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Сажетак: У раду је анализиран успон фашизма и сродних тоталитар-
них идеологија, које су послужиле као политичка основа неким од најсуро-
вијих режима у историји. Фашистичка Италија и нацистичка Немачка 
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ски рат, на послератну изградњу света на вредносној основи антифаши-
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Кључне речи: ФАШИЗАМ, АНТИФАШИЗАМ, НАЦИЗАМ, ДРУГИ СВЕТ-
СКИ РАТ, ЕВРОПА.

* Контакт: acas109@gmail.com

СЕДАМ ДЕЦЕНИЈА ОД ПОБЕДЕ НАД ФАШИЗМОМ



Александар Стојановић46

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 7, год. VII (2015): стр. 45-68

Увод

Током 2015. године, низом манифестација широм Европе, обележе-
на је седамдесета годишњица капитулације нацистичке Немачке, одно-
сно годишњица победе над фашизмом и краја Другог светског рата. Ле-
тимичан осврт на политичку карту света наводи на закључак да су се 
гео политичке прилике значајно измениле у протеклих седам деценија: 
Совјетски Савез, држава која је својим жртвама највише допринела сло-
му нацистичке Немачке и Осовине у целини не постоји већ скоро четврт 
века; Велика Британија и Француска, које су крај рата дочекале као ко-
лонијалне силе, остале су, готово у потпуности, без својих прекоморских 
поседа. Сједињене Америчке Државе (САД) веома су удаљене од изола-
ционистичке политике коју је, све до јапанског напада на Перл Харбор, 
заговарао и спроводио председник Френклин Делано Рузвелт, као и низ 
његових претходника. На простору Европе, у географском, економском 
и политичком погледу, доминира Европска унија, сложен међудржавни 
савез који се дуги низ година развијао на принципима антифашизма, де-
мократије и слободне трговине. За Дан Европе, централни празник Уније, 
проглашен је 9. мај, који је и дан победе над фашизмом. Немачка, која 
је 1945. године била у пепелу, поражена, а потом окупирана и подељена, 
већ више година има највећи политички и економски утицај у Европској 
унији. Овакав развој догађаја деловао би савременицима победе над фа-
шизмом готово незамислив.

Други светски рат био је највећи и најкрвавији конфликт у истори ји 
човечанства, у коме је, према релевантним проценама, страдало пре-
ко 60 милиона људи (Beevor, 2012: 1).1 На то је, у највећој мери, ути-
цала његова природа тоталног рата: оружаног, идеолошког, економског 
и расног сукоба, који је прожимао све сфере живота и није штедео ни 
једну категорију становништва (Kalvokarezi, Vint, 1987). Као и све сло-
жене појаве у историји, и Други светски рат је, као својеврсни историјски 
процес, био последица низа узрока различите природе, али је светска 
историографија у највећој мери сагласна да је главни кривац за рат (и 
злочине који су у њему почињени) био Адолф Хитлер, вођа нацистич-
ке странке и неприкосновени господар Немачке у периоду 1933–1945. 
1  Тачан број погинулих и рањених у Другом светском рату никада није утврђен. Ака-

демик Андреј Митровић истакао је да је у ратно стање ушла 61 држава, да је бојиште 
обухватало око 22 милона км2 на копну, мору и у ваздуху, те да се под ратне заставе 
сврстало близу 110 милиона људи. Највеће губитке претрпео је Совјетски Савез, 
између 20 и 30 милиона погинулих, Пољска и Немачка изгубиле су по 6 милиона 
грађана, Јапан 1,6 милиона, а Југославија око 1,7 милиона. Подаци о Кини су не-
поуздани, али се крећу и до 13,5 милиона жртава. Рачуна се и да је у рату рањено 
око 80 милиона људи, од чега је око 35 милиона било трајно физички обогаљено 
(Митровић, 2009: 7–9).
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године. Избијању рата свакако су допринеле и противуречности међу-
ратног развоја, посебно тешки услови који су Немачкој наметнути Вер-
сајским миром, као и утицај велике економске кризе, која је значајно 
допринела радикализацији политичких прилика на Старом континенту 
(Bell, 2007: 55–284).

1.Фашизам

Иако се (оправдано) сматра да је фашизам побеђен маја 1945. године, 
у историографији и политикологији још увек се воде велике расправе око 
научног дефинисања појма „фашизам”. Неке од најрелевантнијих науч-
них синтеза на ту тему указују да се истраживачи још увек налазе при-
лично далеко од успостављања једног академског, широко прихватљи-
вог консензуса (Payne, 1980; Nolte, 1990: 7–35; Griffin, 1995; Paxton, 2004: 
206–220; Payne, 2008: 123–150; Iordachi, 2010; Heywood, 2012). Највећи 
проблем прецизном дефинисању појма „фашизам” представља одређење 
скупа политичких идеја и праксе које би неку политичку странку или 
организацију, која их је усвојила и применила, означавале за фашистич-
ку. Појам фашизма се, у најизворнијем значењу, може сасвим слободно 
везати само за италијански случај, који је и први ступио на историјску 
сцену. Већ у погледу национал-социјализма у Немачкој постоји неслагање 
истраживача да ли је реч о немачкој варијацији фашизма или о аутохтоној 
идеологији која је у великом броју сегмената била сродна италијанском 
фашизму (Griffin, 2008: 71–113, Митровић, 2009: 15–16; Heywood, 2012). 
У међуратној Европи, посебно услед утицаја економске кризе започете 
1929. године, јавио се велики број радикалних политичких покрета који 
су имали антидемократски карактер. Како је још Ерик Хобсбаум указао, 
успон фашизма и нацизма у Италији и Немачкој послужио је као велика 
инспи рација и „нека врста моде” за радикалне десничарске покрете ши-
ром Старог континента, који су потом делове своје политичке мисли, и 
посебно, политички наступ, уобличавали по италијанском и немачком 
узору (Hobsbaum, 2004: 87–111; Brustein, Marit, 1999: 159–178). Због тога 
и питање да ли су, нпр. Гвоздена гарда (Гарда Св. Архангела Михаила) 
у Румунији, Хортијеви „сивокошуљаши” у Мађарској, режим генерала 
Франка у Шпанији или Француска акција у Француској (посебно у време 
окупације и вишијевског режима) били фашистички, и до које мере, и 
даље изазива полемике у историографији и политикологији.

