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Oд лу ка пред став ни ка ве ли ких си ла на Бер лин ском кон гре су да 
се Аустро-Угар ској до зво ли да оку пи ра Бо сну и Хер це го ви ну, 

би ла је коб на по оп ста нак мно го на ци о нал не ца ре ви не, ко ја ни је ду-
го че ка ла на спро во ђе ње од лу ка Бер лин ског кон гре са. Хаб сбур шке 
тру пе су 29. ју ла 1878 го ди не пре шле гра ни цу на не ко ли ко ме ста, 
и та да је до шло је до ве ли ких не ми ра у Бо сни и Хер це го ви ни и 
су ко ба са на сту па ју ћим је ди ни ца ма цр но – жу те ко а ли ци је пре ма 
бо сан ско хер це го вач кој те ри то ри ји. Ср би су би ли на иви ци ма сов-
ног устан ка. 

У Са ра је ву је имам Ха џи Ло јо по вео ста нов ни штво про по ве да-
ју ћи да ће цар Фра њо Јо сиф, не вер ник уни шти ти њи хо ве џа ми је. У 
Мо ста ру је до шло до на род ног устан ка. Ко ман дант хаб сбур шких 
тру па, ге не рал Јо сип Фи ли по вић фон Фи лип сберг, по ре клом Хр ват 
мо рао је да упо тре би ви ше од 200 000 вој ни ка, ко ји ни у том бро ју 
ни су ус пе ли да ''уми ре'' бо сан ско – хер це го вач ки на па ће ни на род, 
не за до во љан оку па ци јом и прав ним при па ја њем сво јих те ри то ри ја 
Аустро – Угар ској мо нар хи ји.1) У тим бор ба ма по ги ну ло је, ра ње но 
или не ста ло 5198 Аустро-Угар ских вој ни ка, од то га 178 офи ци ра, 
а гу би ци бо сан ско хер це го вач ких по бу ње ни ка ни су еви ден ти ра ни.2) 
Осве та Аустро-Угар ске вој ске на кон угу ше не по бу не би ла је не чо-
веч на. 

Ото ман ско Цар ство, са сво јим за ста ре лим фе у дал ним ин сти ту-
ци ја ма, бро ја ло је на Бал ка ну сво је по след ње са те, а ве ли ке си ле су 
се утр ки ва ле ко ја ће од њих пре у зе ти у да том мо мен ту ин герц ни је 
Стам бол ског Сул та на, иг но ри шу ћи во љу ве ков но по ро бље них на-
ро да. 

Аустро-Угар ска мо нар хи ја се до ла ском на про сто ре Бо сне и 
Хер це го ви не сво јим по на ша њем пред ста ви ла као пра ва оку па ци о-
на си ла и та ко иза зва ла ре волт на ро да, а по себ но на пред не ин те ли-
ген ци је са про сто ра Бо сне и Хер це го ви не, ко ји ма су би ла уки ну та 
људ ска пра ва и сло бо де, па су мо ра ли ор га ни зо ва ти иле гал не кул-
тур не ин сти ту ци је и по ли тич ке ор га ни за ци је, ме ђу ко ји ма ''Мла да 
Бо сна''', ко ја је из вр ши ла атен тат на аустро у гар ског пре сто ло на-
след ни ка Фран ца Фер ди нан да.

Пр во ма сов но не за до вољ ство на род БиХ ис по љио је 1906. го-
ди не кроз ге не рал ни штрајк рад ни ка у Са ра је ву, Мо ста ру и дру гим 
бо сан ско хер це го вач ким гра до ви ма. То ни је био чист кла сни по крет 
1) Вла ди мир Де ди јр, ‘’Са ра је во 1914, Про све та, Бе о град 1966, стр.106.
2) Исто. стр. 107.
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рад ни ка, већ оп шти по крет про те ста рад ни ка и се ља ка. Ге не рал ни 
штрајк зна чај но је ути цао на раз ми шља ње и по на ша ње сред њо-
школ ске омла ди не у Бо сни и Хер це го ви ни. Ме ђу срп ским ђа ци ма 
Мо стар ске гим на зи је по сто ја ло је у оно вре ме ли те рар но дру штво 
Матица и на ци о нал но-по ли тич ко дру штво Слобода. Ма ти цом су 
ру ко во ди ли Ди ми три је Ми три но вић и Дра го Пе ро вић, а Сло бо ду 
су по кре ну ли Бог дан Же ра јић и Шпи ро Сол до. Пе ро Сли јеп че вић 
и Вла ди мир Га ћи но вић, ко ји су би ли чла но ви у тим дру штви ма, 
пи шу, да су у њи ма во ђе не ди ску си је о ево лу ци ји и ре во лу ци ји.3) То 
је би ло су прот ста вља ње ре фор ми стич ког и ре во лу ци о нар ног пу та 
у бор би, ко је је ге не рал ни штрајк убр за но ста вио на днев ни ред. 

Ге не рал ни штрајк 1906. го ди не оста вио је нај ду бљи и нај трај-
ни ји ути цај ме ђу рад ни ци ма, ко ји ота да по чи њу из гра ђи ва ти сво ју 
са мо-стал ну кла сну ор га ни за ци ју. У Мо ста ру се 1907. го ди не осни-
ва ју по дру жни це стру ков них сек ци ја Глав ног рад нич ког са ве за за 
Бо сну и Хер це го ви ну, а 1908. го ди не отво рен је Рад нич ки дом, ко ји 
по ста је се ди ште син ди кал них ор га ни за ци ја и њи хов кул тур но-про-
свет ни цен тар Син ди кал не по дру жни це осни ва не су та ко ђе у Тре-
би њу и Ко њи цу, а и у дру гим ве ћим ме сти ма Бо сне и Хер це го ви не. 

Ове де мон стра ци је по ка зи ва ле су да су рад ни ци спрем ни на 
борбу не са мо за сво је кла сне ин те ре се не го и за на ци о нал но осло-
ба ђа ње. Рад нич ко не за до вољ ство је под ста кла анек си ја Бо сне и 
Хер це го ви не и ве ле и здај нич ки про цес у За гре бу, по кре нут ра ди 
ње ног оправ да ња, те Фри дун гов про цес у Бе чу. Мо стар ска сред-
њо школ ска омла ди на ди гла је глас про тив ве ле и здај нич ког про це-
са у За гре бу. У ма ју 1909. го ди не об ја вље на је у са ра јев ској Срп ској 
ри је чи ње на про тест на из ја ва под нат пи сом ''Српска и хрватска
напреднагимназијскаомладина''. Ди рек тор Мо стар ске гим на зи је 
под нио је Зе маљ ској вла ди у Са ра је ву при ја ву, да је у ста ну ап-
сол ви ра ног ђа ка гим на зи је Вла ди ми ра Га ћи но ви ћа - ка сни је ле ка ра 
(ро ђак идеј ног во ђе ''Мла де Бо сне'' Вла ди ми ра Га ћи но ви ћа) одр-
жа ла са ста нак ре во лу ци о нар ног ка рак те ра јед на гру па ђа ка Ср ба, 
Хр ва та и му сли ма на.4) 

Мно ги хер це го вач ки омла дин ци би ли су у пр вим ре до-
ви ма по кре та Мла де Бо сне и оп штег по кре та ју го сло вен ске 
на ци о нал но-ре во лу ци о нар не омла ди не. Бог дан Же ра јић и 
3) Пе ро Сли јеп че вић, ПрвиђачкипокретиуМостару, Но ва Евро па, За греб, I – III, 1940; 

Вла ди мир Га ћи но вић, Смртједногхероја, Бе о град, 1912, 
4) Во ји слав Бо ги ће вић,МладаБосна,Писмаиприлози, Са ра је во 

1954, стр. 264.
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Вла ди мир Га ћи но вић би ли су узор омла ди ни, је дан лич ним 
жр тво ва њем, а ду ги ре во лу ци о нар ном про па ган дом и ак ци-
јом. Му ста фа Го лу бо вић, Му ха мед Мех мед ба шић, Ђу ла га 
Бу ко вац, Ибро Фа зли но вић, Ма теј Кор дић и дру ги уче ство-
ва ли су у ору жа ним ак ци ја ма, ко је је омла ди на он да сма тра-
ла нај ја чим оруж јем у ре во лу ци о нар ној бор би.5) Про цес Пја-
нић-Љу би бра тић, по кре нут про тив ових са ра јев ских ђа ка из 
Хер це го ви не пред Окру жним су дом у Са ра је ву 1912. го ди не, 
био је пр ви по ли тич ки про цес про тив ђа ка сред њих шко ла у 
Бо сни и Хер це го ви ни. 

