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КУЛТУРА
УМЕТНОСТ

НАУКА

Д
а ли су ства ри по сле 100 го
ди на ја сни је не го што су би ле 
пре 50 или 75? Не ма на и ме 
но вих, су штин ски ва жних 
до ку ме на та ко ји би до не

ли ра ди кал но но ву пер спек ти ву на 
пред рат не при ли ке и ак те ре „Ве ли
ког ра та”. Због то га се вре ди под се ти
ти на јед ну ста ру књи гу – пре ми је ру 
је има ла 1962 – ко ја има ре пу та ци ју 
јед не од нај бо љих ко ју је о исто ри ји 
на пи сао не ки Аме ри ка нац. Ко ји, уз 
то, ни је био исто ри чар.

То је књи га Бар ба ре Тач мен „Ав
гу стов ски то по ви”, аме рич ке ау тор
ке у чи јим је свим књи га ма (об ја ви
ла је укуп но де сет) „исто ри ја глав ни 
ју нак”. Ко ми тет Пу ли це ро ве на гра
де, не мо гав ши по про по зи ци ја ма да 
на гра ди де ло ко је се не ба ви аме рич
ком про шло шћу, „То по ве” је про гла
сио нај бо љим шти вом у ка те го ри ји 
пу бли ци сти ке.

Књи га је ду го би ла бест се лер и има
ла је мно го из да ња (ја сам чи тао оно 
са ме ким по ве зом из 2004. од 600 
стра на). На при мед бу да за пи са ње 
исто ри је та ко ком плек сног до га ђа ја 
са из у зет но ве ли ким бро јем уче сни
ка ни је би ла ква ли фи ко ва на, Тач ме
но ва је од го во ри ла да је то у ства ри 
би ла ње на пред ност. „Про фе си о нал
ни исто ри чар пр во пи ше за сво је ре
цен зен те, а он да за сво је сту ден те, док 
је мо ја при мар на бри га би ла да за до
вољ ни бу ду чи та о ци.” Још увер љи ви
је је од бру си ла кад јој је за ме ре но да 
не ма док то рат: „Ни је га имао ни Хе
род” (Грк из пе тог ве ка пре но ве ере 
ко ји се сма тра ро до на чел ни ком исто
риј ске на у ке).

Да је у то ме ус пе ла, све до чи чи ње ни
ца да је књи га би ла не са мо по пу лар на, 
не го је до би ла и при зна ња са нео че ки
ва них стра на. Ве ћи на исто ри ча ра ни је 
оспо ри ла ње ну на ра ци ју – кон ста ту
је у пред го во ру је дан од њих, Ро берт 
Ме си (ина че ве ли ки ау то ри тет за ку ћу 
Ро ма но вих), а Тач ме но ва је по зи ва на 
да др жи пре да ва ња на нај у глед ни јим 
аме рич ким уни вер зи те ти ма. Би ла је 
пр ва же на ко ја је иза бра на за пред сед
ни цу Аме рич ке ака де ми је умет но сти, 
а укуп но је до би ла два Пу ли це ра. Пре
ми ну ла је 1989, у 77. го ди ни.

Ме ђу они ма ко је су „Ав гу стов ски 
то по ви” под ста кли на раз ми шља ње 
био је пред сед ник Џон Ке не ди, ко ји 
их је чи тао у вре ме еска
ла ци је ку бан ске ра кет
не кри зе, и ин спи ри сан 
њо ме на ре дио да се у Бе
лој ку ћи, укљу чу ју ћи ту 
и Овал ни ка би нет, ин ста
ли ра си стем за сни ма ње 
раз го во ра, као ма те ри ја
ла за бу ду ће хро ни ке. „Не 
бих же лео да не ко на пи ше 
књи гу ’Ав гу стов ске ра ке
те’”, по ве рио се свом бра ту 
Ро бер ту. При ме рак је ина че по кло нио 
го сту ју ћем бри тан ском пре ми је ру  
Мак ми ла ну, уз на по ме ну да са вре ме
ни др жав ни ци мо ра ју да из бег ну зам
ке ко је су до ве ле до ав гу ста 1914.

„Ав гу стов ски то по ви” по чи њу опи
сом са хра не ен гле ског кра ља Едвар
да Сед мог, у ма ју 1910, до га ђа ја ко
ји је оста вио сли ку европ ске иди ле: у 
Лон дон је до шло де вет дру гих кру ни
са них гла ва, а у по греб ној по вор ци је 
ја ха ло и пе то ро пре сто ло на след ни ка, 

укљу чу ју ћи ту и Фран ца Фер ди нан да, 
али и крун ске прин че ве Ср би је, Цр не 
Го ре и Ру му ни је. Оку пи ло се и се дам 
кра љи ца. 

