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Токомтихдванаестмесеци
„јучерашњисвет”којијеописао
ШтефанЦвајгсрушиосеуисто
времекадајерођенједандруги,
којисеуказиваокаоизузетно
насилан,технолошки,рационалан,
богохулан–свет20.века

СТОГОДИШЊИЦА

Жан-Кристоф Буисон

П
остојилиуисторијисветагодинато
ликоодлучујућакао1917,чијустого
дишњицууправопрослављамо?Не
постоји.Билода јеупитањуполи
тички,војни,друштвени,културни

илиморалниконтекст,билодајеречонауци
илигеополитици,немајојравнеуисторији.
Токомтихдванаестмесеци„јучерашњисвет”
којијеописаоШтефанЦвајгсрушиосеуисто
времекадајерођенједандруги,којисеукази
ваокаоизузетнонасилан,технолошки,раци
оналан,богохулан–свет20.века.Просудимо
сами:тегодинесууРусијиизбиледвереволу
ције;једнаумарту,урушившизанеколикода
намонархијуиједнудинастију,Романове,која
јетокомтривекачврстодржалавласт;друга,
која јеизбилауновембру,устоличила јето
талитарнисистемкакавдотаднијевиђен,ко
јисепроширионаЕвропу,апотоминадруге
континентеикојијеоднеовишедесетинами
лионажртава.

Реакцијанањеговоуспостављањејебилора
ђањедвадругавеликасмртоноснатоталитарна
система–фашизамикомунизам.

СтварањеЈугославије

ТегодинесуСједињенеДржавепрекинулесво
јутрадицијуизолационизмаиодлучиледасе
умешајууевропскепословеангажовањемве
ликогбројатрупаусукобудалекоодсвојете
риторије.Овајдогађајнијебезазлен:тимесу
Американциинаугурисалисвојсамопрокла
мованистатус„светскогжандарма”иистакли
даторадеуиме„моралнихвредности”.Какоје
тотадапонављаопредседникизредовадемо
кратаВудроВилсон(којијеизабраннеколико
месециранијепоштојеобећаоданикаданеће
увестинацијуукрвависукобкојисеодвијао

уЕвропиод1914),речјеосукобуизмеђуци
вилизације(којујеАмерикатребалодаотело
творује)иварварства(оличеногуНемцима,
ТурцимаиАустроугарима).Овајаргументје
Вашингтонпотомбескрајнопонављаотоком
читавог20.века,сведоданас,какобиоправдао
својеинтервенције(укључујућииуЈугослави
јииСрбији)…
Тегодинејебившилидериталијанскихсоци

јалистакојијепостаонационалистаБенитоМу
солиниписаокакоњеговаземљаимапотребу
данањеночелодођелидеркоји„познајенарод,
којићемубитипријатељ,којићегаводитии
њимеуправљати,акојепотребноисилом”;за
метакфашизмавећјету.
Сасвојестране,једанкинескистуденткојисе

зваоМаоЦедунгосниваДруштвозапроучава

њеновогнародаукомепозиванауништавање
„четирисветскепошасти”:цркве,капитализма,
монархијеидржаве–програмкојиједелимич
носпровеонакон1949.године.
УИндијијеизвестанГандиуспеодаодбри

танскогокупатораизнудиобећањео„аутоном
нојвлади”.
УБечуједаннеуспелиаустријскисликарко

јијеприступионемачкојвојсци,АдолфХитлер,
остављачеткицеиокрећесеполитичкомира
сномантисемитизму.
ТеистегодинеБлискиистокдоживљавапрео

креткојијенаговестиомрачнубудућност.Иско
ристившислабљењеОсманскеимперије,Енгле
зисуушлиуБагдадиЈерусалим,преузимајући
контролунадрегиономчијесебогатствоунаф
тиигасујошнијенаслућивало,којисупокуша

