
МЛА ДОСТ ЗА 
СЛО БОД НУ БО СНУ

Пише др Радослав ГАЋИНОВИЋ

Специјални прилог број 105

Циљ „Мл� д	 Бо сн	”, омл� дин ског осло бо ди л�ч ког по кр	 т�, н� ст� лог по сл	 
�н	к си ј	 Бо сн	 и Х	р ц	 го ви н	 1908. го ди н	, био ј	 н	 с� мо њ	 но 

осло бо ђ	 њ	 од �у стро у г�р ск	 оку п� тор ск	 вл� сти, в	ћ и уј	 ди њ	 њ	 свих 
сло в	н ских н� ро д�. Т� ор г� ни з� ци ј� бо ри л� с	 про тив �у стро у г�р ск	 

оку п� тор ск	 вл� сти н�д сло в	н ским н� ро дом, ко ју ни ј	 см� тр� л� ни 
л	 г�л ном ни л	 ги тим ном. Н� кон оку п� ци ј	 и �н	к си ј	 Бо сн	 и Х	р ц	 го ви н	, 

Ау стро у г�р ск� мо н�р хи ј�, још др� стич ни ј	 н	 го Ото м�н ск� им п	 ри ј�, 
н� ру ш� в� људ ск� пр� в� и сло бо д	 гр� ђ� н� и з� т� мо шњ	 жи т	 љ	 свих 

н� ци ј� н� сту п� ју н	 из в	 сни и из у з	т но т	 шки д� ни. У окол но сти м� ко ј	 су 
з� вл� д� л	 у тој по кр� ји ни, од м�х н� кон �н	к си ј	, њ	 ни н� ро ди до в	 д	 ни су 

у си ту � ци ју д�, под стр� хо ви тим при ти ском, из гу б	 сво ју с� мо бит ност и до сто ј�н ство.
У соп ств	 ној з	 мљи мл� дим Бо с�н ци м� би ло ј	 ус кр� ћ	 но сло бод но по ли тич ко 

из р� ж� в� њ	, п� су они осни в� ли т�ј н� удру ж	њ�, чи ји ј	 кр�ј њи циљ био 
про т	 ри в� њ	 х�б збур шк	 оку п� ци о н	 вл� сти из Бо сн	 и 

Х	р ц	 го ви н	 и дру гих ју жно сло в	н ских з	 м� љ�.
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Окуп�циј� Босн	 
и Х	рц	говин	 

Ау стро у г�р ск� ј	 оку пи р� л� 
Бо сну и Х	р ц	 го ви ну н� осно ву
чл� н� 25. Б	р лин ског кон гр	 с� из
1878. и Ау стриј ско-тур ск	 
кон в	н ци ј	. То ком оку п� ци ј	 
Ау стро у г�р ск� ј	 исто вр	 м	 но
спро во ди л� б	с кру пу ло зну 
про п� г�н ду к� ко би в	 ли к	 
си л	 уб	 ди л� д�, вр	 м	н ски
огр� ни ч	н, м�н д�т з� оку п� ци ју,
пр	 тво р	 у тр�ј но з� по с	 д� њ	
н	 к� д� шњ	г тур ског с�н џ� к�. 

Хаб збур шка мо нар хи ја и ње ни са ве -
зни ци сма тра ли су да оку па ци ја по -

чи ва на ме ђу на род ној осно ви, а ка сни -
је су убе ђи ва ли свет ско јав но мње ње
да је из ве де на и на др жав но прав ној и
уну тра шњој осно ви. Пре ма пр вом ту -
ма че њу, све за кон ске ме ре оку па ци о -
не вла сти би ле су при вре ме не, а по
дру гом – трај не.

Да би се де фи ни сао прав ни по ло -
жај Бо сне и Хер це го ви не тре ба ло је од -
го во ри ти на пи та ње ко је ствар ни го -
спо дар тих под руч ја. Пре ма Кон вен ци -
ји из 1879, сул та но во име и тур ске за -
ста ве би ли су сим бол тур ске вла сти,
али је све дру го но си ло озна ке ау стро у -
гар ске трај не при сут но сти у по кра ји на -
ма. Иза свих те о ри ја ко је су се раз ви ја -
ле у ве зи с тим ста ја ли су, на рав но, од -
ре ђе ни ин те ре си и по ли тич ка ра чу ни -
ца, а не пра во. И баш је та прав на не ја -
сно ћа ути ца ла да по ло жај Бо сне и Хер -
це го ви не бу де за ви сан од од но са од ре -
ђе них сна га ко је су са мо вољ но кр ши ле
ме ђу на род но пра во, исто вре ме но не -
пре кид но ис ти чу ћи да се њи хо ве те -
жње те ме ље на за кон ској осно ви. 

Срп ска прав на шко ла увек је за сту -
па ла гле ди ште да ау стро у гар ско за по -
се да ње Бо сне и Хер це го ви не има ме ђу -
на род но прав но, а не др жав но прав но
обе леж је, то јест да је то ме ђу на род но
и отво ре но, а не уну тра шње и за тво ре -
но пи та ње. То гле ди ште од ре ди ло је и
при ро ду по ли тич ког по кре та срп ског
на ро да у Бо сни и Хер це го ви ни. Не по -
сред но на кон ула ска ау стро у гар ске вој -
ске 1878. го ди не, у Бо сни и Хер це го ви -
ни обра зо ва на је упра ва ко ја је има ла
чи сто вој но обе леж је. За од ре ђе но вре -
ме де ли мич но су за др жа ни и ста ри тур -
ски ве ли ко до стој ни ци. Од 1. ју ла 1879.
вој на упра ва пре ра ста у по ре дак у ко -
јем глав ну власт има Зе маљ ска вла да,
чи ји су по гла ва ри би ли од го вор ни за -
јед нич кој цар ској вла ди у Бе чу. За све
вре ме ау стро у гар ске вла сти у Бо сни и
Хер це го ви ни то је био ге не рал, ко ји је
исто вре ме но ко ман до вао вој ним и по -
ли циј ским сна га ма и во дио бу џет ске
по сло ве на том под руч ју. Фор мал но
узев ши, за ко не у Бо сни и Хер це го ви ни
до но сио је вла дар на осно ву пла но ва за -
јед нич ког Ми ни стар ства фи нан си ја и
Зе маљ ске вла де за Бо сну и Хер це го ви -
ну, а по кра ји ном се упра вља ло као ко -
ло ни јом при кљу че ном цр но-жу тој мо -
нар хи ји.

Убр з� но к� �н	к си ји

Б	ч ки двор био ј	 н	 стр пљив 
д� спро в	 д	 од лу к	 	вроп ских
моћ ни к� и с� мо 16 д� н� по сл	 
з� вр ш	т к� р� д� м	 ђу н� род ног

ску п� у Б	р ли ну, �у стро у г�р ск	
тру п	 пр	 шл	 су 
бо с�н ско х	р ц	 го в�ч ку гр� ни цу,
н� ст� вљ� ју ћи м�рш пр	 м� 
С� р� ј	 ву, Мо ст� ру, Б� њ� лу ци,
Ту зли и дру гим гр� до ви м�

Про це на ау стро у гар ског ми ни стра
спољ них по сло ва Ан дра ши ја да ће оку -
па ци ја би ти без бол на и да ће беч ку вој -

ну оку па ци о ну си лу на род Бо сне и Хер -
це го ви не до че ка ти са цве ћем, по ка за -
ла се као по гре шна. Ве ћи на при пад ни -
ка ка то лич ке ве ре до че ка ла је оку па -
тор ске тру пе као спа си о це, али при -
пад ни ци дру ге две кон фе си је – пра во -
слав не и му сли ман ске, њи хов до ла зак
ни су та ко до жи ве ли. На про тив. 

По зна ти му сли ман ски во ђа от по ра
имам Ха џи Ло јо, од мах на кон хап ше ња,
ин тер ни ран је у зло гла сну там ни цу у
Те ре зи ну. Иа ко је Ан дра ши пред ви ђао
бр зу и ла ку оку па ци ју Бо сне и Хер це го -
ви не, „с че том вој ни ка и плех-му зи ком
на че лу”, ко ман дант хаб збур шких тру -
па ге не рал Јо сип Фи ли по вић мо рао је
да упо тре би ви ше од 200.000 вој ни ка,
ко ји су ус пе ли да уми ре те две по кра ји -
не тек по сле три ме се ца те шких бор би.
Исто риј ско оде ље ње ау стро у гар ске
вој ске из да ло је де та љан пре глед опе -
ра ци ја, с пре ци зним ма па ма о сва кој
бор би. Укуп но 5.198 ау стро у гар ских
вој ни ка је по ги ну ло, ра ње но или не ста -

Ау стро у гар ска мо нар хи ја је, по -
сле анек си је Бо сне и Хер це го ви не, по -
ја ча ла те рор над свим та мо шњим на -
ро ди ма: Ср би ма, Хр ва ти ма и му сли ма -
ни ма, па су чла но ви Мла де Бо сне би -
ли пред став ни ци свих на ро да. Ме ђу
нај ак тив ни јим су би ли Вла ди мир Га ћи -
но вић, Га ври ло Прин цип, Му ста фа Го -
лу бић, Му ха мед Мех мед ба шић, Да ни -
ло Илић, Не дељ ко Ча бри но вић, Иво
Крањ че вић, Дра гу тин Мрас, Дра го Ра -
до вић, Јо во Ва ра гић, Ми лош Ви да ко -
вић, Бо ри во је Јев тић, Ђу ла га Бу ко вац,
Ибро Фа зли но вић, Ма теј Кор дић, Ла -
зар Ђу кић, Бог дан Же ра јић, Ми тар
Ке ро вић, Не ђо Ке ро вић, Ми лен ко Јо -
ва но вић, Бран ко За го рац, Ди ми три је
Ми три но вић, Пе ро Сли јеп че вић, Ни -
ко ла Фор ка пић, Дра ган Ка лем бер,
Вељ ко Чу бри ло вић, Ва са Чу бри ло -
вић, Цвет ко По по вић, Триф ко Гра -
беж, Пе ро Сли јеп че вић, Иво Ан -
дрић, Тин Ује вић...

ВИ ШЕ НА ЦИ О НАЛ НА 
ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА

Не по сред но на кон ула ска ау -
стро у гар ске вој ске у Бо сну и Хер це -
го ви ну обра зо ва на је вој на упра ва, ко -
ја убр зо пре ра ста у оку па ци о ни по ре -
дак, у ко јем глав ну власт има Зе маљ -
ска вла да, чи ји су по гла ва ри би ли од -
го вор ни за јед нич кој цар ској вла ди у
Бе чу. За све вре ме ау стро у гар ске вла -
да ви не у Бо сни и Хер це го ви ни то је
био ге не рал, ко ји је исто вре ме но ко -
ман до вао вој ним и по ли циј ским сна -
га ма и во дио бу џет ске по сло ве на том
под руч ју. Фор мал но узев ши, за ко не у
Бо сни и Хер це го ви ни до но сио је вла -
дар на осно ву пла но ва за јед нич ког
Ми ни стар ства фи нан си ја и Зе маљ ске
вла де за Бо сну и Хер це го ви ну, а по -
кра ји ном се упра вља ло као ко ло ни јом
при кљу че ном цр но-жу тој мо нар хи ји.

ВОЈ НА КО ЛО НИ ЈА
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ло, ме ђу њи ма и 178 офи ци ра. Гу би ци
уста ни ка та да ни су (за)бе ле же ни. 

Од мах по сле оку па ци је Бо сне и
Хер це го ви не, Мо нар хи ја је раз ви ла жи -
ву ди пло мат ску ак тив ност ши ром све -
та ка ко би што еле гант ни је спро ве ла у
де ло иде ју о анек си ји Бо сне и Хер це го -
ви не. Пр ва сед ни ца за јед нич ких ми ни -
ста ра Ау стро у гар ске о анек си ји, ко јој
су при су ство ва ли и угар ски ми ни стри,
одр жа на је 18. но вем бра 1907. го ди не.
Ре ше но је да се анек си ја оства ри „кад
је при ли ке за тра же и до пу сте”, па су
од мах за по че те и од ре ђе не ак тив но сти,
ка ко би се та кве при ли ке што пре ство -
ри ле, а за тим и опе ра ци о на ли зо ва ле. У
Хр ват ској је 24. де цем бра 1907. за ба -
на по ста вљен за кле ти не при ја тељ Ср ба
ба рон Па вле Ра ух. 

М� сов ни пр	 тр	 си, 
х�п ш	 њ�, з� стр� ши в� њ�

Вл� сти из Б	 ч� и С� р� ј	 в� 
чи ни л	 су св	 д� што ви ш	 
н� ру ш	 од но с	 из м	 ђу Ср би ј	 
и Цр н	 Го р	, к� ко би с	 

сло бод н	 срп ск	 др ж� в	, у 
од луч ном ч� су, н� шл	 н	 �к тив н	
и уз� ј�м но ком про ми то в� н	

У Бо сни и Хер це го ви ни по чи њу ма -
сов ни пре тре си, али и хап ше ња и за -
стра ши ва ња. Та да је на ста ла по зна та
па ро ла „са ви ти или скр ши ти”. Ипак, ни -
су ус пе ли. Став Ср би је био је ми ран,
али од лу чан, упр кос то ме што са ве зни -
ци на ко је су ра чу на ли ни су би ли на ви -
си ни оче ки ва ња срп ског на ро да. Та да
се на че лу ру ског Ми ни стар ства ино -
стра них де ла на ла зио Алек сан дар Пе -
тро вич Из вољ ски, др жав ник не без да -
ро ви то сти, али су ви ше сан гви ни чан и
бр зо плет. Из вољ ски је, са по бу да ма ко -
је још ни су са свим об ја шње не и до вољ -
но схва тљи ве, 2. ју ла 1908. упу тио Алој -
зу Ерен та лу ме мо ар, у ком му је по ну -
дио из ве стан спо ра зум. У том ме мо а ру,
ме ђу оста лим, по ста вио је и пи та ње ау -
стро у гар ске анек си је Бо сне и Хер це го -
ви не. То пи та ње, као и пи та ње Дар да -
не ла, ко ме су Ру си одав но при да ва ли
ве ли ку и оправ да ну ва жност, има ло је,
пре ма ње го вом упор ном ту ма че њу,
европ ски ка рак тер, што је, пре ма Из -

вољ ском, мо гло да се ре ши у ду ху при -
ја тељ ског ре ци про ци те та. 

На та ко не што беч ка ди пло ма ти ја
одав но је че ка ла. При то ме, ру ска по ну -
да би ла је још по вољ ни ја, јер је уз Бо -
сну и Хер це го ви ну об у хва та ла и Но во -
па зар ски сан џак. Пред лог Из вољ ског
до шао је у исто вре ме кад и ве сти о
мла до тур ској ре во лу ци ји. Оба до га ђа ја
иза зва ла су у Бе чу жи ву ак тив ност и,
по ве за на, до ве ла до но вог обр та у исто -
ри ји. По што је ре шио да спро ве де
анек си ју, по сле ру ске по ну де и до га ђа ја
у Тур ској, ау стриј ски ми ни стар спољ них
по сло ва Ерен тал европ ску си ту а ци ју
сма трао је вр ло по вољ ном. На ме ра вао
је да се на го ди с Ру си јом, обе ћа ва ју ћи
јој при ја тељ ско др жа ње у ве зи са Дар -
да не ли ма. Не мач ки при ста нак већ је
имао. Фран цу ска је би ла не ра то бор на
и за у зе та у Ма ро ку. Ита ли ју је на ме ра -
вао да за у ста ви та ко што ће на пу сти ти
Сан џак и ти ме је уве ри ти да не ма на ме -
ру да љег про ди ра ња, те да анек си ја за
Ау стри ју не зна чи ни ка кву но ву до бит,
не го, с тим на пу шта њем, чак и јед ну вр -
сту жр тве. На дао се да ће та ко лу ка вим
ди пло мат ским по те зом до би ти и по ве -
ре ње но ве Тур ске. За Ен гле ску, ко ја је
Мо нар хи ју и уве ла у Бо сну и Хер це го ви -
ну, ве ро вао је да по во дом анек си је не -
ће пред у зи ма ти озбиљ ни је ко ра ке. 

Та ко је, 6. ок то бра 1908. у Бе чу об -
на ро до ван Указ ца ра Фран ца Јо зе фа о

Гаврило Принцип

На си ље Ау стро у гар ске мо нар хи је над Ср би ма по чет ком XX ве ка на го ве шта -
ва ло је не ми нов ност исто риј ског су ко ба. Ср би ја је по сто ја ла као сло бод на др жа -
ва, раз ви ја ла се и те жи ла да се раз ви ја пре ма сво јој жи вот ној по тре би и на осно -
ву сво је ет нич ке сна ге. 

