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U го ди ни обе ле жа ва ња сто те го ди шњи це по чет ка Ве ли ког ра та, 
као део кул ту ре се ћа ња и дру штве ног пам ће ња, кор пус це ло

куп ног исто риј ског зна ња под ста као је број на пре и спи ти ва ња и 
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ана ли зе. Об на вља ње по тре бе за ту ма че њем про шло сти под сти чу 
по сле ди це Пр вог свет ског ра та ко је су об ли ко ва ле исто ри ју 20. ве ка 
и ути чу на свет да на шњи це.  До га ђа ји, про це си и лич но сти пр вог 
свет ског рат ног су ко ба из но ва су пред мет књи га и чла на ка не са мо 
исто ри ча ра већ и по ли ти ко ло га, прав ни ка, ан тро по ло га, кул ту ро
ло га и дру гих, што до при но си пот пу ни јем са гле да ва њу  ком плек
сног спле та пи та ња узро ка, по во да и по сле ди ца Пр вог свет ског 
ра та, ко је се из но ва на шло у жи жи ин те ре со ва ња ши ре јав но сти. 
Још од ка да су у Са ра је ву 28. ју на 1914. го ди не при пад ни ци Мла
де Бо сне из вр ши ли атен тат на аустро у гар ског пре сто ло на след ни ка 
Фран ца Фер ди нан да и ње го ву су пру гу Со фи ју, што је по слу жи ло 
Аустро у гар ској као по вод за об ја ву ра та Ср би ји, ова ор га ни за ци ја 
и ње ни чла но ви пред мет су ана ли за, рас пра ва и спо ре ња, ко ја су 
не рет ко до во ди ла и до ре ви зи ја, по гре шних ту ма че ња и ства ра ња 
сте ре о тип них пред ста ва о срп ском на ро ду и др жа ви. Књи га Мла да 
Бо сна проф. др Ра до сла ва Га ћи но ви ћа, на уч ног са вет ни ка Ин сти
ту та за по ли тич ке сту ди је у Бе о гра ду, ка ко је сам аутор на вео, је сте 
по ку шај да се исто риј ске чи ње ни це о Мла дој Бо сни и ње ном члан
ству ин тер ди сци пли нар ном ана ли зом вред ну ју и ин тер пре ти ра ју. 

 Ства ра ју ћи оквир за раз у ме ва ње на стан ка и де ло ва ња Мла
де Бо сне аутор се, са пра вом, опре де лио за при каз по ли тич ких при
ли ка на Бал ка ну по чет ком 20. ве ка, са освр том на раз вој Ср би је и 
њен од нос са Аустро у гар ском. Ду га пред и сто ри ја по чет ка Пр вог 
свет ског ра та, ко ја об у хва та пе ри од од Бер лин ског кон гре са (1878), 
чи је су од лу ке ути ца ле на раз ви так Ср би је и ње не од но се са дру
гим др жа ва ма, а пре све га Аустро у гар ском, по треб на је за раз у ме
ва ње до га ђа ја ко ји су во ди ли Ца рин ском ра ту (1906–1911), анек
си ји Бо сне и Хер це го ви не (1908) и Пр вом свет ском ра ту. По сма
тра ју ћи ста ње у Хаб збур шкој мо нар хи ји и аустро у гар ску по ли ти ку 
на Бал ка ну кроз при зму ко ло ни јал ног од но са пре ма по да ни ци ма, 
еко ном ског при ти ска на Ср би ју и про па ганд не ак тив но сти, ко је су 
би ле део тај них при пре ма за на пад на Ср би ју, аутор се упу стио у 
ана ли зу сло же них до га ђа ја на Бал ка ну на по чет ку 20. ве ка. На кон 
опи са  ста ња у Бо сни и Хер це го ви ни и не за до вољ ства на ро да, а 
пре све га омла ди не аустро у гар ском упра вом, књи га на сто ји да от
кри је ко ре не на стан ка по кре та Мла да Бо сна. 