валидапреузмутокомчитавог19.века.Акосу,
прекоЛоренсаодАрабије,обећалиарапским
племенимаполитичкууправуунеколикообла
сти(будућиЈордан,Сирија,ИракиСаудијска
Арабија)уистовремесудалигаранцијеЈевреји
мазанационалноудомљењеуПалестини.Ова
двострукаиграјенајавилабескрајнесукобеко
јираздирурегионод1948.године.
А Европа?Из војног угла пропаст руског

фронтаииталијанскипоразкодКапоретасу
обележилигодину.АлиКрфскадекларацијаод
20.јулајеважандипломатскидогађај.Подр
жанодФранцуске,којајеод1916.годинепри
милахиљадесрпскихизбеглицаиомогућила
обнављањевојске,којаје,годинуданакасни
је,кренулаупобедоносноослобађањесвојезе
мљеподокупацијомНемачке,Аустроугарске

иБугарске,шефсрпскевладеуегзилуНикола
ПашићпотписаојеспоразумсаХрватомАнте
Трумбићем,председникомЈугословенскогод
борауЛондону,којијепредвиђаоуједињењеу
једнунацијуСрба,Хрвата,СловенацаиЦрно
гораца.НарушевинамаХабзбуршкеимпери
јеподигнутаједржава,ујединившисловенске
народекојисусепротивсвојевољеборилина
супротнимстранамаусукобу.
Полеткојијепратиоовајспоразумкрије,ме

ђутим,суштинсконеслагањеокоорганизације
те„Југославије”–далићебитифедералнаили
централизована.ДалићеСрби,којисусебори
линастранисавезника,имативишеправаод
ХрватаиСловенаца,којисубилиуаустријским
трупама(међуњимаиизвесниЈосипБроз)?Да
лићесистемуставнемонархијекојијезадржан

битидовољнојакдасеодупресецесионистич
кимтенденцијамакојесусеубрзопојавиле?
Крфскадекларацијаодличноилуструјеоношто
јебила1917–годинаукојојсепрофилисалока
конајбоље,такоинајгореу20.веку.Најбоље?
Србисунапоконуспелидасеујединеподис
томзаставом.Најгоре?Власткојусуделилиса
суседимакојисусесањимаујединилисамода
бисеизбавилиаустроугарскихстега,пренего
штоћезатражитипотпунунезависност–циљ
којисупостигликрајем20.векапоценустра
шнихсукоба.

Уметнициитоталнират

Овудволичностналазимоиудоменунауке.На
предакјевишеструк.МаријаКири,двострука
добитницаНобеловенаградезафизикуихе

мију,поставилајетемељепрвогцентразабор
бупротивракауФранцускојипомоглабољем
лечењужртавасафронташаљућирендгене,ко
јимајебрзомогаодасеутврдистепенповреда
војника.СигмундФројдјеобјавиоесејТу га и 
ме лан хо ли ја,укојојјеизнеоконцепткојиомо
гућавабољеразумевањељудскепсихологије–
суперего.АлбертАјнштајн,којитекштосера
стаоодсвојесупругеСрпкињеМилевеМарић,
наставиојесареволуционарнимистраживањи
магравитацијеидошаодочетириједначине
гравитационогзрачења.
Уистовремесусеназемљи,уморуииспод

мора,уваздухупојавилесвемодернијесмрто
носнемашине.Почелајеератенкова,авионаи
гаса–инструменатазамасовнепокоље.
� Наставак�на�другој�страни

Зашто је 1917. променила свет

КристоферНевинсон,Путевиславе

ФернанЛеже,Партијакарата ФеликсВалотон,Верден

КалиграмГијомаАполинера Маљевич,Беликвадратнабелојпозадини
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Наставак�са�прве�стране
УИпру,уБелгији,извршенисуексперименти
сабојнимотровомкојинападаочииплућаи
изазиваопекотиненакожи,чакипрекоодеће.
Уупотребујеушаопојам„тоталнограта”(који
легитимишенападнацивиле).Упоредосапро
цесомдехуманизације,идејаиндустријализаци
јесмртисеприхватала,подстицалаиразвијала.
СутраћетобитиАушвициХирошима.Ашта
ако,каоштојеговориоЖанКокто,„напредак
дугујеморазвојуједнегрешке”?
Година1917.је,дакле,нужновишемрачна