По чет ком XX ве ка. Са мо 30 Бо са на ца и Хер це го ва ца има ло 
је ака дем ско обра зо ва ње. 6) Ову гру пу ин те лек ту а ла ца са чи ња ва-
ла су де ца из гра да, јер су са мо бо га ти љу ди мо гли да ша љу сво је 
си но ве у Беч и на дру гим уни вер зи те ти ма. Ти мла ди ћи су би ли ве-
ћи ном кон зер ва тив ни, за до во ља ва ли су се ма њим ад ми ни стра тив-
ним по ло жа ји ма а њи хо ви по ли тич ки зах те ви ни су ишли да ље од 
ауто но ми је БиХ у окви ру Хаб сбур шке Мо нар хи је. На из ма ку XIX 
ве ка ста са ва у БиХ но ва ге не ра ци ја ин те лек ту а ла ца ко ји при сти жу 
ди рект но са се ла, ме ђу њи ма су и де ца ро ди те ља тек до се ље них у 
град. Исто риј ски усло ви до ве ли су до ве о ма спо рог раз вит ка бо-
сан ског дру штва у по ре ђе њу с дру гим кра је ви ма Евро пе. Аустро-
у гар ске вла сти су си сте мат ски по др жа ва ле ту за о ста лост и ни су 
обра ћа ле па жњу на ма сов но обра зо ва ње. По сле три де сет го ди на 
аустриј ске упра ве, 1910. го ди не у БиХ 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. Ова кав од нос Аустро-Угар 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 ка ко за по сто ја ње и 
оп ста нак, та ко и за обра зо ва ње и кул тур но уз ди за ње мла дих љу ди. 
5) Пе ро Сли јеп че вић, Мла да Бо сна, На пор Бо сне и Хер це го ви не за осло бо ђе ње и ује-

ди ње ње, Са ра је во 1929, стр. 209; Ни ко ла Три шић, Слу чај Му ха ме да, Мех мед ба ши-
ћа, Пре глед Са ра је во, Фе бру ар 1935; Бо ги ће вић, Мла да Бо сна, стр. 301-303; Др Ђу ро 
Шур мин са оп штио је у на род ној од бра ни (Бе о град) од 31. ма ја 1936, да је аустриј ски 
оку па ци о ни гу вер не ман у Бе о гра ду за ври је ме Пр вог свјет ског ра та из вр шио пре трес у 
бе о град ском ста ну Ђу ла ге Бу ков ца ко ји се на ла зио на Со лун ском фрон ту. Ме ђу ње го-
вим па пи ри ма на ђе на је из ме ђу оста лог јед на кар та Ма те ја Кор ди ћа од 10. ма ја 1912. у 
ко јој пи ше: ‘’Ми слим да ће Цу вај оти ћи’’. По што је не пун мје сец да на по сли је те кар те 
ствар но из вр шен атен тат на Цу ва ја, из вр ши лац Лу ка Ју кић са слу шан је у затвoру, гдје 
се на ла зио на из др жа ва њу ка зне, али се од ње га ни шта ни је са зна ло. Аустриј ским вла-
сти ма оста ло је не по зна то да је ову кар ту пи сао Ма теј Кор дић.

6) Н Сто ја но вић, ''О за да ци ма Бо сне'' Ле то пис ма ти це Срп ске, Но ви Сад, 1929
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Као од го вор на Аустро-Угар ски те рор, по чет ком XX ве ка осно-
ва но је до бро твор но про свет но дру штво Про све та, ко ја по чи ње 
да сти пен ди ра си ро ма шне а од лич не ђа ке. Та но ва ин те ли ген ци-
ја има ла је мно го дру га чи је по ли тич ке мо ти ве од прет ход них ге-
не ра ци ја, ко ја је на по зна тим свет ским уни вер зи те ти ма уче ћи и 
са ра ђу ју ћи са во де ћим те о ре ти ча ри ма та да шње европ ске ми сли 
сти ца ла до дат не мо ти ве за бор бу до ко нач ног осло бо ђе ња на па ће-
них на ро да сво је отаџ би не. Ве ћи на од њих ни ка да ни је пре ки ну ла 
ве зе са се лом ода кле су по ни кли. Они су и та да 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 
упра во ства ра ле у ру рал ној сре ди ни, 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 сбур шке вла сти су 
уки ну ле све по ли тич ке сло бо де бо сан ским кме то ви ма. Осим то га, 
мла до бо сан ци су мо ра ли да ра чу на ју са за о ста ло шћу сре ди не из 
ко је су по ни кли. Иако је с про ди ра њем роб не при вре де бо сан ско 
се ло до жи вља ва ло озбиљ не про ме не, фор ме по ли тич ког от по ра у 
су шти ни се ни су ме ња ле. Та да же сто ке, спон та не по бу не иш че за-
ва ју да би по сле њих усле дио дуг пе ри од пот пу не апа ти је, пре ки-
да не са мо по не кад, по је ди нач ним не за до вољ ством због аграр ног 
те ро ра Аустро - Угар ских вла сти. На тај на чин мла до бо сан ци су 
се ко ле ба ли из ме ђу два раз ли чи та си сте ма по ли тич ке бор бе: да ли 
при ме ни ти мо дер не док три не ко је су до не ли са уни вер зи те та или 
се осло ни ти на тра ди ци ју. 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 из књи ге Чер ни шев ско га 
Штадасеради пре пи си ва не су да би за тим ишле од ру ке до ру ке. 
Сем Чер ни шев ско га, чи та ли су Ба ку њи на, Хер це на, До сто јев ско га, 
на ро чи то ње гов ро ман Злочиниказнаи Мак си ма Гор ког.7) 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 је Ма ци ни био ''пра ви 
и ве ли ки чо век''.8) Ита ли јан ска ре во лу ци о нар на тра ди ци ја из пе-
ри о да ри сор ђи мен та ухва ти ла је ја ког ко ре на у Хер це го ви ни. Ка ко 
у устан ку 1861, та ко и у устан ку 1875- 78, по бу ње ни кме то ви одр-
жа ва ли су ве зе с га ри бал ди је вим при ста ли ца ма. У дру гом устан ку 
уче ство ва ли су чак и до бро вољ ци из Ита ли је. Још као пет на е сто-
го ди шњи мла дић Вла ди мир Га ћи но вић је на звао се бе ''га ри бал дин-
7) Рат ко Па ре жа нин, НеколикоречиоЖерајићПринциповомнараштају, Књижвни цен-

тар, Су бо ти ца фе бру ар, мај-јун, 1927.
8) Исто.
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цем,''9) 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 и на зив Мла да Бо сна дат 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 она 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 на Ма ци ни ја као на при мер 
као се тре ба бо ри ти за осло бо ђе ње и ује ди ње ње.10) Ме ђу за пле ње-
ним хар ти ја ма мла до бо сан ца М. Сто ја но ви ћа, 28. ју на 1914 го ди не 
на ђен је сле де ћи Ма ци ни јев ци тат, за пи сан не по сред но по сле атен-
та та на над вој во ду Фер ди нан да: ''Не ма на сви је ту ка ри је ре све ти је 
од ка ри је ре за вје ре ни ка, ко ји по ста је освет ник чо вје чан ства и ту-
мач вје чи тих при род них за ко на.''11)

Ме сец да на по сле Прин ци по вог атен та та до шло је до из би ја ња 
пр вог свет ског ра та, аустро у гар ским ул ти ма ту мом Ср би ји 23. ју ла 
и об ја вом ра та 28 ју ла, Не мач ком об ја вом ра та Ру си ји 1. ав гу ста, 
Франц-уској 3 ав гу ста и Бри тан ском об ја вом ра та Не мач кој 4 ав гу-
ста 1914 го ди не. Овај рат је из ме нио кар ту Евро пе ви ше не го ије-
дан до та да шњи у исто ри ји. Про па ле су че ти ри ца ре ви не, а са њи ма 
и хаб сбур шка, ро ма нов ска, хо ен цо лерн ска и ото ман ска ди на сти ја, 
ко је су њи ма до тад сто ти на ма го ди на вла да ле.