Европ ске мо нар хи је су у ства ри би
ле јед на ве ли ка фа ми ли ја, сва ко је са 
не ким био у не ком ро ду или свој ти: 
по кој ник је био брат мај ке не мач ког 
Кај зе ра (ко ји је та ко ђе био на са хра ни 
– за но ћио је у Винд зо ру, а у по вор ци 
био у уни фор ми бри тан ског фелд мар
ша ла), док су бра ћа удо ви це би ли кра
ље ви Дан ске Фре де рик и Грч ке Џорџ. 
У срод ству су би ли и ру ски двор као и 
бал кан ске кра љев ске ку ће...

У том кон тек сту Тач ме но ва опи су је 
пр вен стве но њи хо ве ме ђу соб не су је

те, при че му кроз пор трет 
Кај зе ра од са мог по чет ка 
про ве ра ва не мач ка же ља 
да бу де по што ва на и њен 
осе ћај да је пот це ње на. 
Не мач ки су ве рен се та ко 
у јед ном мо мен ту жа ли 
аме рич ком пред сед ни ку 
Те о до ру Ру звел ту, та ко ђе 
при сут ном, ка ко бри тан
ско плем ство у сво јим 
кон ти нен тал ним пу то ва

њи ма ни кад ни је по се ти ло Бер лин, 
али ни кад ни је пре ско чи ло Па риз...

Ка же он кра љу Ита ли је: „Свих ових 
го ди на мо је вла да ви не, мо је ко ле ге, 
мо нар си Евро пе, ни су обра ћа ли па
жњу на оно што го во рим. Уско ро, са 
на шом ве ли ком мор на ри цом ко ја ће 
ста ја ти иза мо јих ре чи, по ка зи ва ће 
ви ше ува жа ва ња.”

Из свег што из но си Бар ба ра Тач
мен, по зи ва ју ћи се на ар хи ве за сва
ки опис или кон ста та ци ју, про из ла

Ни ка да не тре ба да узи ма мо здра во 
за го то во би ло ко ју при хва ће ну 
исто риј ску исти ну већ је нео п ход но 
по ве сти што отво ре ни ју де ба ту 
о на ци о нал ним про шло сти ма. 
Не ве ру јем у би ло ка кву 
ан ти срп ску уј дру му ме ђу свет ским 
исто ри ча ри ма, ка же Пјер Пир сегл, 
пред сед ник Ме ђу на род ног 
дру штва за из у ча ва ње 
Пр вог свет ског ра та

ИН ТЕР ВЈУ

ДраганВукотић

У 
су срет сто тој го ди шњи ци од из би ја ња 
Пр вог свет ског ра та на мно гим је зи ци
ма се ужур ба но об ја вљу ју сту ди је ко је 
су ге ри шу раз ли чи те при сту пе о узро
ци ма кон флик та ко ји је по ко сио ми ли

о не жи во та. Нај ве ћи про блем хи пер про дук ци је 
нај ра зли чи ти јих на сло ва је сте што их не об ја
вљу ју са мо на уч ни ци од стру ке већ и они ко ји 
ни су спе ци ја ли зо ва ни за да ту област, оце њу је 
за „По ли ти ку” Пјер Пир сегл, про фе сор исто ри
је на уни вер зи те ти ма Вор вик и Јејл, као и пред
сед ник Ме ђу на род ног дру штва за из у ча ва ње 
Пр вог свет ског ра та.

„Ипак, све га не ко ли ко књи га за и ста ну ди но
ви увид у ду го роч не и не по сред не узро ке кон
флик та”, оце њу је у ин тер вјуу за наш лист.  

Вероватномислитена„Месечаре”Кристо
фераКларка.Коликојењеговатезаослоба
ђањаНемачкеиАустроугарскеодкривице
заизбијањерата,докистовременовелики
деоодговорностипребацујенаСрбију,уте
мељенаунаучнимчињеницама?

Кри сто фер Кларк је на пи сао ве о ма до бру књи гу 
– сту ди ју ка ква би се и оче ки ва ла од ува же ног 
исто ри ча ра из ви со ких ака дем ских кру го ва. Не
ма раз ло га за сум њу у ње гов озби љан и те ме љан 
при ступ овој те ма ти ци. Не ко мо же да се не сла
же са ње го вим ис ти ца њем уло ге Ср би је или да 
оспо ра ва не ка ње го ва ту ма че ња, али без сум ње 
је реч о ва жном до при но су на шој на уч ној де ба
ти. Сма трам да он не по ку ша ва то ли ко да осло
бо ди Не мач ку и Ау стри ју од го вор но сти ко ли ко 
же ли да по ка же да и дру ге зе мље и им пе ри је та
ко ђе тре ба да од го ва ра ју за из би ја ње ра та. Та ко
ђе је ва жно да при ме ти мо да ње го ви за кључ ци 
ни су уни вер зал но при хва ће ни код исто ри ча
ра ши ром Евро пе и Се вер не Аме ри ке. Тач ни је, 

мно го број ни спе ци ја ли сти за Бал кан и срп ску 
исто ри ју су по ну ди ли ва жне ис прав ке.