негосветла?Не.Уметници,каоштојеточесто

случај,спаслисујојчаст.Међуњимавладанад
метањеуинвентивностиистваралаштву.Након
штојепуштенизвојскезбогповредеглаве,Ги
јомАполинерјеизмислиоречнадреализам,ра
дионапредставамакојесуизазвалескандали
написаосвојјединикалиграм(песмууформи
цртежа)убоји.
УШвајцарској,НемачкојиФранцускојпоја

виоседадаизам,покреткојијеизмениокњи
жевнеиликовнекодове.РусМаљевичсликао
јесвоје„белеквадратенабелојпозадини”.УЊу
јоркујеМарселДишанизложиописоарназван
„Фонтана”.Настаојескандалиделојесклоњено.

Касно,концептуалнаумет
ностјерођена:акојеумет
никодлучиодајепредмет
за свакодневну употребу
уметничкодело,ондајето
уметничкодело;краљба
лона на надувавање,Џеф
Кунс,сетиосетогау21.ве
ку.Неколико километара
даље, уФиладелфији,пет
белихАмериканацаитали
јанскогпорекланаправили
супрвиснимакуисторији
џеза–„LiveryStableBlues”,
накомесечујузвуцитру
бе,клавира,бубњева,кла
ринетаитромбона,алии
животиња!
Подутискомратнихтра

ума,сликариексперимен
тишу изражавајући своју
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НаЈонскомострву,накрајутешких
преговораукојимасудвестране
показивалемеђусобноподозрење
инеразумевање,ујулу1917.
потписанајеКрфскадекларација,
општидокументосагласностикоји
јеобиловаодвосмисленостима
инедореченостима.Пашићи
представникЈугословенског
одборасусесложилиостварању
КраљевинеСрба,Хрвата
иСловенаца,наоснову
идеологијео„троименом“
југословенскомнароду

ПОГЛЕДУНАЗАД

Ста ни слав Сре те но вић*

З
аразликуодпобеданаЦеруиКолуба
риавгустаиновембра–децембра1914,
повлачењакрозЦрнуГоруиАлбанију
одоктобра1915.дофебруара1916.и
пробојаСолунскогфронтасептембра

1918,већинаСрбапотоњихгенерацијазабо
равилајенадогађајеиз1917.године.Година
1917.билајепресуднаутокуПрвогсветског
рата.УлазакСједињенихАмеричкихДржавау
ратуаприлу,рускареволуцијаииталијански
поразодАустроугарскекодКапорета(Коба
рида)уновембруутицалисунаодносеснагау
југоисточнојЕвропинавојном,политичкоми
дипломатскомплану.Каквојетовремебилоза
Србекојисусекаовојнициицивилиналазили
расутинаСолунскомфронту,усавезничкими
неутралнимземљама,уокупиранојСрбијии
унутарпротивничкеАустроУгарске?
Крајем1916.године,послепобеданаГорни

чевуинаКајмакчалануизаузећаБитоља,зна
чајногградатадашњенационалнетериторије,
српскоисавезничконапредовањејезауставље
но,аСолунскифронтстабилизован.

Војниулог

Утокуследеће,1917.године,наовомфронту
нијебилосукобавећихразмера,фронтсени
јепомераоиниједнаодзараћенихстранани
јемогладаоднесепревагу.Централнесилесу
наСолунскомфронтудржалеублокадисрпску
војску,францускуИсточнуармијуијединице
британске,италијанскеигрчкевојске.Немач
кивојсковођаЕрихфонФалкенхајнјеиронич
ноговориодајеСолуннајвећизаробљенички
логорурукамаЦентралнихсила.
ГлавнокомандујућиснагаАнтантенаСолун