ОДГОВОРНАСИЉУХАБСБУРШКЕМОНАРХИЈЕ

Мла да Бо сна12) се бо ри ла за осло бо ђе ње БиХ и ује ди ње ње 
свих сло вен ских на ро да. С тим у ве зи, не мо же јој се, при пи са ти 
9) Вла ди мир Га ћи но вић у пи сму М. Ка ра но ви ћу (јун 1908) об ја вље ном у Огле ди и пи сма, 

стр. 185.
10) Во ји слав Бо ги ће вић, МладаБосна, Са ра је во 1954, стр. 32,63 и 84
11) Вла ди мир Де ди јер, Са ра је во 1914, Из да вач ко пред у зе ће Про све та Бе о град , 1966. стр. 

291.
12) МладаБосна, (на зив за ак тив ност бо сан ско-хер це го вач ке ре во лу ци о нар не омла ди не 

пред Пр ви свет ски рат), ни је има ла је дин стве ну ор га ни за ци ју ни из ра ђе ну иде о ло ги ју 
и про грам. Oнa је би ла скуп мно гих гру па и кру жо ка за за јед нич ким основ ним ци-
ље ви ма: по тре ба за од луч ном ак ци јом, не ги ра ње Аустри је и сва ке по ли ти ке у “окви-
ру мо нар хи је”. Иде о ло шка осно ва би ла је на ци о нал на ре во лу ци ја, али је иде о ло шка 
струк ту ра би ла скуп еле ме на та нај ра зно ли ки јих со ци јал них, по ли тич ких и еко ном ских 
по гле да::же ле ла је да ра ди пр вен стве но у ин те ре су се ља ка, за тим и рад ни ка. Пре ма 
бур жо а зи ји је има ла не га ти ван од нос. Без од ре ђе ног те о рет ског ста ва опре де ли ла се за 
етап но ре ше ње, нај пре на ци о нал но, за тим со ци јал но осло ба ђа ње, у по чет ку срп ска, а 
ка сни је пре ла зи на ши ре ју го сло вен ске по зи ци је. Из раз Мла да Бо сна пр ви је упо тре-
био Пе тар Ко чић у ли сту “Отаџ би на” 1907, а за тим Вла ди мир Га ћи но вић у “Ал ма на ху 
Про све те” 1910, у члан ку “Мла да Бо сна”. За вре ме вој них ма не ва ра БиХ је по се тио 
аустро у гар ски пред сто ло на след ник Франц Фер ди нанд и та да је Мла да Бо сна је на ње-
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ни ка кав пред знак сем осло бо ди лач ки а ни ка ко не те ро ри стич ки, 
јер, као што се и да нас ту ма чи, те ро ри зам не мо же би ти ре во лу ци-
о на ран, јер про из во ди на си ље и дру ге ме ђу на род ним пра вом за-
бра ње не ак тив но сти. Сам по јам «револуционарни» значинапредан,
бунтовнички,прожетдухомреволуцијеислободе. Те ро ри змом се 
при ме њу је на си ље пре ма ле гал ним ор га ни ма вла сти и гра ђа ни ма, 
а при пад ни ци «Мла де Бо сне» бо-ри ли су се про тив Аустро у гар ске 
мо нар хи је као оку па то ра. Аустро у гар ска мо нар хи ја ни је би ла ни у 
ком слу ча ју ле гал на ни ти ле ги тим на власт. Она је би ла си лом на-
мет ну та, ни је је би рао на род БиХ. На кон оку па ци је и анек си је БиХ 
од стра не аустро у гар ске мо нар хи је пре ста ју сва пра ва и сло бо де 
гра ђа на, та да на сту па ју те шки да ни за све гра ђа не БиХ ис пу ње ни 
стра хо вла дом. Да кле, у та квим окол но сти ма, ко је су вла да ле у БиХ 
од анек си је 1908. го ди не, на ро ди БиХ до шли 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. 

Од лу ка ма бер лин ског кон гре са Аустро у гар ска је до би ла пра во 
да оку пи ра БиХ, алинеиправодајеприпојисеби, јер је су ве ре ни-
тет БиХ 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 
од ста не Аустро у гар ске мо нар хи је на су ђе њу при пад ни ци ма Мла-
де Бо сне го во рио је адво кат др Ру долф Ци стлер, а из ме ђу оста лог 
ре као: “Збогтогајевећиначовечанства,утовреме,изражавала
симпатијепремасарајевскиматентаторима”.

Ови по но сни мла до бо сан ци су би ли све сни да су њи хо ви на ро-
ди по ро бље ни, али су од би ли да ика да при ста ну да бу ду по ко ре ни 
ма ко ли ко би ла ја ка Аустро у гар ска мо нар хи ја, јер и ме ђу на род но 
пра во одо бра ва бор бу про тив оку па то ра. Уби ство аустро у гар ског 
пре сто ло на след ни ка Фран ца Фер ди нан да (Franz Fer di nan da) 1914. 
го ди не у Са ра је ву тре ти ра ло се у то вре ме као и уби ство би ло ког 
пред став ни ка оку па тор ске вој ске. Тре ба ис та ћи да анек си ја БиХ 
ни је би ла при зна та од ве ћи не др жа ва јер је спро ве де на про тив во-
ље гра ђа на БиХ, као и од лу ка Бер лин ског кон гре са. Оку па ци јом 
БиХ на кон анек си је Аустро у гар ска се пре ма БиХ 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 
БиХ као пре ма по да ни ци ма с дру ге ст-ра не. Аустро у гар ска је спро-
во ди ла те рор пре ма 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 (Вла ди-
мир Га ћи но вић, Га ври ло Прин цип, Му ста фа Го лу бић, Му ха мед 

га ор га ни зо ва ла атен тат у Са ра је ву 28. ју на 1914. (Ма ла ен ци кло пе ди ја, изд. Про све та 
Бе о град 1986, стр. 696).
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Мех мед ба шић, Да ни ло Илић13), Не дељ ко Ча бри но вић14), Бог дан 
Же ра јић15), Трип ко Гра беж, Пе ро Сли јеп че вић, Иво Ан дрић, Тин 
Ује вић....). 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 
нпр. Ста рог за ве та ко ји на во ди слу ча је ве Аода и Ја и ља, 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.