Србисупосебнопоноснинасвојеслободар
сконаслеђеизПрвогсветскогратаиоцене
попутовихизнетиху„Месечарима”дожи
вљавајусекаопокушајиревизијеисторије.
Штамислите,далитаквеиницијативеима
јунекаквудубљупозадину?

Нај пре, ме ни се чи ни да би се срп ски исто ри
ча ри – Ол га По по вићОб ра до вић, Ду брав ка 
Сто ја но вић и дру ги – сло жи ли да се пред рат ни 
пе ри од не би мо гао озна чи ти као сло бо дар ско 
„злат но до ба”. А нај ва жни је од све га, не ве ру
јем да је ов де на сце ни би ло ка ква ан ти срп ска 
уј дур ма би ло у Клар ко вом ра ду би ло у ака дем
ским кру го ви ма ши ром Евро пе. У то не ве ру јем 
про сто због то га што не ма до ка за да су се исто

ри ча ри уро ти ли да пот ко па ју по ло жај Ср би је у 
Евро пи и све ту. Ов де та ко ђе тре ба да ис так нем 
да су не ки од нај бо љих ра до ва о Пр вом свет ском 
ра ту у по след ње вре ме у ства ри фо ку си ра ни на 
Ср би ју. Ево не ких при ме ра: ди сер та ци ја Јо ва не 
Кне же вић, рад Џо на та на Гум за о оку па ци о ном 
ре жи му и ва жни члан ци и књи га Џо на По ла 
Њу ме на ко ја ће уско ро би ти об ја вље на и ко ја 
го во ри о срп ским ве те ра ни ма из Ве ли ког ра та. 
Од већ ду го су исто ри ча ри ко ји се ба ве Пр вим 
свет ским ра том сво ди ли срп ско ис ку ство у ра
ту на је дан па сус пред из би ја ње ра та и на не ко
ли ко за ту ре них фу сно та. 

На гла ша ва ју ћи уло гу Ср би је у пе ри о ду ко ји је 
прет хо дио ра ту, Кларк нас под се ћа да је ва жно 
у пот пу но сти ин те гри са ти срп ско ис ку ство у 
оп шту исто ри ју ра та. Срп ске ко ле ге и чи та о ци 
мо гу да се не сло же и оспо ра ва ју ње го ву ана ли
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Аме ри ка нац

АВЕ НИ ЈА АМЕ РИ КА
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Ревизијаисторијејепонекаддобродошла

Не верујем да Ангела Меркел покушава да негира немачку одговорност за рат: Пјер Пир сегл

Наставаксапрвестране
Бран ко се окре нуо к не бе си ма и из свег гла са 
крик нуо: „Жи вео мрак!”, „Жи вео ју го сло вен
ски мрак!” Упу ти ли смо се пре ма Сла ви ји кад 
ми је, не освр ћу ћи се, шап нуо: „Ево га ми ли ци
о нер!” По ми слио сам да хо ће да ме упла ши, али 
још пре Игу ма но вље ве па ла те, ми ли ци о нер нас 
је су сти гао и за тра жио лич не кар те. Ја сам сво ју 
дао, а Бран ко ни је. Ка зао је да не ма. По ку шао 
сам да уми ло сти вим ми ли ци о не ра при чом да је 
то ве ли ки и слав ни пе сник ко ји се, ма ло бо ље 
рас по ло жен, упра во вра ћа са при је ма у част Да
на мла до сти. „То је у ре ду, али он го во ри ства ри 
ко је се мо гу вр ло не згод но раз у ме ти”, уз вра тио 
је ми ли ци о нер и на ста вио да му узи ма ге не ра
ли је, за ко је сам ја га ран то вао да су тач не. На
ста вља ју ћи пут, за ста ли смо на пр вом ћо шку, 
пред из ло гом књи жа ре „Кул ту ра”. Из лог је од 
вр ха до дна био ис пу њен Ти то вим са бра ним де
ли ма. Бран ко је збрао пљу вач ку и љуљ нуо је у 
ста кло. Истог тре на да ли смо се у трк и иза дво ра 
скре ну ли у обли жњи парк, бе же ћи до Глав не по
ште. Ту смо се рас та ли и одах ну ли. Оти шао сам 
у сту дент ски дом, а на пи та ње где ће он, ре као је 
да не зна – за бо ра вио је сво ју адре су. Уско ро се 
пре се лио у За греб, јер му се чи ни ло да та мо ви
ше др же до ви со ких при зна ња и уме ју ви ше да 
це не ва жне ти ту ле и зва ња. Ди вио се моћ ни ма, 
во лео слав не и успе шне. Пр ви је имао и штед ну 
књи жи цу и со би цу са по себ ним ула зом. 