скомфронту,францускигенералМорисСарај,
нијесеслагаосасвојимбританскимииталијан
скимсавезницима.Уфебруару–марту1917.го
динесрпскавојскаисавезницинафронтуни
сууспевалидаускладесвојеакцијесасрпским
устаницимауТоплиципротивтешкебугарске
иаустроугарскеокупацијеСрбије.УБритани
јииФранцускојмногисучактражилизатвара
њеСолунскогфронта.Кадаједошаонавласту
Францускојуновембру1917,ЖоржКлемансоје
сумњаоудоприносИсточнеармијеиизражавао
сесаниподаштавањемоњенојспособностида
оствариуспешнуофанзиву.Већследећегмесе
цајесмениоСарајаинањеговоместопоставио
енергичноггенералаАдолфаГијомакојијеус
поставиовишеслогемеђусавезницима.Поред
проблемаукоманди,јављалесусеилингвистич
кеикултуролошкебаријеремеђувојницимана
овомпосебном,шароликомфронтусаучешћем
веомаразличитихнационалнихиколонијал

нихтрупа.Какобисеојачалавезасрпскихтру
паунутаркоалиције,регентАлександарисрп
скакомандасуинсистиралинаприближавању
Французимаијачањуфранцускосрпскогпри
јатељствакојејебилорезултатборберамеузра
меуодбраниБеоградауоктобру1915,токомпо
влачењадоЈадранскогмора,српскогопоравка
наКрфуипрвихзаједничкихоперацијанаСо
лунскомфронту.„Францускосрпскиакциони
комитет“јеоснован1917.уСолунусациљемда
подстичеразвојинтелектуалнихиекономских
везаизмеђудванародакаоидапропагирамеђу
Србимафранцускијезикилитературу.Поштоје
нафронтутегодинечестовладалозатишје,би
лојепотребнодасеорганизујесвакодневнижи
вотвојника.Затонисубилиреткислучајевида
официрисрпскевојскеокупесвојевојнике,ве
ћинскипорекломсаселаиузнатномбројуне
писмене,оковатре,каотокомњиховогсеоског
живота,какобиимнагласчиталиписмаидопи
снице.Другисучиталисрпскуштампуодкојеје
одређенибројлистоваизлазиоуСолуну.Неко
ликосрпскихвојнихспортскихекипаигралоје
фудбалпротивфранцускихилибританскихса
борацаспортиста.
Политички,заСрбејеСолунскифронтбионе

сигураниопасанфронтнакомесеодлучивалоо
будућностињиховеотаџбине.Послеповлачења
политичкиживотСрбајерелативнобрзообно
вљеннаКрфугдејезаседалаНароднаскупшти
наигдејеборавилавладасаНиколомПашићем
начелу,докјерегентАлександарборавиосавој
скомнафронту,уСолуну.Српскиполитички
животуегзилубиојеизузетносложенитежак.
Првуполовину1917.годинеобележиојеепи
логсукобаизмеђусрпскихцивилнихивојних
власти,измеђурегентаивладе,саједнестра
не,итајнеорганизације„Уједињењеилисмрт“

(„Црнеруке“)сапуковникомДрагутиномДи
митријевићемАписомначелу,садругестране.
Оваогранизацијајепослепоразаиповлачења
1915/1916.пребациваларегентуивладидасу
лошеводилиполитикуивојнеоперације,што
јеизазваловеликегубиткељудскихживотаи
окупацијуСрбије.Подоптужбомдасуспрема
лиатентатнарегентаидржавниудар,чланови
овеогранизацијесуухапшениипогубљениу
јуну1917,послепресудевојногсуданаСолун
скомпроцесу.Многапитањајошувекостајубез
одговораувезисаовимсудскимпроцесомкоји
јечакревидиранукомунистичкојЈугославији
1953.године.Тешкојерећиукојојмеријепи
тањеевентуалногсепаратногмираизмеђуСр
бијеиЦентралнихсилаигралоулогууопту
жбиипогубљењупуковникаДимитријевића
ињеговихистомишљеника.Такође,остаједа