Оно што је било заједничко већини побројаних радикалних међурат-
них покрета били су ауторитарност, антидемократска и антиинтернаци-
оналистичка (антикомунистичка, антимасонска и нејчешће антисемит-
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ска) идеолошка оријентација, експанзионизам и/или империјализам, 
присутност култа вође и униформисаних страначких одреда, мржња и 
насиље као вид политичке борбе, као и одређена перцепција о историј-
ској (или цивилизацијској) улози и историјским правима свог народа на 
одређену територију или тзв. „животни простор” (Laqueur, 1997: 13–75, 
Iordachi, 2010). Већина ових покрета нашла се, током Другог светског 
рата, на страни Осовине. Неки као савезници или режими у сателитским 
државама (нпр. усташе у Независној држави Хрватској /НДХ/), други 
као делови или основа колаборационистичких управа широм окупиране 
Европе. Оваквом историјском развоју највише је допринела тотална при-
рода Другог светског рата, чија је идеолошка компонента посебно била 
изражена од половине 1941. године и напада Трећег рајха на Совјетски 
Савез. Управо су порази немачког оружја у Совјетском Савезу (а посебно 
заустављање офанзиве код Стаљинграда) утицали да Немачка промени 
став према колаборационистичким управама, тј. да их интензивније ре-
грутује из редова идеолошких истомишљеника. На тај начин су одређене 
форме национал-социјализма и фашизма почеле да се примењују у оку-
пираним државама, што је било у супротности са међународним правом 
и обичајима ратовања, према којима окупатору није било дозвољено да 
мења унутрашњи поредак и затечено законодавство окупиране државе.

Фашистичка Италија и нацистичка Немачка биле су тоталитарне до 
крајњих граница (Митровић, 2009; Митровић, 2012: 306–462). Режими ових 
држава негирали су људскост грађанима својом ауторитарношћу, одузи-
мајући им бројна грађанска права и слободе и претварајући их у механички 
део сложене машинерије чији је циљ био да се обрачунава са неистомишље-
ницима, и то прво на унутрашњем плану, а потом и у агресорским ратови-
ма широм Европе (Grunberger, 1971). Политичка права и слободе грађана у 
Италији и Немачкој била су готово потпуно укинута; уместо њих успоста-
вљено је идеолошко једноумље које није трпело било какву врсту опозиције 
или другачијег мишљења. Са политичким противницима разрачунавало се 
уз употребу репресије и насиља, неретко и са смртним исходима. Укину-
та је слобода штампе а ограничена је и традиционално велика друштвена 
улога верских организација. Иако су приватна имовина и иницијатива у 
привреди наставили да постоје, сама привредна делатност и рад више нису 
имали слободну функцију, већ су морали да се усклађују са планском про-
изводњом коју је дириговала држава. Синдикати су распуштени, а радници 
организовани у фашистичке и нацистичке асоцијације рада. Уметност је 
могла да постоји само уколико је величала вође режима или следила ин-
струкције о величању нације и расе, иначе је сматрана антинационалном и 
декадентном и бивала препуштена гневу партијских паравојски (Seligmann, 
Davison & McDonald, 2003: 44–57; O’ Brien, 2004; Clinefelter, 2005: 99–124).
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Расним законима у нацистичкој Немачкој задирало се и у право на 
живот и имовину грађана. Јевреји су означени као извор свих невоља 
немачког народа, дехуманизовани и препуштени суровом прогону 
(Longerich, 2010: 29–132). Задирало се у приватност грађана: бракови 
Немаца са неаријевцима нису били дозвољени, а уведена је и потпуна 
друштвена сегрегација на расној основи. Држава је ограничила чак и 
право васпитавања потомства: дечаци и девојчице већ су од предшкол-
ског узраста укључивани у организације под контролом нацистичке пар-
тије. Константном идеолошком утицају били су изложени током читавог 
одрастања, тј. до ступања младића у војску или службу рада, а девојака 
у Лигу немачких девојака (Grunberger, 1971: 267–303). Слични развојни 
пут постојао је и у фашистичкој Италији, а и један и други режим ин-
доктринирали су децу и омладину до те мере, да се дешавало да млади 
Немци властима пријављују своје родитеље због скретања са идеолошког 
правца или тобожњег рада противног интересима нације.

Већ на основу пропаганде и начина на који су дефинисали захтеве 
за „животним простором” било је јасно да нацистичка Немачка и фа-
шистичка Италија намеравају да покрену низ освајачких ратова. Обе 
државе практично су током читавог међуратног периода заговарале 
ревизију Версајског споразума, а жалосни низ уступака које су им учи-
ниле Велика Британија и Француска у циљу очувања сопствених инте-
реса скупо је коштао становништво Европе 1939 –1945. године (Mazower, 
2009: 31–63). Италија је постепено претворила Албанију у сопствену ко-
лонију а водила је и агресорски рад против Етиопије у коме је до пуног 
изражаја дошла нечовечност рата против технолошки инфериорног 
непријатеља. Немачка је, супротно мировним одредбама којима је окон-
чан Први светски рат, једнострано одбацила одредбе о ограничавању 
наоружавања, а недуго затим послала своје трупе у демилитаризоване 
области. Уследили су аншлус Аустрије, присаједињење Судетске обла-
сти, разбијање Чехословачке. И Немачка и Италија испробавале су своја 
оружја подржавајући генерала Франсиска Франка у крвавом грађанском 
рату у Шпанији. Млаке реакције на експанзионизам тоталитарних сила 
које су Енглеска и Француска испољвале у свакој од наведених ситуација 
(уз изолационистичку политику САД) само су повећавале нездраве им-
перијалистичке апетите Хитлера и Мусолинија. Они су захтевали нови 
светски поредак и нису су се либили да до њега дођу ратом.
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2.Другисветскират

Почетак Другог светског рата све више је предмет историографских 
анализа и различитих теорија, од којих су најпознатије оне о тридсето-
годишњем рату (1918–1946; Bell, 2007: 15–42) и тзв. „дугом рату” (чијим 
се почетком сматра револуција у Русији 1917. године). Све више азиј-
ских и америчких историчара у историографском наративу означава 
1937. годину и напад Јапана на Кину (инвазију на Манџурију) као поче-
так највећег глобалног сукоба (Beevor 2012: 1–2). И премда је свака од 
наведених теорија легитимна са становишта науке и може се адекватно 
аргументовати, у већини историјских уџбеника и даље стоји податак 
да је Други светски рат почео 1. септембра 1939. године нападом наци-
стичке Немачке на Пољску. Осигуравши источну границу пактом о не-
нападњу са Совјетским Савезом, Хитлер је, након Аустрије и Чешке, као 
нову тачку експанзије немачког „животног простора” означио Пољску. 
Његов министар иностраних послова Јоаким фон Рибентроп, иначе би-
вши немачки амбасадор у Лондону, уверавао га је да ће Британија и овај 
пут устукнути, те да гаранције које су Француска и Енглеска дале Пољ-
ској неће имати тежину у тренутку суочавања са могућношћу избијања 
новог светског рата. Супротно очекивањима у врху Рајха, након дипло-
матског ултиматума, и Француска и Енглеска објавиле су рат Немачкој 
и прогласиле општу мобилизацију. Тако се Европа почетком септембра 
1939. године поново нашла у вртлогу општег рата.