Ау стри ја, ко ја је ди на стич ки кон гло ме рат с на ци о нал но хе те ро ге ним и не за -
до вољ ним струк ту ра ма у зе мљи, ни је се за до во ља ва ла са мо тим да чу ва свој по -
сед, не го је, и да ље у ста рој тра ди ци ји, во ди ла ак тив ну по ли ти ку ве ли ке си ле с
осва јач ким на ме ра ма. Ау стриј ску по ли ти ку на Бал ка ну обе ле жи ле су по ли тич ке и
еко ном ске екс пан зи је. До га ђа ји из 1878, 1904, 1908. и 1912. го ди не би ли су до -
вољ но ја сни ин ди ка то ри ко ли ко је њен ак ти ви стич ки дух ујед но и агре си ван. У то
вре ме ви ше је угро жа ва ла дру ге не го што је са ма би ла угро же на. Та квом по ли ти -
ком иза зва ла је оп шту сум њу, а ти ме и не ми нов ну ре ак ци ју срп ског на ро да и за -
о штри ла си ту а ци ју до нај о збиљ ни јих мо гућ но сти да до ђе до ра та. 

У во де ћим по ли тич ким струк ту ра ма Ау стро у гар ске мо нар хи је осе ћа ла се ве -
ли ка кри за и мо гућ ност дез ин те гра ци је Мо нар хи је, па се тра жио из лаз из та кве
си ту а ци је. Уме сто да по ку ша да из ве де уну тра шње ре фор ме, Ау стро у гар ска је
би ла уве ре на да би, ако оку пи ра Ср би ју, ре ши ла све сво је про бле ме. Ау стро у -
гар ска про па ган да би ла је упор на у об ма њи ва њу свет ског и до ма ћег јав ног мње -
ња. При мер та квих дез ин фор ма ци ја би ло је и ис ти ца ње да не за до вољ ство њи хо -
вих ју го сло вен ских по да ни ка ни је из раз спон та ног уве ре ња, не го си сте мат ске
аги та ци је Ср би је. На ро чи то је ука зи ва но на ак тив ност На род не од бра не, осно -
ва не 10. ок то бра 1908, за вре ме ре вол та ко ји је у срп ском дру штву иза зва ла
анек си ја Бо сне и Хер це го ви не. 

СР БИ ЈА И БО САН СКИ СР БИ



анек си ји Бо сне и Хер це го ви не. Од лу ку
је тог да на са оп штио лич но цар Франц
Јо зеф. Бо сан ско хер це го вач ки сту ден ти
су од мах из ја ви ли да ни по ко ју
це ну не ће при зна ти цар ски указ
и анек си ју, јер она пред ста вља
нај о бич ни ју пљач ку, а „ако Ау -
стро у гар ска хо ће да нас про гу та,
ми ће мо јој про гри сти сто мак”. 

У Ср би ји је про гла ше ње
анек си је иза зва ло нај ве ће не за -
до вољ ство. Це ла зе мља осе ћа ла
се те шко по го ђе ном. Уда рац је
угро зио не то ли ко Бо сну и Ср би -
ју, ко ли ко срп ску иде ју и са му
срп ску бу дућ ност.

Н� ци о н�л но 
с� зр	 в� њ	

По ли тич ко с� зр	 в� њ	 
срп ског н� ро д� у Бо сни и
Х	р ц	 го ви ни пр	д ст� вљ� ло
ј	 убр з� ни про ц	с ко ји с	
н�ј т	 ж	 мо г�о пр� ти ти. 
Пр	 св	 г�, до 1902. го ди н	 
ни ј	 би ло до зво љ	 но д� с	
ј�в но ис по љ� в� ју ми сли о
н� ци о н�л ном с� мо о пр	 д	 љ	 њу,
п� по ли ти к� ни ј	 
им� л� з� кон ск	 об ли к	.

Ов� кв� си ту � ци ј� 
убр з� л� ј	 р�з вој н� ци о н�л ног 
по кр	 т� к� по ли тич кој п�р ти ји 

Пре лом на го ди на би ла је 1905, ка -
да је по крет за ау то но ми ју цр кве и шко -
ле с успе хом спро вео сво је иде је. У том
раз до бљу но си о ци бор бе би ли су срп -
ски тр гов ци, као што ће по сле то га, у
бор би за по ли тич ку пар ти ју, би ти тр -
гов ци и ин те лек ту ал ци. Основ ни циљ у
оба та раз до бља бор бе би ло је ства ра -
ње са ве за с му сли ман ским по кре том, са
же љом да се он при до би је за срп ске по -
ли тич ке ци ље ве. Тек у дру гом раз до бљу
ин те лек ту ал на омла ди на на пу сти ће та -
кве на чи не и та кве ци ље ве и у бор бу
уне ти те жње срп ско-хр ват ског на ци о -
нал ног ује ди ње ња и ства ра ња за јед нич -
ке ју го сло вен ске др жа ве. У оба раз до -
бља пре о вла да ва убе ђе ње да су Бо сна
и Хер це го ви на срп ске зе мље и да је
1878. го ди не из вр шен ме ђу на род ни
зло чин над срп ским на ро дом, да му ни -

је до пу ште но да се ује ди ни у на ци о нал -
ну др жа ву. Сто га је глав ни са ве зник
тра жен у му сли ман ској опо зи ци ји.

Омла ди на из 1901. го ди не пред -
ста вља ла је пр ву ге не ра ци ју ин те лек ту а -
ла ца ко ји су око 1898. иза шли из гим на -
зи је, ка да је са мо осам Ср ба ма ту ри ра ло
у Са ра јев ској гим на зи ји. Та гру па се „за -
то осе ћа ла по зва ни јом за бор бу, осе ћа ла
од го вор ност, упра во за то што је она пр -
ва срп ска (ин те лек ту ал на) омла ди на из
Бо сне и Хер це го ви не” уоп ште. Анек си ја
је иза зва ла и ме ђу на род ну кри зу, ко ја је
тра ја ла до про ле ћа 1909. го ди не. Јав но
мње ње у Ср би ји пре жи вља ва ло је ду бо -
ку по ли тич ку апа ти ју и уз не ми ре ност.
Вла сти су за Бо сну и Хер це го ви ну при -
зна ле да је „спо кој ство о ко јем пи шу и
из ја вљу ју де пу та ци је из Бо сне и Хер це -
го ви не са мо об ма на. Зе мља је уз бу ђе на и
го то во це ло ста нов ни штво је на стра ни
Ср би је”. 

Вој на стран ка у Бе чу спре ма ла је
рат про тив Ср би је за март 1909. го ди -
не, ка да је мо би ли сан Са ра јев ски кор -

пус. Та да је у Бо сну и Хер це го -
ви ну сти гло 29 вој них ба та љо -
на и 30.000 ре зер ви ста. До
кра ја мар та 1909. го ди не ве ћи
део ау стро у гар ске ар ми је био
је у рат ној при пре ми за на пад
на Ср би ју. За су зби ја ње ге -
рил ског ра та у Бо сни и Хер це -
го ви ни и Дал ма ци ји би ло је
обра зо ва но је да на ест „ле те -
ћих од ре да”. 

Кри за се сми ри ла кад је
Ср би ја кра јем мар та 1909. при -
зна ла анек си ју, по сле „мар тов -
ског ул ти ма ту ма” Не мач ке, ко -
ја је до кра ја по др жа ва ла ау -
стро у гар ску бал кан ску по ли ти -
ку. Анек си јом Бо сне и Хер це го -
ви не бит но су из ме ње ни и по ло -
жај срп ске по ли ти ке и на чи ни
ње не бор бе. Уме сто по зи ва ња
на сул та нов су ве ре ни тет и ме -
ђу на род ни ман дат за ме ња ње
оку па ци о ног по ло жа ја, срп ске
по ли тич ке ели те та да су ве ро -
ва ле да ће се ус по ста ви ти уну -
тра шња са мо стал ност по кра ји -
на, уз са ве зни штво с му сли ман -
ским по кре том, ма да је он ла га -
но пре ла зио у за јед нич ки блок с
хр ват ским по кре том.

4 1. јул 2014.

Спомен-капела Видовданским херојима у Сарајеву,
на српском гробљу Кошево, саграђена по пројекту

архитекте Александра Дерока

По чет ком XX ве ка са мо 30 жи те -
ља Бо сне и Хер це го ви не има ло је ака -
дем ско обра зо ва ње, а по сле три де -
сет го ди на ау стро у гар ске упра ве,
1910. го ди не, у Бо сни и Хер це го ви ни
би ло је 87 од сто не пи сме ног ста нов -
ни штва и са мо пет гим на зи ја, за не -
што ма ње од два ми ли о на ста нов ни -
ка. Чла но ви Мла де Бо сне би ли су
при пад ни ци Ср ба, Хр ва та и му сли ма -
на, убе ђе ни да се за сво ја на ци о нал -
на и оп шта ци ви ли за циј ска пра ва мо -
ра ју из бо ри ти. За то је та да ве ћи на
мо дер ног све та сма тра ла да је Са ра -
јев ски атен тат чин од брам бе ног
осло бо ди лач ког ка рак те ра. 

НЕ ПОД НО ШЉИВ 
ЖИ ВОТ У СУ ЖАЊ СТВУ
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МЛА ДОСТ ЗА СЛО БОД НУ БО СНУ

У устав ним рас пра ва ма Ср би су
осу ђи ва ли на чин на ко ји је за ми шљен
бу ду ћи пар ла мент и ње го во вер ско и
кла сно обе леж је, у ко јем они не би би -
ли сра змер но за сту пље ни, пре ма бро ју
свог ста нов ни штва у по кра ји на ма. По -
ред Срп ске на род не ор га ни за ци је, и
Со ци јал де мо крат ска стран ка Бо сне и
Хер це го ви не осу ђи ва ла је ње го во не де -
мо крат ско обе леж је. Устав у Бо сни и
Хер це го ви ни био је уве ден цар ским ре -
ше њем од 17. фе бру а ра 1910. го ди не.
По ред Зе маљ ског уста ва („шта ту та”)
до не се ни су и нео п ход ни за ко ни за ње -
го во спро во ђе ње у жи вот: Из бор ни
ред, Са бор ски по се бан ред, За кон о ор -
га ни за ци ја ма и За кон о ко тар ским ве -
ћи ма. Бо сна и Хер це го ви на ни је, по том
Уста ву, по ста ла са мо стал на др жа ва, не -
го је по твр ђен њен за ви сан од нос пре -
ма Ау стри ји и Угар ској, ко ји је по сто јао
и пре то га. По кра ји не су и да ље оста ле
под за јед нич ким Ми ни стар ством фи -
нан си ја, а пи та ње др жа вљан ства ре ше -
но је та ко што су ста нов ни ци тре ти ра -
ни као „зе маљ ски при пад ни ци”. 

Сло бо да лич но сти и кућ ног пра га
уса гла ше на је са за ко ном из 1891. го -
ди не, не по вре ди вост имо ви не са за ко -
ном из 1890. го ди не, а штам пе са за ко -
ном из 1907. му сли ма ни ма је за га ран -
то ва но ше ри јат ско пра во за по ро дич не
и же нид бе не по сло ве, те на след ство
мул ков ног (кућ ног, дво ри шног) вла сни -
штва. Сви ма је за га ран то ва но „чу ва ње
на род не осо би не и је зи ка”. За ко ном о
је зи ку из 1913. го ди не по стао је „срп -
ско-хр ват ски је зик зва нич ни је зик у
свим бо сан ско хер це го вач ким вла сти -
ма, рав но пра ван. Јед ном из ме ном пра -
во пи са би ло је од лу че но да се за пи сма
од ре ди исти пра во пис, та ко да се и ла -
ти ни цом пи ше фо нет ски (јед ним је зи -
ком)”. Пред сед ни штво Са бо ра име но -
вао је вла дар. За сва ко са бор ско раз до -
бље он је по ста вљао пред сед ни ка дру -
ге ве ре овим ре дом: му сли ман, пра во -
сла вац, ка то лик. На 72 по сла ни ка, ко ји
су би ра ни на рок од пет го ди на, до ла -
зи ло је и 20 чла но ва по ста вље них по по -
ло жа ју (ви рил них), а ме ђу њи ма 15 ви -
ших све ште ни ка свих ве ра. Тре ба ло је
да ви рил ни (зре ли) чла но ви, као из ве -
стан нео д ре ђе ни гор њи дом, чи не „рав -

но те жу иза бра ним по сла ни ци ма ко ји
мо гу те жи ти за ре фор ма ма”. 

Са бор ни је мо гао да се ме ша у по -
сло ве упра ве, ма да су ње ни пред став -
ни ци до би ли пра во да мо гу го во ри ти у
Са бо ру кад то по же ле. Иму ни тет по сла -
ни ка за де ла учи ње на из ван Са бо ра био
је огра ни чен. Из бор но пра во до би ли су
сви му шкар ци са на вр ше не 24 го ди не,
као и пра во да сло бод но рас по ла жу
имо ви ном. Гла са ло се по кла сном кљу -
чу, та ко што су би ра чи би ли свр ста ни у
три „ку ри је”: у пр ву су спа да ли му сли -
ман ски и дру ги зе мљо по сед ни ци, ви со -
ко о бра зо ва ни љу ди, све штен ство, чи -
нов ни штво и учи те љи, а би ра ла је 18
по сла ни ка. Дру гу ку ри ју по пу ња ва ли су
би ра чи гра до ва: сред ње гра ђан ство и
за на тли је, а има ла је 20 ман да та. Тре ћу
ку ри ју чи ни ли су се ља ци, ко ји су има ли

34 по сла ни ка. Та ко је из бор ни глас јед -
ног аге или про фе со ра вре део исто ко -
ли ко и 150 се љач ких гла со ва. Ка то ли ци
су до би ли 16, му сли ма ни 24, пра во слав -
ни 31 и Је вре ји је дан ман дат. Да кле, из -
бор ни си стем био је са чи њен по со ци -
јал ним и вер ским кљу че ви ма, па се ља ци
и про срп ски опре де ље ни по ли ти ча ри
ни су ни кад мо гли да по бе де на из бо ри -
ма. По стиг нут је циљ да це ло куп но
устрој ство по чи ва на му сли ман ском
плем ству, од ко јег се оче ки ва ло да ће
се, ис пу ње њем „њи хо вих же ља да обез -
бе де свој тра ди ци о нал ни по вла шће ни
по ло жај, раз ви ти у кон зе р ва ти ван и др -
жа ви ве ран еле ме нат”. Па зи ло се да би -
ра ли шта у вре ме из бо ра не бу ду ма сов -
но по се ће на и да се рас по ре де та ко да
не оку пља ју ви ше од 1.000 би ра ча. Бо -
сан ски са бор био је углав ном те ло без

У са мом вр ху вла да ју ћих струк ту ра Ау стро у гар ске мо нар хи је про ду бљи ва ла
се кри за ко ја је на пр ви по глед има ла у осно ви лич ну не тр пе љи вост из ме ђу ца ра
и ње го вих нај бли жих са рад ни ка и са вет ни ка с јед не стра не, и пре сто ло на след ни -
ка и ње го вих исто ми шље ни ка и при ја те ља, с дру ге. Већ одав но се зна ло да цар и
пре сто ло на след ник ни су за до вољ ни је дан дру гим, да се ме ђу соб но не тр пе и да
о мно гим ва жним и су штин ским пи та њи ма има ју раз ли чи та, ве ћи ном су прот на
ми шље ња. Цар је био не сре ћан и не за до во љан због то га што је ње гов син Ру -
долф, пр ви на след ник, сво јим са мо у би ством пре ки нуо пра ву ли ни ју на сле ђи ва ња
пре сто ла и што је, на кон смр ти над вој во де Кар ла Лу дви га, ца ре вог бра та, пре -
сто ло на след ник по стао Франц Фер ди нанд, о ко ме је цар имао ве о ма не га тив но
ми шље ње. 

Цар је, с раз ло гом, сма трао да је Франц Фер ди нанд су ви ше ам би ци о зан,
са мо во љан и да не ће би ти у ста њу да др жа ву усме ра ва си гур ним и про ве ре ним
пу те ви ма. Об да рен лу кав ством и ин стинк том ду го го ди шњег мо нар ха, цар Франц
Јо зеф схва тио је да су се вре ме на про ме ни ла, да је ње го ва ца ре ви на под ри ве на у
те ме љи ма и да се мо же одр жа ти са мо му дром, так тич ком по ли ти ком, ко ја ће
зна ти да во ди ра чу на о свим опа сно сти ма и про бле ми ма што пре те са свих стра -
на. За то је и не го вао онај спе ци фич ни ау стро у гар ски пар ла мен та ри зам ко ји је
омо гу ћа вао да се др же ду гач ки го во ри, да се из но се пред ло зи и из гла са ва ју за -
ко ни, да се кри ти ку је по ли ти ка вла де. 

Франц Фер ди нанд је, с дру ге стра не, био ли шен вла да лач ког диг ни те та, чо -
век ко ји са мо у ве ре но и бр зо пле то же ли да иде пра вом ли ни јом, да сво је ци ље ве,
ина че вр ло ди ску та бил не у по гле ду ин те ре са ца ре ви не, от кри ва све ту и оства ру -
је их ди рект ном ак ци јом. Као ду го го ди шњи пред став ник ста ре ло зе, ди на сти је
ко ја је то ком ду гог вре ме на из гра ди ла свој ме тод вла да ња и вр ло сло же ну и за -
пле те ну кон цеп ци ју во ђе ња др жав них по сло ва, цар је осе ћао од врат ност пре ма
све му што је но во. Цар је мно го ви ше це нио лу кав ство и так ти зи ра ње не го отво -
ре но по ка зи ва ње на ме ра и пла но ва за пра во ли ниј ско де ло ва ње. У по гле ду уну -
тра шње по ли ти ке, хтео је да бу де ела сти чан ка ко би и по ред фор мал них усту па -
ка одр жао у по кор но сти мно го број не на ро де сво је ца ре ви не, од ко јих је сва ки
имао сво је ин те ре се, иде је и ци ље ве и ме ђу ко ји ма су не пре кид но би ли на днев -
ном ре ду осло бо ди лач ки по кре ти, за ве ре и ра зно вр сне по ли тич ке тур бу лен ци је. 