серасветлииулогавојводеРадомираПутника
којијесматранзаштитникомовеорганизације
икојисеувремепроцесаналазионалечењуу
Француској,гдејеиумромаја1917.Солунски
процесјеимаоодјекаиусавезничкимвојним
идипломатскимкруговимаприсрпскојвлади,
нарочитокодФранцуза–најзначајнијихпо
државалацаСрба:првојепромењенфранцу
скивојниаташе,азатимјеусептембру1917.
опуномоћеногминистраОгистаБопазаменио
Жозефд’Фонтене,дотадашњипосланикуАл
банији.Усвакомслучају,послепогубљењапу
ковникаДимитријевића,регентАлександари
Пашићсупоновоуспоставилипрвенствоци
вилненадвојномвлашћу.

Дипломатскапревирања

Фебруарскареволуција,азатимбољшевичкау
новембру(октобрупојулијанскомкалендару
тадауупотребиуРусији)ипроменарежимау
Русијиослабилисумеђународнуматеријалнуи
моралнупозицијусрпскекруне,владеивојске
којисусеналазиливанотаџбине.Садоласком
бољшевиканавластуРусијииизласкомРусије
изратанаконпотписивањамирауБрестЛитов
ску,Србисуизгубилисвогвеликог,вековног,
православногисловенскогзаштитника.Одно
сиСрбасасавезницима,Французима,Британ
цимаиИталијанима,одвијалисусенадаљебез
рускихуслугаипосредовања.Италијанскипо
разубицикодКапорета,укојојсусепротив
српскихсавезникапосебноодлучноборилеау
строугарскехрватскеисловеначкејединицеи
командантисрпскогпорекла(генералСветозар
БоројевићфонБојна),показалисуФранцузима
иБританцимадаиталијанскосавезништвомо
жедасепретворитиутерет,штојемоглодаоја
часрпскепозицијеувезисаидејомуједињења

Измеђуратних
операција,политичких
сукобаидипломатских
притисака,ишчекивање
којејеносила1917.
годинапосебносе
осећалокодСрба
наСолунскомфронту
одкојихсунајвећиброј
биливојницисељаци
српскевојске

1917 – го ди на срп ских не из ве сно сти

Жан-КристофБуисонје
заменикдиректораредак-
цијемагазина Фи га ро,води-
тељемисијеИсторијскишоу
наканалуИсторија,аутор
књигаМи хај ло вић, хе рој ко
га су из да ли са ве зни ци,Укус 
Бе о гра да,Исто ри ја Бе о гра
да,Звао се Вла сов,Уби је ни 
у атен та ту.Његованова
књига1917, го ди на ко ја је 
про ме ни ла светуправоје
објављенанафранцуском
уиздањуиздавачкекуће
Перен.

Српскивојнициицивилиизмеђу1916.и1917.АрхивфранцускогМинистарствакултуреиинформисања
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Трамповексенофобичнеизјаве
оимигрантимаизидунаграници
ињеговратоборниставпрема
муслиманскомсветуиКини
показујуданетребаимати
превишеилузијаоприроди
оногаштоседогодилоуСАД.
Промененасталеу2016,
збогзначајаовеземље,
суштинскићеутицати
накултурнииполитички
пејзажсвета

ПРЕГЛЕД

Ми лош Ко вић

Г
одина2016.можесе,посвиммери
лима,назвати„преломном“и„исто
ријском“.Људитоосећају,алијошне
умејудаобјаснештасеизаштодого
дило.Чему,уосталом,можемодасе

надамоунаредној,2017.години?
НастављенасукрвопролићауАвганиста

ну,Ираку,Сирији,ЛибијииЈемену,којасу
покренулеполитичкеивојнеинтервенције
САД,ЕУ,НАТОињиховирегионалнисаве
зници.Непосреднапоследицасурекеими
гранатакојесузапљуснулеЕвропскуунију.
Изгледада,доксуразрађиванемедијске

