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КОНСТРУКЦИЈА МИТА О БОСНИ И 
ХЕРЦЕГОВИНИ КАО ХРВАТСКИМ 

ЗЕМЉАМА ДО ПОЛОВИНЕ 20. ВЕКА

Са же так
У ра ду се ис тра жу је по ли тич ки ми то ло шки кон структ хр-

ват ског на ци о на ли зма ве зан за Бо сну и Хер це го ви ну као хр ват ске 
зе мље. Овај кон структ ћу на сто ја ти да до ка жем број ним при ме-
ри ма из по ли тич ких обра за ца хр ват ских на ци о на ли стич ких во ђа 
и иде о ло га ко ји су би ли на то пље ни мит ским са др жа ји ма ве за ним 
за ову те му по пут „ми та о чу ва ри ма ка пи ја ци ви ли за ци је“, „ми та о 
гра ни ци на Дри ни“ и „ми та о Хр ва ти ма као је ди ним ста нов ни ци ма 
Бо сне и Хер це го ви не.“ 
Кључ не ре чи: по ли тич ки ми то ви, Бо сна и Хер це го ви на, хр ват ски на ци о-

на ли зам, Ан те Стар че вић, Стје пан Ра дић.

ПОЛИТИЧКИ МИТСКИ КОНСТРУКТИ

Мит и по ли ти ка су не рас ки ди во по ве за ни, јер се по ли ти ка 
не мо же ни за ми сли ти без упо тре бе ми то ва . У сва ком слу ча ју је-
зик днев не по ли ти ке је то ли ко по ве зан и у тој ме ри ис пре пле тан 
са мит ским, да га је без овог „нат при род ног“ од но сно „ира ци о нал-
ног“ еле мен та го то во не мо гу ће раз у ме ти.  На ме ра ми је да у овом 
ра ду по све тим па жњу не ким ми то ви ма на ци о на ли зма чи ја је свр ха 
би ла да љу де учи не све сни јим да по сто ји на ци о нал на ди мен зи ја 
ко ја их окру жу је са свих стра на и ко ја је, по њи ма би ла, при род ни 
део жи во та. По год но тло за на ста нак ових ми то ва тре ба тра жи ти у 
европ ским зе мља ма и Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма на кра ју 
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18. ве ка, ка да је по бу ње ној бур жо а зи ји, ко ја је по че ла да за у зи ма 
све ис так ну ти је ме сто у све ту еко но ми је али не и вла сти, тре бао 
мит око ко јег би мо гла да оку пи ши ре ма се и на че му би мо гла да 
за сну је но ву ве ру у но ви об лик, њој од го ва ра ју ћег, др жав ног уре ђе-
ња. То је тре бао да бу де мит ко ји ће да обе ћа ва ста би ли за ци ју и ле-
ги ти ми тет, али да исто вре ме но са сво јим дра ма тич ним ту ма че њем 
пре ло ма зах те ва ду бо ку и пра вед ну дру штве ну про ме ну. Због то га 
су иде о ло зи на ци о на ли зма кре ну ли да ко па ју по ру до ко пи ма соп-
стве не про шло сти и ду хов ног на сле ђа и да би ра ју оно што је мо гло 
да у нај ве ћој ме ри од го ва ра по ли тич ким по тре ба ма. На рав но, та мо 
где ство ри те љи ми то ва ни су ус пе ли да “про на ђу” слав ну про шлост 
окре та ли су се то ме да по ра зе пре тва ра ју у по бе де и кло ну ће у спа-
се ње, окре ну ли су се иде ја ма ко је су на нај гру бљи на чин по ве за ли 
са оним што је ве ли кој ве ћи ни Евро пља на на кра ју 18. ве ка би ло за-
јед нич ко, а то је хри шћан ство. Ство ри те љи ми то ва на ци о на ли зма 
ко ри сти ли су се пој мо ви ма и сим бо ли ма ко је су узи ма ли ка ко из 
Но вог та ко и из Ста рог за ве та. Још у Ста ром за ве ту при сут ни пој-
мо ви „иза бра ни на род“ и „обе ћа на зе мља“ ко је су ка сни је хри шћа-
ни при ла го ди ли се би, ожи ве ли су у на ци о на ли стич кој иде о ло ги ји. 
По пут ових ми то ва на ста ла су још три јед на ко ва жна ми та ко је су 
иде о ло зи на ци о на ли зма цр пе ли из Ста рог и Но вог за ве та, а то су 
„мит о не при ја те љу“, „мит о смр ти“ и „мит о спа си те љу“.1) Они су 
се, пре ма по тре би, до да нас, че сто пре пли та ли са пр во спо ме ну та 
два ми та, што је на ци о нал ним во ђа ма да ва ло ле ги ти ми тет од ла ска 
у ра то ве, оправ да ње за уби ја ње и смрт, ап со лут ну по ли тич ку ин-
стру мен та ли за ци ју и осва ја ње но вих те ри то ри ја. Гра на ју ћи се на 
ре ли гиј ској тра ди ци ји ови ми то ви су ус пе ли да до ђу до ср ца нај-
ши рих сло је ва ко ји су их искре но при хва ти ли по што су им, осим 
еко ном ског по бољ ша ња, ну ди ли и ду шев ну хра ну то ли ко по треб ну 
њи хо вој не мо ћи. Они су у се би но си ли окре пљу ју ће ми сли о при-
пад но сти, о ве ли чи ни и зна ча ју сво га на ро да и сво је зе мље, о то ме 
да је смрт у име на ци је по ста ла ду бо ко сми сле на, да је во ђа на ци је 
без гре шан и да у се би но си оне ге нет ске ко до ве ко је су но си ли та-
кве мо рал не и ду хов не ве ли чи не, на пр вом ме сту по пут Мој си ја и 
Хри ста, а по том, то ком сред њег ве ка, њи хо ви слав ни пре ци пре тво-
ре ни у на ци о нал не хе ро је чи ја де ла су кре а то ри ми то ви ко ри сти-
ли у са вре ме ној на ци о нал ној бор би. Крај њи циљ свих спо ме ну тих 
ми то ва био је јед но ста ван - тре ба ло је мо би ли са ти не за ин те ре со ва-
не ма се на тај на чин да се код њих про бу ди на ци о нал ни по нос, по-
го то во да се оби чан, ма ли чо век, ко ји је же љан да до ка же ка ко ни је 