Карактер Другог светског рата био је уочљив од првих дана. Немачка 
је напала Пољску без објаве рата, уз масовну антипољску пропагандну 
кампању и инсценирање пољске одговорности за рат. Овакав механизам 
примењен је до краја рата још неколико пута, укључујући и рат против 
Краљевине Југославије у априлу 1941. године. Технолошки супериор-
не, увежбане и адекватно распоређене немачке трупе су, надирући из 
три правца (укључујући и територију Словачке, која је практично била 
немачки сателит), релативно лако покориле Пољску (Kalvokarezi, Vint, 
1987: 90; Beevor, 2012: 22–39). Херојски отпор Пољака није могао да за-
устави надирање Хитлерових војника: Енглеска и Француска нису, и по-
ред постојећих гаранција, адекватно војно помогле нападнуту земљу, а 
коначан ударац Пољској задао је Совјетски Савез, чије су трупе 17. септ-
мебра умарширале у источне крајеве ове државе. Тако је крајем септем-
бра Пољска подељена између нацистичке Немачке и Совјетског Савеза 
(Литванија и Словачка добиле су мале делове територије), а почетком 
октобра 1939. године уништени су и последња упоришта отпора. Током 
првих месец дана рата могло се уочити да Немачка неће презати од по-
вреда међународног права и обичаја ратовања, да ће Британија и Фран-
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цуска превасходно мислити на своје интересе, док је случај поделе пољс-
ке територије између идеолошких непријатеља – нациста и Стаљиновог 
Совјетског Савеза био предсказање бројних парадоксалних политичких 
и војних савеза који ће се успостављати током овог рата.

Након капитулације Пољске уследио је релативно дуг период мира 
на фронтовима, који је потрајао до пролећа наредне године (Beevor, 2012; 
40–51). Иако су војске биле мобилисане, маневри извођени, а ратна инду-
стрија радила пуном паром у три смене, ово раздобље су и савременици 
називали „лажним ратом” (Phoney war) и „седећим ратом” (Sitzkrieg). Нове 
операције већег обима у Европи одиграле су се у априлу 1940. године, ка-
да је нацистичка Немачка напала Данску и Норвешку (Kalvokarezi, Vint, 
1987: 97–99; Beevor, 2012; 70–78). Узрок ове војне кампање била је тежња 
нациста да заштите главну линију снабдевања своје ратне индустрије 
металним рудама из Шведске, а повод савезничко минирање норвешких 
вода у циљу пресецања поменуте трасе, упркос томе што је Норвешка 
прогласила неутралност у рату. Данско државно руководство предвође-
но краљем Кристијаном X (1918–1944) одлучило је да не пружа оружани 
отпор како би сачувало животе становништва и поштедело земљу ратних 
разарања. Данска је „прихватила окупацију уз протест”, што је названо 
„кооперацијом”.2 Норвежани су пружили известан отпор, а за разлику од 
претходних нападнутих држава, добили су и нешто конкретнију енглес-
ку помоћ. Каптулација је ипак уследила након два месеца. Неуспех у 
овим ратним операцијама довео је до смене владе у Британији: уместо 
недовољно енергичног Невила Чемберлена председник владе постао је 
Винстон Черчил (Kalvokarezi, Vint, 1987: 99).

Истог дана када је Черчил преузео премијерску дужност (10. мај 1940. 
године) нацистичка Немачка покренула је масовну инвазију на Фран-
цуску, током које су биле нападнуте и неутралне државе Холандија, Бел-
гија и Луксембург (Beevor, 2012; 79–121; Mazower, 2009: 102–136). Стра-
тегија блицкрига овог пута примењена је на западном фронту: Холан-
дија је издржала неколико дана, Белгија тек незнатно дуже. Британске 
експедиционе снаге искрцале су се на француску обалу како би помогле 
одбијање немачког напада, а Италија је 10. јуна објавила рат Францу-
ској и Енглеској, придружујући се немачкој офанзиви. Француска је у 
тренутку немачког напада имала већи број тенкова и више мобилиса-
них војника од Трећег рајха, изграђен систем утврђења (Мажино линија) 
као и готово четврт века развијану дефанзивну стратегију. Све ово је, 
2 Од свих земаља које је у Другом светском рату окупирала нацистичка Немач-

ка, Данска је прошла са убедљиво најмањим људских и материјалним жртвама 
(Giltner, 2001: 485–506). Оружаног отпора практично није било, а антиокупаторска 
активност сводила се на саботаже у фабрикама и спашавање данских Јевреја од 
„коначног решења” (Tveskov, 2003; Lampe, 2011; Lidegaard, 2013).
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међутим, било узалуд. Лоша комуникација између главнокомандујућих 
француских генерала (од којих је већина већ била загазила у 8. и 9. деце-
нију живота), одлична координација немачких родова војске и страховит 
утисак који су на борце и становништво остављали немачки ваздушни и 
артиљеријски напади допринели су потпуном слому велике колонијал-
не силе, која је била главни творац и протагониста „Версајског поретка”. 
Опкољене и десетковане, британске и француске снаге на северу Фран-
цуске делимично су спашене операциојом „Динамо”, тј. укрцавањем у 
Денкерку и пребацивањем у Британију. Немци су умарширали у Париз 
14. јуна 1940. године и организовали дефиле својих трупа централним 
градским улицама, а отпор је трајао до 22. јуна када је потписано при-
мирје, односно капитулација Француске.

Завршетак немачке офанзиве у Француској био је обележен посеб-
ном симболиком, која је јасно указивала на елементе освете и понижења, 
стално пристутне у Хитлеровој свести и политици. Диктирајући услове, он 
је имао и један сасвим лични каприц: захтевао је да се примирије потпише 
на истом месту као и 1918. године, када су Немци били ти који су морали 
да пристану на услове непријатеља. Тако је у Компјењ (Compiègne) дове-
жен онај исти железнички вагон у коме је Немачка капитулирала 1918; 22 
године касније капитулацију су потписивали Французи. Велелепни мемо-
ријални комплекс у Компјењу посвећен победи Антанте у Првом светском 
рату миниран је и у целини уништен неколико дана касније, а славни ва-
гон превежен је у Берлин као својеврсни ратни трофеј.

