(21. априла 1927), до
1934, тражили орга

фебруара

швацнонс облике правне основе новог "корпоративног СIIСтема",

подручју пољопривреде: "биша за жито" и акција за "потпуну
обрадивост земљишrа") и ствараљем ус1анова које су омоrућа

у коме би радници били потчињеип послодавцима, али преко

вале државно мешање у неке кључне 1ране привреде (Институт

чврсте орrшшзацнје обједпњешrх струковшrх савеза

за трговину са иностранством

11 створене

1927. Италијански мобилни инсш

могућностн за ублажавања IСШ.\снс борбе путем благоврсЈ\.-tеноr

тут за обједињавање банкарског и индустријског капитала, 1931,

утицаља

Инсштут за индусiрнјску обнову,

11, по поrреб11, договаршъа у крrшшм треиуrщма. То је

1933).. У Немачкој је влада

бtша фашис11IЧI<а формула за оствареље оног "нащюшшистнчtюr

поставила привреди опште циљеве, обухваћсне изразом "наци

соцнјалнзмn'' у смислу замене класне борбе класннм доr·овара

онално уздизаље", и вршила је снажан утицај на усмераваље у

њем, а уз начслно даваље потпуне предности капиталу

правцу који је, у крајњој линији, био одређен војним јачањем

I<ашпалу обезбедили утицај у свим државним органима кој н су

Основни инструмент мешања било је државно планираље у ви
ду Четворогодишњеr плана, којим је, е нај ширим овлашћењима,

одлучивали о привредним шпањима. У пракси је долазило и до

руководио Херман Геринr: Такође, створен је и посебан велшси

Нацисш су ншшr сасвнм друг11м путем. Они су крупном

повещвања представника група крупног капитала с ПОЈедшшм

концерн тешке индустрије Фабрика Херман Геринг (Негтапп

нај вишим руководиоцима (rрупација око Гершп а, "Круг Хи

Giblng rVake), који је деловао сарађујући с приватним концер

млерових пријатеља"; Хшлерови љубнмци су били из редова

нима и на њих усмеравајуће упщао

индустрије Сарске обласш, а и део рурске индустрије, на челу

Проrрам "иациоиалног јачања", rюји је посюјао у обе зе

са "Крупом"). У исто време док је фашизам терет привредне

мље, нудио је велике могућиосш крупном капшалу. Пошто је

стабилносrи н развоја пребацио на терет Жiшошоr стандарда

то "национално јачање" бнло усмерено на припреме за велшш

ннжнх слојева, радниппва посебно, нацизам је, корнст·ећи се

plll у шшако далекој будућнос ш, оно је концериима, банкама н

предноешма високо развијених основа немачrсе привреде које је
наследио, тезу о "националнстнчtюм социјализму" настојао да

фирмама отварало многобројне и џиновске послове, пре свеr а
умножавајући задю ке на подручју војне индус грије. Цнљ два рс

оствари саrласно с тезом о "Немцима као вншој раси", и то тако

жима да изборе за Италију, односио Немачку, привредне интере

што ће омогућиш даље богаћење и развитак крупног rшшпала,

сне сфере, а касније да, освајањима теришрија, створе rигантске

али н поднзање опш·тсr живо1ног стандарда-

империје, '1ШСОђеје одговарао интересима и тежњама капиталиста

Фашизам се на друштвено-прнвредном подручју показао IШО
дшпатура која следи задатак развијаља једне неразвијене земље,

и отварао најпожељније перспеюивс . Всшпшјавни радови (нај

познатији од њих је изградља немачких ауто-с! рада),

I<ao и еве
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државнс шнервенцнјс у прнврсдн, такође су бнлн у шпсрссу

ссбпо др:tiшвннчюiх искустава, снромашнс културе, бахат н у свом

прнвредннх ман-шта. На пример, Рајхе-савез ие..начке шtс~устрщ·е
је обсручке прихватио нај обимније послове око подизаља војне

правнлу шнрс културе, најпре посвеliени својим ужим интере·

моћ.11, што је била и његова давнашња жеља, неоствар11ва у току

сима због којих су и прихвапшн 11 помагали ауторитарну власт,

понашаљу На другој страни били су много искуснији људн, по

целог раздобља Вајмарсr<с Републике. Ис 10 т ar<o, нс може би ш ни

ндеолошки одани ипак, на крају крајева, онолшю кошшо им је

речи о томе да је нацпсшчю1 рсжим усмерио "средњосвропски

сшарана могућност за добре послове, а нису били без презира

привредни савез" на продор у земље југоисточне Европе, јер је

према сировим предсrавшщима рсжима.