1) Ви ше о ми то ви ма на ци о на ли зма ко ји се од но се на мит о не при ја те љу и мит о смр ти ви-
ди код Гроф Кри сти јан фон Кро ко, Онемачкиммитовима, Но ви Сад 2001, стр. 9-53.
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са мо је дан и бе зна ча јан, осе ти де лом не чег је дин стве ног и сил ног 
и да се тај про бу ђе ни на ци о нал ни иден ти тет ис тру мен та ли зу је би-
ло у сме ру за у зи ма ња вла сти, кон со ли да ци је на ци о нал не др жа ве 
или ства ра ња од но сно ши ре ња др жав не те ри то ри је. У сва ком слу-
ча ју на ци о на ли зам је за со бом по вла чио сна жне ми то ве у ко ји ма 
је „крв“ на ро да би ла не раз двој но по ме ша на са „тлом“ на ци о нал не 
те ри то ри је.2)   На Бал ка ну (пре све га ка да је реч о бив шој Ју го сла-
ви ји) ови ме ха ни зми су јед ним де лом ис тра же ни и ви ше ауто ра је 
ја сно по ка за ло у ко јој ме ри су ми то ви би ли ин стру мен ти зва нич не 
по ли ти ке од дру ге по ло ви не 19-ог па до кра ја 20-ог ве ка. 

На уч но ис тра жи ва ње по ли тич ке ми то ло ги је мо ра да по ђе од 
по тре бе да ис тра жи и ука же на по зи ци ју политичкеидеологије ко-
ја сто ји иза по ли тич ких ми то ва (осо би то је то ва жно да нас у мо-
дер ном вре ме ну ка да је зна чај по ли тич ких иде о ло ги ја по стао та ко 
ве ли ки а по сле ди це њи хо ве прак тич не де лат но сти у мно го слу ча ја 
по ра жа ва ју ће) као и на ње ну по тре бу да вла сти ту пер цеп ци ју по-
ли тич ке ствар но сти гра ди и „обо га ћу је“ ми то ло шким пред ста ва ма, 
а сво је иде о ло шке по ру ке учи ни при сту пач ним ве ћем бро ју по ли-
тич ких кон зу ме на та ства ра ју ћи ла жну свест да су им но ви иде о-
ло шки са др жа ји већ по зна ти и при хва тљи ви. Ода тле мно ге по ли-
тич ке ми то ло шке пред ста ве у се би но се та ло ге да ле ке, нај че шће, 
сред њо ве ков не про шло сти, за ко ју се ми то ви ка че и на осно ву ко је 
на сто је да из гра де сли ку о ду го веч но сти на ци је или ви ше ве ков ног 
пра ва на те ри то ри је.

Ка да исто ри ча ри же ле да об ја сне ка ко је до шло до из би ја-
ња не дав них ра то ва у бив шој Ју го сла ви ји мно ги спо ми њу по губ не 
ефек те исто риј ских ми то ва у том ре ги о ну. При ка зи ва ње  исто ри је 
ко јом се до ка зи ве чи ње ни це из ла жу дис тор зи ји је сте мит ско. Ире-
ле вант но је да ли је та дис тор зи ја ре зул тат не зна ња, соп стве них 
же ља или на мер не ма ни пу ла ци је. У сва ком слу ча ју, чи ње нич но 
при ка зи ва ње про шло сти је ве о ма по жељ но и због то га је за да так 
про фе си о нал них исто ри ча ра да по ни ште ми то ве та ко што ће из-
бу ши ти ба ло не „на ду ва не“ про шло сти и по ка за ти да у њи ма не ма 
ни чег исто риј ски тач ног.

У овом ра ду об ра ди ти ћу је дан од ми то ва ко ји го во ре о обе-
ћа ној зе мљи а ко ји као та кав, у ства ри, за ди ре у те ри то ри је дру-
гих на ро да. Тај мит је при су тан у мит ској кон струк ци ји хр ват ског 
на ци о на ли зма и од но си се на при пад ност Бо сне и Хер це го ви не 
хр ват ској др жа ви. Ова ква вр ста ми то ва на ци о на ли зма слу жи ла је 
пр вен стве но као мо би ли шу ћи фак тор за осва јач ке ра то ве или агре-

2) Дар ко Га ври ло вић, Ударисудбине-Политичкимитови20.века, Но ви Сад 2006, стр. 15.
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сив ну спољ ну по ли ти ку а тек ма њим де лом ка да је у пи та њу би ла 
од бра на соп стве не на ци је и те ри то ри је. 