стратегије,увремехладногратаипослење
га,никонијеразмишљаоооваквомсцена
рију.Последицаразарањачитавихдржаваи
сарадњесарадикалнимисламом,одБоснеи
КосовадоСирије,ИракаиАвганистана,јесу
итерористичкинапади,међукојимасунај
страшнијибилиониумартуијулу,уБрисе
луиНици,причемусусеујулу,каоепиде
мија,проширилиинаНемачку.
УЕвропскојунијипротеклегодинечакни

завреме„брегзита“нијебилојавнедебатео
одговорностиНАТОиСАДзаимигрантску
кризуипокољенаулицамаевропскихгра
дова.ХиљадеБританацавођенисвојимпо
словимаравнодушнопролазесвакогдана
поредамбасадеЕквадорауЛондону,укојој
језаточенЏулијанАсанж,човеккојиимје
показаокаквисузлочиниизвршениуњи
ховоиме.Политичкикоректнаосетљивост
заправатрансроднихособанеодносисеи
наАсанжовукључнусарадницуЧелсиМа
нинг,бившегБредлијаМанинга,којатруне
посамицамауСАДикојајесамо2016.го
динедвапутапокушаласамоубиство.Нема
изгледадаћеСноуден,којијеупозориољу
деширомсветадаихњиховедржавесисте

матскишпијунирају,икадамоћидасеврати
усвојуземљу.
Светоупућујенаобамрлостјавногдуха

узападнимдруштвима.„Брегзит“ипобеда
ДоналдаТрампапоказалису,међутим,да
нијетако.Биласутореферендумскаизја
шњавањапротивсопствених,отуђених,не
способнихуправљачкихелита.Гласачису
показалидаглавнеизвореневољаневидеу
ВладимируПутинуиСиЂинпингу,негоу
династијиКлинтониДејвидуКамерону.
Токомкампањезападнимедијиихнису

плашилисамоисламскимтероризмом,ру
скомпретњомикинескомпоплавом.Ово
гапутасуоптужбеишлеинарачунБориса
Џонсона,НајџелаФаражаинарочитоДо
налдаТрампа.Немасумњедасеистирепер
тоарувредаувеликоприпремаизаизборе
2017,противМаринлеПенуФранцускоји
ГертаВилдерсауХоландији.Умедијимасе
чакигласачи,атоје,услучајуБританијеи
САД,већинаонихкојисуизашлинабирач
каместа,представљајукаопаланачки,рура
лан,престарели,сиромашан,необразован,
губитнички,ауторитаран,националистич
кииксенофобичансвет.Неможемодасене
присетимодасуоваквистереотипиуовим
истиммедијимабилирезервисанизаСрбе.
Важнановостје,дакле,утомедасусесада
окренулиипротивсопственихграђана.
ПобедаДоналдаТрампабилајемногове

ћидогађајод„брегзита“.ОкретањеодЕвроп
скеунијезначићеобновуатлантскихтради
цијабританскеспољнеполитике.Другим
речима, Британија ће следити Трампове
САД.Онје,уосталом,упоређењусаБори
сомЏонсоном,ушаоумногоодсуднијису
кобсаполитичким,медијскимиуниверзи
тетскимелитама.
РобертВ.Мери,једанодуредникачасопи

саНа ци о нал ни ин те рес,тврдидасуТрампи
његовигласачиконачноодбациливеруди
настијаБушиКлинтонуизузетност,право
идужностСАДдацеломсветунамећусвоја
политичкаикултурнамерила.Изазивањеи
угрожавањеРусиједовелојесветнаивицу
нуклеарнограта.Покушајисвргавањавлада
иуспостављањадемократијеуАвганистану,
Ираку,Либији,СиријииширомБлискогис
токазавршилисусенеуспесимаимасовним
страдањима.СпољнаполитикаСАД,према
таквомначинумишљења,моралабидасеза