ДИ НА СТИЧ КА РАЗ МИ МО И ЛА ЖЕ ЊА



ути ца ја на др жав ну по ли ти ку и пот пу -
но одво јен од из вр шне вла сти и др жа -
ве, сем што је јед на гру па у Зе маљ ском
са ве ту од де вет чла но ва до би ла пра во
да под но си и ми шље ња ко ја по Уста ву
ни су спа да ла у де ло круг Са бо ра. 

Ма да крај ње не де мо крат ски, и до -
не сен у вре ме кад је це ла Евро па пре -
ла зи ла на оп ште и јед на ко пра во гла са,
Устав из 1910. ипак је унео еле мен те
де мо кра ти зма и за ко ни то сти у од но су
на оно што је у по кра ји на ма по сто ја ло
ра ни је, или ба рем не ке ње го ве фор мал -
не ви до ве. Та ко су га и срп ски по ли ти -
ча ри при хва ти ли као но ви оквир де лат -
но сти. Је ди ни пра ви про тест из ра жа ва -
ла је срп ска омла ди на, је ди но она на
цр кве ним бла го да ре њи ма ца ру по во -
дом анек си је ни је хте ла да клек не. 

По је ди ни омла дин ци из ван Бо сне
и Хер це го ви не за ме ра ли су мла до бо -
сан ци ма да се пре ви ше про срп ски ис -
ти чу, а нај у ти цај ни ји мла до бо сан ци од -
го ва ра ли су им на то: „Не тре ба ме ша -
ти ју го сло вен ску во ду у срп ско ви но.”
По чет ком ја ну а ра 1914. го ди не тра же -
но је од Зе маљ ске вла де да одо бри де -
лат ност кул тур ног Клу ба срп ско-хр ват -
ске на ци о на ли стич ке омла ди не Бо сне
и Хер це го ви не, ко ји је те жио кул тур -
ном ује ди ње њу Ср ба и Хр ва та. Одо -

бре ње је до би је но. Оно што је овај по -
крет раз ли ко ва ло од свих дру гих би ла
је мре жа тај них ђач ких удру же ња ко ја
су ни ца ла сву где где су по сто ја ла ве ћа
упо ри шта школ ске омла ди не. У по чет -
ку су се слу жи ли ра зним ви до ви ма про -
те ста, ко ји ма су ђа ци ис ка зи ва ли не за -
до вољ ство по рет ком. Ни су ски да ли ка -
пе пред др жав ним ве ли ко до стој ни ци -
ма, на шта су по про пи си ма би ли оба -
ве зни, пре ма зи ва ли су не мач ке нат пи се
на тр го вач ким рад ња ма, ди за ли штрај -
ко ве у шко ли и про те сто ва ли. 

Из Ми три но ви ће ве Ма ти це у Мо -
ста ру од 1905. из и шао је зна тан број
пи са ца (Сли јеп че вић, Же ра јић, Га ћи но -
вић). По ред ње, као ли те рар ног удру -
же ња, по сто ја ла је и по ли тич ка дру жи -
на Сло бо да. У Ба ња лу ци је осно ва но
дру штво Ју го сла ви ја, а у Са ра је ву је по -
ли ци ја 1912. го ди не от кри ла про грам
Омла дин ског клу ба На род но ује ди ње -
ње, у ко јем је би ла од лу ка да се ство ри
ју го сло вен ска др жа ва. Про на ђе но је ви -
ше та квих пр о гра ма и от кри ве но ви ше
дру шта ва, а сва су се осла ња ла на бе о -
град ско На род но ује ди ње ње. Нај у ти -
цај ни ја лич ност у овим дру жи на ма био
је Ми лош Пја нић. По ред та квих дру -
шта ва, по сто ја ле су и ска ут ске че те и

тај ни кру жо ци у ко ји ма је би ло до пет
осо ба.

По сле 1911. ство ре на је тај на офи -
цир ска ор га ни за ци ја Ује ди ње ње или
смрт, из ве сно вре ме по сто ја ла је и Кул -
тур на ли га, ко ју су осно ва ли љу ди с Бе -
о град ског уни вер зи те та, с истом на ме -
ром. На род на од бра на је по сле 1909.
го ди не усме ра ва ла де лат ност ве ћи не
на ци о нал них кул тур них, спорт ских и
дру гих удру же ња. 

Го то во сви срп ски ли сто ви и пу -
бли ка ци је јав но су де ло ва ли у окви ру
На род не од бра не. Под тим на сло вом
ре дов но су об ја вљи ва ни члан ци с ње -
ним про гра ми ма и ци ље ви ма. Ор га ни -
за ци ја Ује ди ње ње или смрт има ла је ве -
зе с бо сан ско хер це го вач ком омла ди -
ном, али је „ипак не тач но да рад Мла де
Бо сне ни је по ни као сам од се бе”. Већ
1908. го ди не ус по ста вљен је си стем
тај них трој ки, а не ки бо сан ско хер це го -
вач ки до бро вољ ци од ла зи ли су у Ср би -
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Од пр вог да на не ле ге тим не и су -
ро ве оку па ци је Бо сне и Хер це го ви не,
та мо шњи на род све три ве ре и на ци је
сма трао је да има мно го стру ко пра во
да укло ни Фран ца Фер ди нан да као ти -
ра ни на оку па то ра и ти ра ни на ко ји је
про тив за ко ни то и про тив во ље гра ђа -
на из вр шио анек си ју. При ли ке у ко ји ма
су се Ју жни Сло ве ни на шли у го ди на ма
не по сред но пре 1914. би ле су ве о ма
сло же не. Ве ћи на је те жи ла да из ра зи
свој бунт не са мо про тив на ци о нал ног
угње та ва ња не го и про тив око ва ко ји
су гу ши ли жи вот у свим обла сти ма.
Ана ли зи ра ју ћи та да шњу си ту а ци ју, пр -
о сла вље ни пи сац и до бит ник Но бе ло ве
на гра де Иво Ан дрић за пи сао је: „Чи та -
во на ше дру штво хр че не до стој но, са -
мо су пи сци и ре во лу ци о на ри буд ни.”

Оце њу ју ћи са да, на по чет ку XXI
ве ка, до га ђа је с по чет ка про шлог ве -
ка, тре ба има ти у ви ду основ но исто -
ри о граф ско пра ви ло да се до га ђа ји
ту ма че и оце њу ју у с кла ду с вре ме -
ном и окол но сти ма са мих де ша ва ња,
ко ја се, ка сни је, ана ли зи ра ју, али уз
не из о став но ува жа ва ње ми шље ња
љу ди из тог вре ме на. 

БУД НИ СУ ПИ СЦИ 
И РЕ ВО ЛУ ЦИ О НА РИ

Од је се ни 1912. го ди не по чи ње још ин тен зив ни је ор га ни зо ва ње омла ди не.
Ње ни чла но ви ор га ни зу ју се у клу бо ве На род ног ује ди ње ња, ко ји ма је „те мељ ни
за да так из у ча ва ње и про по ве да ње у на ро ду фи ло зо фи је на ци о на ли зма уоп ште,
уз ин тен зив но пред ста вља ње ра ди кал но-де мо крат ских док три на”. 

На род но ује ди ње ње за пи са ло је у сво јим ста ту ти ма „да је ује ди ње ње срп -
ско-хр ват ског на ро да, за јед но с на ро дом сло ве нач ким, из над свих дис по зи ци ја
ин тер на ци о нал них и исто риј ских, усло вље но на ро чи то дис по зи ци ја ма са мо на -
ци о нал не иде је, ве ром на ро да у сво ју сна гу, пре све га схва та њем ње не од го вор -
но сти пре ма на ци о нал ном за дат ку. 

Вр ло жи ва ор га ни за ци ја би ла је и у Бо сни и Хер це го ви ни. Сва зна чај ни ја ме -
ста, у ко ји ма су се на ла зи ле сред ње шко ле, Са ра је во, Мо стар, Ту зла, Ба ња лу ка,
Тре би ње, има ла су сво је ђач ке ор га ни за ци је пре ма про гра му На род ног ује ди ње -
ња. По сле Мо ста ра и Са ра је ва, вр ло ва жно сре ди ште пред ста вљао је Праг. Та мо
су се по чет ком 1914. го ди не сва омла дин ска удру же ња Ср ба, Хр ва та и Сло ве на -
ца ује ди ни ла у на ци о на ли стич ко дру штво Ју го сла ви ја, ко је по кре ће и свој ор ган
истог име на. У За гре бу од мар та 1914. по чи њу да из ла зе бор бе ни Ви хор, књи -
жев ни лист омла ди не, и по ли тич ки лист На род но је дин ство, под уред ни штвом
Ми ла на Мар ја но ви ћа. Њи ма се, у исто вре ме, при дру жу је у Љу бља ни ме сеч ни
Глас ју га, ко ји тра жи ства ра ње сло бод не и пот пу но не за ви сне и ује ди ње не ју го -
сло вен ске на ци је”. 

ОРГАНИЗОВАЊЕ ОМЛАДИНЕ
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ју и за вр ша ва ли вој ну обу ку. Вла ди мир
Га ћи но вић био је по ве ре ник ор га ни за -
ци је Ује ди ње ње или смрт за Бо сну и
Хер це го ви ну. Ње гов за да так са сто јао
се у оку пља њу омла ди не по европ ским
уни вер зи те ти ма и ства ра њу упо ри шта
у по кра ји на ма (Мо стар, Ча пљи на, Га бе -
ла, Тре би ње, Би ле ћа, и на же ле зни ци),
а де ло ва ло се пре ко „ка на ла” и за кли -
ња њем љу ди. 

По ве ре ни ци и упо ри шта удру же -
ња Ује ди ње ње или смрт на гло су се
про ши ри ли по це лој Бо сни и Хер це го -
ви ни. Чла но ви, у ве ћи ни слу ча је ва, ни су
ни би ли све сни тог име на, не го су ве ро -
ва ли да је пра во име ор га ни за ци је На -
род на од бра на. Нај ја че упо ри ште би ло
је у Бо сан ској кра ји ни, с Ба ња лу ком као
сре ди штем, за тим у Хер це го ви ни и
Под ри њу. Упо ри шта су би ла ве за на за
по је ди не лич но сти. То су би ли Пе ро
Сли јеп че вић у Хер це го ви ни, Во јо Кец -
ма но вић и Ди ми три је Зе кић у Бо сан ској
кра ји ни, Ми хај ло Бла го је вић и Ацо Бог -
да но вић у се вер ном Под ри њу, Ва сиљ
Гр ђић у Са ра је ву. У то ку 1913. и 1914.
Га ћи но вић се на ла зио у гру пи с Да ни -
лом Или ћем и Му ха ме дом Мех мед ба -
ши ћем, ко ји су на ме ра ва ли да из вр ше
атен тат на По ћо ре ка или не ку још зна -
чај ни ју лич ност. Срп ским по бе да ма у
бал кан ским ра то ви ма омла дин ско и на -
ци о нал но рас по ло же ње у Бо сни и Хер -
це го ви ни пре шло је у за нос и опи је -
ност. Ула зак срп ске вој ске у Ско пље
сла вљен у Са ра је ву це лу ноћ.

Омл� дин ски 
осло бо ди л�ч ки 
по кр	т 

По ч	т ком 33 в	 к� осно в� но ј	
до бро твор но про св	т но 
дру штво Про свј	 т�, ко ј	 
по чи њ	 д� сти п	н ди р� 
си ро м� шн	 � од лич н	 ђ� к	. 
Т� но в� ин т	 ли г	н ци ј� им� л� ј	
мно го дру г� чи ј	 по ли тич к	 
мо ти в	 од пр	т ход них 
г	 н	 р� ци ј�. Уч	 ћи н� по зн� тим
св	т ским уни в	р зи т	 ти м� и 
с� р� ђу ју ћи с во д	 ћим 
т	 о р	 ти ч� ри м� т� д� шњих 
н� уч них ин сти ту ци ј� и 
уни в	р зи т	 т� у св	 ту, сти ц� л�
ј	 до д�т н	 мо ти в	 з� бор бу до
ко н�ч ног осло бо ђ	 њ� н� п� ћ	 них
н� ро д� сво ј	 от�џ би н	. 

Ве ћи на њих ни ка да ни је пре ки ну ла
ве зе са се лом ода кле су по ни кли. И та -
да су по твр ди ли зна чај ру рал не сре ди -
не, јер су све иде је и при пре ме за ве ли -
ке до га ђа је на ста ја ле упра во у се лу, да -
ле ко од вла сти ко је би их оме та ле у њи -
хо вим иде ја ма и на ме ра ма. 

Хаб збур шке вла сти уки ну ле су све
по ли тич ке сло бо де бо сан ским кме то ви -
ма. До га ђа ји ко ји су усле ди ли по сле ру -
ске ре во лу ци је 1905. го ди не под ста кли
су ме ђу мла до бо сан ци ма ин те ре со ва ње
не са мо за ре ше ње аграр ног пи та ња не -
го и за ру ску ли те ра ту ру и исто ри ју. Чи -
та ве стра ни це књи ге Чер ни шев ског
Шта да се ра ди? пре пи си ва не су и за -
тим ишле од ру ке до ру ке. Сем Чер ни -
шев ског, мно го су чи та ли и Ба ку њи на,
Хер це на, До сто јев ског, на ро чи то ње гов
ро ман Зло чин и ка зна, и Мак си ма Гор -
ког. Ве ли ку па жњу по све ћи ва ли су и
ита ли јан ском и не мач ком по кре ту за
на ци о нал но осло бо ђе ње. За мла до бо -
сан це Ђу зе пе Ма ци ни био је „пра ви и
ве ли ки чо век”. Још као пет на е сто го ди -
шњи мла дић, Вла ди мир Га ћи но вић на -
зи вао је се бе „га ри бал дин цем”, про у ча -
ва ју ћи ли те ра ту ру из до ба на ци о нал ног
ује ди ње ња Ита ли је. Чак је и на зив Мла -
да Бо сна на стао по угле ду на Ма ци ни је -

ву Мла ду Ита ли ју. Не ма сум ње да су
Ма ци ни је ве иде је – да омла ди на мо ра
би ти основ на сна га у осло ба ђа њу сво је
гру де, да мо ра ство ри ти љу де но во га
ко ва, спрем не на нај ве ће жр тве – ути -
ца ле мно го на мла до бо сан це у пр вим
го ди на ма њи хо вог ра да и ства ра ња
про гра ма. За вре ме су ђе ња у ок то бру
1914, Га ври ло Прин цип и Не дељ ко Ча -
бри но вић по зи ва ли су се у не ко ли ко ма -
хо ва на Ма ци ни ја као на при мер ка ко се
тре ба бо ри ти за осло бо ђе ње и ује ди -
ње ње. 

Од лу ка ма Бер лин ског кон гре са Ау -
стро у гар ска је до би ла пра во да оку пи -
ра Бо сну и Хер це го ви ну на од ре ђе но
вре ме, али не и пра во да је при по ји се -
би, јер је су ве ре ни тет Бо сне и Хер це го -
ви не остао под ин ге рен ци јом сул та на,
но си о ца др жав не вла сти у Тур ској. О
зло у по тре би и кр ше њу од лу ка Бер лин -
ског кон гре са на су ђе њу при пад ни ци ма
Мла де Бо сне го во рио је адво кат др Ру -

Мла до бо сан ци су би ли по себ но
ин спи ри са ни ју на штвом Ми ло ша
Оби ли ћа, ње го вим са мо жр тво ва њем
у бор би про тив ти ра ни на и ти ра ни је.
Оби лић је био и остао сим бол срп ског
ју на штва и на ње го вом при ме ру ра ђа -
ли су се сло бо дар ски иде а ли и од луч -
ност да се ни ка да и ни по ко ју це ну не
при зна роп ство. Ју нач ке на род не пе -
сме од сли ка ва ле су це лу ко сов ску ле -
ген ду на ко јој се ве ко ви ма гра ди ла
мо ти ва ци ја и не у стра ши вост срп ског
на ро да. Ко сов ски мит раз вио је и
култ осве те. Срп ским еп ским пе сма -
ма ди ви ли су се и пре во ди ли их на
сво је је зи ке нај по зна ти ји свет ски пи -
сци и пе сни ци, ме ђу оста ли ма Јо хан
Вол фганг Ге те, сер Вал тер Скот,
Алек сан дар Сер ге је вич Пу шкин...
По зна ти аме рич ки но ви нар Џон Рид
на пи сао је: „Код Ср ба сва ки обич ни
вој ник зна за што се бо ри. Кад је био
де те, мај ка га је по здра вља ла ре чи ма
– Здра во, освет ни че Ко со ва!” Ве ли ки
срп ски пе сник, др жав ник и вла ди ка
Пе тар Пе тро вић Ње гош твр дио је да
сва ко ко зба ци ти ра ни на ис пу ња ва
бо жи ју ми си ју. 