У том кон тек сту, ни Сло вен ци ни су оста ли иму ни на ви ше-
ми ле ни јум ско рас те за ње соп стве не исто ри је. Пред став ни ци њи хо-
ве аутох то не шко ле твр де да Сло вен це тре ба до во ди ти у ди рект ну 
ве зу са Ве не ти ма, при то ме ин си сти ра ју ћи на то ме да је њи хо ва 
ве за ге не тич ке при ро де и да пред ста вља јед ну кон ти ну и ра ну раз-
вој ну ли ни ју ко ја омо гу ћа ва Сло вен ци ма да као на род по сто је 2000 
го ди на. Же ља да се њи хов на род при ка же као „иза бра ни на род ве-
ли ке исто ри је“ а зе мља да бу де „обе ћа на и да ле ко ши рих гра ни ца“ 
до био је сво је ме сто у ма шта њи ма да су зе мље ко је су на ста њи ва ли 
Сло ве ни у 9. ве ку а ко је су би ле три пу та ве ће од да на шње Сло ве-
ни је и ко је упра во ту зе мљу др же у свом ге о граф ском сре ди шту, 
још у то вре ме би ле сло ве нач ке зе мље. Оне не са мо што су би ле 
три пу та ве ће од Сло ве ни је већ су и на се ве ру до се за ле до До на ве 
из ме ђу Ду на ва и Лин ца. Све те про сто ре, по по ме ну тој ма шта ри-
ји, на се ља ва ли су Сло вен ци за у зев ши та ко и ве ли ки део да на шње 
Аустри је, при то ме за не ма рив ши да се ту ра ди ло о по ду нав ским 
Сло ве ни ма ко је у окви ри ма сво јих на ци о на ли стич ких пред ста ва 
ра до сво ја та ју и Сло ва ци. Због то га не тре ба да чу ди за што су из ја-
ве сло ве нач ких по ли ти ча ра 1991. го ди не у вре ме про гла ше ња не за-
ви сно сти Сло ве ни је у се би са др жа ле мит ске пред ста ве о то ме ка ко 
је ко нач но оства рен „хи ља ду го ди шњи сло ве нач ки сан“, „дав на же-
ља свих Сло ве на ца“ још од вре ме на Ка ран та ни је, за чи је ста нов-
ни ке до бро зна мо да их ни је мо гу ће из јед на чи ти у на ци о нал ном 
сми слу са да на шњим Сло вен ци ма, јер и са мо име је у пот пу но-
сти дру га чи је (Ка ран тан ци – Сло вен ци), а чи та ва на уч но за сно ва на 
сло ве нач ка исто ри о граф ска јав ност да нас је спрем на да по твр ди 
ка ко је тврд ња да је Ка ран та ни ја би ла пр ва сло ве нач ка др жа ва у 
ства ри би ла „ин те лек ту ал на кон струк ци ја“ сло ве нач ких пре по ро-
ди те ља с кра ја 18. ве ка, да кле, у вре ме ка да су Сло вен ци по че ли да 
об ли ку ју у мо де ран на род. 3)

ПОЛИТИЧКИ МИТСКИ КОНСТРУКТ 
О ОБЕЋАНОЈ ЗЕМЉИ И ГРАНИЦИ НА 
ДРИНИ ХРВАТСКОГ НАЦИОНАЛИЗМА

Хр ват ски пра ва ши су ве о ма ра но, још у дру гој по ло ви ни 19-
ог ве ка, ство ри ли мит о при пад но сти Бо сне и Хер це го ви не хр ват-
ској др жа ви и о то ме ка ко су сви ста нов ни ци Бо сне и Хер це го ви не 

3)  Ma tjaž Kle men čič, „Usta no vi tev slo ven ske dr ža ve – Dav na že lja vseh Slo ven cev?“, Zbornik
Mitskoinstereotipnovslovenskempogledunazgodovino, стр. 84, 85.
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Хр ва ти. У хр ват ској по ли тич кој јав но сти, али и ме ђу не ким му сли-
ман ским по ли ти ча ри ма у 20-ом ве ку у окви ру овог ми та по ја ви ла 
се  кон струк ци ја да је то ком хи ља ду го ди шње исто ри је по сто ја ла 
гра ни ца на Дри ни ко ја је би ла не са мо гра ни ца сред ње ве ков не хр-
ват ске др жа ве већ и гра ни ца из ме ђу Ис то ка и За па да, пра во сла вља 
и ка то ли чан ства, вар вар ства и ци ви ли за ци је, све тла и та ме.

Већ пе де се тих го ди на 19-ог ве ка, Ан те Стар че вић је раз вио 
сво ју хр ват ску на ци о нал но ин те гра циј ску иде о ло ги ју у окви ру ко је 
је за ме нио свој ан та го ни стич ки став пре ма бо сан ским му сли ма-
ни ма с те зом да су они у ства ри »цви јет хр ват ског на ро да«, док 
је по сто ја ње Ср ба не ги ра но за пад но од Дри не. Ан те Стар че вић је 
још 1852. ис ту пио у На род ним но ви на ма не ги ра ју ћи срп ство, а пре 
ње га то је ура дио Јо сип Ма ро и чић ка сни ји ге не рал ко ји је твр дио 
да у „Вој вод ству Ср би је по сто је ис точ ни Ср би, али је твр дио да 
одав но по сто је и Хр ва ти с раз ли чи тим ре ли ги ја ма, ко је се под тим 
име ном бо ре на мно гим ра ти шти ма, без об зи ра на то да ли су Гр ци 
или ка то ли ци.“4) Стар че вић је, да кле, као и ње гов са рад ник Еуген 
Ква тер ник, од ба ци вао ју жно сло вен ски оквир хр ват ства и на сто јао 
да све Ју жне Сло ве не из Хр ват ске и Бо сне и Хер це го ви не про гла-
си Хр ва ти ма. Ње го ву иде ју да су Бо сна и Хер це го ви на хр ват ске 
зе мље ни су са мо при хва ти ли ње го ви пра ва ши већ се она пре не ла 
и на дру ге хр ват ске по ли ти ча ре па и на нај у ти цај ни јег хр ват ског 
по ли ти ча ра у Кра ље ви ни СХС- Стје па на Ра ди ћа.