У сушпши спој сви између две групације на врху друштва

тај правац био одлуче н још

1929, а расположеље за њсга почело
1927. године.

били су у подударносш са тсжњама и општим шпересима по

1933. држава је само најодлучније дипломатсюrм,

стављеним у програму "националног уздизања" и посебним

полипtчкпм, идсолошкПћ'f п привредним средствима подржала

инrерссима појединих група или 1юнцерна у оквирима крупног

да преовлађује всћ око

После

старе ·тсЈн:њс оба наведена савеза н учш-шла њнхове жеље осrвар

капитала. Али, програм "националног уздизањан наr-.-tстао је

љпвим. Докле је све то ишло показује чињешща да у юку светског

усмераваља, тиме н извесна оrраннчавања слободе деловаља

рата држава није само довлач1ша из свi!Х крајева Е вpoiiC јенпшу
радну снагу за немачку индустрију, него је п логорашс !13 кон

кашпала, у чџјнм оквнрнма су остајали јаю1 посебни интереси

центрационих логора стављала на располагаље као радну снагу,

између самих поједшшх група и концерна. Тако су се у оквиру

која је у 1шдустријп често ис1юрпшћавана буквюшо до смрти.
И још горе: велию1 злочин масовног, МЈЈЛЈЮНС!<ОГ убијаља људи

заједништва моrле јашпн тп-шјс разшша. Оне су се н јављале,

био је за неке фирме извор велшшх прихода, јер су снабдевале

даје разљућени Мусолшш свом зету грофу Ћану могао да ю1же

и опремале машинерију смрш (на пример IG-Faгben је испору
чивао смртоносна хемијсЈ<а средсша, фирма Topju Sо/тпсћи за

да више мрзи буржоазију него раннје, када је био социјалиста; да

крсматорнјуме).

јих немачких приврсдшша, кој н су подржали Хптлсра и нацисте

Све ово, опет, нс значи даје у щпању била пошуна истовет

нс увек у сюшду са опшmм програмом, а и ривалски 1шrереси

али ограничена и појединачно . У rом светлу постаје разумљиво

су Паул Ројш и Фрнц Тисен, двојица из најужсг круга најмоћнн
на пугу до власш и у првим годинама влас ш дошm1 у сукоб с

ност оних који су били на влас ш у држави и оних који су водили

нацизмом, даје Тисен чак н емигрирао

привреду У пшању су биле сасвим посебне друштвене струюу

изручен НемачкоЈ, био и ухапшен . Ово се могло догађати, али

рс. Оне су заједнички опредсљивалс основни политич1ш правац

ШIЈС имало неюr шпрп значаЈ.

у две државе 11 биле повезане како реакционарном идеологијом 11

1939,

а затим, пошто је

.

"

РазарЩући 1шцисшчюr удар по јеврејском крупном капшалу

циљевима, нню п заједништвом нмпсријалистнчких тежњн али су

после

имале различита места у држав1111 друштву, Ј<ао и све оно што се

ЈШСТИЧЮI карактер. Програм "арнзацнјс прнврсдс"' био је само

може означити Ј<ао мешалитет друштвених група. С једне стране

KOHCCKBCHIHO СПрОВОђеље paCJICТliЧICC друШТВСЈIО-ПОЛНТНЧКС

су билнпредст авшщи полишчке власти с ограниченим видокру

концепцнјс, ал~r је, такође, стварно могућност "арнјсвском", ·тј

гом у рам овима једне догмашзоване идеологије, таЈюђе одлучни

немачком кашпалу да се увсћа прсузiiЈ\.ШIЬСМ дотадашњнх је

1938

годннс, ш-шчс, нема 1-ш у којем случају ШIIНIШШ!Пl

да следе свој полшич1ш правац по сваку цену, да се ослаљају на

врејских Јюiщерна, фабрика и башш и да стекне нов простор на

најгрубљу силу, опијенн успехом, без правих лолшичю1х, а по-

домаћсм 1ржишту
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Јавнп жпвот бно је у знаку вслнчања дучса 11 фнрсра, јсл.