Капитулација Француске представљала је једну од преломних тачака 
у Другом светском рату, посебно у његовој првој фази. Француска је била 
једина сила која је капитулирала у раној фази рата, у тренутку у коме је 
располагала са респектабилном флотом и великим колинијалним посе-
дима. Њен пораз страховито је одјекнуо Европом, у којој су бројне државе 
(превасходно на југоистоку и центру континента) почеле из страха да се 
политички приближавају нацистичкој Немачкој (Lukač, 1982: 305–531). 
Енглези су, са друге стране, већ 3. јула бомбардовали француску флоту у 
страху да би она могла постати део немачке ратне машинерије, а до крај-
њих граница интензивирана је дипломатска активност да се САД укључе 
у рат против Хитлера и Мусолинија. У септембру 1940. године створена је 
Осовина, потписивањем Тројног пакта о сарадњи и савезништву између 
Немачке, Италије и Јапана; до пролећа наредне године пакт су потписале 
Мађарска, Румунија, Словачка и Бугарска. Последице Француске капи-
тулације осећале су се на више нивоа: режим у Вишију, иако формално 
неутралан, практично се понашао као немачки савезник у рату и спољној 
политици (Burrin, 1998). На унутрашњем плану, маршал Петен и широки 
фронт различитих националиста и конзервативаца који су га подржава-
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ли, почели су, делом самоиницијативно, а делом на подстицај Немачке, 
процес преображаја француског друштва и државе, тј. националну рево-
луцију (Стојановић, Бајагић, 2014: 67–70). На удару вишијевског режима 
нашли су се Јевреји, масони и левичарски елементи, који су оптуживани 
за дегенерацију и декаденцију француског међуратног друштва, а вели-
ким делом и за пораз у рату. Готово истовремено, нацистичка Немачка 
изнудила је увођење антисемитских и антимасонских мера од више бал-
канских и централноевропских земаља, што је био јасан показатељ да 
је дошло „ново време”, тј. да се на Старом континенту полако стварала 
Хитлерова „Нова Европа”, као својеврсни светски поредак на челу са на-
цистичком Немачком. Упоредо са бомбардовањем енглеских градова у 
операцији „Блиц”, Хитлер је крајем 1940. планирао нови продор на Исток 
за пролеће идуће године: операцију „Барбароса” и напад на Совјетски 
Савез, за који је још увек био везан међудржавним уговорима.

На промену ратне среће Осовине, крајем 1940. и почетком 1941. 
године у великој мери утицао је Бенито Мусолини. Он је покренуо низ 
стратешки ирационалних похода од којих се већина завршила сасвим не-
славно (Kalvokarezi, Vint, 1987: 129; Knox, 2004). Током лета 1940. године 
Италијани су опсели Малту и организовали прилично успешну офанзи-
ву на британске колоније у северној и источној Африци.3 Међутим, Дуче 
је био љубоморан на велике ратне успехе свог немачког савезника, који 
је за мање од године низом ефикасних кампања практично освојио пола 
Европе и приморао више неутралних држава на савез са Рајхом. Како 
је већ имао потпуну контролу над Албанијом, Мусолини се одлучио да 
покрене инвазију на Грчку, што се показало као лош потез са дугорочним 
последицама. Наиме, Хитлер је имао другачију визију за Балкан и југо-
исток Европе у целини: он није желео отварање још једног фронта у јеку 
припрема за напад на Совјетски Савез, већ је намеравао да овај простор 
користи као извориште хране и индустријских сировина, дозвољавајући 
државама које нису желеле у савез са Осовином тзв. „благонаклону не-
утралност”. Италија је напала Грчку у октобру 1940. године, али је оф-
анзива убрзо заустављена, док су у контранападу грчке снаге одбациле 
трупе агресора у северну Албанију. Грчка влада је позвала Британију 
у помоћ: експедициони корпус распоређен је на Крит и Пелопонез, а 
енглеска авијација пружала је подршку трупама на земљи. Италијанска 
ратна срећа драстично се погоршала и у Африци, где је британска кон-
траофанзива у периоду децембар 1940 – фебруар 1941. године потиснула 
Италијане из Египта, нанела им велике губитке, и омогућила заузимање 
значајног дела Либије.
3 Том приликом освојена је Британска Сомалија, која је била прва колонија коју су 

Енглези (привремено) изгубили у рату.
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Неповољни развој догађаја на медитеранском ратишту приморао је 
Хитлера да се умеша почетком 1941. године. Немачке трупе искрцале 
су се у Либију и помогле Италијанима да поврате изгубљене територије. 
Отворени фронт у Грчкој и учешће британских снага у њему захтевали 
су знатно комплекснији приступ. Суштинска неутралност балканских 
држава више није била могућа. Како је већина њих већ од половине три-
десетих била економски зависна од Немачке, приступање Тројном па-
кту чинило се као природан и логичан след догађаја, али је и британска 
обавештајна агентура улагала огромне напоре да се балкански народи 
одврате од савезништва са Осовином. Последња је у низу потпис на пакт 
ставила Краљевина Југославија 25. марта, али је након само два дана 
уследио пуч подржан од Британаца, чиме су Југославија, и посебно, 
Срби, сврстани међу непријатеље нацистичке Немачке. У априлу 1941. 
године уследила је масивна офанзива Немачке и њених савезника на 
Грчку и Југославију (Beevor, 2012: 154–173). По својој форми и ефика-
сности, ове операције нису се разликовале од блицкрига из претходних 
година: Београд је потписао капитулацију 17. априла (Независна држава 
Хрватска проглашена је већ 10. априла), Атина је издржала нешто дуже, 
али је пораз обе земље био муњевит и потпун.