Пр ве гла сни је иде је о то ме да је хр ват ска гра ни ца на Дри ни 
ра ши ри ла је Чи ста стран ка пра ва5), јед на од по ли тич ких стру ја из-
ра слих из Стран ке пра ва на кон смр ти Ан те Стар че ви ћа. Њи хо во 
др жав но прав но схва та ње не ги ра ло је по сто ја ње би ло ко јег дру гог 
на ро да на те ри то ри ји Хр ват ске, Сла во ни је и Бо сне и Хер це го ви не. 
Про тив срп ски смер по чео је да до би ја на за ма ху, а хр ват ска свест 
је, по пра ва шким но ви на ма »ожи вје ла креп ким жи во том у це лом 
на шем на ро ду, од Три гла ва до Бал ка на, од Адри је до Дри не.«6) Та-
ко је свим пра ва ши ма, гра ни ца на Дри ни по ста ла гра ни ца из ме ђу 
Хр ва та и Ср ба. 

И већ спо ме ну ти Стје пан Ра дић је од са мих по че та ка ба вље-
ња по ли ти ком по др жа вао Стар че ви ће ву др жа во твор ну по ли ти ку 
ка да је би ло ре чи о гра ни ца ма, али ни ка да ни је мр зео Ср бе. За раз-
ли ку од Стар че ви ћа, Ра дић је био за са рад њу са Ср би ма али под 

4) Ва си ли је Кре стић, ИсторијаСрбауХрватскојиСлавонији1848-1914, Бе о град, 1991, 
стр. 56.

5)  Та ко зва ни фран ков ци. На зив су до би ли по сво ме во ђи Јо си пу Фран ку.

6)  Mirijana Gross, Izvorno pravaštvo, Zagreb, 2000, стр. 590-592.
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усло ви ма ко је је ја сно на пи сао у сво јој књи зи »Сло ван ска по ли-
ти ка в Хаб сбург ске мо нар кии« ко ју је још 1901. од нео у Праг, а у 
Хр ват ској об ја вио 1906-е го ди не. По ње му, да би се про ве ла »сло-
вен ска по ли ти ка« тре ба ло је да се из вр ши из ми ре ње из ме ђу Ис то-
ка и За па да, а то је мо гло да се де си са мо ако би Ср би ја тра жи ла 
про ши ре ња на ис то ку у Но вом Па за ру и ни ка ко »на ра чун Хр ва та« 
ко ји ма би тре ба ле да при пад ну Бо сна и Хер це го ви на. Стје па нов 
брат Ан тон, по кре нуо је по ли тич ки лист »Дом« 1899. го ди не ко ји 
је тре бао, пре ма иде ји осни ва ча, да по ли тич ки осве сти хр ват ско се-
ља штво. Већ у пр вом бро ју, на на слов ној стра ни, на шао се те ри то-
ри јал ни иде ал  бра ће Ра дић и то пред ста вљен као ге о граф ска кар та 
хр ват ских зе ма ља ко је би хр ват ска др жа ва тре ба ла да об у хва та а то 
су: Бан ска Хр ват ска, Сла во ни ја, Дал ма ци ја, Истра, Бо сна и Хер це-
го ви на, Бо ка и Срем до Зе му на.7)

Ра дић је, слич но Фран ко вим пра ва ши ма, а сто је ћи на те ме-
љи ма хр ват ског др жав ног пра ва,  1907. го ди не пи сао ве ћи број чла-
на ка у ко ји ма је твр дио да Бо сна и Хер це го ви на «при па да не сум-
њи во, по др жав ном пра ву, хр ват ској др жа ви.»8) По што се још од 
школ ских да на на ла зио под сна жним ути ца јем иде ја Ан те Стар че-
ви ћа ко ји је сма трао да у Бо сни и Хер це го ви ни жи ве са мо Хр ва ти 
и да је Бо сна и Хер це го ви на хр ват ска зе мља, Ра дић је ис ти цао да 
у тим по кра ји на ма «жи ве са ми Хр ва ти», ко ји го во ре јед ним, и то 
«на шим хр ват ским је зи ком», али да је на род по де љен на три ве ре, 
та ко да ка то ли ци сма тра ју да су Хр ва ти, пра во слав ни да су Ср би, 
а му сли ма ни да су Тур ци.9) Он се, слич но фран ков ци ма, на дао да 
ће анек си јом Бо сна и Хер це го ви на при па сти Хр ват ској. На тај на-
чин, ми слио је Ра дић, тре бао је да оја ча по ло жај Хр ват ске и чи та-
вог сло вен ског све та у Мо нар хи ји, што би про у зро ко ва ло про ме не 
Аустро – Угар ске из ну тра у сми слу ње ног «сла ви зи ра ња и пре тва-
ра ња у пра ву сла вен ску ца ре ви ну.»10)

На су прот ин те ре си ма хр ват ског на ци о на ли зма ста ја ли су 
срп ски на ци о нал ни ин те ре си. У њи хо ву од бра ну укљу чио се и је-
дан део исто ри ча ра, али и дру ги на уч ни ци. У вре ме анек си је Бо сне 
и Хер це го ви не од стра не Аустро-Угар ске 1908. го ди не, у ову бор бу 
је сво јим ра дом ушао и Јо ван Цви јић. Ка да је због анек си је у Ср би-
ји на ста ла уза вре ла ат мос фе ра, јер су срп ски на ци о на ли сти Бо сну 

7) Дом1/12.12 1899. у Дар ко Га ври ло вић, СтјепанРадићиСрби, Сплит, 2002, стр. 55. 