ИН СПИ РИ СА НИ 
ЕП СКИМ ПЕ СМА МА

Владимир Гаћиновић



долф Ци стлер и, из ме ђу оста лог, ре -
као: „Због то га је ве ћи на чо ве чан ства,
у то вре ме, из ра жа ва ла сим па ти је пре -
ма са ра јев ским атен та то ри ма.” 

Уби ство ау стро у гар ског пре сто ло -
на след ни ка Фран ца Фер ди нан да 1914.
го ди не у Са ра је ву тре ти ра ло се у то
вре ме као уби ство пред став ни ка оку -
па тор ске вој ске. Тре ба ис та ћи да анек -
си ја Бо сне и Хер це го ви не ни је би ла
при зна та, јер је спро ве де на про тив во -
ље гра ђа на Бо сне и Хер це го ви не и од -
лу ка Бер лин ског кон гре са. Оку па ци јом
Бо сне и Хер це го ви не на кон анек си је,
Ау стро у гар ска се пре ма њој по на ша ла
као пре ма свом ет нич ком про сто ру, с
јед не стра не, а пре ма гра ђа ни ма Бо сне
и Хер це го ви не као пре ма по да ни ци ма,
с дру ге стра не. Ау стро у гар ска је спро -
во ди ла те рор над сви ма: Ср би ма, Хр ва -
ти ма и му сли ма ни ма, па су чла но ви
Мла де Бо сне би ли пред став ни ци свих
на ро да. 

Ува жа ва ју ћи ми шље ње та да шњих
ис так ну тих те о ре ти ча ра о те о ри ји ти -
ра но у би ства, мо ра се ипак кон ста то ва -
ти да та те о ри ја ни ка да ни је има ла иде -
ју о да ле ко се жним дру штве ним про ме -
на ма, већ са мо о за ме ни не по доб ног
вла да ра по доб ним. Без пот це њи ва ња
та да шњих те о рет ских ту ма че ња ти ра -
но у би ства, си гур но је да твор ци ове те -
о ри је ни су до вољ но раз ра ђи ва ли на чин
спро во ђе ња дру штве них про ме на на -
кон за ме не до та да шњег вла да ра, ни ти
су има ли ре ше ња за дру штве не ре фор -
ме и из гра ђи ва ње људ ских пра ва и сло -
бо да гра ђа на. 

Сло бо дан Јо ва но вић сма трао је да
је те о ри ју на род не су ве ре но сти пр ви
си сте мат ски из ло жио Ал ту зи је
(Johannes Al thu sius) у свом де лу Politico
metho dice digesta et ehe mplis socris pro -
famis. Слич но ми шље ње има ли су и
мно ги срп ски пе сни ци у пр вој по ло ви -
ни ХIХ ве ка. Си ма Ми лу ти но вић Са рај -
ли ја сма трао је, у сво јим уто пи ја ма, да
је књаз са мо пр ви иза бра ни чи нов ник,
а ако би пре кр шио Устав, че ка ла га је
су ро ва ка зна Скуп шти не – да бу де жив
за ко пан. Иа ко су те дав не те о ри је
оправ да ва ле акт ти ра но у би ства, ко ји је
у то вре ме био пра ви под виг, на по чет -
ку XXI ве ка та ак тив ност је не при хва -
тљи ва и ин кри ми ни са на, то је по ли тич -

ки мо ти ви са но де ло и по са вре ме ним
схва та њи ма пред ста вља на си ље, ко је
са вре ме не прав но по ли тич ке те о ри је
од ба цу ју. 

Ако мла до бо сан ци ни су би ли осло -
бо ђе ни спољ них ути ца ја, он да се њи хо -
ве иде је мо гу до ве сти у ве зу са стре -
мље њи ма Ма ци ни је ве Мла де Ита ли је,
с том раз ли ком што су иде је мла до бо -
са на ца би ле плод бо сан ских усло ва жи -
во та, тра ди ци је ко сов ског ми та у вре -
ме ни ма ве ли ких им пе ри ја ли стич ких су -
ко ба ко ји су по тре са ли свет по чет ком
ХХ ве ка. Тре ба ипак, исти не ра ди, ис та -
ћи да је у при пре ми атен та та зна чај ну
по моћ мла до бо сан ци ма пру жи ла ор га -
ни за ци ја Ује ди ње ње или смрт, али са мо
ма те ри јал ну, јер је и сам Апис ка сни је
био про тив атен та та. Га ври ло Прин цип
и Не дељ ко Ча бри но вић из ја ви ли су да
су на ме ра ва ли да сво јим нов цем ку пе
оруж је, али по што га ни су има ли до вољ -
но, за по моћ су се обра ти ли Ми ла ну Ци -
га но ви ћу и, уз ње го во по сре до ва ње, Во -
ји сла ву Тан ко си ћу. Ни је по зна то да ли
је још не ко од „цр но ру ка ца” знао за
атен тат, али се зна да за њи хо ве пла но -
ве ни су зна ле ни Вла да Ср би је ни Вр хов -
на ко ман да. Си гур но је да су се Прин -
цип и ње го ва гру па иде о ло шки раз ли -
ко ва ли од ор га ни за ци је Ује ди ње ње или
смрт. Раз ли ке су би ле не са мо у оп штој
жи вот ној фи ло зо фи ји, не го, пре све га,
у по гле ди ма на ре ша ва ње на ци о нал ног

пи та ња, уну тра шњих про бле ма ме ђу Ју -
жним Сло ве ни ма, као и на уре ђе ње но -
ве др жа ве по сле сло ма Ау стро у гар ске
мо нар хи је. 

Мно ги исто ри ча ри твр де да Са ра -
јев ски атен тат пред ста вља чин од брам -
бе ног осло бо ди лач ког ка рак те ра, чи је
су се иде је тка ле на ре во лу ци о нар ној
по ли ти ци мла дих, ре кло би се и нај на -
пред ни јих бо сан ско хер це го вач ких ом -
ла  ди на ца то га вре ме на. Њи хо ва па три -
от ска свест, као осно ва, и фи ло зоф ска
ми сао, као по ли тич ка над град ња, ко ју
су за чи ни ли ре во лу ци о нар ни дух и по -
нос сва ког од њих, знат но до при но се
фор ми ра њу њи хо вих ста во ва и опре де -
ље ња за бор бу. 

На кон оку па ци је и анек си је, још
дра стич ни је не го Ото ман ска им пе ри ја,
Ау стро у гар ска мо нар хи ја на ру ша ва
људ ска пра ва и сло бо де гра ђа на и на -
сту па ју те шки да ни за све жи те ље Бо -
сне и Хер це го ви не. У окол но сти ма ко је
су за вла да ле у тој по кра ји ни по сле
анек си је 1908. го ди не, ње ни на ро ди до -
ве де ни су у си ту а ци ју да, под при ти -
ском, из гу бе сво ју са мо бит ност и до -
сто јан ство. У соп стве ној зе мљи мла дим
Бо сан ци ма би ло је ус кра ће но сло бод но
по ли тич ко из ра жа ва ње, па су они осни -
ва ли тај на удру жи ва ња чи ји је крај њи
циљ био про те ри ва ње хаб збур шке оку -
па ци о не вла сти из Бо сне и Хер це го ви -
не и из свих ју жно сло вен ских зе ма ља. 

8 1. јул 2014.

Плоча постављена на месту атентата, коју су уклониле
муслиманске власти деведесетих година XX века
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МЛА ДОСТ ЗА СЛО БОД НУ БО СНУ

Име Мла да Бо сна пр ви је упо тре био
Пе тар Ко чић у ли сту Отаџ би на 1907.
го ди не, а за тим и Вла ди мир Га ћи но вић
у Ал ма на ху Про свје те 1910. го ди не, у
члан ку Мла да Бо сна. Као осни вач исто -
и ме не омла дин ске осло бо ди лач ке ор га -
ни за ци је Га ћи но вић по ста је њен идеј ни
во ђа и нај за слу жни ји за ма сов ни при -
лив при пад ни ка свих на ро да Бо сне и
Хер це го ви не. Циљ Мла де Бо сне био је
осло бо ђе ње Бо сне и Хер це го ви не и ује -
ди ње ње свих сло вен ских на ро да. Та ор -
га ни за ци ја бо ри ла се про тив Ау стро у -
гар ске као оку па то ра, чи ја власт ни у
ком слу ча ју ни је би ла ни ле гал на ни ле -
ги тим на. Би ла је си лом на мет ну та, ни су
је би ра ли на ро ди Бо сне и Хер це го ви не.
Га ври ло Прин цип, Вла ди мир Га ћи но вић
и њи хо ви дру го ви ра ди ли су у иле гал -
ним ре во лу ци о нар ним удру же њи ма
омла ди на ца, ко ја су осни ва на у Бо сни и
Хер це го ви ни, Хр ват ској, Сло ве ни ји,
Дал ма ци ји и ме ђу исе ље ни ци ма у САД. 

Б	з стр� х� од смр ти

По но сни мл� до бо с�н ци би ли су
св	 сни д� су њи хо ви н� ро ди 
по ро бљ	 ни, �ли су од би ли д�
при ст� ну д� бу ду по ко р	 ни, м�
ко ли ко Ау стро у г�р ск� би л� ј� к�,
ј	р и м	 ђу н� род но пр� во 
одо бр� в� бор бу про тив оку п� то р�

Уби ство ау стро у гар ског пре сто ло -
на след ни ка Фран ца Фер ди нан да, на
Ви дов дан 1914. го ди не у Са ра је ву, тре -
ти ра ло се у то вре ме као уби ство пред -
став ни ка оку па тор ске вој ске и на сил не
вла сти. Тре ба ис та ћи да анек си ју Бо сне
и Хер це го ви не ни је при зна ла ве ћи на
др жа ва, јер је спро ве де на про тив во ље
ње них гра ђа на и од лу ка Бер лин ског
кон гре са. На кон оку па ци је и анек си је
Бо сне и Хер це го ви не, Ау стро у гар ска се
пре ма њој по на ша ла као пре ма свом ет -
нич ком про сто ру, а пре ма гра ђа ни ма
Бо сне и Хер це го ви не као пре ма по да -
ни ци ма. Мно ги су тад у све ту сма тра ли
да је Са ра јев ски атен тат био акт ре во -
лу ци о нар ног от по ра пре ма оку па то ру,
при се ћа ју ћи се Ао да и Ја и ља из Ста рог
за ве та и европ ске тра ди ци је ти ра но у -

би ства ко ја се за сни ва на те о ри ја ма
кла сич ног ре пу бли кан ства ста ре Грч ке
и Ри ма. Мла до бо сан ци су, ува жа ва ју ћи
на ве де не те о ри је о ти ра но у би ству, сма -
тра ли да је Франц Фер ди нанд био нај -
ве ћи ти ра нин – ти ра нин оку па тор. Он
је за њих и за на ро де Бо сне и Хер це го -
ви не по злу да ле ко пре ва зи ла зио све
ти ра не ко је је на род би рао и за то су би -
ли уве ре ни да има ју пра во да га укло не.
На род је, да кле, сма трао да има мно го -
стру ко пра во да укло ни Фран ца Фер ди -
нан да као ти ра ни на оку па то ра и ти ра -
ни на ко ји је про тив за ко ни то и про тив
во ље гра ђа на из вр шио анек си ју Бо сне
и Хер це го ви не. Оце њу ју ћи са да, на по -
чет ку XXI ве ка, до га ђа је с по чет ка про -
шлог ве ка, тре ба има ти у ви ду основ но
исто ри о граф ско пра ви ло да се до га ђа ји
ту ма че и оце њу ју у с кла ду с вре ме ном
и окол но сти ма са мих де ша ва ња, ко ја
се, ка сни је, ана ли зи ра ју, али уз не из о -
став но ува жа ва ње ми шље ња љу ди из
тог вре ме на. 

При ли ке у ко ји ма су се Ју жни Сло -
ве ни на шли у го ди на ма не по сред но пре
1914. би ле су ве о ма сло же не. Ве ћи на је
те жи ла да из ра зи свој бунт не са мо
про тив на ци о нал ног угње та ва ња не го и
про тив око ва ко ји су гу ши ли жи вот у
свим обла сти ма. Ана ли зи ра ју ћи та да -
шњу си ту а ци ју, про сла вље ни пи сац и
до бит ник Но бе -
ло ве на гра де Иво
Ан дрић за пи сао
је: „Чи та во на ше
дру штво хр че не -
до стој но, са мо су
пи сци и ре во лу -
ци о на ри буд ни.” 

При пад ни ци
Мла де Бо сне би -
ли су ве ли ки ро -
до љу би. Њи хо ва
жуд ња за сло бо -
дом мо ра се по -
сма тра ти ин тер -
ди сци пли нар но,
са пси хо ло шко-
со ци о ло шког и
ф и  л о  з о ф  с к о г
аспек та. По ред
ре во лу ци о нар ног
ка рак те ра, Мла -
да Бо сна би ла је

и пра ви ра сад ник књи жев них та ле на та.
Ли те ра ту ра Мла де Бо сне ве ли ким де -
лом уса гла ше на је с иде ја ма пр о гра ма
клу ба На род но ује ди ње ње, на ро чи то у
пр о грам ским и кри тич ким тек сто ви ма:
пр о па ги ра ње фи ло зо фи је на ци о на ли -
зма и де мо крат ских по ли тич ких док -
три на, из гра ђи ва ње на ци о нал не све -
сти, ства ра ње кул та срп ске на ци о нал не
енер ги је, рад на ства ра њу мо дер не на -
ци о нал не ју го сло вен ске кул ту ре на
осно ву уве ре ња да је на ци о нал на кул -
ту ра не мо гу ћа без на ци о нал ног дру -
штва, а на ци о нал но дру штво без на ци -
о нал не др жа ве. Ја ча ње на ци о нал не све -
сти, су зби ја ње ту ђих ути ца ја, не го ва ње
кул та жр тве и ви те шког ду ха, бор бе ног
оп ти ми зма, ши ре ње кул та сло бо де и је -
дин ства на ро да, би ли су ви до ви до след -
но при ме њи ва не иде о ло шке ори јен та -
ци је, ко ја је Мла ду Бо сну, и на ин те лек -
ту ал ном и на по ли тич ком пла ну, учи ни -
ла нај ак тив ни јим и нај бор бе ни јим де -
лом на пред не ју го сло вен ске омла ди не
пре Пр вог свет ског ра та. Књи жев на
ели та Мла де Бо сне пред ста вља ла је но -
ви та лас мла дих та ле на та ко ји су ста са -
ли као ди во ви да би у нај леп шим да ни -
ма свог по сто ја ња ве ћи на тра гич но
окон ча ла жи вот. Сво је иде је мла до бо -
сан ци пре но си ли су у ма се по сред ством
тај них дру же ња и ли сто ва: На род, Про -

Место на коме је Гаврило Принцип извршио атентат на
аустроугарског престолонаследника Франца Фердинанда



свје та, На род но ује ди ње ње, Ви хор,
Глас сло бо де, Пла мен, Но ви Ср бо -
бран...

По зна то ге сло омла дин ског
осло бо ди лач ког по кре та Мла да Бо -
сна би ло је: „Хо ће мо ли да умре мо у
жи во ту или да жи ви мо у смр ти?” Из
тог су ге стив ног пи та ња очи глед но је
да стра ха од смр ти код њих ни је би -
ло, а да је фи ло зо фи ја нео п ход но сти
уми ра ња за бу дућ ност и сло бо ду би -
ла ин три зич но утка на у свест тих
хра брих и по но сних мла ди ћа. Вла ди -
мир Га ћи но вић се у Са ра је ву пр ви
пут су срео с Га ври лом Прин ци пом у
ста ну Бо ри во ја Јев ти ћа, где је ина че
од се дао. На све мла до бо сан це, по -
себ но на Мех мед ба ши ћа и Прин ци -
па, он је оста вио сна жан ути сак.
Исто ри ча ри сма тра ју да је на мла до -
бо сан це из вр шио пре су дан ути цај и
Прин ци па и дру го ве ди рект но при -
пре мио за ак ци ју. Та ко Бо ри во је Јев -
тић 1920. го ди не пи ше: „На Прин ци па,
ко ји је ина че под сме шљи во гле дао на
љу де, Вла ди мир Га ћи но вић је учи нио
нео би чан ути сак... Пр ви тре ну ци с Га -
ћи но ви ћем пре тво ри ли су се за Прин -
ци па у трај не. Он је био с Га ћи но ви ћем
и он да ка да ни је бо ра вио уз ње га. Им -
по но ва ла му је ње го ва мо рал на сна га
као и ње го во апо стол ство, ко је је у име
ци ља ко ме је слу жи ло пре ла зи ло мир -
но пре ко свих пат њи, не су ста ја ло пред
пре пре ка ма, не је ња ва ло пред про го -
ни ма.”