Закаснели по зив на са слу ша ње

Од свих љу ди ко је сам по зна вао Бран ко Миљ
ко вић је знао да на бро ји нај ви ше раз ло га за што 
вре ди жи ве ти. И сва ки  чо век ко ји би до шао у ис
ку ше ње да пре кра ти свој жи вот, тре ба ло би нај
пре да се обра ти ње му и упи та за што то не тре ба 
да учи ни. Кад је ди гао ру ку на се бе чи ни ло ми се 
се да су та да, за та кав чин, сви дру ги има ли ви
ше раз ло га. На кнад но смо се при се ћа ли да смо 
про зе ва ли кад је на се бе на ср тао и стра шни на ум 
при зи вао и на ја вљи вао. Ње го вом смр ћу сви су 
би ли на гу бит ку, осим ње го вих пе са ма. Пла ће
не жи во том, пре ко но ћи су до би ле но ви, ду бљи, 
пра ви сми сао и за зву ча ле ску пље и исти ни ти је 
не го за пе сни ко вог жи во та. До та да је из гле да ло 
да ве жба ру ку и још не пи ше већ „раз ви ја сво ју 
тех ни ку за онај час кад ће има ти шта да ка же”, а 
ис по ста ви ло се да је то би ло све што је имао да 
ка же. По ми шљао сам и да му се смрт ома кла, да 
ни је на ме ра вао да за у век оде са овог све та, не го 
да ис ку ша ва суд би ну и иде нај да ље до кле жив 
чо век мо же, ка ко би нас на по врат ку за па њи вао 
при ча ма где је био и шта је ис ку сио.

Био сам на зим ском рас пу сту, код тет ке у Бач
ком До бром По љу, кад сам у пр вим ју тар њим 
ве сти ма чуо нај го ру вест. Упла кан и по ра жен 
кре нуо сам за Бе о град. На јед ној фо то гра фи ји 
се ви ди да сам на ње го вој са хра ни но сио ве нац. 
То га се не се ћам.

Кад сам не ко вре ме на кон ње го ве смр ти оти
шао код ње го вих ро ди те ља, на сто лу у ње го вој со
би, на по ча сном ме сту, ста ја ла је она по зив ни ца за 
већ опи са ни све ча ни при јем. За мо лио сам ње го
вог бра та да је скло ни, го во ре ћи да ме ђу при зна
њи ма ко ја су већ ода та не бом оси ја ном пе сни ку 
Бран ку Миљ ко ви ћу, тој по зив ни ци не ма ме ста.

Ле жао је већ не ко ли ко ме се ци на Но вом гро
бљу кад му је од су ди је за пре кр ша је, у ули цу 
Ђор ђа Кра тов ца 52, сти гао по зив на са слу ша ње, 
због оног по ноћ ног ис па да на Те ра зи ја ма.

По след њи пут сам га жи вог ви део на Ра со вој 
из ло жби, ис пред та да чу ве не га ле ри је Улус на 
Те ра зи ја ма. Имао је там не на о ча ре, цр ни ше
шир и цр ве ни пр слук од ја пан ског со мо та. Жа
лио се да је у так си ју за бо ра вио ру ка ви це. Та да 
је из го во рио ре чи ко је су не ко ли ко де це ни ја ка
сни је по ста ле мо ји сти хо ви, у пе сми ко ја но си 
ње го во име.
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зи да је Не мач ка би ла уве ре на ка ко 
је пред њом са мо јед на ди ле ма: свет
ска си ла или про паст. Из књи ге „Не
мач ка и сле де ћи рат”, об ја вље не 1911, 
не мач ког ге не ра ла Вон Бер нхар ди ја, 
Пру са и вој ног исто ри ча ра, ци ти ра 
ње го ве ре чи да „за оно штио ми са да 
же ли мо да по стиг не мо мо ра да се би
је... Осва ја ње по ста је за кон нео п ход
но сти... Успе шна др жа ва рат мо ра да 
за поч не у за се бе нај по вољ ни јем мо
мен ту... Фран цу ска мо ра да бу де та ко 
ком плет но зга же на, да нам се ви ше 
ни кад не ис пре чи на пу ту.”

Ово рат но ху шка штво је, не тре ба за
бо ра ви ти, би ло бест се лер свог вре ме на: 
из опи са кон тек ста, лич но сти, до не тих 
пла но ва, по вер љи вих те ле гра ма, стра
те шких про це на по ли ти ча ра и ге не ра
ла у пред ве чер је ра та и дру ге ар хив ске 
гра ђе, би ло је очи глед но да су се, упр
кос илу зи ји иди ле, за рат у ства ри спре
ма ли сви. Ау стри ја је сте екс пло а ти са ла 
уби ство Фран ца Фер ди нан да у Са ра је
ву као из го вор да об ја вом ра та Ср би ји 
оства ри ста ру на ме ру по ко ра ва ња дрч
них Сло ве на, али је Не мач ка би ла та 
чи је су хе ге мо ни стич ке ам би ци је иза
зва ле свет ску ка та стро фу.

По уго во ру о ау стриј сконе мач кој 
али јан си, Не мач ка је има ла оба ве зу 
да свог су се да по др жи у евен ту ал ном 
ра ту са Ру си јом. Фран цу скору ски са
вез је та ко ђе имао та кву кла у зу лу за 
слу чај не мач ког на па да, што зна чи да 
би Не мач ка у сва кој ва ри јан ти и ра
то ва ла на два фрон та (што је на сто ја
ла да из бег не).