8) Стје пан Ра дић: «Бо сна и Хер це го ви на» укњизиПолитички списи, За греб, 1971, стр. 
285, 286.

9) Исто.

10)  Дом, 34/ 22. VI II 1908, стр. 4.
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сма тра ли сво јом зе мљом, Јо ван Цви јић је у бро шу ри под на сло вом 
„Анек си ја Бо сне и Хер це го ви не и срп ски про блем“ Бо сну про гла-
сио ис кљу чи во срп ском зе мљом. Иде о ло гем у та да шњој срп ској 
исто ри о гра фи ји до би јао је бла же и со фи сти ци ра ни је фор му ле, као 
што је на при мер она, да је Бо сна срп ска др жа ва од ста ри не јер 
су се сред њо ве ков ни бо сан ски кра ље ви кру ни ли срп ском кру ном. 
Пре ма Цви ји ћу, и по ме ну том му спи су, Бо сна и Хер це го ви на су 
„обла сти чи сто срп ске ра се“, да би текст за вр шио прет њом „срп-
ски се про блем мо ра ре ши ти си лом. Обе срп ске др жа ви це мо ра ју 
се по гла ви то вој но и про свет но нај жи вље спре ма ти, одр жа ва ти на-
ци о нал ну енер ги ју у за во је ва ним де ло ви ма срп ско га на ро да и пр ву, 
иоле по вољ ну, при ли ку упо тре би ти да рас пра вља ју срп ско пи та ње 
с Аустро-Угар ском.“ 11) 

Чвр сто сто је ћи на ста но ви шту да Бо сна и Хер це го ви на тре-
ба ју  при па сти Хр ват ској и да је због то га анек си ја оправ дан чин, 
Ра дић је кра јем 1908. го ди не на пи сао бро шу ру «Жи во хр ват ско 
пра во на Бо сну и Хер це го ви ну». У њој, он је на сто јао да до ка же 
ка ко је Бо сна и Хер це го ви на «би ла је згром ста рој хр ват ској др жа-
ви и да се на ро чи то за да на шњу Бо сну све до Вр ба са да де не при е-
пор но до ка за ти те ри то ри јал но пра во хр ват ске др жа ве.»12) Ов де се 
он по зи вао на хр ват ско др жав но пра во ко јим би Хр ва ти тре ба ли 
„дје ло ва ти све то сна жни је и успје шни је“ у ци љу „да Бо сну – Хер-
це го ви ну не са мо уре ђе ном др жи мо, не го за до вољ ном и срет ном 
учи ни мо.“13) Ра дић је оп ту жи вао Ср би ју чи ја су на сто ја ња за при-
по је њем Бо сне и Хер це го ви не у вре ме пре анек си је би ла „жи ва и 
ја ка“ да се „са ма од ре кла сво јих по ли тич ких те жња и са мо да при-
до би је му сли ма не, по че ла ра ди ти за то, да се на Бо сну – Хер це го-
ви ну опет про тег не су ве ре ни тет тур ског сул та на ... Овај по сту пак 
не хо ти це чо вје ка сје ћа на би блиј ску сли ку Са ло мо но ва су да ... Хр-
ват ска и Ср би ја то су те дви је же не. Ср би ја већ пу них три де сет 
го ди на тра жи да се ди је те уби је тј. да се пре да Тур ској, а Хр ват ска 
као пра ва ма ти не бро је но пу та је из ја ви ла да је бо ље, не ка Бо сна 
бу де и у Ср би ји, не го да опет до ђе под Тур ску. Ова чи ње ни ца до ка-
зу је не по бит но хр ват ско пра во на Бо сну.“14)

Очи то је Ра дић по јам на род ног је дин ства ту ма чио та ко да су 
сви ста нов ни ци Хр ват ске и Бо сне и Хер це го ви не у би ти је дан на-
род, хр ват ски на род. Он је схва тио да се, у ње го во вре ме, Бо шња ци 

11)  Јован Цвијић, Анексија Босне и Херцеговине и српски проблем, Београд 1908, стр. 62.

12) Стје пан Ра дић, ЖивохрватскоправонаБоснуиХерцеговину, За греб, 1908, стр. 29.

13) Исто, стр. 23.

14)  Исто, стр. 39.
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још ни су у це ли ни на ци о нал но опре де ли ли, те је због то га осе тио 
по треб ним да код њих ши ри хр ват ску др жав ну ми сао у ци љу да 
Хр ва ти до би ју ап со лут ну пре ва гу у Бо сни и Хер це го ви ни. У сми-
слу тих иде ја, он је јав но ис ти цао: „Ми Хр ва ти има де мо не јед но-
стру ко не го де се те ро стру ко пра во на Бо сну!“15)