нодушносrн народа и рсжима, борбеннх, а шаблонизованих
текстова, говора пуних грмљашшс фраза н наглашснс, моrућ

не и не.r.·юrућне геспrкушщпјс говоршша н, до почетка рата,
многобројних свечаних, парада Иза кулиса је харала 1ајна
полишчi<а полиција, пуљени су зашорп и ширена је мрежа ло
гора. Исiовремено, маса људи од имена избеrла је из Италије
и Немачке. У илеrалносш су најубеђенији прошвници режима
покушавали да одржс аюивносi (nрвеисrвено комуниспr), а
по уrловима салона горљих слојева друшша незадовољници
режимом с деснице прикривено су СIВарали опозиционе гру

пе, каткад и ковали завере Овоrа пута ћемо се још, најкраће,
задржапr на емиграцији.

Емшрација из }!Јалпјеје највећим и најзначајнијим својим
делом понщала из пошпичrшх с1ранака. Избеrли су комунисiи
(на пр. Тољапr), пополари (Дон Сrурцо, Деrасnери), либерашr

(гроф Сфорца, Нши), међу љима и они који су одиграли важну

улоrуу учвршћењу фашисшчке власти (Орландо) и многи дрУЈИ
из свих либералних и радничюrх rрупација. Од имена из култу
ре поменимо даје физичар Енрико Ферми искориспю добијаље
Нобелове награде за

1938.

да се нrшада више не врати у земљу

у којој је изненадни аншсемиrсюr курс наднео пре1ње и над
Фермијевом женом Јеврејком . За Фермијем су пошшr и љегови
најзначајнији ученици . Коју годину касније, Енрико Фермн, који
се нас1анио у САД, у Чикаrу је, децембра

1942,

направио nрви

атомски реаюор у историји.
Из Немачке је емигрирао велики број шrчноснr полишчrюг
живота, пре свеrа комуниспrчке и социјалиспrчке вође, које су
БерЛ!m у рушевzта.ма, мај

194.5.

Рат је завршеи. За љ1ше остају

његоаu mpaгuчmt резултапш За Не.мце то су, поред стршштх људски.х

успеле да се СI<Лоне. Али, нацизам је успео да из земље ис1ера
и готово све људе који су били од значаја на подручју н:ултуре

Ј1сртава. nopyшemt градови широ.н Ненач1::е. ymlfШlle!Ш домови ..шишопи

20

л~уди без породица и крова и ад zлаво.н 11 ве•та срсшота пред llcmoptt_ia.н

филозоф Марrин Хајдегер и песшш Го1фрпд Бен су, чш<, дали

човечаиства JJaцucmttЧIШ

На зu~у стоји JtaJmcшto

·' цшьеаи·· су IIOIШЗOJ/Il своје право тще

... За овој е Хитлеру било потребно

двтшест год ш ш'·

веr<а. Испша, неки су осrали Композитор Рихард Штраус,

свој допринос учвршћивању rшцисщчrюг режима, да би зашм

били одrурнуш; поиашањс писца Гсрхарда Хаушмана најпре
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је разумљиво IШО жеља с·тароr човека да, Iюшшо-толшю,. мпрно

проживи последље године живота; физичар Макс ПлшшЈе избе
гавао сукобе с власrодршцима, очсвндно у жељи да свОЈОЈ земљи
сачува бар део вредноr научноr кадра у свом домену природних

науrщ на то се or раничавао и рад Ота Хана, који је У децембру
!938, заједно са Штрасмаиом, дошао до епохалноr открића- ц~
паља ураиа: Хајзенберr је, мада Немац, био нападан збш своЈе
,јеврејске физике", али је rшсније, када се пш<азало да Је реч о

нечувено моћном извору енергије, био укључен, као н барон
Карл фон Вајцзекер, у немачки атомсюr програм. Остали су и
неки друr и, али да деле худу судбину сумљивих ил н прогоље

юrх Такви су билн, на пример, сшшари Ото Днкс, Емил Нолде,
Алексеј фон Јављенсrш и др

у изгнанству је бнла већнна значајних н великнх: књижев

rпщн Томас Ман, Хајнрих Ман, Бертолд Брехт, Штефан Цвајr и

Раг rшји је немачки Рајх, предвођен нацистима, почео
септембра

1939,

1,

а у који се, неизазвана, уr<ључила Италија

предвођена фашисrима, завршио се потпуним сломом двају
диюатура у пролеће

1945 .