Не мач ка је, ви ди се то по мно гим 
де та љи ма ко је на во ди Тач ме но ва, још 
1912. има ла рат ни план ко ји је под

ра зу ме вао офан зи ву на Фран цу ску, уз 
кр ше ње не у трал но сти Бел ги је. Ра чу на
ла је да Ру си ја не ће би ти спрем на за рат 
све до 1916. „Ми смо спрем ни” – из
ја вљу је ге не рал Хел мут Молт ке (мла
ђи), на чел ник не мач ког ге не рал шта ба 
– „што пре рат поч не, то бо ље за нас”.

Спре ма ла се и Фран цу ска, са раз ра
ђе ном стра те ги јом за су прот ста вља ње 
Нем ци ма ко ја је по чи ва ла на док три
ни офан зи ве, да кле на па да на Не мач ку, 
док су Бри тан ци у то вре ме још опи је
ни сна гом сво је мор на ри це и коп не ну 
вој ску сма тра ју са мо ње ним укра сом. 
Они су та ко ђе уве ре ни да је рат са Не
мач ком не из бе жан, па кроз ту при зму 
са гле да ва ју сво је вој но парт нер ство са 
Фран цу ском. Бри тан ци то ком 1912. 
до ду ше по ку ша ва ју да Не мач ку од го
во ре од екс пан зи је мор на рич ких сна
га, али у то ме ни су ус пе ли, јер је Бер
лин као услов за то тра жио се Лон дон 
оба ве же на вој ну не у трал ност. Ко нач
ни ре зул тат је био бри тан скофран цу
ски мор на рич ки пакт.

Ру си ја, под ца рем Николaјем Дру
гим, до тле је, пре ма опи су Бар ба ре 
Тач мен, из у зет но ло ше ор га ни зо ва
на и ко рум пи ра на др жа ва, па чак и 
фор мал на ап со лу ти стич ка мо нар хи
ја. Ве ру је у мит о сво јој не по бе ди во
сти, иа ко је пре то га до жи ве ла мно ге 
по ра зе. Ру ски „пар ни ва љак”, ар ми ја 
од 1,42 ми ли о на вој ни ка са још три 
ми ли о на ре зер ви ста, по сто ји са мо на 
па пи ру, али у ње га се ипак узда ју и 
Фран цу ска и Бри та ни ја, све сно пре
не бре га ва ју ћи сла бо сти у ор га ни за ци
ји и при пре мље но сти Ру си је. 

Пред рат ни ру ски ми ни стар вој ни, 
ге не рал Вла ди мир Су хо мли нов, ви

ше ве ру је у ба јо не те не го у пу шке, па 
је Ру си ја рат за по че ла са за ли ха ма 
од са мо 850 ме та ка по пу шци, пре
ма из ме ђу 2.000 и 3.000 у за пад ним 
вој ска ма...

У та квом кон тек сту, Са ра јев ски 
атен тат од 28. ју на био је са мо ин ци
дент, из го вор да Ау стри ја уда ри на 
Ср би ју, али не и оки дач Ве ли ког ра та. 
Уби ство Фран ца Фер ди нан да у „Ав
гу стов ским то по ви ма” се по ми ње са
мо уз гред но. „Ка та стро фу 1914.” за
по че ће не мач ки ул ти ма ту ми Ру си ји и 
Фран цу ској, а већ 1. ав гу ста Кај зе ру је 
ја сно да ће ра то ва ти на два фрон та.

Фре не тич не ди пло мат ске и вој не 
ак тив но сти у при по ве да њу Тач ме но
ве су ве о ма сли ко ви та исто ри ја, ко ја 
ука зу је на ам би ци је, али и на за блу
де го то во свих ак те ра, њи хо ва на сто
ја ња да се рат из бег не, али и ко нач
ну ре ше ност да се у ње га ипак уђе. 
Мо жда је нај ве ћа по гре шна про це на 
би ла она са др жа на у Кај зе ро вој по
ру ци вој ни ци ма ко ји кре ћу у рат об
ја вљен 1. ав гу ста Ру си ји (три да на по
сле ау стро у гар ске об ја ве ра та Ср би ји) 
– „Вра ти ће те се пре не го што опад не 
ли шће”.