На осно ву исто риј ских чи ње ни ца,
те пра ва на ро да у Бо сни и Хер це го ви -
ни да се бо ре за на ци о нал но по сто ја ње
и оп ста нак у соп стве ној др жа ви, Мла -

да Бо сна осно ва на је као осло бо ди лач -
ка ор га ни за ци ја да би ка сни је пре ра сла
у осло бо ди лач ки по крет. По ли тич ко,
кул тур но и сва ко дру го на си ље над на -
ро ди ма Бо сне и Хер це го ви не до сти гло
је вр ху нац упра во у го ди на ма не по сред -
но по сле анек си је. Су ров од нос Ау стро -
у гар ске мо нар хи је пре ма гра ђа ни ма Бо -
сне и Хер це го ви не до дат но је мо ти ви -
сао мла де бо сан ско хер це го вач ке ре во -
лу ци о на ре да се бо ре за пра во на по -
сто ја ње и оп ста нак, али и за пра во на
обра зо ва ње и кул тур но уса вр ша ва ње
мла дих, јер је по чет ком XX ве ка са мо 30
Бо са на ца и Хер це го ва ца има ло ака дем -

ско обра зо ва ње, а по сле три де сет го -
ди на ау стро у гар ске упра ве, го ди не
1910, у Бо сни и Хер це го ви ни би ло је
87 од сто не пи сме ног ста нов ни штва и
са мо пет гим на зи ја, за не што ма ње
од два ми ли о на ста нов ни ка. Чла но ви
Мла де Бо сне би ли су при пад ни ци Ср -
ба, Хр ва та и му сли ма на. За то је та да
ве ћи на мо дер ног све та сма тра ла да је
Са ра јев ски атен тат чин од брам бе ног
осло бо ди лач ког ка рак те ра. 

Мла до бо сан ци су нај све тли ји
при мер ју на штва и од луч но сти за
бор бу на ро да про тив си ле и не прав -
де. Упра во при ме ри њи хо ве бор бе го -
во ре да ни је ма ли ни ко ко је од лу чан
да се бо ри за по сто ја ње и оп ста нак и
да ни ко ни је то ли ко ве ли ки да мо же
све. Мла до бо сан ци су нај све тли ји
при мер бор бе за сло бо ду по тла че них
на ро да и у прак си су по твр ди ли ста ру
по сло ви цу: „Мо жеш ка ко хо ћеш, али
не мо жеш до кле хо ћеш.”

Ат	н т�т – од го вор н� 
н	 под но шљи во н� си љ	 

Н�ј ком п	 т	нт ни ји исто ри ч� ри 
33 в	 к� твр д	 д� С� р� ј	в ски 
�т	н т�т пр	д ст� вљ� чин 
од бр�м б	 ног осло бо ди л�ч ког 
к� р�к т	 р�, чи ј	 су с	 ид	 ј	 тк� л	
н� р	 во лу ци о н�р ној по ли ти ци мл� дих,
р	 кло би с	 и н�ј н� пр	д ни јих
бо с�н ско х	р ц	 го в�ч ких 
омл� ди н� ц� то г� вр	 м	 н�

Па три от ска свест, као осно ва, и
фи ло зоф ска ми сао, као по ли тич ка над -
град ња, уз ре во лу ци о нар ни дух и по нос
сва ког од њих, знат но су до при не ли
фор ми ра њу њи хо вих ста во ва и опре де -
ље ња за бор бу. Не ки ау то ри твр де да је
ор га ни за ци ја Ује ди ње ње или смрт по -
ли тич ки ин док три ни са ла Мла ду Бо сну,
што се на осно ву исто риј ских чи ње ни -
ца ла ко де ман ту је. Бог дан Же ра јић, је -
дан од чла но ва Мла де Бо сне, по ку шао
је атен тат на ге не ра ла Ма ри ја на Ва ре -
ша ни на 2. ју на 1910, ка да ор га ни за ци ја
Ује ди ње ње или смрт ни је ни по сто ја ла.
Мо же се твр ди ти да је иде ја о атен та ту
ни кла ис кљу чи во у на па ће ним гру ди ма
по но сних мла ди ћа из Бо сне и Хер це го ви -

10 1. јул 2014.

Принципа, Чабриновића, Грабежа 
и Илића воде на расправу

Сви суд ски про це си бо сан ско-хер це го вач кој омла ди ни, одр жа ни из ме ђу
1914. и 1917. го ди не, от кри ли су не јед ну ор га ни за ци ју, не го мо ћан по крет ко ји
сто ји иза атен та та. Иа ко се не сме иг но ри са ти чи ње ни ца да су атен та то ри од
срп ских офи ци ра до би ли по моћ у оруж ју, то, ипак, зна чи да су мла до бо сан ци
оруж је и му ни ци ју си гур но мо гли на ба ви ти и на дру гом ме сту. 

По ред глав ног про це са атен та то ри ма у Са ра је ву 1914. го ди не, би ло је још
шест дру гих ђач ких про це са. На њи ма је из ве де но 180 окри вље них омла ди на ца,
не ки ма је су ђе но и по два пу та, а би ло је не ко ли ко пу та ви ше све до ка и осум њи -
че них ко ји су пу ште ни пре ко нач не пре су де. Це ла Бо сна и Хер це го ви на би ла је
ис пре пле те на мре жом кон спи ра ци ја и ђач ких за ве ра. Нај бо љу оце ну по ли тич ке
по за ди не Са ра јев ског атен та та 1914. дао је је дан од уче сни ка у ње му: „То је би -
ло без ика ква раз ми шља ња, као кад во да на ле ти, без ика кве су став но сти.”

ПО КРЕТ ИЗА АТЕН ТА ТА
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не, ко ји ви ше ни су мо гли да под но се на -
си ље моћ не Ау стро у гар ске мо нар хи је. 

Де кла ра ци ја срп ске вла де од мар -
та 1909. го ди не, ко јом је при хва ћен чин
анек си је, и па сив ност Ср ба из Бо сне и
Хер це го ви не, за Бог да на Же ра ји ћа би -
ли су су ро ви удар ци. На вој ним при пре -
ма ма у Ср би ји ре као је јед ном офи ци ру
да је „нео п ход но осло бо ди ти се или
умре ти”. По сле хап ше ња, Га ври ло
Прин цип у свом ис ка зу на во ди да се
још 1912. го ди не на Же ра ји ће вом гро -
бу за клео да ће га осве ти ти. Кад је
Прин цип пр ви пут по се тио Ср би ју, по -
нео је у Бо сну пре гршт „сло бод не срп -
ске зе мље” и по ло жио је на ње гов гроб,
а уо чи 28. ју на Прин цип је с Да ни лом
Или ћем и Не ђом Ча бри но ви ћем по -
след њи пут по се тио гроб Бог да на Же -
ра ји ћа. То ком про це са Га ври лу Прин ци -
пу, 19. ок то бра 1914, про чи та на је бро -
шу ра Вла ди ми ра Га ћи но ви ћа о Же ра ји -
ћу „Смрт јед ног хе ро ја”, као ли те ра ту -
ра ко ја је, пре ма оп ту жби, ути ца ла на
де ло оп ту же ног.

Вла ди мир Га ћи но вић је те мељ но
ра дио на при пре ми и ор га ни зо ва њу ма -
сов ног устан ка про тив Ау стро у гар ске.
По ње го вом ми шље њу, пред у слов за
из во ђе ње ма сов ног устан ка у Бо сни и
Хер це го ви ни би ла је ја ка и моћ на Ср би -
ја у вој ном и еко ном ском сми слу, јер је
на вре ме схва тио да се ин ди ви ду ал ним
ак ци ја ма не мо же по ра зи ти хаб збур -
шки оку па тор. Хи по те зе пре ма ко ји ма
су Са ра јев ски атен тат, ди рект но или
ин ди рект но, ин спи ри са ле тај не слу жбе
Ру си је, Фран цу ске и Бри та ни је, или
слич не ор га ни за ци је у Не мач кој, Ма -
ђар ској и Ау стри ји, ни су по твр ђе не
исто риј ским ис тра жи ва њи ма и њи хо во
пла си ра ње за ма гљу је зна чај не исто риј -
ске чи ње ни це на про сто ри ма Бо сне и
Хер це го ви не у вре ме ау стро у гар ског
те ро ра на по чет ку XX ве ка. 

Мла до бо сан ци ни су хте ли дру гу
др жа ву осим сво је и у њој сло бо ду, за -
то се то ле ги тим но пра во увек мо ра
ува жа ва ти и по што ва ти. На у ка не тр пи
им про ви за ци је по пут зло на мер них те за
о ка рак те ру Мла де Бо сне и осу ђу је сва -
ки по ку шај до ми на ци је по ли ти ке над
на у ком. Та кве те зе ни су бе за зле не, већ
зло на мер не и штет не, јер ис кри вљу ју

уло гу срп ског на ро да у исто ри ји и до -
во де јав но мње ње у за блу ду.

Исто ри чар Алан Џ. П. Теј лор сма -
тра да је глав ни раз лог за атен тат од лу -
ка пре сто ло на след никa да све ча но па -
ра ди ра са ра јев ским ули ца ма баш на
дан кад Ср би у цр ква ма обе ле жа ва ју го -
ди шњи цу Ко сов ског бо ја 1389, јер би
то би ло исто као да је ен гле ски краљ
ше тао ули ца ма Да бли на на Дан Све тог
Па три ка. 

Пре атен та та на Фран ца Фер ди -
нан да, на про сто ри ма Мо нар хи је би ло
је ви ше та квих по ку ша ја: 15. ју на 1910.
Бог дан Же ра јић пу цао је на по гла ва ра
зе мље ге не ра ла Ва ре ша ни на; 8. апри ла
1912. омла ди нац Лу ка Ју кић по ку шао је
да уби је ко ме са ра Слав ка Цу ва ја у За -
гре бу; 3. ок то бра исте го ди не и Иван
Пла нин шћак по ку шао је атен тат на Цу -
ва ја; 5. ју на 1913. Стје пан Дој чић по ку -
шао је атен тат на ко ме са ра Скер ле ца у
За гре бу, а у Скер ле ца је, 25. ма ја 1914,
на ме ра вао да пу ца и Вла ди мир Се фер. 

Низ атен та та пре ак ци је Мла де Бо -
сне на про сто ри ма Ау стро у гар ске
пред ста вља до каз о не под но шљи вом
жи во ту под хаб збур шком вла шћу. Од -
лу ку о атен та ту до нео је лич но Га ври ло
Прин цип ка да је са знао да Франц Фер -
ди нанд до ла зи у Бо сну и Хер це го ви ну.
У пар ку ис пред да на шње ка фа не Про -
ле ће у Бе о гра ду са стао се с Не дељ ком
Ча бри но ви ћем и Триф ком Гра бе жом,
из ло жио им свој план за атен тат, а они
су га са ве ли ким оду ше вље њем при хва -
ти ли. Иа ко је до го вор био чврст као
сте на, про бле ми су оста ли. Ка ко на ба -

ви ти но вац и ку пи ти оруж је? Све је мо -
ра ло да се ура ди у нај ве ћој тај но сти, јер
је Прин цип био уве рен да ће, ако На -
род на од бра на са зна за ак ци ју, би ти
ухап ше ни и да ће ак ци ја про па сти.
Прин цип је пре ко Ђу ла ге Бу ков ца до -
шао у ве зу са бив шим ко ми том Ми ла -
ном Ци га но ви ћем, до брим при ја те љем
Во ја Тан ко си ћа, и за мо лио га за по моћ.
Ци га но вић је са оду ше вље њем са слу -
шао иде ју Га ври ла Прин ци па и од мах
при стао да им по мог не. Та да је по че ла
кон спи ра тив на ак ци ја при пре ме и крат -
ка обу ка у га ђа њу. Ми лан Ци га но вић је,
27. ма ја уве че, дан пре од ла ска омла ди -
на ца у Бо сну и Хер це го ви ну, у ка фа ни
Злат на мо ру на на Зе ле ном вен цу атен -
та то ри ма пре дао че ти ри пи што ља са
че ти ри ре зер вна окви ра на пу ње на му -
ни ци јом, шест руч них бом би и из ве сну
су му нов ца. Том при ли ком пре дао им је
и бо чи це са ци јан ка ли ју мом, што зна чи
да су мла до бо сан ци од лу чи ли да за да -
так мо ра ју оба ви ти по це ну жи во та.
Ме ђу тим, ма ло је ко ве ро вао да ће ти
де ча ци из ве сти атен тат на ау стро у гар -
ског пре сто ло на след ни ка. 

Атен тат је мо гу ће за ми сли ти и без
Ци га но ви ћа, и без Тан ко си ћа, и без
свих оста лих из кру га На род не од бра не
или ор га ни за ци је Ује ди ње ње или смрт,
али га ни је мо гу ће за ми сли ти без Га ври -
ла Прин ци па, Не дељ ка Ча бри но ви ћа,
Да ни ла Или ћа, Ђу ла ге Бу ков ца, Триф ка
Гра бе жа и Вла ди ми ра Га ћи но ви ћа. Ни је
га мо гу ће за ми сли ти ни без оних без и -
ме них се ља ка у Бо сни и Хер це го ви ни,
спрем них да ста ве гла ву у тор бу увек

Ћелија у Терезину у којој је до смрти био затворен Гаврило Принцип



кад је тре ба ло до ка за ти се у бор би про -
тив Ау стро у гар ске мо нар хи је. Де фи ни -
тив но, атен та та не би би ло и не би га мо -
гло би ти без по др шке и по мо ћи ве ли ког
бро ја гра ђа на Бо сне и Хер це го ви не ко ји
су пру жи ли ло ги сти ку по др шку атен та то -
ри ма, скри ва ли их, по мо гли им да пре не -
су и са чу ва ју оруж је и да са ми не при ме -
ће но до ђу на ме сто атен та та. Иде ја за
атен тат ни кла је у те шким усло ви ма, у
тур бу лен ци ја ма ко је су по тре са ле ио на ко
раз гра ђе ну жи вот ну пер спек ти ву на ро да
Бо сне и Хер це го ви не, у од луч ном опре -
де ље њу за бор бу нај на пред ни јих бо сан -
ско хер це го вач ких омла ди на ца то га до ба.
Сма тра ли су да не при па да ју се би, не го
на ро ду и исто ри ји. И учи ни ли су све што
су мо гли, гор до уса мље ни, да ли су од се -
бе све што љу ди мо гу да да ју. Би ли су хра -
бри, би ли су ве сни ци но вих бор би и по -
кре та чи но вих осло бо ди лач ких ак тив но -
сти. Пу ца ју ћи на на след ни ка ау стро у гар -
ског пре сто ла, пу ца ли су у зло чи ји је но -
си лац и пред став ник био упра во он. И у
то ме је сми сао њи хо вог де ла.

Н	 ми ло срд н	 пр	 су д	 

Г� ври ло Прин цип ј	 ух�п ш	н, к�о
и ост� ли �т	н т� то ри. Су ђ	 но им
ј	 од 12. до 23. ок то бр� 1914, �
пр	 су д	 су до н	 с	 н	 28. ок то бр�

ш	 сто ри ци з� в	 р	 ни к�: Д� ни лу
Или ћу, В	љ ку Чу бри ло ви ћу, 
Ми тру К	 ро ви ћу, Н	 ђу К	 ро ви ћу,
Ми шку Јо в� но ви ћу и Ј� ко ву 
Ми ло ви ћу. 

Смрт на ка зна ве ша њем из вр ше на
је над Да ни лом Или ћем, Вељ ком Чу бри -
ло ви ћем и Ми шком Јо ва но ви ћем. Ка -
сни је су, цар ском ин тер вен ци јом, Ми -
тар Ке ро вић и Ја ков Ми ло вић по ми ло -
ва ни на до жи вот ну ро би ју, а Не ђо Ке -
ро вић на ка зну стро гог за тво ра у тра ја -
њу од 20 го ди на. Га ври лу Прин ци пу и
Не дељ ку Ча бри но ви ћу, с об зи ром на то
да су по ау стро у гар ском за ко ну би ли
ма ло лет ни, из ре че на је мак си мал на ка -
зна од 20 го ди на за тво ра. 

На Ви дов дан, 28. ју на 1914, на вест
о Са ра јев ском атен та ту и по ги би ји над -
вој во де Фран ца Фер ди нан да, ве ли ки
срп ски и свет ски пи сац но бе ло вац Иво
Ан дрић па ку је сво је оскуд не сту дент -
ске ко фе ре и на пу шта Кра ков. Отаџ -
бин ски ро до љу би ви на бој вра ћа бив шег
ре во лу ци о на ра у зе мљу, на по при ште
исто ри је. Од мах по до ла ску у Сплит,
сре ди ном ју ла, ау стро у гар ска по ли ци ја
хап си Ива Ан дри ћа и од во ди га пр во у
Ши бе ник, по том у там ни цу у Ма ри бор,
у ко јој ће, као по ли тич ки за тво ре ник,
оста ти до мар та 1915. го ди не. Ме ђу зи -
до ви ма ма ри бор ске там ни це, по ни жен
до нај ве ће ме ре, Ан дрић ин тен зив но

пи ше, и из те зло гла сне там ни це вас кр -
са ва ју ње го ва де ла Ex Ponto и Не ми ри.