Љихови протагонисти са својим

Курт Тухолски, композитори Арнолд Шенбсрr 11 Паул Хиндеми.т;
сликари Георr Грос, Карл Шмш - Роrлуф, Паул Кле, Васил.ије
](андинсrш и Ернст Лудш Крихнер, архшекта Валтер ГроШIЈУС,

следбеницнма нестали су из историје. Многе је прогутЋла на

психоаналш нчар З ш мунд Фројд и из љеговог учеља израсли

застава и перјаница, којима су се окруживалн онда када су, об

Вилхелм Рајх и Ерих Фром, филозофи Франкфуртског круга на
челу са Хоркхајмером, физичари Ајнштаји, Л иза Мајнтнер, Макс

историје~~.

Бор н, касније и Нилс Бор (пошто је љегова отаџбина Дансr<а била

силна смрт, коју су с толико безобзирности сами сејали и у тим
љиховим последљим тренуцима није било ничег од славља,
мањујући или претеtш, себе при](азнвали свету у улози "хероја
Јадан је ](рај био многих од њих, уосталом, потпуно са

у рукама нациста) итд, итд Моrло би се нав~сти чак неколико хи

гласно љиховом историјском учин](у. Бенша Мусолинпја су

љада имена избеглих стваралаца на подручју науке и умс·rносш.

ухватили rпалнјански партпзани rшr<o се ](рије у дну једног

Међу њимаје, ипак, једна личност далеко превазишла све .остале

немачког камиона Стрељали су

као велики противник окрупюг режима- Томас Ман, КОЈИ Је IO
постшао величином своr кљижевноr дела створеног у туђини и

Милану. Крај дучсовог, били су изложени и лешеви љегових

пропагандном убојиюшћу низа умних политнчких есеЈа

доrлавни](а Сrарачеа и Паволинија. Истоr априла, меци освет

ra 28.

априла

1945.

Леш му је

висrю обешен за ноге о бензинс](у пумпу на Пјацети Лорето у

нrша сщrли су и Фарнначија. Годину и uei(Ollll/Ш месеци пре

тога,

11. јануара 1944,

Мусолшш је допустио да буду стреља

ни његови некадашљи сарадници и похвю ан н побуњеннцн из
ноћн од

24.- 25

јула

1943.

међу rюјнма и гроф Ћано, дучеов

зет и отац дучеовнх уну](а, н генерал Дебоно, "rшадрумвпр" из

октобра

1922
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Књпжсшшк Шiсфан Цвајг је у току другог светсtсог рата

написао: "Рат

1939 .

имао је своју духовну тежњу, у пшаљу је

била слобода, очување једног моралног добра". Та мисао је ду
бшю т а ч на. Две дшстатуре су многобројним народима намет нуле
тежак рат. Тај ратјс, за оне који су били нападнуш или наведени
да се бране, имао много већи смисао од других ратова нововс

ковне историје. У првом реду, ншш1со није могла бши неrшква
бшка за хегемонију, rернrорије и слично, него биша за слободу
као такву. Донет а о крут но и свеобухватно насилништво нацизма
и фашизма показало је суштшtсiш проблем историје савременог
света: присуство нехуманог. Рат који су две диктатуре наметну
ле, водио се шю неких основних вредносrн, пошто се терор, у

пуној својој природи, одлучно у нацизму и фашшму Све друго
је могло да дође до израза када би режими који су олнчили зло
били УНИШ т·ени,

Поред свих приземних реалносш живота којих има у исто

рији, као што су заинтересованост за ово или оно освајаље, за
овакав или онакав великодржавнн интерес, битка је управо због
фашизма и нацизма најпре добила хуманистички садржај из древ
ног мита: борило се проiив зла То је на много различитих начина

Тела Мусолштја, љегове љубавтще Кларе Петачи,
Старачеа и Паволшшја па тргу Лорето У N!rишну,

људи, а изrлсда понајбоље и понајвише исказали уметници. На

29. априла 1945 годtте.