Стабилизација медитеранског ратишта омогућила је Хитлеру да 
организује и спроведе дуго сањани поход на Совјетски Савез, офанзиву 
чији је циљ био да сломи војну моћ Стаљина, уништи комунизам и Нем-
цима обезбеди огромне ресурсе и „животни простор” на Истоку. Хитле-
ров поход на Совјетски Савез генерисао је најмасовније ратно страдање у 
историји: претпоставља се да је на совјетској страни током рата страдало 
између 20 и 30 милиона људи (од чега су војне жртве износиле мање од 
трећине), док је од преко 5 милиона погинулих немачких бораца (1939–
1945) највећи део страдао управо током офанзиве на Истоку, као и током 
борби против контраофанзиве Црвене армије. Као и Наполеон пре њега, 
и Хитлер је сломио зубе и „изгубио царство” нападом на Русију (Совјет-
ски Савез), али је у лето и јесен 1941. године имао више разлога да буде 
задовољан него забринут (Kalvokarezi, Vint, 1987: 144–158; Beevor, 2012: 
186–206). Велика офанзива, у којој су учествовале и румунске, мађарске 
и финске трупе, одвијала се паралелно у више праваца и давала одличне 
резултате: већ почетком јула совјетски западни фронт био је разбијен а у 
операцијама око Минска заробљено је близу 300.000 бораца Црвене ар-
мије. Током августа и септембра немачке трупе извршиле су стратешко 
окруживање кијевског фронта, на коме су Совјети имали распоређених 
преко 750.000 војника. Током месец дана интензивних борби, пет совјет-
ских армија готово је потпуно уништено, а број убијених и заробљених 
износио је 600 – 700.000, према различитим проценама. Уследио је про-
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бој на Крим, у коме се непријатељској офанзиви дуго времена одупи-
рао једино Севастопољ, који је освојен тек у јулу 1942. године. Совјети 
су потиснути и на Балтику, где је Лењинград (Санкт Петерсбург) био под 
опсадом од 8. септембра 1941. године. Офанзива на Москву (Операција 
Тајфун) спроведена у две етапе није дала очекивани резултат: иако су 
у децембру немачке трупе биле у предграђима совјетске престонице, и 
овај стратешки кључан град остао је неосвојен.

Интензивна немачка офанзива на Истоку омогућила је делимичан 
предах Великој Британији која је у јулу 1941. године склопила војни 
савез са Стаљином. Ни месец дана касније, САД и Британија објавиле 
су Атланску повељу, политички документ од фундаменталног значаја, 
у коме су дефинисане основе послератног развитка. Иако је у тренутку 
свог настанка Атланска повеља деловала као скуп лепих жеља на папиру 
и имала и пропагандну функцију, развој ратне ситуације утицао је да 
све савезничке државе подрже повељу, узимајући је за основ међународ-
них уговора и општи контекст међународних односа током и након рата. 
Овоме је значајно допринело улажење САД у рат крајем 1941. године, на-
кон јапанског напада на Перл Харбор.

Истовремени напад који су јапанске снаге извеле на Перл Харбор, 
Хонг Конг и Тајланд,4 значио је нове објаве рата, од којих је свакако нај-
важнија била Хитлерова одлука да објави рат САД. Тиме се Немачка 
практично нашла разапета на три фронта, што је знатно убрзало њен 
слом. Стаљин је поступио знатно прагматичније, одлучивши да поштује 
уговор о ненападању који је имао са Јапаном и фокусира све снаге на 
контраофанизиву против немачких трупа. Оваква одлука свакако је 
била барем делимично изнуђена, јер су ратна дешавања из 1941. године 
из темеља уздрмала совјетски систем и друштво: Црвена армија, моћна, 
бројна и технолошки савремено опремљена, изгубила је у првим месе-
цима рата готово два милиона бораца, а Немци су са великом лакоћом 
заузели значајан део територије Совјетског Савеза. Стаљин је имао мно-
го тешкоћа да прилагоди пропаганду, државну политику и идеолошку 
индоктринацију реалној ситуацији али је на крају у томе потпуно успео, 
избегавши одговорност за велико страдање своје војске и народа, успе-
вајући чак и да се наметне као свенародни симбол Отаџбинског рата 
(Kalvokarеzi, Vint, 1987: 368–376).

Почетак 1942. године дао је нови смисао Атланској повељи: 1. јануара 
1942. потписана је декларација Уједињених нација, програмски доку-
4 Услед ограничења у обиму које намеће природа овог рада, развој ратних дешавања 

на пацифичком фронту дат је у крајње сведеној форми. Знатно детаљнији описи 
свих значајнијих битака и историјских процеса које су пратили ратовање импе-
ријалног Јапана налазе се у општој литератури посвећеној Другом светском рату, 
која је коришћена и у овом раду (Kalvokarеzi, Vint, 1987; Beevor, 2012).
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мент Савезника за рат против Осовине. Међу првих 26 земаља-потпи-
сница ове декларације нашли су се СССР, САД, Велика Британија (са 
доминионима), као и Краљевина Југославија. Декларација се позивала 
на вредности Атланске повље, неопходност укључивања „у заједничку 
борбу против дивљачких и бруталних сила које желе да потчине свет” и 
обавезивала владе држава-потписница да 1) употребе све ресурсе, војне 
и економске, против чланица Тројног пакта са којима су се налазиле у 
рату, и 2) да сарађују са осталим владама држава-потписница, те да не 
склапају сепратна примирија или мировне уговоре са непријатељском 
страном. „Уједињеним нацијама у борби за слободу” до краја рата при-
дружила се још 21 држава а декларација из јануара 1941. постала је сво-
јеврсни темељ Организације Уједињених Нација.

У погледу војних операција период 1942–1943. представљао је кон-
траст муњевитим осовинским офанзивама из 1940. и 1941. године. На 
Источном фронту Немци су зауставили совјетску контраофанзиву код 
Керча и Харкова, а потом покренули нови талас напада у лето 1942. 
Немачка Група Армија А форсирала је долину реке Дон и релативно 
лако зазузела нафтна поља Кавказа и кубањску степу, али је Група Ар-
мија Б опкољена и након вишемесечних крвавих борби око Стаљингра-
да великим делом уништена крајем исте године (Beevor, 2012: 356–373). 
Стаљинградска битка значила је прекретницу у рату на простору Евро-
пе: Осовина је изгубила примат на Источном фронту, губици су били 
огромни, а Хитлер је био приморан да по први пут упозна немачку јав-
ност са тежином претрпљеног пораза. Слично стање било је и на Сре-
доземљу: осовинска офанзива заустављена је код Ел-Алајмена у августу 
1942, након чега је уследила контраофанзива Савезника и искрцавање на 
територију Француске Северне Африке (Beevor, 2012: 374–386).5 Након 
низа успеха на пацифичком ратишту, и империјални Јапан доживео је 
први велики пораз, у вишемесечним операцијама познатим као Битка за 
Гвадалканал (август 1942–фебруар 1943). Симболички, битка за Гвадал-
канал имала је на Пацифику значај раван стаљинградској бици: након 
великог слома, Осовина је изгубила иницијативу и развој ситуације је 
био знатно повољнији за Савезнике.