„Ав гу стов ски то по ви” су ди на
мич но и из у зет но за ни мљи во шти
во о рат ном по чет ку, без апри ор не 
те зе да је за ње го во из би ја ње нај од
го вор ни ја не ка кон крет на стра на: да 
иден ти фи ку ју глав ног „ло шег мом ка”, 
пре пу ште но је чи та о ци ма. Књи га се 
за вр ша ва су ро вом али исто риј ски по
твр ђе ном кон ста та ци јом: „По сле пр
вих три де сет да на ра та 1914, пред о се
ћа ло се да у оно ме што пред сто ји не ће 
би ти сла ве.” МиланМишић

зу, али тре ба да по здра ве об но вље ни ин те рес за 
срп ско и бал кан ско ис ку ство о кон флик ту. Мо
жда је та ко ђе ва жно на гла си ти да је де ба та, ко ја 
је за и ста ве о ма енер гич на, цен трал ни и не раз
двој ни део исто ри је као на уч не и ин те лек ту ал не 
ди сци пли не. У том сми слу, ми – и исто ри ча ри и 
гра ђа ни – тре ба да по здра ви мо ре ви зи о ни стич
ке при сту пе исто ри ји. То не зна чи да увек тре ба 
да при хва ти мо сва ку ре ви зи ју исто ри је ко ја нам 
је сер ви ра на, већ да ни ка да не тре ба да узи ма мо 
би ло ко ју при хва ће ну исти ну здра во за го то во. 
Не ма бо ље илу стра ци је за ово од исто ри је по
гро ма Је вре ја у Дру гом свет ском ра ту. Мно ги 
од са мо про кла мо ва них „ре ви зи о ни ста” ко ји су 
твр ди ли да се Хо ло ка уст ни је до го дио или ко
ји по ку ша ва ју да га ми ни ми зи ра ју јед но став но 
ла жу упр кос не по бит ним до ка зи ма. Они са мо 
по ри чу Хо ло ка уст. С дру ге стра не, за хва љу ју ћи 
истин ском ре ви зи о ни стич ком ра ду ино стра них 
исто ри ча ра ко ји су спе ци ја ли зо ва ни за исто ри
ју Фран цу ске, мо ји зе мља ци Фран цу зи и Фран
цу ски ње, као и др жа ва Фран цу ска на кра ју су се 
су о чи ли са уло гом ко ју су од и гра ли у Хо ло ка у
сту кроз ак тив ну и до бро вољ ну ко ла бо ра ци ју са 
на ци сти ма. То је раз лог због ко јег је од су штин
ске ва жно сти да се по здра ве ре ви зи о ни стич ке 
ин тер пре та ци је исто ри је и по др жи што отво ре
ни ја и кри тич ки ја де ба та о на ци о нал ним про
шло сти ма. Рат је за јед нич ко европ ско на сле ђе 
са ко јим се мо ра мо су о чи ти ко ли ко год то би ло 
бол но. Рад исто ри ча ра мо ра да бу де по др жан и 
охра бри ван, чак и мо жда по себ но кад пре и спи
ту ју кон вен ци о нал на и уста ље на ми шље ња.

КадапрофесорКларкнапишедаје„после
СребреницеиопсадеСарајевапосталомно
готежевидетиСрбијукаопукиобјекатили
жртвуполитикавеликихсила”,намећесе
питањештаисторијакаонаукаимадакаже
отоме.Далијеисторијскиоправданокори
ститискорашњупрошлостзаобјашњавање
догађајаодпрестогодина?

Ни сам си гу ран да нам де ша ва ња у Ср би ји из 
де ве де се тих го ди на по ма жу да раз у ме мо шта 
се до го ди ло 1914. Са дру ге стра не, де ве де се те 
и кон флик ти ко ји су до ве ли до рас па да Ју го сла
ви је та ко ђе су по ка за ли да је Евро па – а не са мо 
Ср би ја и оста ле бал кан ске зе мље – мо жда од лу
чи ла да об но ви по знан ство са де струк тив ним 
сна га ма на ци о на ли зма и ми ли та ри зма. Исто
ри ја Евро пе два де се тог ве ка нас учи да ка да је 
дух по ли тич ког на си ља пу штен из бо це, он да је 
ве о ма те шко да се по но во вра ти на зад и ту за др
жи. То је при ча о ју лу и ав гу сту 1914.

То,ипак,несметаисторичаркиМаргарет
Мекмиландапроналазипаралелеизме
ђуСрбије1914.годинеиданашњегИрана,
МладеБоснеиАлКаиде...

Не бих же лео да го во рим у име Мар га рет Мек
ми лан или би ло ког дру гог ко ле ге, али ми слим 
да је ње но ста но ви ште по гре шно ин тер пре ти
ра но. Не сма трам да она по вла че ћи па ра ле ле 
са са да шњо шћу на ме ра ва да на при мер из јед
на чи Ср би ју 1914. и Иран 2014. и да обе зе мље 
сме сти у не ис то риј ски пан те он „от пад нич ких 
ре жи ма”. Она је пре ви ше суп ти лан ана ли ти чар 
да би раз ми шља ла у тим ка те го ри ја ма. Сма трам 
да Мек ми ла но ва по зи ва са вре ме не по ли ти ча ре 
да се осло не на исто ри ју и обра те па жњу на упо
зо ре ња из про шло сти. Су шти на ње не по став ке 
је сте иде ја да во ђе ње по ли ти ке че сто па ти од са
мо љу бља и аро ган ци је ли де ра ко ји не при хва та
ју сво ја лич на огра ни че ња и ма њак ка па ци те та. 
То сва ка ко је сте јед на од лек ци ја из би ја ња Пр
вог свет ског ра та.