вели смо Цвајга . Треба се сетши посланица Немцима које је из

Адолф Хитлер је од освете побегао испаливши себи ме·т arc
у главу 30 . априла 1945 Фиреров пример је следио је Јозеф Ге
белс Хајнрих Химлер је прегризао ампулу са отровом када су

га америчке војне влас ш ухапсиле, а исто је учишю и Геринr У
савсзничком затвору у Нирнбергу На процесу у Нирнбергу са
вез1шч1ш суд је 1, октобра 1946. на смрт осудио једаиассторицу
од двадесет опrужсних. Хајдриха су још у мају 1942. смршо

осећала- доказују многи остаци из

ror

времена- маса обичних

емиграције слао Томас Ман, или одrоварајућих страница љеговог
"ДоiСТора Фаустуса" Није ли још

1937. опомиљао Пикаса?

Није

ли још пре Ппкаса у двадесетим годинама овог века, опомињао

Геог Грос својим цртсжима и сликама?
Две дню ат уре су се срушиле под ударцима савезничюiх

арr-.п~ја, као да су потонуле у оrањ пакла Тај огањ је прогутао и
љихове rлавне представнике. Имена тнх покрета, рсжима и људн
у порап-юм свету, била су на свнм странама омрзнута п изазивала

раюши припадници чеш1юr покрета отпора И ми?п' друп! на
цнсш и фашпсп1 нису прсживели рат п његов краЈ. Они КОЈИ су

људе да нх прокуну. И остала су у нсторијп забслсжсна као Ђl

преживсли трудили су се да постану невидљrши.,

уопште заувс!< готово? Кшшс моrућност11 фашнза~·f нма данас,

рыщјс огрезле у смрт н крв. Значн ли све то да је са фашпзмом
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.Јасно је да су нацизам в нташ~јанскп фаш11зам два ПОI<рста
тешко ист-орпјскн компромптоnана злочш-юм против хуi\.ШНОС1И,

неколшсо опас1ш,

Најпре, чини се да је ПО'!ребно разшшошпн два пнтшьа.

КОНI<ретизованнм у злочш1е масовне политнчкс тортуре (до

Једно је да ли је фашизам могућан данас или сутра? Друго: да
ли ће фашизам поново да преовлада? На прво пшање одговор

убпстава), злочине због масовне тортуре над недужним људима
(до убистава), злочинс нзазнвања тешtсог рtпа, злочинс брута

је, чини се најправилније даш потврдно: могућан је. На друго

лшацнје рата итд. Овде је важно и то да су оба режима својом

питање као да се једино може рсћи: познато је дn фашизам данас

војнич1юм конфронтацијом са готово целим светом и поразом

долази до израза у извесним облицима у неким земљама, али да

У рату омогућилп да се без скриваља из полиmч1шх обзпра го

ли ће стећи такву улогу и место у историји какву је имао у рат

вори о њима отворено п да се њихов "историјски случајн може

ном раздобљу, ствар је предвиђаља Ипак, постављена шпања

пстраживаш. Данас постоје снrурна знаља стечена ИСЈ<уством

подс!И'IУ на размишљаља. Наша размишљаља не могу би ш друто

и многоврсним научним нсrражнвањима о њима, :љиховом IШ

до неtюлшю напомена, пре свега заснованих на исiсустшtма tюја

рактсру, делаљу и СЛIIЧНО. Та знаља доказују злочин и, у сваком

истраживачу историје пружају ова два покрета која су оличсна

случају, могуће аюуал11зације обнове нацизма и шалијанског
фашнзма, оне ће деловати и као рационални доказ за неопход

кроз дучеа и фирера.
Због чсгасефашизам чиш1п даље могућан? Најпре, историја
шщнзма н Iпалнјанског фашизма показује да покрети н рсжимп

ност супр01 стављаља

Када је о историјс1юм искуству реч, онда се може овако

Мусолшшја и Хт л ера нису нш<шю плод изненадне појаве и дело

сажети: прво, свака сарадља са фашизмом, у било каквој так

ваља нсюl!ШИХ негативних хероја нли изузетних, а опакнх демагоr а,

кључних тпања савременог иcropиjciiOI раздобља. Они су, пре

НIЧiюј замисли, водила је јачаљу фашнзма и сигурном губитку
онога ко је нюизирао; друго, поцепанос г демократских снага,
посебно левтщс, као резултатје имала победу фашнзма и раза

свега, реакционарни одговор у корист капшалпзма на 11сторијско

раља снага и ортаннзацнја свих струја левице, једне за другом;