 Ма да Стје пан Ра дић ни ка да ни је мр зео Ср бе већ их је, пре-
ма по ли тич кој по тре би ви део по не кад као не при ја те ље а по не кад и 
као са рад ни ке, ње го ва ми сао о Бо сни и Хер це го ви ни као хр ват ској 
зе мљи над жи ве ла га је, а нео ства ре ни иде ал хр ват ских на ци о на ли-
ста да се ство ри не за ви сна хр ват ска др жа ва и у ње ним окви ри ма 
Бо сна и Хер це го ви на ко ја би тре ба ла да бу де на ци о нал но чи ста 
кул ми ни рао је кр ва вом фру стра ци јом за вре ме Дру гог свет ског ра-
та ка да је је дан део хр ват ских на ци о на ли ста пре у зео на се бе уло гу 
ши ри те ља мр жње про тив Ср ба. Ме ђу њи ма је био ду го го ди шњи 
пред сед ник Ма ти це хр ват ске, ге о граф, ге о по ли ти чар и уни вер-
зи тет ски про фе сор Фи лип Лу кас ко ји је у „Зе мљо ви ду НДХ“ из 
1941. го ди не из ме ђу оста лог пи сао да Хр ва ти и Ср би пред ста вља ју 
су прот не ра сне ти по ве, али да и Цр но гор ци при па да ју хр ват ском 
ра сном ти пу. У сво јој „По ви је сти Бо сне и Хер це го ви не“ он је под-
ву као сво је ви ђе ње раз ли ка из ме ђу Ср ба и Хр ва та: „Раз ли ке у ге оп-
си хи јед них и дру гих не мо гу укло ни ти ни ка кве је зич ке срод но сти, 
већ су они ста ја ли за све до ба сво га раз во ја у пси хич ком по гле ду 
ле ђи ма окре ну ти јед ни пра ма дру ги ма“.16) Не ка да шњи пот пред-
сед ник Вла де Не за ви сне др жа ве Хр ват ске, ина че му сли ман, Џа-
фер –бег Ку ле но вић је као еми грант, по сле Дру гог свет ског ра та, у 
Си ри ји на јед на ко остра шћен на чин об ја шња вао да је „од дав них 
дав ни на гра ни ца из ме ђу Бо сне и Ср би је Дри на ... Ова се је по ви-
је сна гра ни ца одр жа ла сто ље ћи ма и би ла је гра ни ца ... из ме ђу два 
на ро да, раз ли чи та од го ја и раз ли чи тих по гле да ... Ср би јан ци же ле 
без об зир но вла да ти и го спо да ри ти, а ми хо ће мо да жи ви мо пот-
пу но рав но прав ни  с истим пра ви ма и ду жно сти ма.“17) Уста ше и 
њи хо ви сим па ти зе ри су мит о обе ћа ној зе мљи за сно ва ли на те за ма 
да се исто ри ја Хр ват ске де ша ва ла на гра ни ци све то ва па су са мим 
тим и Хр ва ти до би ли мит ску уло гу у тој бор би. Стар че ви ће ва ми-
сао да ве ра не ме ња ра су са успе хом је функ ци о ни са ла у уста шком 
на ра шта ју ка сних три де се тих и то ком че тр де се тих го ди на 20-ог 
ве ка. На тај на чин она је убр за но при пре ма ла те рен за до вр ше ње 

15) Стје пан Ра дић, Јо сип Пре да вец, Фра њо Но вљан, Господарство–просвјета–политика, 
За греб, 1910. стр. 146.

16)  Ivo Gold stein, GranicanaDrini–značenjeirazvojmitologema,HistorijskimitovinaBalka-
nu,Sarajevo, 2003, стр. 117, 118.

17) Isto, стр. 127.
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ет нич ке хо мо ге но сти и ства ра ње на ци о нал не др жа ве у ко ју је тре-
ба ла да бу де укљу че на Бо сна и Хер це го ви на и му сли ма ни. У том 
сми слу пи сао је за вре ме Дру гог свет ског ра та Дра гу тин Кам бер, 
ри мо ка то лич ки све ште ник у Бо сни и Хер це го ви ни да „Хр ват ска 
мо ра пре о бли ко ва ти сво ју кул тур ну стра те ги ју у смје ру ко му ни ка-
ци је с тра ди ци јом исла ма јер је из вла сти те по ви је сти на у чи ла да 
ју је су дар вјер ских свје то ва би о ло шки раз дро био и ума њио“ и да 
је стра дао „ка то лич ки и му сли ман ски дио хр ват ског на ро да.“ Су-
дар свје то ва ко ји те жи „утак ми ци у вјер ским и ет нич ким до бри ма“ 
мо же „по све оту пи ти оштри цу ма ча“ те при по мо ћи да се „укло не 
и вањ ске по во де и ну тар ње пред ра су де и пре пре ке, те омо гу ћи ти, 
да се на под ло зи ши ро ке вјер ске сно шљи во сти из гра ди чвр сто хр-
ват ско на род но и др жав но је дин ство.“ Хр ват ски кул тур ни про стор 
ко јим цир ку ли шу две кул тур не прак се, пре ма Кам бе ру, мит ски је 
уте ло вљен у сли ци „мо сто ва и пре ма За па ду и пре ма Ис то ку“ мо-
сто ва ко ји су ко ри сни и за др жав ну и за на ци о нал ну ко хе зи ју.18)

Да би се оја чао мит ски кон структ на осно ву ко јег су Бо сна 
и Хер це го ви на хр ват ске зе мље нео п ход но је би ло кре и ра ти мит о 
Хр ва ти ма као „чу ва ри ма ка пи ја ци ви ли зо ва ног све та.“19) На ње го-
вом по ди за њу ра ди ли су екс трем ни хр ват ски на ци о на ли сти то ком 
чи та вог 20. ве ка, а са по себ ном па жњом ње га је ко ри сти ла Не за-
ви сна др жа ва Хр ват ска и ка сни је уста шка еми гра ци ја. За њих је 
ре ка Дри на би ла хи ља ду го ди шња гра ни ца из ме ђу За па да и Ис то ка, 
ка то ли чан ства и пра во сла вља, све тло сти и мра ка. Овај ми то ло гем 
пр ви пут је на стао у окви ру Чи сте стран ке пра ва чи је је др жав но-
прав но схва та ње на ци о нал них про бле ма не ги ра ло по сто ја ње би ло 
ког дру гог на ро да на те ри то ри ја ма Хр ват ске, Сла во ни је и Бо сне 
и Хер це го ви не, осим хр ват ског на ро да. Иза шав ши из ван окви ра 
по ли тич ких пра ва шких те о ри ја, овај мит је ушао и у ра до ве Ми ла-
на Шу фла ја20) и то два де се тих го ди на про шлог ве ка, а де фи ни тив-
но се об ли ко вао у кру гу уста шке еми гра ци је. Та ко је „Гра ни ца на 
Дри ни“ за пра во по ста ла са мо је дан иде о ло шки обра зац у ко јем су 
окре ну те не ке иде о ло шке по став ке во ђе хр ват ских пра ва ша Ан те 