У вре ме на стан ка пој ма, “тираноубиство” ни је тре ти ра но као 
те ро ри стич ки акт - већ као од брам бе но осло бо ди лач ка ак тив ност. 
У ста рој Грч кој и Ри му уби ство ти ра ни на сла вље но је као нај пле-
ме ни ти је људ ско де ло Ари сто тел (Ari sto te les), Пла тон (Pla ton), Ци-
це рон-Мар ко Ту ли је (Mar cus Tul li us Ci ce ro), Та цит (Cor ne li us Ta-
ci tis)…...Ка то лич ка ен ци кло пе ди ја де фи ни ше ти ра но у би ство као 
уби ство ти ра ни на од стра не по је дин ца ра ди оп штег до бра.16) Та-
да шњи ве ли ки ми сли о ци су сма тра ли да суверенавластувекпри
паданароду,аонјепреносинавладаоцепутемуговоракојисес
њимзакључује.Народсеникаданеможеодрећисувереневластиу
користвладаоцаонњеновршењеповерававладаоцусведокпро
цењуједаонтодоброради.Народ,дакле,увекзадржаваправода
владаоцазамени.

ЏонЛок(JohnLocke)први јетемељитијеформулисаотео
ријуотпора.Усвомделуограђанскојвладавини(OnCivilGovern
ment)даојеобразацзамногекаснијереволуцијеусвету.Својуте
оријуоправунапобунудовеојеувезусаучењемприродногзакона
одруштвеномуговоруидаоследећудефиницију:»Когодсеслужи
силомбезправаидоводисебеуратностањесаонимпротивко
13) ДанилоИлић (1889-1915) по за ни ма њу је био учи тељ. Из да вао је у Са ра је ву лист «Зво-

но». Био је је дан од глав них ор га ни за то ра на ци о нал но-ре во лу ци о нар не омла ди не у 
Бо сни и ви дов дан ског атен та та на аустро у гар ског пре сто ло на след ни ка Фран ца Фер ди-
нан да. По сле атен та та осу ђен је на смрт ве ша њем и обе шен је у Са ра је ву 3.фе бру а ра 
1915.г. (Ма ла Ен ци кло пе ди ја, И том, изд. Про све та, Бе о град 1986.г., стр.867)

14) НедељкоЧабриновић (1895-1916) на ци о нал ни ре во лу ци о нар из Бо сне, по занимаwу 
ти по граф. Уче ство вао је у ти по гра ском штрај ку у Са ра је ву 1912,, због че га је био про-
те ран. На кон про те ри ва ња ра дио је у Тр сту, За гре бу и Бе о гра ду, где је 1913,. сту пио у 
ре до ве бо сан ске ре во лу ци о нар не омла ди не. Уче ство вао је у атен та ту на Фран ца Фер-
ди нан да 28.ју на 1914,. у Са ра је ву и пр ви је ба цио бом бу ко ја је по го ди ла над вој во ди ну 
пратwу.,Као ма ло лет ник је осу ђен на ро би ју на ко јој је умро у Те ре зи ну.(Исто,III том, 
стр.896)

15) БогданЖерајић (1886-1910) сту дент пра ва, ре во лу ци о нар,на ци о на лист из бо сан ско-
хер це го вач ког по кре та. По ку шао атен тат 2.ју на.1910,. на ге не ра ла Ма ри ја на Ва ре ша-
ни на по гла ва ра БиХ, али га је про ма шио. Убе ђен да је убио ге не ра ла Ва ре ша ни на из вр-
шио је са мо у би ство. Ње гов при мер имао је ве ли ки ути цај на ре во лу ци о нар ну омла ди ну 
Бо сне био је члан по кре та «Мла да Бо сна» (Ibid. I том, стр. 780)

16) The Ca to lic En cu slo pa e dia IV New Jork 1922, стр. 108.
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јихсењомеслужи,аутоместањусесверанијевезепоништавају,
сваправасегасеисвакојеуправудабранисебеипружиотпор
нападачу» 17)

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 датеоријати
раноубистваникаданијеималаидејуодалекосежнимдруштве
ним променама већ само замену неподобног владара подобним. 
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 је сма трао да је те о ри ју на род не су ве ре-
но сти пр ви си сте мат ски из ло жио Атлу зи је (Alt hu si us Jo han nes) у 
свом де лу «Po li ti co met ho di ce di ge sta et ehem plis soc ris pro fa mis». 
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 у сво јим уто пи ја ма 
сма тра да је књаз био 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 и то да се жив 
за ко па. 18) Иакосутедавнетеоријеоправдавалеакттираноуби
ства,тојеполитичкимотивисаноделоиподанашњимсхвата
њимапредстављанасиље,којесавременеправнополитичкетео
ријеодбацујуазакониинкриминишу.

Мла до бо сан ци ма је у соп стве ној зе мљи би ло ус кра ће но сло-
бод но по ли тич ко из ра жа ва ње, те 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 шког оку па ци о ног 
си сте ма из БиХ и из свих ју жно сло вен ских зе ма ља. Га ври ло Прин-
цип19), Вла ди мир Га ћи но вић20) и њи хо ви дру го ви ра ди ли су у иле-
17) John Loc ke,of Ci vil Go vern mant,II gl. XIX
18) В.Не дић, Си ма Ми лу ти но вић -Са рај ли ја, Бе о град 1959. str. 176
19) ГаврилоПринцип, ро ђен 1894., у се лу Ве ли ки Об љај, оп шти на Бо сан ско Гра хо во. Умро 

1918, у зло гла сном за тво ру Те ре зин у Че хо сло вач кој. При пад ник је ре во лу ци о нар не 
омла дин ске ор га ни за ци је «Мла да Бо сна». Од 1912.,са ра ђу је са ор га ни за ци јом «Ује-
ди ње ње или смрт» у Бе о гра ду. У Са ра је ву 28.ју на 1914.. из вр шио је атен тат на аустро-
у гар ског пред сто ло на след ни ка Фран ца Фер ди нан да. На су ђе њу се др жао по но сно и 
не у стра ши во, ис ти чу ћи да се бо рио за ује ди ње ње свих Ју го сло ве на и осло ба ђа ње од 
Аустро у гар ске мо нар хи је, те да се је још 1912..за клео на гро бу Бог да на Же ра ји ћа да ће 
га осве ти ти. Осу ђен је на 20 го ди на те шке ро би је. Умро је у за тво ру, а 1918. ње го ви по-
смрт ни оста ци пре не се ни су у Са ра је во у гроб ни цу хе ро ја «Мла де Бо сне» 1921. (Вој ни 
лек си кон, ВИЗ Бе о град, 1981.,стр.1019)

20) ВладимирГаћиновић, ро ђен 1890. у се лу Ка чањ код Би ле ће. По ти че из на пред не све-
ште нич ке по ро ди це, На кон основ не шко ле у Би ле ћи, од 1901-1907, учио је гим на зи ју у 
Мо ста ру. То ком 1907. Учио је Бо го сло ви ју у Ре ље ву код Са ра је ва, а по чет ком 1908 год. 
ра дио је у мо стар ској ре дак ци ји ли ста “На род”. Би ва ухап шен 20. ок то бра 1908. Због 
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гал ним ре во лу ци о нар ним удру же њи ма омла ди на ца, ко ја су осни-
ва на у БиХ, Хр ват ској, Сло ве ни ји, Дал ма ци ји и ме ђу исе ље ни ци ма 
у САД. Сааспектанаукебилобизначајнорасветлитипроблем,
далијеПринциповагенерацијаипакбилаподложнаспољнимути
цајима.Да ли су то би ле марк си стич ке иде је о по ступ но сти или 
со ци јал де мо крат ско уче ње ко је тре ти ра бор бу про тив др жав ног 
те ро ра са ак цен том на ма сов ном по кре ту от по ра про тив те шких 
дру штев них и еко ном ских при ли ка или пак, анар хи стич ке те о ри је 
о ма сов ној при ме ни ин ди ви ду ал них ак ци ја про тив оку па то ра.