него да су изникли из историјске стварносш11 нераздвојн11 су део

питш-ьс "капнпuшзам ИЛII социјализам?" одговор дат у кризним

треће, фашнзам је успевао да демократију свих боја надјача у

тренуцима врхунске акrуелносш овог питаља после оюобарСI<С

многим случајевима н на изузешо надмоћан начин, али до сад

револуције

није могао потпуно да је уништи; четврто, у дубоким кризним

1917 Дакле, такав одговор је био припреман већ 1шда
19. ве1ш,

је ово шпање 11стор11јски постављено у другој полов11Ш1

нo. Међутим, као реакцнонарнн одговор, реч је и о плоду решщи

тренуцима фашизам је крупном капшалу понудио један пут
излаза, али није доказано да је понудио и једини такав пут .
Италијансю1 11 немачю1 крупни кашпал су неоспорно оди
грали одлучујућу улогу у привременој успешности фашизма у

онарног тока у европској исторпјн још од Францусi<с револуције

Италији и нацизма у Немачкој. Али, чшш се да је IЮIШЧНИ збир

а остао је могућаи и после слома диктатуре у Италији и Нема•пюј
пошто је суштинсiю питањс tiсторијсЈш остало

11

надаље npiicyт

тока који се исказује дилемом "ауторшарна држава или

искустава које је капитал имао са фашизмом неповољан Сигур

демократија?" Тиме супротстављаље фашизму није ствар једино

но је да су мусолинијевцин хшлеровци водили пошпИI<)' у духу

присталица соuнјализма, него и CВIIX дс~юкрата уопште (уосталш.-1

ствараља моrућности за снловнт развитак I<апнrалнзма, а свој

1789,

савезни ч ку коалнц11ју која је добила рш

1945

чшшле су снаге од

KOMYIIHCПIЧKHX ДО I<ОНЗСрВЮИВНО-ДСr-.·ЈОН:раТСЮIХ)

покреi и свој режнм разумели, развијали и усмеравалн против

социјалиспiчЈ<С револуције . Meljyrи~·f, пшшзало се да је фашнзам
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и врста релюивно осамостаљене Iюлнтичi<С моћн, моћп која је

Х1плера за канцелара Рајха, В н сте нашу свету немачку оrаџби

над друшт вом С неrпrм авантуристом или суманушм човеком

ну изручилиједном од највећих демагога св11х времена . Ја Вам

на кормилу толике моћи колику су имали фашисшчrпr режими

свечаио проричем да 1\с тај бездушни човек бацип1 у амбис наш

нимало није једноставно питањс како га задржати од аван1ура

Рајх

и мнопrх злоупотреба моћи и како ra спречити да државни брод

ће rенсрације које долазе Бас у гробу проклињаш."

11

донет несхвшљиву беду нашем народу. Збоr овог дела

Наведени поглед11 на 11скуства I<аПИI ал а са фаш11змом и

коначно одведе у каrастрофу која поrађа и све друте
Заједно с ПIМ иде н начелно питање да tшметање су:жених

слобода капиталу у оквиру једне диюатуре rшнсппуисане

r<ao

процене дела немачке деснице указују да су оне друштвене и

политнчiсе групе које су заннтересоване, нш1 у неким шсолно

личне диюатурс, носи собом опасност против свако! поједи

стима моrу постщи заиюересоване, за ауrоршарну државу

начно. Наиме, Хитлер није никада насрнуо на капитализам као

на основама грађанског друшша и I<ашпалисшчке привреде,

такав, али се показало да је поједине крупне немачке капита

веровашо испитивати моrућност решења мимоилазећи она по

лне гс могао лако да разори, служећн се раснспiЧЮIМ тезама,

шпу Мусолинија и по шпу Хшлера

оnтужбама полшичкоr караюера ищ. Теза да демокрашја пар

Речено говори да фашизам, везан за традицију Мусолинија

ламентарног Iиna не погодује кашналпзму, с 1Юјо~1 се шпскулн

и Х и гл ера има веома озбиљне препреке, на путу нскоr свог новог

сало у међурашом раздобљу, моrла је б ши прихва11сна једино

јачаља. Зато би се могло рећи да нсофашизам и неонацизам,

у психозн I<рнзс н, такође, под прптнсъ:ом одсуствадсмокрюск~

настављачи традиција, имају веома мале изгледе на опипљн

традиције у некој земљи. И, обрнуто, тврдља о ауторитарНОЈ

вијс резултаrе. Ово значи да не греба очек11ваш приближно

држави као ндсалној држави за капнтал није практнчно моrла

понављаље шпа који је постојао у првој половини

20.