сниванастварниминтересима,аненаиде
олошкомфанатизму.Таква„реалполитика“
подразумевалабисарадњусаРусијоми,по
својприлици,споразумоинтереснимсфе
рама,поугледунаЈалтскопотсдамскипоре
дакуспостављенпослеДругогсветскограта.
Мери,рецимо,предлажеодрицањеСАДи
ЕУодпретежноправославнихземаља,какве
суУкрајина,Грузија,БелорусијаилиМолда
вија,алинеиодбалтичкихрепубликакоје,
какотврди,припадају„западномхришћан
ству“.Оннепомињебалканскеправославне
земље,алијејаснодабиоваквиспоразуми
моглидаимајузанимљивепоследицепоов
дашњеодносеснага.Свеусвему,поДоналду
Трампуињеговимпристалицама,унипола
ран,америчкисветуспостављенпосле1989.
вишенепостоји.
ТрампињеговигласачипоМеријуодба

цујусаглобализмомукорењеноуверењеда
сунацијаинационалнадржаваосуђенина
нестанакидабудућностприпаданаднаци
оналнимструктурама,каквесуЕУ,НАТО,
илиУН.Напротив,ујавномживотумањин
ски,полниисексуалниидентитетипоњима
немогудаимајувећизначајоднационалне
припадности.Усавременомсветугранице
негубеназначају;контроланадњима,као
иупрошлости,представљаглавниусловоп
станканационалнедржаве.
Овакватумачењапријаћепросечномсрп

скомуху.Уосновимодернесрпскеистори
јеналазисенационалнаидеја,схваћенакао
остварењеначеланародногсуверенитетаи
независности.ОдКарађорђевоготпорада
хијама,досукобасаОсманскимцарством,
АустроУгарскоминацистичкомНемачком,
Србису,уименационалнеидеје,билиустал
нимразмирицамасаимперијамаиимпери
јализмом.Незаборавимо,ипак,дасусети
сукобизавршавалисрпскимпобедама.
Трамповексенофобичнеизјавеоимигран

тимаизидунагранициињеговратоборни
ставпремамуслиманскомсветуиКинипо
казујуданетребаиматипревишеилузијао
природионогаштоседогодилоуСАД.Про
мененасталеу2016.ипакће,збогзначаја
овеземље,суштинскиутицатинакултурни
иполитичкипејзажсвета.Акосеовакона
стави,2017.ћебитигодинановихмогућно
сти,времеискоришћенихипропуштених
прилика. ¶

Су мрак гло ба ли зма 
и об но ва на ци о нал не иде је

ВикторОрбан,
ФраукеПетри,
ГертВилдерс
иМаринЛеПен,
карикатура
Бертрамса,
објављенау
холандскомлисту
„Гроене
Амстердамер”

ТрампињеговигласачипоМерију
одбацујусаглобализмомукорењеноуверење
дасунацијаинационалнадржаваосуђени
нанестанакидабудућностприпада
наднационалнимструктурама,
каквесуЕУ,НАТО,илиУН

1917 – го ди на срп ских не из ве сно сти
свихЈужнихСловенауједнудржаву.
Уствари,неколикомесецираније,улето1917,

појачанесупропаганднеактивностииусклађи
вањекоракасрпскевладеихрватских,словенач
кихисрпскихемигранатаизАустроугарскеоку
пљенихуЈугословенскомодбору.Умају1917.
годинеПашићјепозваопредставникеЈугосло
венскогодборададођунаКрфкакобиразгова
ралиоевентуалномрушењудвојнемонархијеи
уједињењуубудућности.Уистовреме,уБечу,
хрватски,словеначкиисрпскипосланициупар
ламентуизразилисужељудаостанууоквирима
реформисанеАустроугарскемонархије.НаЈон
скомострву,накрајутешкихпреговораукојима
судвестранепоказивалемеђусобноподозрењеи
неразумевање,ујулу1917.потписанајеКрфска
декларација,општидокументосагласностикоји
јеобиловаодвосмисленостимаинедоречености
ма.ПашићипредставникЈугословенскогодбора
сусесложилиостварањуКраљевинеСрба,Хр
ватаиСловенаца,наосновуидеологијео„трои
меном“југословенскомнароду,начијемчелуби
сеналазиладинастијаКарађорђевић,стимдаби
структуруиинституцијебудућедржавенакнад
нодефинисалауставотворнаскупштина.
Савезницисунаовајдокументреаговалићу