Нај бо љу оце ну по ли тич ке по за ди -
не Са ра јев ског атен та та 1914. дао је је -
дан од уче сни ка у ње му: „То је би ло без
ика ква раз ми шља ња, као кад во да на -
ле ти, без ика кве су став но сти.” Иа ко се
чи ње ни ца да су од срп ских офи ци ра
до би ли по моћ у оруж ју не сме иг но ри -
са ти, без об зи ра на то што би мла до -
бо сан ци оруж је и му ни ци ју си гур но на -
ба ви ли на дру гом ме сту, сви суд ски
про це си омла ди ни из ме ђу 1914. и
1917. от кри ли су не јед ну ор га ни за ци -
ју, не го мо ћан по крет ко ји сто ји иза
атен та та. По ред глав ног про це са атен -
та то ри ма у Са ра је ву 1914. го ди не, би -
ло је још шест дру гих ђач ких про це са.
На њи ма је из ве де но 180 окри вље них
омла ди на ца, не ки ма је су ђе но и по два
пу та, а би ло је не ко ли ко пу та ви ше све -
до ка и осум њи че них ко ји су пу ште ни
пре ко нач не пре су де. Це ла Бо сна и
Хер це го ви на би ла је ис пре пле те на мре -
жом кон спи ра ци ја и ђач ких за ве ра. 

У тај оси њак до шао је, као по ру -
чен, је дан мо нарх, са мо у ве рен, на све
на чи не на сто је ћи да ири ти ра на ро де
Бо сне и Хер це го ви не. При ли ком до ла -
ска на Или џу на ре дио је да се у Са ра је -
ву укло не све за ста ве осим ау стриј -
ских, по себ но ис та кав ши да он у Ау -
стри ји не зна ни за ка кву дру гу на род -
ност осим за ау стриј ску. 

Ви дов дан ски атен та то ри про ме ни -
ли су ток исто ри је и за ди ви ли свет. Би -
ло је ло гич но и исто риј ски оправ да но
да се на оба ла ма Ми љац ке са чу ва ју
исто риј ска зна ме ња, али на уч на крат -
ко ви дост по ли ти ча ра из Бо сне и Хер це -
го ви не у по след њој де це ни ји XX ве ка
за мра чи ла је све тле тре нут ке исто ри је
сло вен ских на ро да с по чет ка XX ве ка.
На и ме, с по чет ком гра ђан ског ра та у
Бо сни и Хер це го ви ни укло ње не су
Прин ци по ве сто пе ис пред Му зе ја Мла -
де Бо сне, ко ји се та да на ла зио на оба -
ли Ми љац ке. На по чет ку XXI ве ка та
исто риј ска оба ла зо ве се Оба ла Ку ли на
ба на, а на углу те ули це и Ули це Зе ле -
них бе рет ки не ка да су ста ја ле у бе то ну
ули ве не сто пе ле ген дар ног сло вен ског
хе ро ја Га ври ла Прин ци па. Да нас ви ше
не ма Прин ци по вих сто па, не ма ни Му -
зе ја Мла де Бо сне. Уни шти ле су га исла -

12 1. јул 2014.
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ми стич ке те ро ри стич ке гру пе то ком
гра ђан ског ра та у Бо сни и Хер це го ви ни
у по след њој де це ни ји XX ве ка. Са ме ста
атен та та укло ње на је и пло ча с нат пи -
сом: „Са овог мје ста је 28. ју на 1914. го -
ди не Прин цип сво јим пуц њем из ра зио
на род ни про тест про тив ти ра ни је и вје -
ков ну те жњу на ших на ро да за сло бо -
дом.” Про је кат из град ње Му зе ја Мла де
Бо сне за јед но су ре а ли зо ва ли по зна ти
ар хи тек та Ју риј Нај дхарт и ака дем ски
сли кар из Бе о гра да Ра ден ко Ми ше вић. 

Прин ци по ви пуц њи ни су об ја ви ли
са мо над вој во ди ну смрт, већ, че ти ри
го ди не ка сни је, и уни ште ње Хаб збур -
шке мо нар хи је, укљу чу ју ћи и сред њо ве -
ков ни кмет ски си стем у Бо сни и Хер це -
го ви ни. 

Док тор Ру долф Ци стлер био је је -
дан од бра ни ла ца са ра јев ских атен та -
то ра по слу жбе ној ду жно сти. За раз ли -
ку од оста лих, он је за и ста за сту пао
пра во атен та то ра и у прав ном сми слу
обо рио оп ту жни цу, због че га је био су -
о чен са лин чом. Ње го ва од бра на би ла
је ве о ма про фе си о нал на, а он као чо век
из у зет но хра бар. Ин тер пре та ци јом
прав них чи ње ни ца уда рио је у срж оп -
ту жни це и до ка зао да оп ту жба за ве ле -
и зда ју не сто ји за то што је анек си ја Бо -
сне и Хер це го ви не би ла не ле гал на, јер
ни је оза ко ње на у ау стриј ском и угар -
ском пар ла мен ту. До ка зао је да се оп -
ту же ни ма не мо же су ди ти за уби ство
„пре сто ло на след ни ка”, већ са мо за
„уби ство”, јер по та да шњем ау стро у -
гар ском за ко ну по вре да пре сто ло на -
след ни ка не по зна је по себ ну за шти ту.
Ци стлер је у сво јој од бра ни обе сми -
слио и дру гу тврд њу оп ту жни це, по зи -

ва ју ћи се на Сан сте фан ски мир, по ко -
ме је Тур ска 1878. го ди не при ста ла на
оку па ци ју Бо сне и Хер це го ви не, али је
њен су ве ре ни тет остао у ру ка ма сул та -
на. Дру гим ре чи ма, ако Бо сна и Хер це -
го ви на ни је би ла у те ри то ри јал ном са -
ве зу са Мо нар хи јом, ни је се ни мо гла од
ње отрг ну ти, па „чин ко ји је на то смје -
рао ни је мо гао би ти чин ве ле и зда је, ни -
ти ка жњи во дје ло”, го во рио је др Ру -
долф Ци стлер пред за пре па шће ним ау -
ди то ри ју мом. За при пад ни ке Мла де Бо -
сне 1937. го ди не из ја вио је: „... иде а ли -
сти у нај бо љем сми слу ре чи. Љу ди од
зна ча ја по пут кри ста ла, све тлост по пут
сун ца. Из нај чи сти је по бу де. У нај пле ме -
ни ти јој на ме ри... на ци о нал ни хе ро ји”.

Ср би ј� ни ј	 
од го вор н� з� �т	н т�т

У н� уч ној ли т	 р� ту ри С� р� ј	в ски
�т	н т�т см� тр� с	 д	 лом 
н� ци о н�л ног по кр	 т� н� ро д� 
Бо сн	 и Х	р ц	 го ви н	. З� 
при пр	 му �т	н т� т� н� Фр�н ц�
Ф	р ди н�н д� зв� нич н� Ср би ј� ни ј	
зн� л�. Зн� ли су с� мо Ми л�н 
Ци г� но вић, Во јо Т�н ко сић, 
Др� гу тин Ди ми три ј	 вић Апис и
к� п	 т�н Р� д	 По по вић, ш	ф вој н	
об� в	 шт�ј н	 слу жб	 н� гр� ни ци
Бо сн	 и Х	р ц	 го ви н	

Исто риј ске чи ње ни це нео бо ри во
по твр ђу ју да је лич но Ни ко ла Па шић,
ка да је са знао да се при пре ма атен тат
на Фран ца Фер ди нан да, на ре дио по -

сла ни ку Ср би је у Бе чу Јо ва ну Јо ва но ви -
ћу да хит но оба ве сти ау стриј ску вла ду
о то ме. Апис се та ко ђе пре до ми слио и
по слао свог оба ве штај ног офи ци ра да
од вра ти Прин ци па од би ло ка кве ак ци -
је про тив ау стро у гар ског пре сто ло на -
след ни ка. Прин цип је то вр ло од луч но
од био и та да је по сум њао у искре ност
при ја те ља из Ср би је. 

Ау стро у гар ско по ни жа ва ње Ср ба,
ба ха тост и ци ни зам и та да су до шли до
из ра жа ја. Сма тра ли су да Ср би из ми -
шља ју, јер ко је тај ко сме да на пад не
на след ни ка ау стриј ског пре сто ла. Од -
го вор ност срп ске офи цир ске ор га ни за -
ци је за атен тат по сто ји у ме ри у ко јој
је упра во та ор га ни за ци ја од 1912. го -
ди не ко ва ла пла но ве за ју го сло вен ску
ре во лу ци ју у ау стриј ској по за ди ни, у
слу ча ју да Ау стро у гар ска на пад не 
Ср би ју. 

Ау стро у гар ска вла да ни је рас по ла -
га ла ни јед ним ма те ри јал ним до ка зом о
уме ша но сти Ср би је у атен тат. Чим су
сти гле ве сти о смр ти над вој во де, од мах
је по сла ла ви шег чи нов ни ка за јед нич -
ког Ми ни стар ства фи нан си ја у Бе чу
Фри дри ха фон Ви зне ра да утвр ди од го -
вор ност Ср би је за атен тат. Као са ве -
стан др жав ни слу жбе ник, при вр жен
иде ји прав не др жа ве и исти ни, Ви знер
је, на кон де таљ не ис тра ге, 13. ју ла у Беч
по слао те ле грам сле де ћег са др жа ја:
„Не по сто ји би ло шта што би ука зи ва -
ло на од го вор ност срп ске вла де у ор га -
ни зо ва њу уби ства или при пре ма или у
снаб де ва њу оруж јем. Ни ти има би ло
шта што би чо ве ка на ве ло да по сум ња
у та ко не што. На про тив, по сто је до ка -
зи ко ји, из гле да, мо гу да на ве ду на за -
кљу чак да је та ко не што из ван сва ке
сум ње.” Та ко ђе, ис тра жни су ди ја Лео
Пфе фер, у сво јој књи зи „Ис тра га у Са -
ра јев ском атен та ту”, пи ше да му је од
са мог по чет ка би ло ја сно да не ће би ти
до ка за на од го вор ност Ср би је за атен -
тат у Са ра је ву и да су ре зул та ти до ко -
јих је на кон те мељ не ис тра ге до шао,
по твр ди ли ње го во прет ход но уве ре ње. 

Ни су то би ли је ди ни при ме ри ко ји
до ка зу ју да је, по сле Са ра јев ског атен -
та та, чак и у Ау стри ји и Не мач кој, би ло
ја сно да уби ство над вој во де Фер ди нан -
да ни је до во љан раз лог за рат. Не мач ки
др жав ни се кре тар Ја гов (Gotlib von

Од анек си је Бо сне и Хер це го ви не, а по себ но по сле срп ских по бе да у бал -
кан ским ра то ви ма и ко нач ног осло бо ђе ња Ср би је од тур ске вла сти, у Ау стро у -
гар ској и Не мач кој се о срп ском на ро ду не би ра ју ре чи. Без има ло за зо ра, не са -
мо у евро пеј ском Бе чу, већ и у моћ ној не мач кој ца ре ви ни, го во ри ло се да Ср би -
ма, као на ро ду, „не до ста ју спо соб ност и сми сао за умет ност, раз у ме ва ње за со -
ци јал не, еко ном ске и ци ви ли за циј ске зах те ве са вре ме ног до ба”. Рат но ху шкач ка
рас по ло же ња под гре ва на су тврд ња ма да се у Ср би ји „на род до са ђу је и жи ви у
иш че ки ва њу кр во про ли ћа и уби ста ва”. Ни то ни је би ло до вољ но, не го су пи са ли
да је Бе о град „ле гло уби ца”, а Ср би ја „бе зна чај на и не при пи то мље на др жа ва”,
ко ја је 1915. го ди не „за па ли ла по жар на це лој зе маљ ској ку гли”. Све је то ра ђе -
но сми шље но, ка ко би Не мач ка и бу ду ћа ау стриј ска др жа ва од го вор ност за рат
пред европ ском јав но шћу ски ну ле са се бе и пре ба ци ле је на Ср би ју.

БЕЧ И НЕ МАЧ КА О СР БИ ЈИ



Jagow) из ја вио је, 22. ју ла, бри тан ском
по сла ни ку да је Ау стро у гар ска ре ше на
да се об ра чу на са Ср би јом и да јој то
не тре ба оне мо гу ћи ти, иа ко „он не оп -
ту жу је срп ску вла ду за ди рект но ме ша -
ње у за ве ру ко ја је до ве ла до уби ства
над вој во де, али сма тра да је де ли мич -
но од го вор на за ства ра ње си ту а ци је
ко ја је омо гу ћи ла атен тат, јер ни је кон -
тро ли са ла раз у зда но пи са ње де ла срп -
ске штам пе”. 

Ср би ја 1914. ни је на пад ну та са мо
уз ар гу мен та ци ју и оправ да ње да је она
кри ва за уби ство. То по ка зу је и по ду жа
пред и сто ри ја срп ско-ау стро у гар ских
би ла те рал них од но са. Од са ме анек си -
је Бо сне и Хер це го ви не 1908. го ди не
Ау стро у гар ска мо нар хи ја се не пре кид -
но при пре ма ла да на пад не Ср би ју. Беч -
ки бур жо а ски др жав ник и ди пло ма та
Ле о полд Бер хтолд (Leopold von
Berchtold) био је ве о ма агре си ван пре -
ма Ср би ји, а ње гов пр ви са рад ник гроф
Фор гач (Janós Forgách) пре ма Ср би ји је
га јио мр жњу и пре зир. До каз за то би -
ло је и ње го во ин си сти ра ње да се у
свим кан це ла ри ја ма ау стриј ске вла де
ис так не мак си ма: Ср би ју тре ба уни -
шти ти (Serbia delenda est). 

На беч ком дво ру све ви ше је са -
зре ва ла иде ја, ко ју су на ро чи то раз ви -
ја ли вој ни ко ман дан ти с на чел ни ком Ге -
не рал шта ба ге не ра лом Кон ра дом фон
Хе цен дор фом на че лу, да Ср би ју, као
опа сно на ци о на ли стич ко ре во лу ци о -
нар но гне здо, тре ба уни шти ти. Ту ми -
сао при хва тио је и сам Ерен тал. У је сен
и зи му 1908/1909. по сто ја ло је ви ше
пред ло га шта тре ба учи ни ти са Ср би -
јом и ка ко је раз де ли ти.

По вод з� од�в но 
пл� ни р� ни н� п�д 

Од �н	к си ј	 Бо сн	 и Х	р ц	 го ви н	
1908. го ди н	 Ау стро у г�р ск� мо -
н�р хи ј� с	 у кон ти ну и т	 ту при -
пр	 м� л� д� н� п�д н	 Ср би ју. 

Ау стриј ски бур жо а ски др жав ник и
ди пло ма та Ле о полд Бер хтолд (Leopold
von Berchtold) био је ве о ма агре си ван
пре ма Ср би ји, а ње гов пр ви са рад ник

гроф Фор гач (Janós Forgách) пре ма Ср -
би ји је га јио мр жњу и пре зир. До каз за
то би ло је и ње го во ин си сти ра ње да се
у свим кан це ла ри ја ма ау стриј ске вла де
ис так не мак си ма: Ср би ју тре ба уни шти -
ти (Serbia delenda est). Прин ци по ви пуц -
њи ни су об ја ви ли са мо над вој во ди ну
смрт, већ, че ти ри го ди не ка сни је, и уни -
ште ње Хаб збур шке мо нар хи је, укљу чу -
ју ћи и сред њо ве ков ни кмет ски си стем
у Бо сни и Хер це го ви ни. 

Нај ве ћи број свет ских исто ри ча ра
по твр ђу је дав но до ка за ну те зу да је Са -
ра јев ски атен тат по вод, а не узрок на -
па да Ау стро у гар ске на Ср би ју, што да -
нас, сто го ди на по сле атен та та и по чет -
ка Пр вог свет ског ра та, по ку ша ва ју да
оспо ре мно ги, углав ном, ау стриј ски и
не мач ки исто ри ча ри и ме диј ски по сле -

ни ци. Да је Са ра јев ски атен тат по вод, а
не узрок ра та до ка зу ју мно ге чи ње ни -
це. Ме ђу њи ма је и она да је, чим је из -
ло же на, од мах и без у слов но при хва ће -
на, иде ја гро фа Алек сан дра фон Хо јо са,
ше фа ка би не та ми ни стра спољ них по -
сло ва Мо нар хи је, да на Са ра јев ском
атен та ту тре ба „кон стру и са ти рат са
Ср би јом”. То је би ло ја сно и Мак су Ве -
бе ру, кад је ре као да је онај ко ау стро у -
гар ски „ул ти ма тум Ср би ји из 1914. (а
ти ме и Са ра јев ски атен тат) же ли да
пред ста ви као раз лог за овај рат, јед но -
став но – сла бо у ман”. Ов де је нео п ход -
но до да ти са мо да је Кон рад фон Хе цен -
дорф, шеф ау стро у гар ског ге не рал шта -
ба, још 1907. го ди не, у свом пи сму ис -

та као да ју го сло вен ски про блем тре ба
ре ши ти „јед ном ве ли ком ак ци јом, чи ји
је крај њи циљ анек си ја Ср би је”. То, на -
рав но, ни је би ло уса мље но ми шље ње,
већ ши ро ко при хва ће но ста но ви ште о
„ре ша ва њу” срп ског пи та ња, у Не мач -
кој и Ау стро у гар ској пред Пр ви свет -
ски рат. Аме рич ки пред сед ник Ву дро
Вил сон био је је дан од за ступ ни ка те о -
ри је да је глав ни узроч ник Пр вог свет -
ског ра та био ми ли та ри зам. 