Би ло би ве о ма зна чај но ис тра жи ти по ли тич ке, дру штве не и 
еко ном ске фак то ре у БиХ у оној ме ри у ко јој су они под сти ца ли 
при пад ни ке Мла де Бо сне на од луч ну ак ци ју. У ко јој је ме ри атен-
тат про и за шао из дру штве них и по ли тич ких при ли ка ко је су вла-
да ле у зе мљи у ко јој су се ро ди ли и од ра сли при пад ни ци Мла де 
Бо сне? Тре ба, та ко ђе, ис пи та ти уза јам ни од нос со ци јал них и на ци-
о нал них мо ти ва ко ји су по кре та ли са ра јев ске атен та то ре и про це-
ни ти ко ли ко су на ру ше ни аграр ни од но си у БиХ, с јед не стра не и 
на ци о нал на угње те ност, с дру ге стра не, ути ца ли на од лу ку атен та-
то ра да из вр ше атен тат.21) 

То су ве о ма ком плек сна пи та ња ко ја се бар са исто риј ског 
аспек та мо ра ју ра све тли ти. Не ки пи сци твр де да је ор га ни за ци ја 
“Ује ди ње ње или смрт” Мла ду Бо сну по ли тич ки ин док три ни са ла, 
што се на осно ву исто риј ских чи ње ни ца ла ко де ман ту је. 

Је дан од чла но ва Мла де Бо сне Бог дан Же ра јић је по ку шао 
атен тат на ге не ра ла 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 не ко ји ви ше ни су мо гли под но си ти 
на си ље моћ не Аустро у гар ске мо нар хи је. 

јав ног от по ра аустро у гар ском те ро ру. На кон из ла ска из за тво ра пре ко Цр не Го ре пре ла-
зи у Ср би ју и до ја ну а ра 1909. по ха ђа ко мит ски курс у Вра њу. Го ди не 1910. ма ту ри рао 
је у Пр вој бе о град ској гим на зи ји и за по чео сту ди је књи жев но сти код Јо ва на Скер ли ћа. 
По чет ком 1911. г. на ста вља сту ди је фи ло зо фи је у Бе чу. У ле то 1912. г. од би ја да слу жи 
вој ску у Аустро у гар ској мо нар хи ји те се ви ше ни је мо гао вра ти ти у отаџ би ну. Ле та 
1917. г. за вр ша ва сту ди је у Фри бур гу ди плом ским ра дом о Ги јоу Ма ри Жа ну (Guyau 
Ma rie Je au) Је да на е стог ав гу ста 1917. у Фри бур гу уми ре под сум њи вим окол но сти ма. 
Ње го ви по смрт ни оста ци пре не ше ни су 1934.. у Са ра је во., а 2003 го ди не у ње го во род-
но ме сто Ка чањ код Би ле ће. Узро ци Вла ди ми ро ве смр ти ни су ни ка да ра све тље ни, а 
по сто је сум ње да су га отро ва ли аген ти аустриј ске тај не по ли ци је. (Опширнијевидети:
ПредрагПалавестра“КњижевностМладеБосне”,књига1изд.СветлостСарајево
1965.,споменицаВладимираГаћиновића,изд.штампаријаПетраН.ГаковићаСара
јево1921,ВладимирДедијер“Сарајево1914.”,ПросветаБеоград,1966.) 

21) В.Дедијер «Са ра је во 1914.», Про све та, Бе о град, 1966, стр. 51.
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У сво ја три есе ја о Же ра ји ћу22), Вла ди мир Га ћи но вић је ве ли-
чао жр тву као нај бо ље сред ство да се ме ђу мла до бо сан ци ма оства-
ри но ви ре ли гиј ски им пулс. Марк Ан дре је вић На тан сон23) је имао 
уде ла у фор ми ра њу ста во ва Вла ди ми ра Га ћи но ви ћа о жр тви. На-
тан сон је учио Вла ди ми ра Га ћи но ви ћа да је нај ви ши циљ жи во та 
жр тво ва ње чо ве чи јег би ћа и ег зи стен ци је ра ди осло ба ђа ња угње-
те них.

Мла до бо сан це је ко сов ском ми ту на ро чи то при ву кла жр тва 
јед но га од осни ва ча њи хо вог по кре та Бог да на Же ра ји ћа, ко ји је у 
ста њу оча ја ња по сле анек си је БиХ, од лу чио да уби је ца ра Фра њу 
Јо си фа, кад је по се тио Мо стар 3. ју на 1910. го ди не. Же ра јић је у 
по след њем тре нут ку про ме нио од лу ку ма да је био са мо не ко ли-
ко ко ра ка уда љен од хаб сбур шког ца ра, с ре вол ве ром у џе пу. По-
сле то га се вра тио у Са ра је во, и оног да на кад се отво рио но ви 
бо сан ски пар ла мент, Са бор, 15. ју на 1910, ис па лио је пет ме та ка 
на зе маљ ског по гла ва ра, ге не ра ла Ма ри ја на Ва ре ша ни на, а по том 
се ше стим мет ком сам убио, уве рен да је атен тат ус пео.24) Ма да је 
Же ра јић са хра њен тај но, мла до бо сан ци су от кри ли ње гов гроб и 
оки ти ли га. По сле хап ше ња, Прин цип је у свом ис ка зу ре као да 
се још 1912. го ди не за клео на Же ра ји ће вом гро бу да ће га осве ти-
ти.25)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’’26) и по ло жио је на Же ра ји ћев 
гроб, а уочи 28 ју на Прин цип је са 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, 19. ок то бра 1914, про чи та на је бро шу ра Вла ди ми ра Га ћи-

22) На вест о анек си ји Бо сне и Хер це го ви не, ок то бра ме се ца 1908. го ди не, Же ра јић је, 
као мно ги мла до бо сан ци, пре бе гао у Ср би ју и сту пио у до бро во љач ке не ре гу лар не 
тру пе, ко ми те. Ко ми те је ор га ни зо ва ла Народнаодбрана при пре ма ју ћи се за рат про-
тив Аустро –Угар ске, ко ји је из гле дао не из бе жан. Де кле ра ци ја срп ске вла де од мар та 
ме се ца 1909. го ди не, ко јом је при хва ћен чин анек си је, као и па сив ност Ср ба у Бо сни 
и Хер це го ви ни, за Же ра ји ћа су би ли 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. Ово је би ла глав на 
па ро ла под ко јом су се хер це го вач ки уста ни ци бо ри ли у ве ли кој бу ни 1875-1878, ко ја је 
по че ла у Не ве си њу, ода кле је Же ра јић био ро дом (Н Сто ја но вић, ‘’ОзадацимаБосне’’, 
Ле то пис Ма ти це срп ске, Но си Сад, 1929).

23) Марк Ан дре је вић На тан сон Бо бо ров(1850-1919) со ци ја ли ста – ре во лу ци о нар ко ји је од 
1869. го ди не играо ва жну уло гу у ру ском ре во лу ци о нар ном по кре ту. У ово вре ме жи вео 
је као еми грант у Швај цар ској, а Вла ди мир Га ћи но вић га је че сто по се ћи вао и мно го 
по што вао (Вла ди мир Га ћи но вић, ''Огле ди и пи сма'', Свје тлост, Са ра је во, 1956. го ди не, 
стр. 241).

24) Вла ди мир Де ди јер, ‘’Са ра је во 1914.”, Про све та, Бе о град 1966, стр. 390.
25) Ле бе дев, РођењеГаврилаПринципа, По ли ти ка, 28. сеп тем бар 1936.
26) Исто.
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но ви ћа о Же ра ји ћу ‘’Смртједногхероја’’, као ли те ра ту ра ко ја је, 
пре ма оп ту жби, ути ца ла на де ло оп ту же ног.