Током лета 1943. године одиграле су се неке од кључних битака у 
рату: у великој тенковској борби код Курска немачке снаге убедљиво су 
поражене, а савезничке трупе искрцале су се на Сицилију у јулу (Beevor, 
2012: 469–505). Истовремено, интензивирана су бомбардовања немачких 
градова, која су, осим удараца немачкој привреди и ратној индустрији, 
односила и на хиљаде цивилних жртава. У септембру је Италија капиту-
5 Када је ова француска колонија прешла на страну Савезника Хитлер је окупирао 

вишијевску Француску.
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лирала, али су немачке снаге успеле да ослободе Мусолинија и форми-
рају сателитску државу у севреној Италији. На конференцији у Техерану 
крајем 1943. састали су се Черчил, Рузвелт и Стаљин и уговорили от-
варање „другог фронта” у Европи, тј. искрцавање савезничких трупа на 
територију Француске.6 Совјетски Савез се обавезао да ће објавити рат 
Јапану у року од три месеца по капитулацији нацистичке Немачке. Кра-
јем 1943. године пораз Осовине био је неминовност која је само чекала 
своје остварење а савезничко руководство све се више бавило питањима 
послератних односа.

Наредна ратна година почела је великом совјетском офанзивом на 
северу, којом је крајем јануара окончана опсада Лењинграда, једна од 
најдужих у историји ратовања. Током пролећа совјетске снаге ослобо-
диле су Крим и већи део Украјине, а продреле су и у Румунију. У јуну је 
освојен Рим и почела операција „Оверлорд” – искрцавање у Нормандију. 
Немачке снаге стално су потискиване и Париз је ослобођен у августу. 
Совјети су разбили немачку Групу армија Центар и ослободили Бело-
русију и већи део Пољске. Совјетска офанзива на југоистоку произвела 
је државне ударе у Румунији и Бугарској и ове земље пришле су Савез-
ницима. Током септембра и октобра ослобођена је окупирана Србија. 
Савезници су имали великог успеха и на пацифичком ратишту: у јуну 
је у Филипинском мору америчка морнарица задала смртне ударце ја-
панској флоти, уништивши 3 носача авиона и преко 500 ваздухоплова. У 
заливу код Лејте, практично у наставку исте битке, половином октобра 
1944. године уништено је још тридесетак јапанских бродова, од чега 11 
разарача, и око 300 авиона. Тиме је решено питање победника поморског 
окршаја на Пацифику (Kalvokarеzi, Vint, 1987: 682–686).

Средином децембра 1944. године нацистичка Немачка повела је сво-
ју последњу офанзиву против Савезника (Beevor, 2012: 654–673). Главни-
на немачких трупа напала је савезничке положаје у Арденима али није 
остварила готово ни један стратешки циљ током 40 дана борби. На Истоку 
је Црвена армија (ојачана пољским одредима) ослободила остатак Пољс-
ке и заузела источне делове Пруске. Стаљин, Черчил и Рузвелт састали 
су се поново, овога пута у Јалти на Криму, у фебруару 1945. године. На 
овој конференцији одлучено је да се Немачка мора приморати на без-
условну капитулацију, као и да ће након рата бити подељена у четири 
окупационе зоне, демилитаризована и денацификована.7 У периоду од 
6 Конференција у Техерану имала је велики утицај и на догађаје у Југославији, јер 

је на њој донета одлука да се подржи НОП, а да се помоћ генералу Михаиловићу и 
Југословенској војсци у Отаџбини значајно смањи.

7  На Јалти је такође одлучено да се формира пољска влада са комунистима на челу. 
Стаљин се обавезао да ће дозволити слободне изборе у Пољској али се то није дого-
дило. Једна од тема конференције била су и избегла и расељена лица југословенске 
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фебруара до априла 1945. Савезници су, офанзивом из више праваца, ос-
вајали део по део Немачке, а крајем априла са историјске сцене нестали 
су и Мусолини (стрељан од италијанских партизана) и Хитлер (самоу-
биство). Током прве половине маја преостале армије Осовине у Европи 
извршиле су безусловну предају, а централни догађај у том погледу била 
је безусловна капитулација Немачке, коју је у Берлину 8. маја потпи-
сао главнокомандујући немачких снага, фелдмаршал Вилхелм Кајтел.8 
Јапански отпор на Пацифику потрајао је још неколико месеци захва-
љујући фанатичности јапанских бораца и дубокој милитаризованости 
јапанског националног духа. На последњој конференцији руководства 
Савезника састали су се у Потсдаму, јула 1945, Стаљин, Черчил и Хари 
Труман (Рузвелтов наследник у САД). На овом састанку утврђени су 
правци даљег развоја Европе и решена нека од питања везаних за ратне 
репарације, док је Јапану упућен захтев за безусловном предајом, уз по-
мињање „новог моћног оружја” од стране председника Трумана. Како 
је јапанско руководство одбило капитулацију, САД су бациле аутомс-
ке бомбе на Хирошиму 6. и Нагасаки 9. августа, проузрокујући преко 
100.000 цивилних жртава. Готово истовремено, Совјетски Савез напао је, 
и са великом лакоћом освојио, јапанске територије у Манџурији, као и 
Сахалин и Курилска острва. Предаја Јапана уследила је крајем месеца, 
а капитулација је званично потписана на америчком ратном броду „Ми-
сури”, 2. септембра 1945. године, чиме је и завршен Други светски рат.

3.Европаподокупаторскомчизмом: 
ратнизлочини,Холокауст,експлоатација

На основу кратког прегледа ратних дешавања у Другом светском рату 
изнетог у претходном поглављу овог рада јасно се уочава да је одговр-
ност за избијање ратова лежала на земљама Осовине, што је потврђено и у 
Нирнбершком процесу. Агресорски ратови које су нацистичка Немачка, 
фашистичка Италија и Јапан повели против већег броја земаља били су 
праћени екстензивним ратним операцијама, масовним бомбардовањи-
ма из ваздуха и артиљеријским дејствима и проузроковали су стотине 
хиљада невиних цивилних жртава. Живот у оним земљама Европе које је 
окупирала нацистичка Немачка, а у појединим случајевима и фашистич-

и совјетске националности. Западни савезници обавезали су се да ће новим југо-
словенским властима и СССР-у изручити ова лица, која су у својим отаџбинама 
углавном била тражена због сарадње са окупатором.