тањемиисчекивањем.УразговоримаПашића
иКлемансоауПаризууновембру1917,Кле
масојесамоизразиопохвалехеројскојсрпској
војсци.Овајставфранцускевладеупогледуује
дињењаЈужнихСловенајекарактеристичан.У
томтренутку,савезницинисурачуналинане
станакАустроугарскевећнањенуреформуи
губитактериторијауслучајудабудепоражена.
Али,поредхрватскогисловеначкогнациона
лизмаподржаногодСрбијеподплаштом„југо
словенске“идеологије,наделовеаустроугарске
територијејепретендоваоииталијанскинацио
нализам.ФранцускаиВеликаБританијасујош
одЛондонскогуговораизаприла1915.билеу
обавезидауслучајупобедеуступеИталијиау
строугаскетериторијенакојесупретендовали
ХрватииСловенциподржаниодСрба.Савезни
цисучекалидаљиразвојвојнеиполитичкеси
туацијеуЕвропитокомнеизвесне1917.године.
ЊиховставпремаСрбијијепоказивао,саједне
стране,одсуствовољедасепреузмезванична
одговорностзаплановесрпскевладеоуједиње
њуЈужнихСловенаизобзирапремасавезници
Италији,алије,сдругестране,могаодазначи
ипрећутнусагласност,„зеленосветло“српској
влади,којусу,уосталом,савезницивојноифи
нансијскиподржавали.
Утоку1917.помоћифинансирањеСрбијеје

појачаноучешћемСједињенихАмеричкихДр
жава,којенисуималеобавезепремаЛондон
скомуговору.Међутим,иакојеобзнаниоправо
народанасамоопредељење,документЧетрна
есттачакаамеричкогпредседникаВудроуВил
сонаобјављенујануару1918.такођенијепред
виђаораспадАустроугарскеинијепомињао
уједињењеЈужнихСловенаиздвојнемонархије
саСрбијом.ВилсонјеговориоообновиСрбије
иЦрнеГореиоправуСрбијенаизлазакнаЈа
дранскоморе.ЗаХрватскујепредвиђаоаутоно
манстатусунутарреформисанеАустроугарске
ињенопроширењенаградРијеку(Фјуме).
Измеђуратнихоперација,политичкихсукоба

идипломатскихпритисака,неизвесностиишче
кивањекојејеносила1917.годинапосебносусе
осећаликодСрбанаСолунскомфронту,одко
јихсунајвећибројбиливојницисељацисрпске
војске.Уморниодскоронепрестаногратовања
јошодбалканскихратова1912/1913,онисуби
лиурасцепуизмеђуснажногпатриотскогосе
ћаја–жељедаослободесвојуокупирануотаџ
бинуијугословенскогнационализма–идеједа
сеостваријединствоЈужнихСловена,накојојсу
инсистиралињиховипретпостављени.
 *историчар,Институтзасавременуисторију

генијалностнанезаборавнимплатнима:Фер
нанЛежесликаПар ти ју ка ра та,ФеликсВа
лотонВер ден,аКристоферНевинсонсликуПу-
те ви сла ве,покојојћебитиназванантиратни
филмСтенлијаКјубрикакојисеуСједињеним
Државамапојавио1957,докјеуФранцуској
биозабрањендо1975.године.
ПолКлесликабродове,каоданежелидави

диштасеокоњегадешава.
ТокомовогпериодауАргентини,анеуХо

ливуду,убиоскопимасепојавиопрвианими
ранифилмуисторији–Апо стол(El Аpóstol).То
јепричаополитичарукоји,представљајућида
желидаискореникорупцијууБуеносАјресу
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сунападали.Нијелиовапорукарелевантнаи
веккасније? ¶