КАРАКТЕРМЛАДЕБОСНЕ

По сле анек си је БиХ бо сан ско хер це го вач ки сту ден ти су из ја-
ви ли да они ни по ко ју це ну не ће при зна ти анек си ју јер она пред-
ста вља нај о бич ни ју пљач ку, а ‘’ако Аустроугарска хоће да нас
прогутамићемојојпрогристистомак’’.27)Сви мла до бо сан ци су 
га ји ли ду бо ко ин те ре со ва ње за књи жев ност и по е зи ју, не ки од њих 
су у свом крат ком жи во ту по ста ли и да ро ви ти пе сни ци, а не ки и 
ве ли ки пи сци (Иво Ан дрић). Би ли су по себ но на дах ну ти де ли ма 
Ни чеа(Ni etzsche Fri e drich), Иб зе на (Ib sen Hen rik), Вајл да (Wil de 
Oscar), Вит ме на (Whit man Walt) и дру гих про та го ни ста ли те рар ног 
анар хи зма. 

По ред ре во лу ци о нар ног ка рак те ра Мла да Бо сна је би ла пра-
ви ра сад ник књи жев них та ле на та. Ли те ра ту ра Мла де Бо сне би ла 
је ве ли ким де лом уса гла ше на са иде ја ма про гра ма клу ба “На род-
но ује ди ње ње”, на ро чи то у про грам ским и кри тич ким тек сто ви-
ма: про 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 и хр ват 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 ња кул та жр тве и ви те шког ду ха, 
бор бе но га оп ти ми зма, као и ши ре ње кул та сло бо де је дин ства на ро-
да, би ли су ви до ви јед не до след но при ме њи ва не иде о ло шке ори-
јен та ци је, ко ја је Мла ду Бо сну, ка ко на ин те лек ту ал ном та ко 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 је дан но ви та-
лас из да на ка ко ји су ста са ли као ди во ви, да би у нај леп шим да ни ма 
сво га жи во та ве ћи на тра гич но окон ча ла свој жи вот. 

Књи жев на омла ди на Мла де Бо сне ни је сти гла да по твр ди сво-
је пра ве ства ра лач ке вред но сти. На кон са ра јев ског атен та та они су 
раз дво је ни, ра су ти по све ту, за то че ни у там ни ца ма и ло го ри ма, из-
гу бље ни у ту ђи ни где су жи ве ли те шким жи во том. При пад ни ци 

27) Исто, стр. 293.
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Мла де Бо сне не ста ја ли су у ме те жу ра та је дан за дру гим, уми ру ћи 
на ра ти шти ма и гу би ли шти ма, по ка за ма ти ма и бол ни ца ма.28) 

Си ту а ци ја ме ђу ју жним Сло ве ни ма у го ди на ма ко је су не по-
сред но прет хо ди ле 1914. г. би ла је ве о ма сло же на. 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 свих 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 је за пи сао: 

“Читавонашедруштвохрченедостојно,самосуписциире
волуционарибудни”29)

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 се мо ра ин тер ди сци пли нар но по сма тра ти и 
то са пси хо ло шко-со ци о ло шког и фи ло зоф ског аспек та. Мла до бо-
сан ци су по себ но би ли 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. Он 
је био и ос-тао 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 са др жа ва ле 
су це лу ко сов ску ле ген ду на ко јој се кроз ве ко ве 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 су се ди ви ли 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, а ме ђу 
оста ли ма Ге те Јо хан Вол фганг (Go et he Jo hann Wol fgang), Скот сер 
Вал тер (Scott Sir Wal ter), Алек сан дар Сер ге је вич Пу шкин, по зна ти 
аме рич ки но ви нар Џон Рид (Reed John)…

Мла до бо сан ци су за си гур но би ли нај про гре сив ни ји део ре-
во лу ци о нар ног по кре та Ју жних Сло ве на на под руч ју Хаб збур-
шке мо нар хи је. За њих је уби ство над вој во де Фран ца Фер ди нан да 
(Franz Fer di nand) зна чи ло уби ство ти ра ни на, по чи ње но ра ди оп-
штег до бра на осно ву уче ња при род ног пра ва да се сви љу ди ра ђа-
ју јед на ки и да као та кви мо гу да се по бу не про тив на си ља и оних 
ко ји на ру ша ва ју људ ска пра ва и сло бо де гра ђа на, а по себ но јер се 
Ју жни Сло ве ни на ла зе ме ђу по след њим евро пља ни ма ко ји су ус пе-
ли да ство ре сво је на ци о нал не др жа ве. 

Од са ме анек си је БиХ 1908 го ди не Аустро у гар ска мо нар хи ја 
се у кон ти ну и те ту при пре ма ла да на пад не Ср би ју. Бер хтолд Ле о-
28) Пре драг Па ла ве стра, “Књи жев ност Мла де Бо сне” књи га I и II, Све тлост, Са ра је во 

1965, стр. 98-259.
29) Иво Ан дрић, “Ви хор” бр. 5 од 1913. 
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полд (Ber chtold Le o pold) аустриј ски бур жо а ски др жав ник и ди пло-
ма та био је ве о ма агре си ван пре ма Ср би ји, а ње гов пр ви са рад ник 
гроф Фор гач (For gač) пре ма Ср би ји је га јио мр жњу и пре зир. Као 
до каз за то је и ње го во ин си сти ра ње да се у свим кан це ла ри ја ма 
аустриј ске вла де ис так не мак си ма: “Ср би ју тре ба уни шти ти (Ser-
bi ja de len da est)’’ 30) “Принциповипуцњинисуобјавилисамонадвој
водинусмрт,већчетиригодинекаснијеиуништењехабзбуршке
монархије,укључујућиисредњовековникметскисистемуБиХ”.31)

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 (Maz zi ni Gi u sep pe) “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 ма те ри јал ну 
по моћ мла до бо сан ци ма пру жи ла ор га ни за ци ја “Ује ди ње ње или 
смрт”32), са мо ма те ри јал ну, јер је и сам Апис 33) 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 има ли на ме ру 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, а ње-
го вим по сре до ва њем и 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 ни је зна ла 
Вла да Ср би је ни Вр хов на ко ман да. 34) Си гур но је да се Прин цип и 
ње го ва гру па иде о ло шки раз ли ко ва ла 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 фи ло зо фи ји жи во та, 
30) Кар ло Свор ца, “Ни ко ла Па шић и ује ди ње ње Ју го сло ве на” Ко смос Бе о град 1937. стр. 

157-159.
31) Исто, стр. 97.
32) “Уједињењеилисмрт”, тај на завeреничка ор га ни за ци ја осно ва на је 9. 5. 1911. г. у Бе-

о гра ду, по зна ти ја као “Цр на ру ка”. Осно ва ла ју је гру па офи ци ра и ци ви ла уче сни ка у 
мај ском пре вра ту 1903. г. ра ди бор бе за ује ди ње ње свих Ср ба. Има ла је знат ну по ли-
тич ку и дру штве ну уло гу па се че сто су ко бља ва ла а вла дом. По чет ком 1917.. у Со лу ну 
је (Со лун ски про цес) до шло до об ра чу на из ме ђу Бе ле и Цр не ру ке. По сле су ђе ња Апи-
су и дру гим а ор га ни за ци ја се рас па ла. (Вој ни лек си кон, ВИЗ Бе о град 1981. стр. 1104).

33) ДрагутинДимитријевићАпис, ро ђен у Бе о гра ду 5.8.1876., а стре љан 1917. у Со лу-
ну. Био је глав ни ор га ни за тор офи цир ске за ве ре ко ја је 1903. до ве ла до уби ства кра ља 
Алек сан дра Обре но ви ћа. Је дан је од осни ва ча и члан Вр хов не цен трал не упра ве тај не 
ре во лу ци о нар не ор га ни за ци је “Ује ди ње ње или смрт”, по зна ти је под име ном “Цр на ру-
ка”. У Пр вом свет ском ра ту до 1915. ру ко во дио је оба ве штај ном слу жбом Вр хов не ко-
ман де, а за тим је био на чел ник шта ба Ужич ке и Ти моч ке вој ске и по моћ ник на чел ни ка 
шта ба 3. ар ми је. Ухап шен је 1916. и на ин сце ни ра ном Со лун ском про це су оп ту жен за 
ор га ни зо ва ње то бо жњег атен та та на ре ген та Алек сан да. Осу ђен је на смрт стре ља њем. 
На об но вље ном про це су у Бе о гра ду 1953. Пу ков ник Апис је ре ха би ли то ван. (Вој ни 
лек си кон, ВИЗ, Бе о град 1981. стр. 836).