8 Будући да је капитулација обављена у време када је по московском времену већ 
био 9. мај, развило се одвојено прослављање овог важног историјског чина: Дан 
победе у западној Европи се слави 8., а у Русији (некадашем СССР-у) 9. маја.
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ка Италија, био је и након престанка борбених дејстава готово подједнако 
трауматичан. Како је то сликовито описао Џон М. Робертс, истакнути 
историчар, „немачка владавина на окупираним територијама била је за-
страшујућа, а често је то и желела да буде” (Робертс, 2002: 617). У обла-
стима које су нацисти сматрали делом немачког „животног простора” 
локално негерманско становништво (најчешће Словени) било је подвр-
гнуто суровој репресији, ограничавању људских и грађанских права, а 
неретко и системској денационализацији, односно германизацији. Доса-
дашња историографска истраживања детаљно су осликала овај процес на 
примерима Корушке, Словеније, те делова Пољске и Чешке, у којима је 
забрањивана употреба словенских језика, затваране су словенске школе 
и установе културе, а становништво (посебно омладина кроз просвету) 
подвргнуто интензивној германизацији (Ferenc, 1979; Vošahlíková, Rochet, 
Weiss, 2006: 129–152). Са освајањем Пољске почела су и масовна принудна 
расељавања становништва, која је требало да послуже као увод у немач-
ку колонизацију. За регион Познања, у коме су Немци чинили свега око 
7% популације, план је био да се Пољацима омогући образовање само до 
12. године живота, док би се локалним Немцима организовало појачано 
школовање у циљу олакшавања културне доминације. Како је нацистич-
ки функционер Хајнрих Химлер изјавио: „циљеви пољске четворогоди-
шње основне школе су да се научи једноставна аритметика до 500, писање 
нечијег имена и прихватање принципа да је Божја воља да се Немцима 
указује покорност, те развијање понизности, марљивости и поштовања. 
Не сматрам да је читање корисно” (Vošahlíková, Rochet, Weiss, 2006: 133). 
У областима Алзаса, Лорене и у Луксембургу (као и једном мањем делу 
Белгије, у коме је становништво говорило немачким језиком) такође је 
вршена германизација, јер су оне сматране делом ужег немачког Рајха. 
У жељи да спроведе што јачу и ефикаснију германизацију ових области, 
нацистички врх је наредио затварање свих приватних и католичких шко-
ла, уместо којих су уведене немачке школе, са наставницима и надзор-
ним особљем послатим из предратних делова Немачке. Већ од октобра 
1940. почело се са идеолошком индоктринацијом омладине и ученика; од 
почетка 1942. деца су охрабривана да приступе Хитлерјугенду, а од авгус-
та те године учешће у овој организацији постало је обавезно (Vošahlíková, 
Rochet, Weiss, 2006: 129–152).

Нацистичка немачка организовала је екстензивну привредну екс-
плоатацију готово свих територија које је окупирала, што је за после-
дицу најчешће имало велико сиромаштво и општу несташицу неопход-
них намирница које су погађале становништво (Kalvokarеzi, Vint, 1987: 
204–218). Посебно су тешке биле велике прнудне реквизиције („откуп”) 
хране и сировина, које су, у нпр. окупираној Србији и Грчкој изазвале 
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масовно гладовање становништва (Mazower, 1993; Милићевић, Никоди-
јевић, 2011; Милићевић, 2012: 77–92). Окупатор је принуђивао локалне 
власти на монетарне шпекулације које су резултирале хиперинфла-
цијама и додатно отежавале живот грађана, а посебно од 1941. године 
масовна су била и одвођења у Немачку на принудни рад.

Нацистички окупатор сурово је сламао и у крви гушио отпор на оку-
пираним територијама. На простору окупиране Србије за једног рање-
ног Немаца стрељано је 50, а убијеног 100 локалних становника; слична 
окупациона политика спровођена је и за време оружаног устанка у Грч-
кој, као и у Француској у једном краћем периоду (Mazower, 1993). Оку-
патор је често, у мерама одмазде против припадника покрета отпора и 
њихових помагача (јатака) спаљивао читава села, масовно хапсио и од-
водио становништво у логоре, или га упућивао на принудни рад у Тре-
ћи рајх (Глишић, 1970). У дугом низу ратних злочина које су починили 
нацистичка Немачка и њени савезници својом масовношћу и суровошћу 
истиче се Холокауст, здружени подухват у циљу истребљења јеврејског 
народа (Laqueur, Tydor Baumel, 2001: xiii–xix; Longerich, 2010: 133–421). 
Према релевантним подацима центра Јад Вашем, током Другог светског 
рата нацисти су организовали убијање готово 6 милиона Јевреја, од чега 
је у само у периоду најинтензивнијег спровођења тзв. „коначног решења”, 
од априла до новембра 1942. године, страдало око 2,5 милиона припад-
ника јеврејске заједнице. Они су убијани изгладњивањем, пребијањем у 
логорима и гетоима, стрељањем или гушењем у гасним коморама. Иако 
су Јевреји били највеће жртве немачке политике 1933 –1945. нису били 
једини објекат нечовечанског поступања немачке војске: у складу са 
идеолошким и расним назорима нациста и совјетски заробљеници тре-
тирани су на сличан начин, што је било у супротности са међународним 
конвенцијама о правима ратних заробљеника.

Злочини сила Осовине, а у првом реду нацистичке Немачке, иза-
зивали су згражавање цивилизованог света и били додатни кохезивни 
фактор у организацији отпора и борбе против фашизма. Масовних рат-
них злочина било је и на пацифичком ратишту: довољно је илустративна 
епизода масакра у Нанкингу (Нанђину), у коме је, током шест недеља 
децембра 1937. и јануара 1938, убијено око 300.000 цивила и почињено 
преко 20.000 силовања, често праћених бруталним сакаћењем жена и 
девојака (Chang, 1997).
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4. Послератни свет:  
Хладнират,антифашизамињеговеинструментализације

Основе послератног светског поретка постављене су Атланском по-
вељом и Декларацијом Уједињених нација, а прецизиране савезнич-
ким конференцијама у Техерану, Потсдаму и на Јалти. Људска права и 
слободе за које су се залагали Савезници (од јануара 1942. – Уједињене 
нације) током рата постали су темељ Организације Уједињених Нација. 
Организован је велики судски процес у Нирнбергу, у коме је већина 
немачког државног и војног руководства осуђена за низ ратних злочина. 
Као директна последица искуства ужаса Другог светског рата 10. децем-
бра 1948. године усвојена је и објављена Општа декларација Уједињених 
Нација о правима човека, која представља камен темељац развоја савре-
мене цивилизације (http://www.un.org/Overview/rights-.html).