За из би ја ње Пр вог свет ског ра та,
као и за сва ки дру ги до га ђај, по сто је
по во ди и узро ци, ко је тре ба раз ли ко ва -
ти. Још од Ари сто те ла то су два одво је -
на пој ма. Уби ство у Са ра је ву, де ло јед -
ног де вет на е сто го ди шња ка, са мо је не -
по сре дан по вод ра ту ко ји је узро ко вао
ми ли он ске жр тве. Узро ке том ра ту су -
ми рао је не мач ки исто ри чар Фриц Фи -
шер (Fritz Fischer), са це лом на уч ном
шко лом иза се бе, за кљу чив ши да је не -
мач ка те жња да по ста не свет ска си ла
би ла је ди ни, основ ни и глав ни узрок ра -
та. „Но вом кур су” кај зе ра Вил хел ма
Дру гог, де мон стри ра ном још 1892. го -
ди не, да се еко ном ски кон тро ли ше
Сред ња Евро па, са Ср би јом и Бу гар -
ском, стре ми и не мач ка во де ћа ели та,
те же ћи да по ста не „хе ге мон хе ге мо на”
и да пре ко Сред ње Евро пе кон тро ли -
ше, не са мо Евро пу, не го и цео свет.

Ра ди ефи ка сни је при пре ме за све -
о бу хват ну вој ну ак ци ју, Ау стро у гар ска
и Не мач ка спро во ди ле су нај бру тал ни -
ју пр о па ган ду про тив Ср би је, ње ног на -
ро да и ру ко вод ства. То је, ипак, би ло
са мо про ду бљи ва ње и, у вре ме ну пред
Пр ви свет ски рат, а и то ком ње га, очи -
глед на јав на де мон стра ци ја одав но
фор ми ра них ста во ва да је Бал кан, а пре
све га Ср би ја, „не раз ре ши во клуп ко за -
ве ра, хај ду чи је и ко руп ци је”. Исто вре -
ме но, Бе о град је сма тран „ме ша ви ном
ази јат ског ди вља штва и на фра ка не
европ ске ме га ло ма ни је”.

Не мач ка и Ау стри ја рат них го ди на
ин тен зи ви ра ју об ја вљи ва ње на пи са
увре дљи вих за Ср бе, на при мер да су
„Ср би, та ко ђе, на род ни жих мо рал них
вред но сти”. Ан ти срп ски ста во ви, ко ји
су у тим др жа ва ма фор ми ра ни знат но
ра ни је и ко ји су из би ја ли на све тло да -
на у свим кри зним вре ме ни ма, не сум -
њи во су ан ти ци ви ли за циј ски и ду бо ко

14 1. јул 2014.

Му зеј Мла де Бо сне у Са ра је ву по -
се ти ле су мно ге углед не де ле га ци је из
све та и са ви со ким по што ва њем од но -
си ли се пре ма ли ку и де лу при пад ни ка
Мла де Бо сне. Го ди не 1954. Му зеј
Мла де Бо сне по се ти ла је го спо ђа Еле -
о но ра Ру звелт и по се ћа њу та да шњег
ку сто са На де Ђур ђев, у књи гу ути са -
ка, из ме ђу оста лог, за пи са ла: „Ови
мла ди љу ди сво јим жр тво ва њем и
хра бро шћу за ду жи ли су чи тав свет и
цео свет тре ба ло би да се по кло ни се -
ни ма Га ври ла Прин ци па.”

МУ ЗЕЈ МЛА ДЕ БО СНЕ
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МЛА ДОСТ ЗА СЛО БОД НУ БО СНУ

за ди ру у нај ве ће вред но сти јед ног на -
ро да, ко ји је сво јим ве ков ним по сто ја -
њем до ка зао нај ве ће кул тур не и ци ви -
ли за циј ске до ме те. Не ци ви ли за циј ско
по на ша ње пре ма срп ском на ро ду илу -
стру је и сле де ћи при мер: Фри дрих На -
у ман (Friedrich Naumann, 1860–1919),
идеј ни прет ход ник не мач ких ли бе ра ла,
у сво јој књи зи Bulgarien und
Mitteleuropa (1916) за Ср би ју ди рект но
ка же да се она „као смет ња ис пре ча ва
на пу ту ства ра ња Сред ње Евро пе, и да
се за то, као не при ја тељ ско утвр ђе ње
усред сред њо е вроп ског од брам бе ног
си сте ма, не мо же тр пе ти”.

Не за до вољ ство Ау стро у гар ске
срп ским по бе да ма у срп ско-тур ским и
бал кан ским ра то ви ма би ло је очи глед -
но. Нај у ти цај ни је лич но сти Мо нар хи је
јав но су тра жи ле све оп шти на пад на
Ср би ју и ње но пот чи ња ва ње ау стро у -
гар ским ин те ре си ма. Ми сао о пре вен -
тив ном ра ту за хва та ла је и по ли тич ке
струк ту ре, ко је су твр ди ле да Ср би ја
по ста је опа сна и да је тре ба сло ми ти
пре не го што се поч не да ље раз ви ја ти,
да не би де ло ва ла на ју го сло вен ске по -
да ни ке њи хо ве др жа ве. 

Вој на стран ка у Бе чу спре ма ла је
рат про тив Ср би је још за март 1909. го -
ди не, ка да је мо би ли сан Са ра јев ски
кор пус. Та да је у Бо сну и Хер це го ви ну
сти гло 29 вој них ба та љо на и 30.000 ре -

зер ви ста. До кра ја мар та 1909. го ди не
ве ћи део ау стро у гар ске ар ми је био је у
рат ној при пре ми за на пад на Ср би ју. 

По чет ком ју ла 1914. го ди не, кад је
по ста ло ја сно да је рат из ме ђу Ау стро -
у гар ске и Ср би је не из бе жан, би ло је са -
мо пи та ње да на ка да ће бо сан ско хер це -
го вач ке вла сти ухап си ти све опо зи ци о -
не Ср бе као та о це. Иста суд би на за де -
си ла је и срп ске по сла ни ке у хр ват ском,
угар ском и ау стриј ском са бо ру. У те -
жњи да ис ко ре ни осо бе но сти срп ске
на ци је и кул ту ре, ре жим је, на дан мо -
би ли за ци је, за тво рио и све срп ске шко -
ле у Бо сни и Хер це го ви ни и Хр ват ској,
а још ра ни је за бра ње на је срп ска за ста -
ва. На ред бом од 26. ју ла 1914. из ри чи -
то су уки ну те кр сне сла ве, а 6. ав гу ста
за бра ње но је и но ше ње „ср би јан ске ка -
пе”. Ак том бр. 25826 од 3. ок то бра
1914. хр ват ска вла да за бра ни ла је ћи -
ри ли цу у основ ним шко ла ма, а де сет
да на на кон анек си је и у сред њим. У Бо -
сни и Хер це го ви ни та ква на ред ба из да -
та је тек 11. но вем бра 1915. и њо ме је
ћи ри ли ца пот пу но ис кљу че на из слу -
жбе не упо тре бе. Да је сту пи ла на сна гу
са мо ко ју не де љу ра ни је, оп ту же ни у
Ба ња луч ком „ве ле и здај нич ком” про це -
су не би, да кле, до би ли оп ту жни цу пи -
са ну ћи ри ли цом. 

Не кри ју ћи же ље и на -
ме ре не мач ких ка пи та ли ста
и њи хо вих по ли ти ча ра, у не -
мач кој јав но сти го ди на ма је
пи са но о нео п ход но сти да се
осво ји по тре бан „жи вот ни
про стор” на Ис то ку, на из во -
ру бо гат ства оста лих ко ло -
ни јал них др жа ва. Плод на по -
ља Укра ји не и бо гат ство Ин -
ди је – Drang nach Osten (про -
дор на Ис ток), би ли су јав ни
сан Не мач ке. Са тим ци љем
пра ви ло се на о ру жа ње, гра -
ди ла се фло та, по ди за ле су
се фа бри ке те шког оруж ја и
му ни ци је. Вој ска је вред но -
ва на као глав ни део не мач -
ког на ро да, мно го ва жни ји
од гра ђа на, јер је она глав ни
осло нац бо љег жи во та. 

А њен нај ве ћи са ве зник, мо гло би
се ре ћи и по да ник, Ау стро у гар ска мо -
нар хи ја, осва ја њем про сто ра Бал ка на
тре ба ло је да до ђе до Со лу на. Ср би ја је
би ла глав на пре пре ка тим осва јач ким
те жња ма, и за то је на пад на њу био не -
из бе жан. Че као се са мо по во љан мо ме -
нат за му ње ви ти на пад елит них не мач -
ких и ау стро у гар ских је ди ни ца. При -
пре ме за рат би ле су за вр ше не мно го
пре 1914. го ди не. На пад на Ср би ју пла -
ни ран је 1908, 1910. и 1913. го ди не. Вој -
ни исто ри чар Хју Стре чен (Hew Francis
Anthony Strachan) 2001. го ди не на во ди:
„Хе цен дорф је пр ви пут пред ло жио
пре вен тив ни рат про тив Ср би је 1906.
го ди не, за тим је то по но вио 1908–1909,
по том 1912–1913, у ок то бру 1913, и ма -
ју 1914. го ди не”. Из ме ђу 1. ја ну а ра
1913. и 1. ја ну а ра 1914. он је два де сет
пет пу та пред ла гао рат про тив Ср би је.
Хе цен дорф је за те пла но ве имао пу ну
по др шку фелд мар ша ла гро фа Хел му та
фон Молт кеа, ше фа Ге не рал шта ба не -
мач ке вој ске, јед ног од во де ћих при пад -
ни ка Рат не стран ке не мач ког Рај ха. На -
кон за вр шет ка Пр вог свет ског ра та, на
Вер сај ској ми ров ној кон фе рен ци ји до -
не сен је ми ров ни уго вор, за кљу чен 28.
ју на 1919, из ме ђу зе ма ља по бед ни ца и
Не мач ке. Не мач ка је у скла ду са тим
уго во ром мо ра ла при зна ти да је ис кљу -
чи ви кри вац за Пр ви свет ски рат. ƒ

Унутрашњост некадашњег Музеја Младе Босне
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ЈУНАК  
ХУМАНЕ ПРИЧЕ

Вој ска Ср би је је име и пре зи ме ју на ка при че о 
не дав ним ка та стро фал ним по пла ва ма у Ср би-

ји, нај ве ћим у по след њих сто и ви ше го ди на. По-
сле обил них ки ша, во да је на по је ди ним те ре ни ма 
до ла зи ла та ко бр зо да се ско ро ни шта ни је мо гло 
пред у зе ти. Љу ди су спа са ва ли го ле жи во те, пе-
њу ћи се и на кро во ве ку ћа, а сти хи ја је но си ла све 
пред со бом. 

Раз ме ре ште те би ле су још ви дљи ви је ка да се 
во да по ву кла. И он да је на ста вљен ве ли ки по сао 
аса на ци је те ре на, где су при пад ни ци Вој ске Ср-
би је оста ли сву да где је то би ло по треб но.

У овом при ло гу же ли мо да још јед ном ис так не-
мо тај ве ли ки ко лек тив ни по ду хват ко ји мо же да 

из ве де са мо јед на до бро ор га ни зо ва на и опре-
мље на сна га, ка ква је Вој ска Ср би је, са хи ља да ма 
по жр тво ва них и из у зет но мо ти ви са них при пад-
ни ка у же љи да по мог ну свом на ро ду и оправ да ју 
углед др жав не ин сти ту ци је од нај ве ћег по ве ре ња.

Сва ка при ча има сво је ју на ке, а у овој се на ме ће 
је дан, ко лек тив ни ју нак – Вој ска Ср би је, иза ко је 
сто је сто ти не и хи ља де ње них при пад ни ка. Не чи-
ја име на смо од си ту а ци је до си ту а ци је по ми ња ли, 
без на ме ре да до при нос дру гих ума њи мо, али је 
број оних ко је би сва ка ко тре ба ло по ме ну ти та ко 
ве ли ки да смо се и ов де опре де ли ли да у пр вом 
пла ну оста не Вој ска Ср би је, са по да ци ма о ње ном 
укуп ном учин ку то ком по пла ва и са на ци је. 
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Иа ко је вој ска од пр вих тре ну та ка на и ла ска по-
плав них та ла са иза шла на те рен та ко ре ћи 

ши ром Ср би је, јер је то ли ка би ла раз ме ра ка та-
стро фе, ње но нај ве ће укуп но ан га жо ва ње би ло је 
у Обре нов цу. Ка ко се у вој сци све пре ци зно еви-
ден ти ра, та ко је у Опе ра тив ном цен тру Здру же не 
опе ра тив не ко ман де Ге не рал шта ба за бе ле же но 
да је Вој ска Ср би је од 14. ма ја до 19. ју на дневно у 
просеку ан га жо ва ла 858 припадника на пру жа њу 
по мо ћи то ком по пла ва и аса на ци је.  

О на по ри ма вој ске и свих ко ји су се ан га жо ва ли 
у од бра ни од по пла ва ме ди ји су ре дов но из ве шта-
ва ли. Упра ва за од но се са јав но шћу Ми ни стар ства 
од бра не сва ко днев но је ор га ни зо ва ла по се те ме-
диј ских еки па на те ре ну, а по се бан до при нос у 
ин фор ми са њу јав но сти пру жио је прес-цен тар у 
Обре нов цу, при хва та ју ћи но ви нар ске еки пе и ре-
дов но ша љу ћи ин фор ма ци је о ста њу у гра ду пи-
са ним и елек трон ским ме ди ји ма, аген ци ја ма, на 
ин тер не ту и пре ко дру штве них мре жа. ƒ

Вој ска Ср би је 
је од 14. ма ја до 
19. ју на дневно у 
просеку 
ан га жо ва ла 858 
припадника 
на пру жа њу 
по мо ћи то ком 
по пла ва и аса-
на ци је. Највеће 
ангажвање 
било је  17. 
маја када је на 
терен изашло 
3.034 њених 
припадника.
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Вој ска Ср би је би ла је ан га жо ва на на око 50 ло ка ци ја у 12 
окру га (Мо ра вич ки, Ко лу бар ски, Град Бе о град, По ду нав ски, 
Ма чван ски, Ра син ски, Зла ти бор ски, Ра шки, Бра ни чев ски, 
По мо рав ски, То плич ки и Ни шав ски). Нај ве ће ан га жо ва ње 
би ло је у Обре нов цу, Шап цу и Ко стол цу.



5

При пад ни ци Вој ске Ср би је из ско ро свих са-
ста ва би ли су пр ви на ли ни ји од бра не још од 

пр вих на го ве шта ја опа сно сти од по пла ва. Же ља 
свих је да по мог ну што ви ше мо гу и та ко је би ло 
од пр вог до по след њег да на ан га жо ва ња. 

За то не тре ба по ре ди ти до при но се ко је су да ли 
при пад ни ци Пр ве, Дру ге и Тре ће бри га де Коп не не 
вој ске, Спе ци јал не бри га де, Реч не фло ти ле, 204. и 
98. ва зду хо плов не бри га де, 250. ра кет не бри га де 
за ПВД, 126. бри га де ВО ЈИН, Бри га де ве зе, је ди ни-
ца Ге не рал шта ба, цен та ра за обу ку и ко ман ди за 
раз вој бри га да из са ста ва Ко ман де за обу ку, је ди-
ни ца АБ ХО, ин жи ње риј ских ба та љо на, вој не по-
ли ци је, Вој не и Вој но ме ди цин ске ака де ми је, свих 
ко ји су ан га жо ва ни то ком по пла ва. 

На са мом по чет ку опа сно сти, 14. ма ја, вој ска је 
до по но ћи би ла ан га жо ва на у Ва ље ву на оја ча ва-
њу на си па, у Осе чи ни на ева ку а ци ји угро же них 
ли ца, у Ко це ље ву на ис пум па ва њу во де и ева ку а-
ци ји, у Гор њем Ми ла нов цу на оја ча ва њу на си па и 
Шап цу на ева ку а ци ји, оја ча ва њу на си па и ис пум-
па ва њу во де.

То ком но ћи и у пре по днев ним ча со ви ма 15. ма ја 
при о ри тет но је ева ку и са ла угро же не у Чач ку, По-
же ги, Ла за рев цу, Гроц кој, Ло зни ци и До љев цу. И 

та ко је на ста ви ла, из да на у дан то ком по пла ва, а 
ка сни је и на са ни ра њу по сле ди ца. 