r<ao

века,

бити доказана; она се дшшзала једино као нужна зло . Најзад,

али остаје моrућан фашизам у новим видовима и, нарочито,

није лако прпхвапнн се као средства нечеrа што се морално

у неким мешовитим варијантама. Отуда се чини изузетно ва

тешко компромшовало

жним пажљиво проучипr случај Чнлса, а и даље истраживати

Треба уочиш

11

го да су се Мусолшш

11

Х11глср компроми

товали и пред националпспгчком десницом Ннсмо иt~-шли про

фашистичке појаве у међурашом раздобљу у другим европ
сrсим земљама. Од савремених појава нарочито далеrюсежне

nротив

последице, можда и у веку који долази, може имати оно што

Хитлера п нацизма, а оне откривају неке занимљиве чнњенице,_

се данас у Француск~ј зове "нова десница". Уз остало, на себе

Т11 завереници, који су своје мреже покушавали да исплсту још

скреће пажљу и теореrисање те "нове деснице", које је у ства

од 1938, били су и сами реакционарни импсријалисrн, слагали

ри расистичко полшизирање открића савремене биолоrнје на

су се п01пуно са циљев11ма нац11ста, али су били и уверени да су

подручју проучавања тена.

се нашли у пол и шчком систему кој11је чинн о да морају да следе
људе који полиПII<У воде аваитуристички и за које су смюрали
да ћс национални Рајх довесш до слома. Довољно је навесш

улогама и у најважнијим токовима, али постојн у оквирима

шта је rснсрал Лудендорф, некадашњи Хшлеров сарадник у

нијих фашиспiЧIПIХ покрета п сис-тема, у новим зачецнма,

пучу

1923. 11 реаrщиоиар пар екселанс, написао још почетком

па и у виду својеврсних диюатура у пој~дшшм земљама. Не

1933

године председшшу Републике: "Тиме што сте именовал11

може се унапред порећи да је моrућно да поново провали у

стора да покажеr-.-ю конзервативне

11 деснпчарске завере

Епоха фашизма није прошла. Њега данас нема у rлавним
кашпалистичког света, у облицима ист-орцјсюrх остатака ра~

Андреј Мнтровнћ

108
главне ИСI'Оријске токове

Али, да ЛII ћс се то догодити завп

Избор uз библuографије·

сн од одмераваља снага између демократије н ауторшаризма,
који, опет, може да се исtшжс и у rювнји~-t облицима, Прилика

фашизму би се, евентуално, створила tшда би нрацноналнзам
успео да потпуно надвлада у ндеолошко-полипtчt<ој обласпt,
Два позната rипа ирационализма, која су раније припремала

фашизам, данас такође постоје на сасвим одређен начин: олако
претвараље резултаrа биолоrије у антидемократску доюрину
(раније злоупотреба дарвнннзма, данас злоупотреба генетике) и

ирационалнзација нсrорнјске свести (на пример, не уважавајући
чињенице

·r врдити,

као што се данас од неких људи пш<ушава,

да Хшлер није знао за убиства Јевреја). За tшс је извесно да
фашизам нема будућности на основу деловаља неког историј
ског· детерминизма, него ће, IШI\0 је то увек у иcтopirjJt људи, све
зависити од полiпичког и идеолошко-пошпичког сучељавања

или жесrоке борбе. У тој борби фашнзам за сад, има локалне,
али не и светскоист·оријске шансе