18) Дра гу тин Кам бер, „Му сли ма ни и ка то ли ци, дви је вјер ске ску пи не Хр ва та у про шло сти 
и са да у за јед нич кој на ци о нал ној др жа ви“, Спремност, За греб 23.8 1944, у На да Ки сић 
Ко ла но вић, „Ислам ска ва ри јан та у мор фо ло ги ји кул ту ре НДХ 1941-1945“,Часописза
сувременуповијест 1/2007, стр. 66.

19) Овај мит ски кон структ при су тан је код свих на ро да ко ји су се на шли на уда ру оних ко ји 
су при па да ли дру гим кул тур ним и ци ви ли за циј ским кру го ви ма. На при мер, код Ср ба 
„мит о чу ва ри ма ка пи ја ци ви ли за ци је“ ве зу је се нај ви ше за Ко сов ски еп ски ци клус. 

20) За вре ме по сто ја ња Не за ви сне др жа ве Хр ват ске Ми лан Шу флај је био сла вљен. Ње го ве 
за слу ге су ве ли ча не, при ре ђи ва не су ве че ри се ћа ња где је обе ле жа ва на ње го ва смрт „од 
ту ђин ске ру ке“.
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Стар че ви ћа: спрем но је пре у зе та Стар че ви ће ва те за о му сли ма ни-
ма као „цви је ту хр ват ског на ро да“, али је на ње гов ан та го ни стич ки 
став пре ма Ср би ма, при до да на мр жња пре ма Ср би ји и це ло куп ном 
срп ском на ци о нал ном кор пу су.21) Дри на је, по твор ци ма овог ми та, 
тре ба ла да бу де бе дем ка то ли чан ства пре ма пра во сла вљу, а озна ча-
ва ла је и гра ни цу те ри то ри ја на ко јем је тре ба ло ре а ли зо ва ти план 
о бу дућ но сти срп ског, пра во слав ног ста нов ни штва у Не за ви сној 
др жа ви Хр ват ској.22) У ин тер вју јед ном та ли јан ском но ви на ру 14. 
Апи ла 1941 го ди не, са мо дан пре не го што ће ући у За греб, бу ду ћи 
по глав ник НДХ Ан те Па ве лић је из ја вио: „При род на гра ни ца дви-
ју др жа ва – Хр ват ске и Ср би је – је на Дри ни и оста је иста као и она 
ко ја је ди је ли ла Ис точ ну им пе ри ју од За пад не им пе ри је.“23) Овај 
мит су, по ус по ста вља њу НДХ, у да ле ку про шлост ин тен зив но по-
че ли да сме шта ју ли сто ви Спремност и Усташа. У пр вим бро је ви-
ма оба ча со пи са, на удар ним ме сти ма, твр ди ло се да је Дри на још у 
10-ом ве ку, у вре ме кра ља То ми слав, би ла ис точ на гра ни ца Хр ват-
ске, а у дру гом бро ју ли ста Усташа у члан ку „Дри на опет ди је ли 
два сви је та“ сла во до бит но се кон ста ту је да „Дри на опет ди је ли два 
сви је та, дви је кул ту ре, дви је вје ре, два схва ћа ња.“24)

На кон Дру гог свет ског ра та у уста шкој „дру гој еми гра ци-
ји“25) мит о Дри ни је од „ка пи је ци ви ли за ци је“ по стао сред ство 
че жње, но стал ги је, от по ра и же ље за осве том о че му су све до чи-
ли мно ги про зни ра до ви и пе сме ко ји – ма да књи жев но тан ки али 
иде о ло шки ја сно по ста вље ни – су ме сто про на шли на ро чи то у ча-
со пи су „Дри на“ ко ји је осно вао Вје ко слав Макс Лу бу рић за вре ме 
ра та нај о зло гла ше ни ји пред став ник уста шког те ро ра.26) Њи хов по-
ли тич ки про грам у се би је по нео са мо ср це ми та о Дри ни. О то ме 
је нај ја сни је го во рио сам Лу бу рић: „На ше је име наш про грам, а 
зо ве мо се Дри на. Ту је ци је ли наш про грам. Ни ма ње, ни ви ше. То 
је про грам за ми ле ни је и за све Хр ва те... Ре кло се је, да га ји мо култ 

21)  I. Gold stein, на ве де но де ло, стр. 115. 

22)  Ма да план ни ка да ни је био на пи сан у ствар но сти је био спро во ђен а то је зна чи ло да 
тре ба тре ћи ну Ср ба по би ти, тре ћи ну про те ра ти у Ср би ју а тре ћи ну при си ли ти на пре лаз 
на ка то лич ку ве ро и спо вест. Пре ма Gold ste i nu уме ре ни ји део уста ша био је за ма сов не 
де пор та ци је и по ка то ли ча ва ње док је „твр да је згра“ с Па ве ли ћем и еми гран ти ма по врат-
ни ци ма на че лу за сту па ла „упо тре бу свих сред ста ва, па и нај стра шни јих“ (из јед ног Па-
ве ли ће вог увод ни ка 1932. у ли сту „Уста ша“), да кле уби ја ња. I. Gold stein, на ве де но де ло, 
стр. 123.