Пр ви свет ски рат је ве о ма ре ле ван тан за свет 
у ко јем жи ви мо. Ако ни шта дру го са вре ме на 
ге о по ли ти ка Евро пе и Бли ског ис то ка да ље и 
је нус про дукт овог кон флик та. Ипак, бри не ме 
све ве ћи број не про ми шље них ана ли ти ча ра ко
ји пра ве по ре ђе ња без исто риј ског уте ме ље ња. 
И Кри сто фер Кларк се у свом ра ду та ко ђе ба ви 
мо ти вом „не из бе жног ра та” из ме ђу Ау стри је и 
Ср би је као не ком вр стом „са мо и спу ња ва ју ћег 
про ро чан ства”.   

Бо јим се да би ве ли ки део де ба те око Ки не, Ја
па на и аме рич ке „кључ не уло ге” у ан гло а ме рич
кој сфе ри мо гао би ти уо кви рен на исти на чин. 
Већ сам про чи тао пре ви ше чла на ка ко ји из јед
на ча ва ју Не мач ку тог вре ме на са са вре ме ном 
Ки ном. Исто ри ча ри мо ра ју да пру жа ју ин фор
ма ци је за са вре ме не де ба те, али та ко ђе мо ра
ју да се бо ре про тив по ли тич ке екс пло а та ци је 
исто риј ских чи ње ни ца и па ра ле ла.

Питањекојекривзаратјенеизоставнопод
разумевалоуплитањеполитикеунауку,док
нанекиначиннатакавпроцеснијестављена
тачкатакозваномФишеровомтезомпокојој
немадилемедајеНемачкаглавникривацза
избијањерата.Далијемождадошловреме
заобарањетакветезе?

Де ба та око узро ка ра та од у век је би ла по ли
ти зо ва на. За вре ме са мог су ко ба, а и од мах по 

ње го вом окон ча њу, за ра ће не зе мље су об ја ви
ле до ку мен та и „исто ри је” да би се обез бе ди ли 
пред до ма ћим и ме ђу на род ним јав ним мње њем. 
Члан 231. Вер сај ског ми ров ног спо ра зу ма – та
ко зва на од ред ба о рат ној кри ви ци ко ја при пи
су је од го вор ност Не мач кој и ње ним са ве зни
ци ма – до слов це је исто ри ја ко ју су на пи са ли 
по бед ни ци. 

Исто вре ме но, исто ри ча ри ни су увек по ка зи
ва ли мно го ин те лек ту ал не ау то но ми је и че сто 
су при хва та ли и ко ри сти ли вер зи је бли ске на
ци о нал ним на ра ти ви ма. Фи ше ро ва те за и кон
тро вер зе ко је је иза зва ла мо ра ју та ко ђе да се 
раз у ме ју као део ши рег по ку ша ја не мач ких на
уч ни ка и ко мен та то ра у ше зде се тим и осам де
се тим го ди на ма про шлог ве ка да се на не ки на
чин по ми ре са сво јом ско ра шњом про шло шћу, 

успо ном на ци ста, Дру гим свет ским ра том и Хо
ло ка у стом. Од та да је Фи ше ров рад под врг нут 
но вим пре ра ђи ва њи ма и ни јан са ма. 

Критичарисматрајудајезбоглошегими
џакојиСрбиимајунаЗападусаданарочито
повољанмоменатдасеНемачкаослободи
кривицеираспоредијенадругеземље,па
инаСрбију...

Ми слим да мо же мо да раз у ме мо за што Не мач ка 
ни је вољ на да и да ље рас пре да о сво јој кри ви ци 
за из би ја ње ра та. Без у спе шно по ку ша вам да за
ми слим би ло ко ју европ ску на ци ју – укљу чу ју ћи 
Фран цу ску и Бри та ни ју, мо ју ро ђе ну и на ту ра
ли зо ва ну до мо ви ну – ка ко ин си сти ра ју на зло
чи ни ма и по губ ним гре шка ма по чи ње ним у њи
хо во име. Не мач ка је углав ном фо ку си ра на – са 
пра вом – на сво ју од го вор ност за Дру ги свет ски 
рат и Хо ло ка уст. Зе мља се та ко ђе но си и са на
сле ђем ко му ни стич ке дик та ту ре у Ис точ ној Не
мач кој. То не зна чи да не мач ка др жа ва и јав ност 
не ги ра ју уло гу ко ју је Не мач ко цар ство игра ло 
у из би ја њу ра та. У Ве ли кој Бри та ни ји кон зер ва
тив ни по ли ти ча ри и ко мен та то ри лу пе та ју око 
на вод них по ку ша ја да се Не мач ка опе ре сва ке 
од го вор но сти. Ипак ја још ни сам на и шао ни на 
је дан до каз та квог за та шка ва ња. Де ба ту су кид
на по ва ли де сни ча ри ко ји од би ја ју европ ске ин
те гра ци је и хо ће да ис ко ри сте сто го ди шњи цу 

Пр вог свет ског ра та као још јед ну при ли ку да 
про гу ра ју сво је евро скеп тич не пла но ве.