34) Исто ри ја срп ског на ро да, Срп ска књи жев на за дру га, Бе о град 1994, том VI, стр. 18-22.
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не го, пре све га, у по гле ди ма на ре ша ва ње на ци о нал ног пи та ња, на 
ре ша ва њу уну тра шњих про бле ма ме ђу Ју жним Сло ве ни ма, као и 
уре ђе ња но ве др жа ве по сле сло ма Аустро 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 омла 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 је за чи нио ре во лу ци о нар ни дух и по нос сва ко га од 
њих, зна чај но до при но се фор ми ра њу њи хо вих ста во ва и опре де-
ље ња за бор бу. 

МЛАДАБОСНАОСЛОБОДИЛАЧКИПОКРЕТ

Мла да Бо сна је уисти ну би ла осло бо ди лач ка омла дин ска ор га-
ни за ци ја. Ме ђу тим сам атен тат је по сле ди ца ис хи тре ног по на ша ња 
ра ди кал ног кри ла Мла де Бо сне. Вла ди мир Га ћи но вић је ве ро ват-
но под ути ца јем мо дер не европ ске ми сли и са вре ме них док три на 
у пред ве чер је атен та та по чео да се ко ле ба, ис ти цао је да атен тат 
ни је тре нут но од го ва ра ју ћи по тез. Глав ни ор га ни за тор за ве ре Да-
ни ло Илић у суд бо но сним да ни ма пред атен тат до во дио је у пи та-
ње ис прав ност фи ло зо фи је по ли тич ког уби ства, па чак и по тре бу 
уби ства Фран ца Фер ди нан да (Franz Fer di nand), али мла ђи чла но ви 
Мла де Бо сне у БиХ су већ би ли до не ли чвр сту од лу ку о уби ству 
Фран ца Фер ди нан да и та да се ви ше ни је мо гло ни шта про ме ни-
ти. Још ни је по зна то да ли су иде је Вла ди ми ра Га ћи но ви ћа, Да ни-
ла Или ћа, а у пред ве чер је атен та та и Трип ка Гра бе жа35) сти гле до 
Прин ци па пре из вр ше ња атен та та. 

Или ћев и Га ћи но ви ћев став има да ле ко се жни је узро ке, на ро-
чи то фи ло зоф ске и по ли тич ке при ро де. Они су про ме ни ли свој 
став пре ма ин ди ви ду ал ним ак ци ја ма као ис кљи чи вим сред стви-
ма дру штве них про ме на, јер су би ли све сни да по је дин ци не мо гу 
из ве сти ре во лу ци ју без ши ро ких на род них ма са. То по твр ђу ју ре-
зул та ти ра да тај не Кон фе рен ци је по во дом про сла ве 60. го ди шњи це 
“Зо ре”, ко ја је одр жа на у Бе чу 28 ју на 1914 го ди не. Ова кон фе рен-

35) Трипко Грабеж (1896-1916) на ци о нал ни ре во лу ци о нар, при пад ник ре во лу ци о нар не 
ор га ни за ци је Мла да Бо сна. Као гим на зи ја лац у Бе о гра ду са Га ври лом Прин ци пом и 
дру гим ре во лу ци о на ри ма Мла де Бо сне из ра дио је план атен та та на аустро у гар ског 
пред сто ло на след ни ка Фран ца Фер ди нан да. За са у че сни штво у атен та ту осу ђен је на 
20 го ди на те шке ро би је и пост сва ког тре ћег ме се ца. Умро је у там ни ци 1916. г. Ма ла 
ен ци кло пе ди ја, Про све та, Бе о град, 1986. I том, стр. 521.
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ци ја до не ла је Ре зо лу ци ју про тив ин ди ви ду ал ног те ро ра и док је 
спе ци јал ни ко ми тет за ре зо лу ци је до ра ђи вао овај до ку мент о не-
це лис ход но сти по ли тич ких атен та та ст-игла је вест да је Прин цип 
убио аустро у гар ског над вој во ду Фран ца Фер ди нан да.36) 

Је дан број мла до бо са на ца схва тио је да се ин ди ви ду ал ном 
бор бом не мо же по сти ћи ни шта зна чај ни је, јединодруштвенепро
менемогунастатимобилисањемширокихнароднихмасаидиза
њемасовногустанкапротивокупатора.

Вла ди мир Га ћи но вић те ме љи то је ра дио на при пре ми и ор га-
ни за ци ји ма сов ног устан ка про тив Аустро у гар ске мо нар хи је. Ње-
гов основ-ни пред у слов за из во ђе ње ма сов ног устан ка у БиХ 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. Вла ди мир је био, ка ко је то Јо ван Скер лић го во рио 
ре ал ни на ци о на ли ста37), а на кон уби ства беч ког над вој во де Га ћи но-
вић је ре као: ‘’Ми мо же мо да до жи ви мо ве ли ку тра ге ди ју са овим 
до га ђа јем. Ср би ја ни је спрем на за рат, а Аустри ја ће га си гур но 
иза зва ти.’’ 38) 

Ме ђу тим, твр ди ти да је са ра јев ски атен тат био или основ ни 
или не по сред ни узрок ра та 1914-1918, пред ста вља ло би пре те ри-
ва ње. Под дру гим и нор мал ним ме ђу на род ним окол но сти ма тај до-
га ђај не би мо гао да иза зо ве та ко зна чај не по сле ди це.39)

С дру ге стра не то је био нео че ки ва ни дар бо га Мар са ра то-
бор ној беч кој стран ци, ко ја је још од анек си о не кри зе 1908-1909. 
го ди не тра жи ла раз лог да на пад не Ср би ју и уми ри Ју жне Сло ве-
не, про ши ру ју ћи хаб сбур шку власт до са мих вра та Со лу на. Са мо 
у том сми слу мо же се о на ци о нал ним аспи ра ци ја ма Ју жних Сло-
ве на и ко ло ни јал ним усло ви ма у Бо сни и Хер це го ви ни го во ри ти 
као о јед ном од мно го број них узро ка пр во га свет ско га ра та. У том 
сми слу има мно го исти не у за кључ ци ма исто ри ча ра и еко но ми сте 
Ве се ли на Ма сле ше, да је Прин цип ‘’сво јим пи што љем хтео да за у-
ста ви Drang nach Osten.’’40)

36) Вла ди мир Де ди јер, “Са ра је во 1914,”, Про све та, Бе о град, 1966, стр. 508-514.
37) На ци о на ли зам (Na ti o na li sme), на род ња штво, ро до љу бље, дру штве но, по ли тич ко и 

култ-ур но де ло ва ње са на ци о нал ног ста но ви шта ко је се ис по ља ва у раз ли чи тим об-
ли ци ма: као дру штве но-по ли тич ки и кул тур ни по крет гра ђан ске кла се у ци љу бу ђе ња 
на ци о нал не све сти, осло ба ђа ња, ује ди ње ња и ства ра ња на ци о нал не др жа ве. Ми лан Ву-
ја кли ја “Лек си кон стра них ре чи из ра за”, Про све та, Бе о град, 1980. стр. 599.