23) IlGiornaled’Italia, 15.4 1941 u I. Gold stein, на ве де но де ло, стр. 119.

24)  По да ци се мо гу про на ћи у сле де ћим бро је ви ма ли сто ва Усташа бр. 1 и 2, 1941; Спрем-
ност–мисаоивољаусташкеХрватске, бр. 1. 1942.

25)  Пр ва еми гра ци ја би ла је за вре ме Кра ље ви не Ју го сла ви је.

26)  Лен гел – Кри зман, Терор, 10; ТкојеткоуНДХ, стр. 62, 63, 90, 240-242.
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Дри не и ми се ни смо бра ни ли. Зва ли су нас фа на ти ци ма и ни смо се 
уври је ди ли. Оп ту жи ли су нас да смо за тај про грам уби ја ли и да ли 
се уби ја ти и ми смо то при зна ли.“27) 

Да кле, би ти „чу ва ром ка пи је“ зна чи ло је би ти де лом на ци је 
ко ја је у исто вре ме са став ни део „истин ске ци ви ли за ци је“ али и 
ко ја пред ста вља ње но нај и сту ре ни је упо ри ште, што јој као та квој 
„да је“ не са мо „исто риј ско пра во“ већ и „ет нич ко пра во“ на зе мљу 
ко ја је по след њи пут би ла хр ват ска зе мља у ра ном сред њем ве ку. 
Ка ко су ка пи је би ле на па да не кроз чи та ву исто ри ју од стра не мрач-
них си ла та ко је та гру па - на ци ја би ла ода бра на од стра не са мог 
„бо жан ског про ви ђе ња“ да се жр тву је ка ко би спа си ла ве ли ку ци-
ви ли за ци ју ко јој при па да. У тој мар ти ро ло шкој вер зи ји мит је до-
био ме си јан ске при зву ке: на ци ја се до жи ве ла као ко лек тив ни Исус 
Христ, ко ји свој жи вот жр тву је за дру ге.28) 

Dar ko Ga vri lo vic

CON STRUC TI ONS OF THE MYTH ABOUT 
BOSNIA AND HER ZE GO VI NA AS CRO AT 

LANDS SIN CE THE MID OF 20TH CEN TURY

Sum mary
 De pic ted be low is the re la ti on ship bet we en as sump ti ons thro-

ugh use of myths and ste re otypes as op po sed to hi sto ri cal awa re ness. 
Mythic con cep ti ons are a con se qu en ce of hi sto ri cal ide o lo gi za tion and 
of in ter con nec tion of di ver se “ide o lo gi cal net works.”  This ar tic le exa-
mi nes firmly esta blis hed no ti ons of Cro at na ti o nal myths, with the emp-
ha sis on re gi o nal hi story, in fact on Bo snia and Her ze go vi na. It is pre-
su med that this na ti o nal hi story pre va i led in the Mid dle Ages as it do es 
in the Mo dern Age, with Cro a tian na ti o nal myths de pic ting a past that 

27)  Ге не рал Дри ња нин (Макс Лу бу рић је се бе звао Ге не рал Дри ња нин ма да се ни ка да ни је 
бо рио на Дри ни), Отац До ми ник Ман дић утвр ђу је гра ни цу на Дри ни, у: Дрина, Ма дрид 
1963, бр. 1, стр. 9, код I. Gold stein, на ве де но де ло, стр. 127.

28)  О ко лек тив ном по ве зи ва њу на ци је са Хри стом је дан од за ди вљу ју ћих при ме ра у исто-
ри ји, осим Ср ба ко ји су се то ме при бли жи ли кре и ра ју ћи ми то ве на ци клу су пе са ма о бо-
ју на Ко со ву по љу, пру жа пољ ски на ци о на ли зам. На и ме, пољ ски устан ци ра ног 19. ве ка 
има ли су за циљ да об но ве ра за пе ту по ли тич ку за јед ни цу Пољ ска – Ли тва ни ја. Би ли су 
во ђе ни ми стич ним сли ка ма ро ман ти чар ске по е зи је са уве ре њем да ће Пољ ска, „Христ 
ме ђу на ци ја ма“, има ти свој „Тре ћи дан“:

 Здра во Хри сте, Ти Го спо да ру љу ди!
 Пољ ска Тво јим сто па ма хо ди
 Као Ти па ти, на Тво је по зи ве
 Као Ти, ус та ће опет.“
 Нор ман Деј вис, Европа–једнаисторија, Но ви Сад 2005, стр. 826.
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had ne ver oc cur red. The Cro a tian cre a tors of myths of na ti o na lism ex-
plo i ted the ide as and symbols im por ted from na ti o nal po li ti cal myths.  
Re sul ting from this was the birth of fi ve equ ally im por tant myths ide o-
lo gists of na ti o na lism: the “Myth of the Enemy”, the “Myth of De ath”, 
the “Myth of Cho sen Pe o ple”, the “Myths of Pro mi sed Land” and the 
“Myth of the Sa vi or.” Sin ce the ir cre a tion, the se myths, espe ci ally in 
our ar tic le, the Myth of Pro mi sed Land, ha ve been ex plo i ted to pro vi de 
na ti o nal le a ders with le gi ti macy for wa ging wars, pro vi ding ju sti fi ca-
tion for kil ling and de aths, ab so lu te po li ti cal in stru men ta li za tion and 
con qu e ring new ter ri to ri es.
Key words: po li ti cal myths, Bo snia and Her ze go vi na, Cro a tian na ti o na lism, 

An te Star ce vic, Stje pan Ra dic
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