При ти сци де на ци о на ли за ци је, ко је је спро во дио Ка ла јев ре
жим у Бо сни и Хер це го ви ни, на и шли су на от пор ге не ра ци је обра
зо ва них Ср ба ко је су у по след њим де це ни ја ма 19. и по чет ком 20. 
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ве ка пред во ди ли Алек са Шан тић, Све то зар Ћо ро вић, Јо ван Ду чић 
и Ата на си је Шо ла. Кул тур нопро свет но дру штво Гу сле, осно ва но 
1888. го ди не у Мо ста ру и срп ска ин те ли ген ци ја оку пље на око ли
ста Зо ра, ко ји је по кре нут 1895. го ди не ра ди ли су на по бољ ша њу 
обра зо ва ња ста нов ни штва ка ко би се оства рио при вред ни и по ли
тич ки на пре дак сре ди не ко ја је ве ко ви ма би ла под осман ском, а 
од Бер лин ског кон гре са (1878) под аустро у гар ском упра вом. Об-
ласт кул ту ре би ла је је ди но мо гу ће по ље на ци о нал ног де ло ва ња 
Ср ба ван Ср би је и сто га је у сре ди шту ин те ре со ва ња обра зо ва них 
Ср ба у Бо сни и Хер це го ви ни би ла афир ма ци ја на ци о нал не кул ту
ре схва ће на у ши рем сми слу као од бра на на ци о нал них ин те ре са. 
Срп ски ин те лек ту ал ци из Бо сне и Хер це го ви не би ли су шко ло ва ни 
у европ ским обра зов ним цен три ма, а би ли су по ве за ни са ин те
лек ту ал ци ма у Ср би ји и обра зо ва ним при пад ни ци ма дру гих на ци
о нал но сти у Бо сни и Хер це го ви ни. Под по ли тич ким при ти сци ма 
аустро у гар ске упра ве и под ути ца јем иде ја сте че них у европ ским 
кул тур ним и обра зов ним цен три ма раз вио се сна жан омла дин ски 
по крет и ста са ла је ге не ра ци ја Мла до бо са на ца. 

Мла да Бо сна ни ка да ни је би ла зва нич на ор га ни за ци ја, већ је 
из ни кла из ску па ђач ких гру па и кру жо ка, чи ји су основ ни ци ље ви 
на ста ли из по тре бе за за јед нич ком ак ци јом про тив аустро у гар ске 
упра ве и бор бе за осло бо ђе ње Бо сне и Хер це го ви не, од но сно ује
ди ње ње Ју жних Сло ве на. По ред ути ца ја пре о вла ђу ју ћих иде ја на 
ко ји ма су обра зо ва ни, анек си ја Бо сне и Хер це го ви не 1908. го ди не 
и по ку шај атен та та Бог да на Же ра ји ћа на ге не ра ла Ма ри ја на Ва ре
ша ни на, гу вер не ра Бо сне и Хер це го ви не, би ли су пре лом ни до га
ђа ји ко ји су ути ца ли на ра ди ка ли зо ва ње по гле да омла ди не на дру
штве ну ствар ност. Пи та ња ети ке и на ци о нал не сло бо де из ме ша на 
са књи жев ним ра дом у окви ру број них ча со пи са и ли сто ва ко је су 
по кре та ли, у ат мос фе ри раз о ча ре ња и срп ског на ци о нал ног по ра за 
1908. го ди не пре о бра зи ла су омла ди ну да из ли те рар не сфе ре за
ко ра чи у ре во лу ци о нар ну. Зна чај но је, сто га, да се аутор опре де лио 
да на осно ву по сто је ће ли те ра ту ре и тек сто ва са вре ме ни ка ана ли
зи ра на ста нак и ка рак тер Мла де Бо сне, на чин ње ног ор га ни зо ва ња 
и функ ци о ни са ња, као и ци ље ве.