БританскиисторичарМаксХејстингсјеоб
јавиокњигуукојојипакнемадилемеокри
вициБерлиназаизбијањерата.Какојемо
гућедадвапризнатаисторичара,каквису
КларкиХејстингс,дођудотакодијаметрал
носупротнихзакључака?

Ни сам си гу ран да би би ло фер ста ви ти Клар ка 
и Хеј стинг са у исти ни во. Кларк је ака дем ски 
исто ри чар ко ји те жи да про ду би на ше раз у ме ва
ње ра та ко ри сте ћи но ве при мар не из во ре и нај
но ви ја са зна ња. Хеј стингс је пло дан ау тор ко ји 
пи ше за ши ро ку јав ност. Он то ра ди са истин
ским та лен том, али исто ри ча ри у ње го вој књи зи 
не ће про на ћи ни шта што до са да ни су зна ли. У 
ства ри, Хеј стинг со во ин си сти ра ње да осу ди Не
мач ку у „Деј ли меј лу” и дру гим ме ди ји ма са мо 
де мон стри ра да је он, пре све га, де сни чар ски 
по ле ми чар ко ји по се же за исто ри јом да би пот
кре пио свој по ли тич ки став.

КадајенедавноАнгелаМеркелнасамитуЕУ
упоредиладанашњестањеусветусаоним
уочиПрвогсветскограта,„Шпигл”јепо
јасниодасепозваланаКларкове„Месеча
ре”.Какоразуметеовајпотезнемачкекан
целарке?

Се ћам се да сам про чи тао тај чла нак и ни сам 
си гу ран да нам го во ри мно го о раз ми шља њи
ма Ан ге ле Мер кел. Ве ру јем да је упо зо ра ва ла 
сво је ко ле ге европ ске ли де ре да тре ба да бу ду 
са мо кри тич ни ји пре ма лич ним су је та ма и са
мо за до вољ ству, али искре но ми слим да то не 
ука зу је на по ку шај да се не ги ра не мач ка од го
вор ност за рат.

Какокоментаришетедајесрпскинарод,ко
јијекрозисторијубионаправојстрани,да
наснаЗападууглавномперципиранунега
тивномсветлу.Штајепотребнодасетаква
сликапромени?

Пла шим се да не мо гу да се се тим ни јед не зе мље 
ко ја је увек би ла на пра вој стра ни у исто ри ји. 
На ше на ци је мо гу да по ра сту, бу ду ја че и кре
ну на пред са мо ако при хва те су о ча ва ње са зло
чи ни ма и гре шка ма из про шло сти. На ци о нал
ни ми то ви су по ли тич ко сред ство и кул тур но 
уљуљ ки ва ње, али сум њам да су ика да по мо гли 
не кој зе мљи да се су о чи са иза зо ви ма са да шњег 
вре ме на.

Ја сно је да су рас пад Ју го сла ви је и кон флик ти 
ко ји су га обе ле жи ли на ру ши ли сли ку Ср би је у 
за пад ној Евро пи. Али ов де пра ви про блем ни је 
то ли ко ло ша ре пу та ци ја ко ли ко не зна ње. Исто
ри ја Ср би је за слу жу је да бу де бо ље по зна та и да 
је љу ди раз у ме ју. Ис ку ство Ср би је мо же до ста да 
нас на у чи о исто ри ји це лог кон ти нен та. ¶

Џон Ке не ди 
је књи гу 
„Ав гу стов ски 
то по ви” чи тао 
у вре ме 
еска ла ци је 
ку бан ске 
ра кет не кри зе, 
и ин спи ри сан 
њо ме на ре дио 
да се у Бе лој 
ку ћи  ин ста ли ра 
си стем 
за сни ма ње 
раз го во ра, као 
ма те ри ја ла за 
бу ду ће хро ни ке. 
„Не бих же лео 
да не ко на пи ше 
књи гу 
’Ав гу стов ске 
ра ке те’”, 
по ве рио се 
свом бра ту 
Ро бер ту

Прважена
предсдник
Америчке
академије
уметности:
Барбара
Тачмен

Ревизијаисторијејепонекаддобродошла

Не ки од нај бо љих ра до ва о Пр вом свет ском 
ра ту у по след ње вре ме су фо ку си ра ни на Ср би ју: 
ди сер та ци ја Јо ва не Кне же вић, рад Џо на та на Гум за 
о оку па ци о ном ре жи му и члан ци и књи га Џо на 
По ла Њу ме на ко ја ће уско ро би ти об ја вље на и ко ја 
го во ри о срп ским ве те ра ни ма из Ве ли ког ра та
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