38) Вла ди мир Де ди јер, Са ра је во 1914., “Про све та”, Бе о град ,1966. стр. 513.
39) Исто, стр. 763
40) Ве се лин Ма сле ша, Мла да Бо сна, изд. Кул ту ра, Бе о град 1945, стр. 45.
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По што је ис кљу чи ви циљ Мла де Бо сне био осло бо ђе ње БиХ и 
ује ди ње ње сло вен ских на ро да, ло гич но је што ни ком ни је па ло на 
па мет да ‘’Мла ду Бо сну’’ тре ти ра као те ро ри стич ку ор га ни за ци ји, 
јер је при род но и сва ко дру го пра во оку пи ра ног на ро да да се бо ри 
за сво ју сл-обо ду. ‘’Мла ду Бо сну’’ је по др жа ва ла ве ћи на гра ђа на 
БиХ, па ни по том осно ву ни је те ро ри стич ка. Мла до бо сан ци ни-
су има ли за циљ да сво јим ак тив но сти ма иза зи ва ју страх, зеб њу, 
де фе ти зам и па ни ку код на ро да. Уну тра шњи те ро ри зам је сте не ле-
гал на бор ба про тив вла сти, али про тив ле гал не и ле ги тим не вла сти 
сво је др жа ве, а по што Аустро у гар ска власт ни је би ла ни ле гал на 
ни ле ги тим на – већ оку па тор ска па се ни ка да са на уч ног аспек та не 
мо же го во ри ти о те ро ри стич ком ка рак те ру ‘’Мла де Бо сне’’. 

Др Во јин Ди ми три је вић ис ти че да су мла до бо сан ци по узо ру 
на ру ске на род но вољ це и њи ма бли ске бор це об у зе ти лич ном чи-
сто том, мо рал ном ис прав но шћу и спрем но шћу за жр тво ва ње, ко је 
ис кљу чу ју сва ки не ди скри ми ни са ни те ро ри зам.41) 

Сво јим ак тив но сти ма ‘’Мла да Бо сна ни је има ла за циљ иза зи-
ва ње да ле ко се жних пси хо ло шких по сле ди ца код на ро да БиХ, што 
ука зу је на бе сми сле ност иде је о ње ном те ро ри стич ком ка рак те ру. 
Да нас је не при ме ре но ре тро ак тив но ме ња ти де фи ни ци је до га ђа ја 
ко ји су се од и гра ли пре ви ше од 90 го ди на. 

Не мо гу ће је про на ћи на уч ни рад из тог вре ме на ко ји би ука зи-
вао на те ро ри стич ки ка рак тер ‘’Мла де Бо сне’’. 

Да кле, и по ред то га што је са ра јев ски атен тат био ис хи трен 
чин у по гре шно вре ме са аспек та срп ских на ци о нал них ин те ре са 
( убр зао је ма сов но стра да ње срп ског на ро да), не мо же се ока рак-
те ри са ти као те ро ри стич ки акт. По зна то је да су ме то де из во ђе ња 
те ро ри стич ких ак ци ја, кри ми нал них рад њи и оне ко ји ма се слу же 
осло бо ди лач ки по кре ти слич не, па без об зи ра на то, ове ак тив но-
сти са аспек та прав не на у ке се ни ка да не мо гу по и сто ве ћи ва ти.

Хипотезе према којима су сарајевски атентатинспирисале
тајнеслужбеРусије,ФранцускеиБританијеилисличнеоргани
зацијеуНемачкој,МађарскојиАустрији,билодиректноилиин
директнонисупотврђенеисторијскимистраживањимаипред
стављају замагљивање знаменитих историјских чињеница на
просторимаБиХувремеАустроугарскогтероранапочеткуXX
века. 

41) Во јин Ди ми три је вић, “Те ро ри зам” изд. Рад нич ка штам па Бе о град 1982. стр. 105.
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Мла до бо сан ци ни су хте ли дру гу др жа ву осим сво ју 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, она осу ђу је сва ки по ку шај до-
ми на ци је по ли ти ке над на у ком по пут те зе о те ро ри стич ком ка рак-
те ру ‘’Мла де Бо сне’’. Та кве те зе ни су бе за зле не, оне су 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.

RadoslavGacinovic
“MLADABOSNA”ANDSERBIANNATIONALQUESTION

Summary
YoungBosniawasageneralpeople’smovementforlibe
ration and unity of South Slavic peoples. This title was
firstly mentioned by Petar Kocic in the journal „Otad
zbina“ in1907, and thenVladimirGacinovic in thear
ticle“YoungBosnia”thatwaspublishedintheAlmanac
of “Prosveta” in 1910.Despite their natural instinct to
confrontaforcewithforce,theYoungBosniansandtheir
sharemindedcontemporariesinSerbia,CroatiaandSlo
veniaheldastrongerunderstandingofhistoricalperspec
tivethanmanyoftheircontemporariesamongtheSouth
Slavs.Theyunderstood,firstofall, anunavoidabilityof
revolutionarydestructionoftheHapsburgMonarchyand
secondlyaneed for establishmentofaYugoslav federal
associationconsistingofvariousSouthSlavicpeoplesof
same ethnic origin, but separated by history.Eachman
might havehis ownopiniononGavriloPrincipandhis
brothersinarms’battleprinciple,butitiscertainthatthe
Sarajevoassassins,due to theirpatriotism,courageand
unselfishness,havebeenconsideredastruerebelsinthe
lineofZandiandOrsini,ZasulichevaandPerovska,Co
nollyandPierce.
KeyWords:YoungBosnia,Despot,Assasination,Libera
tion,Unity,Monarchy,SouthSlavs
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Abstract
A liberationmovement “Mlada Bosna”was founded in
hardtimesforallcitizensofBosniaandHerzegovina.En
lightened intellectuals inoccupiedandunlawfullyanne
xedBosniaandHerzegovinaweresimplyobligedinfront
of themselves, theirpeoplesandhistory to rebelagainst
the forceand injustice thatovershadowed their country.
Inparticularitisnecessarytopointoutthatfoundingidea
of“MladaBosna”tookrootsstrictlyamongtheyouthof
BosniaandHerzegovina,andwithcertaintyitispossible
toconcludethattheideawasnotfoundedbysomebody’s
willoutsideofBosniaandHerzegovina.Thegunhitsof
PrincipgavethegroundforAustroHungarianmonarchy
tojustifyits(awaitedforlongtimebeforehand)waraga
instSerbia.Thesewerethebeginningsofgreatsufferingof
Serbianpeopleandleadalsotothedestructionofanother
powerfulworldmonarchywhose imperialisticambitions
were slammed inconfrontationwithbraveanddignified
Serbianmilitaryforces.
Despitethat,itisnecessarytounderlinethatwiththeas
sassinationitisnotpossibletosolveproblemsofoneor
more nations, and its consequences are uncertainty and
suffering ingeneraland in individual senseat the same
time.
By itshurry indecisionmakingabout themurderofVi
ennaGrandDuke,amongotherthings,oneyounggene
rationofBosniaHerzegovianrevolutionaries,whosehigh
levelofpatriotism,courageandunselfishnesscouldnotbe
denied,wassacrificed.
Essentially speaking,allYoungBosniansweregreatpa
triotsandrevolutionariesandtheysubmittedeverything,
includingtheirownlives,forthefutureoftheirpeopleand
liberationfromAustroHungarianslaveryandcontinuous
terroroverallcitizensofBosniaandHerzegovina.
Athesisonterroristiccharacterof“YoungBosnia”isgro
undlessanditisaconsequenceofthelackofknowledge
andrepresentsadangerousforgeryofhistory.Scienceof
20thcenturydidnotrelateto“YoungBosnia”asaterrori
sticorganization,nordiditcomprehendPrincipasater
rorist.ItwasdoneonlybyaMuslimCroatianfederation
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in Bosnia andHerzegovina after 1990 and for political
purposes.

 Овај рад је примљен 19. januara 2010. а прихваћен за штампу на састанку Редакције 11. 
фебруара 2010. године.
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