Дубоке идеолошке разлике које су постојале између Совјетског Савеза 
и западних Савезника биле су већ крајем Другог светског рата изражене 
у подели интересних сфера, чиме је практично створен биполаран геопо-
литички поредак. Европске територије које је од фашизма и нацизма ос-
лободио СССР постајале су земље „народне демократије”: социјалистичке 
републике које су најчешће убрзо претваране у совјетске сателите. С друге 
стране, САД су настојале (и временом успеле) да већи део западне и цен-
тралне Европе учине зависним од сопствене политике, у чему је кључну 
улогу одиграо Маршалов план. Америчка помоћ у обнови ратом девас-
тиране Европе практично је плаћена губитком политичке и економске 
самосталности, односно укључивањем западноевропских земаља у анти-
комунистички табор на челу са САД. Хладни рат који је убрзо отпочео 
послужио је као идеалан оквир за пропагандне и политичке инструмен-
тализације антифашизма. На западу је Стаљинов режим, како у јавности 
тако и у академском наративу, често означаван као крајње тоталитаран 
и изједначаван са Хитлеровим,9 а послератни комунизам са друштвеном 
својином и ограниченим слободама грађана са међуратним фашизмом. 
Са друге стране, Совјетски Савез употребљавао је фашизам када год је 
у пропаганди требало да означи и сатанизује унутрашње и спољашње 
политичке противнике и „реакцију”, па је тако чак и комунистичко југо-
словенско руководство 1949. године оптужено да је кренуло путем успо-
ставе фашистичког поретка у земљи (Petranović, 1988: 231–233).
9  Тоталитарност Стаљиновог режима не може се довести у питање, али је чињеница да 

су генерације западних историчара користиле ову околност како би приказале Со-
вјете као искључивог кривца за све хладноратовске кризе. Чак и велики научни ауто-
ритети попут Џона Луиса Гедиса нису презали од изједначавања Стаљина и Хитлера 
и инсистирања на томе да је совјетски империјализам био главни генератор хладно-
ратовских криза и биполарности света у периоду 1945–1989. године (Гедис, 2003).
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Огрешења о антифашистичко опредељење нису била само пропаганд-
ног карактера. У хладноратовској клими заоштреног идеолошког сукоба 
обе стране посегнуле су за методама коришћеним од фашиста, нациста и 
њихових савезника током Другог светског рата. У операцији „Спајалица” 
су у Америку пребачени бројни немачки научници, који су годинама били 
у спрези са нацистичким режимом (Simpson, 1988; Hunt, 1991; Jacobsen, 
2014). Они су употребљени за убрзавање технолошког напретка и изградњу 
свемирског пројекта САД-а, а један значајан број истакнутих немачких 
обавештајних оперативаца заврбовала је Централна обавештајна агенција 
(CIA), која им је обезбедила нове идентитете и ангажовала их на антико-
мунистичком раду широм света (Aarons, 2001: 137, 273; Breitman, Goda, 
Naftali, Wolfe, 2005: 265–442; Breitman, Goda, 2010). Са друге стране, НКВД, 
КГБ, а посебно Штази, користили су у својим оперативним активностима 
и један број метода које нису биле стране ни Гестапоу. Упркос антиимпе-
ријалистичкој и интернационалистичкој пропаганди, политика Совјетског 
Савеза од 1945. године била је империјалистичка, а права и слободе гра-
ђана ове земље била су знатно нижа од оних у САД и западној Европи.

У погледу инструментализације антифашизма значајно је и југосло-
венско искуство. Послератне комунистичке власти негирале су антифаши-
стички карактер Равногорског покрета/Југословенске војске у отаџбини, а 
практично све политичке противнике режима означавали су као квислин-
ге и фашистичку реакцију (Borković, 1985). У земљама које су, као Југосла-
вија, прошле револуционарно искуство и имале социјалистички режим, 
неретко су у историографији (али и у уметности и у популарној култури) 
искривљено представљани догађаји и личности из предратног периода, са 
циљем да се повежу са омраженим фашизмом и на тај начин компромитују 
у очима народа. Субнор и данас инсистира на томе да је НОП био једини 
антифашистички покрет у окупираној Југославији, иако су научна истра-
живања одавно побила овакве тврдње.10 Овакве инструментализације до-
гађале су се широм света и у великој мери сведоче да су неке од најдрагоце-
нијих тековина заједничке борбе против фашизма и нацизма биле готово 
потпуно бачене у заборав, те да су уступиле место хладноратовској бици 
САД и СССР за светску доминацију.

10 У југословенској историографији, која је деценијама радила „под надзором”, међу 
првима су о антифашистичком карактеру четничког покрета писали проф. др Јо ван 
Марјановић и проф. др Бранко Петрановић, још крајем 70-их и почетком 80-их го-
дина. И један и други су били учесници НОР-а и комунисти, и нису негирали војну 
ко ла борацију четника са окупаторима. Њихови ставови временом су превладали и 
постали општеприхваћени у науци мада, и данас постоје аутори који четнике сврс-
тавају у фашисте.
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Закључна разматања

Када је Хитлер напао Пољску у септембру 1939. године, учинио је то 
из уверења да Енглеска и Француска неће испоштовати дате гаранције и 
отпочети нови светски рат. Искуства претходних година и међународних 
криза у великој мери давале су му за право, али га је историја демантовала. 
У септембру 1939. демократски свет решио је да се, иако невољно и испрва 
недовољно енергично, супротстави силама тоталитаризма у њиховом насто-
јању да креирају нови светски поредак, заснован на идеолошким и расним 
постулатима фашизма и нацизма. Рат који је уследио трајао је знатно дуже 
и био много крвавији него што су савременици претпостављали у време 
његовог почетка. На крају, уз огромне жртве, победила је велика антифа-
шистичка коалиција, чији је политички програм прокламован у Атланској 
повељи и Декларацији Уједињених нација. На темељу ових докумената и 
њихових фундаменталних вредности: демократије, једнакости, људских 
права и слобода, развијао се већи део света након 1945. године.

Други светски рат био је снажан замајац технолошком развоју и по ли-
тич кој еманципацији, што је временом довело до трајних промена у по гле ду 
политичких и људских права, као и до убрзане деколонизације у го ди нама 
након рата. У вредносном погледу, послератни свет развијао се на тековина-
ма антифашизма. Антифашизам је постао основно морално и цивилизациј-
ско опредељење, али је било много његових злоупотреба и инструментали-
зација, а мора се приметити и да су, у западним демократи ја ма и земљама 
социјалистичког лагера, постојала различита, неретко суп рот стављена, ту-
мачења његове суштине. Иако је и хладноратовска ера донела низ ужасних 
ратова са мноштвом невиних жртава (довољно је истаћи Вијетнам и Кореју 
као примере), човечанство се није поново нашло у једном свеопштем сукобу 
какав је био Други светски рат.
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Summary: This article analyze rise of the fascism and similar totalitarian ide-
ologies, which have served as a political foundation for some of the cruelest regimes 
in history. Fascist Italy and Nazi Germany pushed the entire world into WW2 with 
their aggressive and expansionistic policies. Total war brought great suffering 
to millions and caused tectonic geo-political movements, resulting in permanent 
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a main foundation of post-war world development, and points to various misuses of 
antifascism in propaganda and politics during the Cold war era.
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