За вре ме ван ред не си ту а ци је, Вој ска Ср би је би-
ла је ан га жо ва на на око 50 ло ка ци ја у 12 окру га 
(Мо ра вич ки, Ко лу бар ски, Град Бе о град, По ду нав-
ски, Ма чван ски, Ра син ски, Зла ти бор ски, Ра шки, 
Бра ни чев ски, По мо рав ски, То плич ки и Ни шав ски). 

При о ри тет но ан га жо ва ње у Мо ра вич ком окру-
гу би ло је у Чач ку, Гор њем Ми ла нов цу и Лу ча ни ма, 
у Ма чван ском окру гу у Ко це ље ви, Ло зни ци, Шап-
цу и Љу бо ви ји, у Ко лу бар ском окру гу у Ва ље ву, 
Лај ков цу, Убу и Осе чи ни, а од 18. ма ја  нај ве ће ан-
га жо ва ње би ло је у Обре нов цу, Шап цу и Ко стол цу.

Вла да Ср би је име но ва ла је ми ни стра од бра не 
Бра ти сла ва Га ши ћа за ко ор ди на то ра свих ак тив-
но сти на са на ци ји ста ња у Обре нов цу, на чел ник 
Ге не рал шта ба Вој ске Ср би је ге не рал Љу би ша Ди-
ко вић ру ко во дио је Шта бом за ван ред не си ту а ци-
је у Шап цу, а ко ман дант Коп не не вој ске ге не рал-
пот пу ков ник Алек сан дар Жив ко вић ко ман до вао 
је свим сна га ма за от кла ња ње по сле ди ца по пла-
ва у Обре нов цу.

Пред став ни ци Вој ске Ср би је би ли су укљу че ни 
у рад шта бо ва на ре пу блич ком, град ском и ло кал-
ном ни воу. ƒ

НА ПРВОЈ ЛИНИЈИ
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Вој ска, иа ко нај број ни ја, на овом ху ма ном и те-
шком за дат ку ни је би ла са ма. Ве ли ко ан га жо-

ва ње има ли су при пад ни ци Сек то ра за ван ред не 
си ту а ци је МУП-а Ср би је, Цр ве ног кр ста, ху ма ни-
тар них и дру гих ор га ни за ци ја... 

Гра ђа ни Ср би је, по себ но мла ди љу ди, по ка за ли 
су сво је ху ма но ли це јер су у хи ља да ма до шли на 
нај кри тич ни ја ме ста да по мог ну. 

При хват, по моћ и па жња ука за на је ева ку и са-
ни ма у спорт ским ха ла ма, ка сар на ма, сту дент-
ским до мо ви ма, хо те ли ма... 

Пр ва по моћ сти гла је из ве ли ког бро ја зе ма ља. 
Спа си лач ки ти мо ви, хе ли коп те ри, чам ци, пум пе за 

ис пум па ва ње во де сти гли су из Ру си је, Бу гар ске, 
Сло ве ни је, Не мач ке, Азер беј џа на, Грч ке, Ау стри је, 
Ма ђар ске, Че шке, Ма ке до ни је, Цр не Го ре, Бе ло ру-
си је, Европ ске уни је... Мно ге зе мље упла ти ле су 
нов ча ну по моћ и на ја ви ле до на ци је у нај по треб-
ни јој опре ми.

Ипак, нај ве ћи при ја тељ на ро да би ла је Вој ска 
Ср би је, ко ја је од 14. ма ја до 19. ју на про сеч но днев-
но ан га жо вала 858 ли ца. Нај ве ће ан га жо ва ње би-
ло је 17. ма ја са 3.034 ли ца. ƒ

СОЛИДАРНОСТ  
НА ДЕЛУ
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Прва помоћ врло брзо је стигла из других земаља, потврђујући 
да Србија свуда има пријатеље. Спа си лач ки ти мо ви, хе ли коп те-
ри, чам ци, пум пе за ис пум па ва ње во де сти гли су из Ру си је, Бу-
гар ске, Сло ве ни је, Не мач ке, Азер беј џа на, Грч ке, Ау стри је, Ма ђар-
ске, Че шке, Ма ке до ни је, Цр не Го ре, Бе ло ру си је, Европ ске уни је... 
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Ва зду хо плов-
ство и про тив-
ва зду хо плов на 
од бра на из ве-
ло је 553 ле та 
хелихоптера са 
око 200 ча со ва 
на ле та.

Оја ча ва ни су 
бе де ми и на си пи 
у Шап цу, Срем-
ској Ми тро ви ци, 
Обре нов цу, 
Ко стол цу и Бе-
о гра ду. Пе ском 
је на пу ње но око 
150.000 џа ко ва и 
из ра ђе но ви ше 
од 15 ки ло ме та ра 
на си па, нај ви ше 
у Шап цу. 
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У пру жа њу по мо ћи то ком по пла ва 
Вој ска Ср би је ко ри сти ла је сва 

рас по ло жи ва сред ства ко ја је мо-
гла упо тре би ти пре ма по тре би на 
те ре ну. Ко ри шће ни су хе ли коп те ри, 
ам фи би је, мо тор не во зи ла, чам ци, 
пум пе, ау то -ци стер не за во ду... 

Ева ку и са но је угро же но ста нов-
ни штво, а хе ли коп те ри ма су спа са-
ва ни они нај у гро же ни ји... 

Ва зду хо плов ство и про тив ва-
зду хо плов на од бра на из ве ло је 553 
ле та ва зду хо пло ва са око 200 ча со-
ва на ле та.

Уре ђи ва ни су и оја ча ва ни бе-
де ми и на си пи у Шап цу, Срем ској 
Ми тро ви ци, Обре нов цу, Ко стол цу и 
Бе о гра ду. Пе ском је на пу ње но око 
150.000 џа ко ва и из ра ђе но ви ше 
од 15 ки ло ме та ра на си па, нај ви ше у 
Шап цу. 

Становништво је снабдевано 
пијаћом водом, организован је при-
хват и сме штај ева ку и са них ли ца, 
ис пум па вана во да, до турана хра на 
и ин тен дант ска сред ства...

У овим ак тив но сти ма ко ри шће-
но је 11 хе ли коп те ра, 41 ча мац, три 
ам фи би је, ин жи ње риј ске ма ши не, 
мо тор на во зи ла, ау то бу си, ау то ци-
стер не,  пум пе за во ду, агре га ти...

То ком аса на ци је те ре на, из во ђе-
ња ин жи ње риј ских ра до ва и са-
ни тет ског збри ња ва ња угроженог 
становништва ко ри шће но је и 30 
са мо и сто ва ри ва ча, 19 ин жи ње риј-
ских ма ши на, де вет пон тон ских 
чла на ка и ре мор кер. ƒ

КОРИШЋЕЊЕ 
СРЕДСТАВА И 

ОПРЕМЕ
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На угро же ним под руч ји ма Вој ска Ср би је ева-
ку и са ла је укуп но 10.299 ли ца, од то га 3.442 

хе ли коп те ри ма. У нај кри тич ни јим да ни ма ан га-
жо ва но је до 10 хе ли коп те ра, три ам фи би је, 41 
ча мац и мо тор на во зи ла. Нај ви ше ли ца ева ку и-
са но је 17. ма ја – 4.999.

Нај ве ћи број ли ца ева ку и сан је из Обре нов ца. 
У објек ти ма Вој ске Ср би је сме ште но је око 

2.500 ли ца. Пр вих да на нај ви ше у ка сар ни „На-
род ни хе рој Ми лан Те пић” у Ја ко ву, а ка сни је у 
при ла го ђе не објек те у ка сар ни „Бо ра Мар ко вић” 
у Обре нов цу, где је при хва ће но 466 ли ца ко ја 
ни су мо гла да се вра те у сво је ку ће и ста но ве. 
За њих, али и на дру гим ме сти ма где је би ло по-
тре бе, Вој ска Ср би је усту пи ла је кре ве те, ду ше-
ке, ће бад, вре ће за спа ва ње и ша то ре. 

За по тре бе шта бо ва за ван ред не си ту а ци је 
до ту ре но је ви ше од 17 то не хра не, 480 то на во-
де и 20 ки ло гра ма ле ко ва и са ни тет ског ма те-
ри ја ла. ƒ

ЕВАКУАЦИЈА
УГРОЖЕНИХ
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Ева ку и са но је укуп но 10.299 ли ца, од то га 3.442 хе ли коп-
те ри ма. У нај кри тич ни јим да ни ма ан га жо ва но је до 10 хе-
ли коп те ра, три ам фи би је, 41 ча мац и мо тор на во зи ла. Нај-
ви ше ли ца ева ку и са но је 17. ма ја – 4.999.
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По пла ва ма је за хва ће но око 80.000 хек та ра 
по љо при вред ног зе мљи шта, сру ше но је или 

оште ће но око 250 мо сто ва, сру ше но је, по пла-
вље но или угро же но ви ше хи ља да обје ка та.

Да би по мо гла ста нов ни штву у од се че ним под-
руч ји ма Вој ска Ср би је по ста ви ла је осам те шких 
ме ха ни зо ва них мо сто ва, у се лу Но ви Бра чин у 
оп шти ни Ра жањ, у се лу Ку ла, оп шти на Ма ло Цр-
ни ће, у кра ље вач ким се ли ма Го да чи ца, Ра ва ни ца 
и Ме сној за јед ни ци Бо гу то вац, у се дли ма Сје рач 
и Ро га чи ца у оп шти ни Ба ји на Ба шта и Ме сној за-
јед ни ци Ве ли ка ре ка у оп шти ни Ма ли Звор ник.

Ин жи ње риј ске је ди ни це Вој ске Ср би је, осим 
ан га жо ва ња у Обре нов цу, из во де ра до ве на ре-
кон струк ци ји пу те ва и са на ци ји кли зи шта у Ма-
лом Звор ни ку, Ко сје ри ћу, Ба ји ној Ба шти и Круп њу.

При пад ни ци 310. ин жи ње риј ског ба та љо на 
из Про ку пља, из са ста ва Тре ће бри га де Коп не не 
вој ске, на ста вља ју са укла ња њем од ро на и ре-
кон струк ци јом оште ће них пу те ва у оп шти ни Ко-
сје рић.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТЕВА  
И САНИРАЊЕ КЛИЗИШТА

У оп шти ни Кру пањ, ин жи ње риј ска рад на гру па 
са че ти ри ин жи ње риј ске ма ши не и два са мо и сто-
ва ри ва ча ан га жо ва на је на про би ја њу оште ће них 
де о ни ца пу та до град ског во до во да, ко ји je је дан 
од глав них из во ра пи ја ће во де.

У Ма лом Звор ни ку при пад ни ци ове је ди ни це, 
за јед но са 210. ин жи ње риј ским ба та љо ном Дру ге 

бри га де из Кра ље ва и 333. ин жи ње риј ским ба та-
љо ном из Ва зду хо плов ства и ПВО ра де на оби ла-
зни ци за те рет на во зи ла, јер глав ној ма ги стра ли 
пре ти опа сност од кли зи шта. 

При пад ни ци 18. ин жи ње риј ског ба та љо на Пр ве 
бри га де Коп не не вој ске от по че ли су ре кон струк-
ци ју пу те ва у оп шти ни Љу бо ви ја. ƒ
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На би о ло шкој де кон та ми на ци ји те ре на ан-
га жо ва на су два во да и осам ти мо ва АБ-

ХО, а за да ци су из вр ша ва ни у Ла за рев цу, Убу, 
Обре нов цу, Ло зни ци, Сме де рев ској Па лан ци, 
Тр сте ни ку, Па ра ћи ну, Ста ла ћу и Сви лајн цу.  

И у овој ак тив но сти те жи ште ан га жо ва ња 
би ло је у Обре нов цу. Очи шће не су јав не по вр-
ши не, опра не ули це, по ко ше на тра ва...  

На чи шће њу Обре нов ца ан га жо ва но је ви-
ше од 1.000 при пад ни ка Вој ске и 50 ка ми о на 
на раш чи шћа ва њу обје ка та и јав них по вр ши-
на, а ко ри шће ни су и ка ми о ни и ма ши не јав-

них ко му нал них пред у зе ћа оп шти не и Гра-
да Бе о гра да, во зи ла при ват них и др жав них 
пред у зе ћа и ци сте р не.

По ста вље но је и ви ше пунк то ва за по де лу 
по мо ћи ста нов ни штву. 

Де кон та ми ни ра но је 1.092 објектa и ви ше од 
два ми ли о на ква драт них ме та ра  зе мљи шта и 
пу те ва.

У Убу и Обре нов цу ра ди ло се и на укла ња њу 
уги ну ле сто ке и не ис прав них на мир ни ца жи во-
тињ ског по ре кла. ƒ

ДЕКОНТАМИНАЦИЈА
И ЧИШЋЕЊЕ ТЕРЕНА

У Обре нов цу је на укла ња њу ка ба стог от-
па да ан га жо ва но ви ше од 1.000 при пад ни-
ка Вој ске Ср би је, 21 са мо и сто ва ри вач и 12 
ин жи ње риј ских ма ши на. Укуп но је укло ње-
но 17.185 то на ка ба стог от па да. 
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Ра ди са ни тет ског збри ња ва ња и пре вен тив не 
за шти те ста нов ни штва Вој но ме ди цин ска ака-

де ми ја је у Обре нов цу, по чет ком ју на, фор ми ра ла 
две ла ке пољ ске бол ни це, код Основ не шко ле „Је-
фи ми ја” и код Спорт ско-кул тур ног цен тра. Ка па-

ци те ти при вре ме них здрав стве них уста но ве би ли 
су на рас по ла га њу гра ђа ни ма под руч ја угро же-
ног по пла ва ма и при пад ни ци ма Вој ске Ср би је и 
МУП-а ко ји су ра ди ли на са на ци ји ште те.

Укуп но је пре гле да но око 1.100 гра ђа на. ƒ

САНИТЕТСКО ЗБРИЊАВАЊЕ



Донација обреновачком Дому здравља

Вој ска Ср би је по кло ни ла је До му здра вља у Обре нов цу ул тра звуч ни апа рат, мо бил ни мо ни тор и две 
сто ма то ло шке сто ли це. Опре ма је уру че на при ли ком по се те ми ни ста ра од бра не и здра вља, Бра ти-

сла ва Га ши ћа и Зла ти бо ра Лон ча ра.
– Вој ска Ср би је ус пе ла је да са при ја те љи ма обез бе ди до на ци ју ко јом су на ба вље ни апа ра ти и сто-

ма то ло шке сто ли це за ефи ка сни ји и ква ли тет ни ји рад До ма здра вља – ре као је ми ни стар Га шић, а 
ми ни стар Лон чар је ис та као да до ни ра ни апа ра ти и два са ни тет ска во зи ла ко је је обез бе дио пре ми јер 
Ву чић пред ста вља ју зна чај ну по моћ за ефи ка сни ји рад здрав стве ног си сте ма у Обре нов цу.

На по мо ћи је за хва лио пред сед ник Оп шти не Обре но вац Ми ро слав Чуч ко вић. ƒ

Ва жност и ко рист од тач не и пра во вре ме-
не ин фор ма ци је по твр ђе на је то ком кри зе 

ко ју су иза зва ле по пла ве, ко је ни су спре чи ле 
ме диј ске еки пе да сва ко днев но оби ла зе угро-
же на под руч ја и ин фор ми шу свет о дра ми ко ју 
до жи вља ва угро же но ста нов ни штво. 

Упра ва за од но се са јав но шћу Ми ни стар-
ства од бра не би ла је ор га ни за тор број них по-
се та до ма ћих и стра них ме ди ја угро же ним 
под руч ји ма, омо гу ћа ва ју ћи им да стиг ну до 
по след ње ли ни је од бра не од по пла ва и за бе-
ле же да но ноћ ну бор бу са во де ном сти хи јом.

За хва љу ју ћи ре дов ном ин фор ми са њу и до-
ма ћа и стра на јав ност мо гла је да се уве ри у 
ср ча ност бра ни ла ца на си па и бе де ма ко ји су 
спре ча ва ли још те же по сле ди це од на бу ја лих 
ре ка. 

Ра ди што бо љег из ве шта ва ња из гра да ко ји 
је на те же по го ђен по пла ва ма, Упра ва за од но-
се са јав но шћу фор ми ра ла је у Обре нов цу прес-
цен тар ко ји је успе шно оба вио за да так ин фор-
ми са ња јав но сти о на по ри ма пре све га Вој ске 
Ср би је, ко ја је оста ла у гра ду и по сле по пла ва да 
по мог не у от кла ња њу стра вич них по сле ди ца. 

У прес-цен тру су при хва та не ме диј ске еки-
пе и омо гу ће но им је кре та ње по Обре нов цу и 
бе ле же ње свих ак тив но сти на ње го вом ожи-
вља ва њу. 

Та ко ђе, из прес-цен тра су сва ко днев но сла-
те ин фор ма ци је, фо то гра фи је и те ле ви зиј ски 
сним ци, пи са ним и елек трон ским ме ди ји ма и 
аген ци ја ма, а ин фор ма ци је су ре дов но ажу-
ри ра не и пре ко веб-сај то ва Ми ни стар ства од-
бра не и Вој ске Ср би је и дру штве них мре жа. ƒ

ПРЕС-ЦЕНТАР У ОБРЕНОВЦУ