Arent, Hana, Ь'ori totalitmizma, Beograd 1998
Bojic, Mirko, Jugoslm>ell5ki uamdni pok1·et "Zbor". 1935-1945 Jedan k1 iticki pikaz. Beograd 1996.
Bracћer, Karl Dictrich, Die cleutsclze Diktatщ'-Entstlzettmg. Stгuktш; F"olgen
cles Nationa/sozialismus, Bcrlin 1983
Broszat, М , Dег Staat Hit/щ·s, Miincl1cn 1969
Балок, Алшt, Хитлер-сли1ш тира1шје, Београд 1954
Vago, Bela, Тile Slшdoи• ojtl1e S1vastika Тће Rise ojF'ascism and Antisemitism in tће Danube Basin, 1936-1939, London 1975.
Wcber, Eugc, T'lle Ј~"ат ietis оЈ Fascism Doct1~ines ој Re\'olution in tfle Tн,entietћ Centшy, Ne\V York 1964
De F"elice, Renzo, Le inte1p1·etazioni del [ascismo, Вагi 1970.
De Felice, Renzo, Mussolini; 1-VI (Torino 1963~1968.
Емкечић, Милорад, Оси ове грађстске дию11ап~уре у Еврmш uзмеђу два
свјетска рата, Сарајево 1965
Jclinek, У, Ље Pшis/1 Republic . Нlinka SfOI,akPeople 's Рагtу 1939-1945,
Boulder, Ne\v York, London 1976
Collier, Richard, DUCEI, 1971.
Kon, Nonnan, Poziv па genocid: mit о svetskoj zm~ш·i Је\,,.еја i p,·otolшli
sionskili т ис/гаса, Novi Sad 1996
KuljiC, Todor, F"aSizam. SocioloSko-istoгi)ska stнclija (dn1go prcraclcno i
prosireno izdanje Ј, Beograd 1987.
Ku1jic, Todor, Тешiје о tota/itmiznщ Bcograd 1989

s

Суђеље нацистuчЈшлt zлавеишиама у Нирнбергу,

Андреј Мнтровнћ

11 о
Lacko,

М, А1·он•

C1·oy,s

Л1еп

National

Soziali~t

1935-1945, Bнdapcst

1966.
LнkaC, Derd, Niёe ifaSizam, Beograd 1956
Lukac, EJerd, Razmanje uma, Beograd 1966
Maser, W, Ado/jНitlш:Legende, Mytlюs, fVirklicћkeit,

Miincћen

САДРЖАЈ

1971.

Мнтровиli, Андреј, Време нетрпељивих. Полштtчtш историја великш:
држава Европе

1919-1939, Београд 1974 (друго издаље: Под
1999) .
MitroviC, Andrej, Angazm,mю i /ера Umetnost uгazdob(iuл,et.skilz гatova
(1914-194 5), Bcograd 1983
Mos, DZorZ, М., lstmija J·asizma и E\lгopi, Beograd 2005.
горица

Moosc, Georg К., Пtе C1'isis ој' Gennan !deology. lntelectual Oгigiш ој'

tilc

Љiгd

Reic/1, Nc\v York 1964.
Gгeen Slli1·ts and tlle

Nagy-Talavcra N, l11e

Otllш:s А

Histmy

оЈ

F'ascism

in Нипgшу cmd Romania, StanЉrd 1970
Ncшпann,

Franz L., ВећетоЉ-Тће Stгuctm·e стс! P,·actil:e ој National Sozialism1933-1944 (1944), Ne\vYork 1966

5

Бслсшка о аутору ...

. 13

ФАШИ'ЗАМ.
ПОЧЕ ЦИ

17

ДОЛАЗАК НА ВЛАСТ

35
58

ИЗГРАДЉА СВЕМОЋИ

Noltc, Ernst, PaSizam и люјој ероћi, Beograd 1990.

ДИКIАТУРА

Nali1•e Fascism in tile Sucessor States 1918-1945, Edited Ьу Peter Sugar,
Santa Barbara, 1971
Noltc, Emst (Hrsg ..), Tileoгien iiber· den F'ascilisnшs, Kбln 1967 .
Pasak, Т, Ceskyji!Sismus 1922-1945 а kolaborace, Рrаћа 1999.
Stefanovic, M1aden, "ZЬог" Dimit1ija Ljotica 1934-1945, Beograd 1984.
Fest, Ј, Hitler Eine Вiog1apble, Frankfurt am Main, 1973 .
De Fontet, Fransoa, Rasizam, Beograd, 1999.
ћеi, NorЪert, Dег Fiiilгeпtaat.. Nationalsozialistiscile Herr>c1mft 1933 bls
1945 (Enveiterte Neuausgabe), Miincћen, 2001 .
ћomm, Erih, Anatomija ljudske dest1·uktivnosti, I-Il, Beograd-Zagreb,
1989.
Hillel, М . И ime гаsе, Zagrcb, 1976.
Slsirer, W. L, Tile Rise and Fa/1 ој tile Tlli1·d Reic11, 1960
Sabo, F'ederik, Sm,r·emena Italija (1918-1948), Beograd 1978.

ЕПИЛОГ

Избор из библиографије:

70
101

.

109