Пи та ња узо ра и усво је них иде о ло ги ја, као и лич но сти во ђа 
Мла де Бо сне, а пре свих Вла ди ми ра Га ћи но ви ћа и Ди ми три ја Ми
три но ви ћа, као и Га ври ла Прин ци па и оста лих уче сни ка у атен та ту 
1914. го ди не кључ но је за раз у ме ва ње до га ђа ја ко ји су би ли по
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вод об ја ве ра та Аустро у гар ске Ср би ји. Ути цај иде ја Ђу зе пеа Ма
ци ни ја и Мла де Ита ли је, об но вље ног ро ман ти зма, „сит ног ра да“ 
То ма ша Ма са ри ка, на ра слог па три о ти зма, мо ти ва ти ра но у би ства, 
као и ре во лу ци о нар ног анар хи зма ге не ра ци је, ко ја ка ко је то за
пи сао Рат ко Па ре жа нин „жи ви у зна ку екс пло зи је од Же ра ји ће вог 
до Прин ци по вог атен та та“ не из о став ни су де ло ви мо за и ка зна ња 
о Мла дој Бо сни. Аутор је по себ ну па жњу по све тио Ми три но ви ћу 
и Га ћи но ви ћу, глав ним иде о ло зи ма Мла де Бо сне. Ди ми три је Ми
три но вић, књи жев ник и фи ло зоф,  је дан од нај бо љих пи са ца овог 
мла дог на ра шта ја, лич ност ко ја је но си ла ми стич ни оре ол и Вла
ди мир Га ћи но вић ду хов ни во ђа омла ди не и иде о лог Мла де Бо сне, 
за ко га се го во ри ло да је „др жао по ла ре во лу ци о нар не Бо сне, све 
мла ђе по по ве и учи те ље имао је за со бом“, а про па ги рао је ди рект
ну, ин ди ви ду ал ну и ре во лу ци о нар ну ак ци ју је су лич но сти ко је су 
не за о би ла зне у раз у ме ва њу по кре та Мла да Бо сна и ве зе са удру же
њем Ује ди ње ње или смрт (Цр на ру ка), ко је ин три ги ра исто ри ча ре 
и ши ру јав ност.

Ди ми три је Ми три но вић је по ло жио те ме ље омла ди не Мла де 
Бо сне још као ђак мо стар ске гим на зи је са сво јим школ ским дру
го ви ма Бог да ном Же ра ји ћем и Вла ди ми ром Га ћи но ви ћем. Иако су 
ме ђу њи ма по сто ја ле раз ли ке јер су се не ки ви ше де кла ри са ли као 
срп ски на ци о на ли сти, са ево лу ци јом пре ма ре во лу ци ји и со ци ја ли
зму (Га ћи но вић), а не ки као ју го сло вен ски ин те гра ли сти (Ми три
но вић), за јед нич ко им је да су уоча ва ли ду бо ке со ци јал не про ме не, 
а ду хов но бу ђе ње је ства ра ло по тре бу за ак ци јом. Же ра ји ћев гроб 
као ме сто ре во лу ци о нар ног на дах ну ћа ути ца ло је на по ја ву моћ ног 
по кре та Мла да Бо сна, чи јем су кру гу при па да ли и ве ћи на чла но ва 
Срп скохр ват ске на пред не ор га ни за ци је, Срп скохр ват ске на ци о
нал не ор га ни за ци је и чла но ви тај них ђач ких ор га ни за ци ја (Ба ња 
Лу ка, Ту зла, Тре би ње, Мо стар и Трав ник). На кон по гла вља по све
ће них на стан ку и ор га ни зо ва њу по кре та, жи во ту и ства ра ла штву 
иде о ло га и ис так ну ти јих чла но ва Мла де Бо сне, аутор је јед ну це
ли ну по све тио фор ми ра њу од лу ке о атен та ту. Књи га Мла да Бо сна 
ба ви се и по сле ди ца ма атен та та: су ђе њем Мла до бо сан ци ма, об ја
вом ра та Ср би ји, а Пр ви свет ски рат (1914–1918) по сма тра кроз 
при зму на стан ка и ре а ли за ци је иде је из ра же не кроз ми сао Ser bien 
muss ster bien (Ср би ја мо ра умре ти). У том сми слу па жња је по
све ће на ана ли зи 17 ве ћих и ма њих суд ских про це са про тив осо ба 
осум њи че них да су има ле не ке ве зе са срп ским и ју го сло вен ским 
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ор га ни за ци ја ма. Ђач ки про це си и Ба ња луч ки про цес во ђен од но
вем бра 1915. до мар та 1916. го ди не, ка да је окри вље но 156 љу ди 
при пад ни ка ве ћи ном срп ске ин те ли ген ци је по сма тра ју се као на
сто ја ња да се до ка же кри ви ца Ср би је за рат и осно ва са да шњих 
ре ви зи ја исто ри је.

Књи гу Мла да Бо сна аутор је обо га тио при ло зи ма: ори ги нал
ним тек сто ви ма (у це ли ни или у из во ди ма) Вла ди ми ра Га ћи но ви ћа 
и Да ни ла Или ћа, фо то гра фи ја ма 20 чла но ва Мла де Бо сне, све до
чан ством о там но ва њу Га ври ла Прин ци па у твр ђа ви Те ре зи ну у 
Че шкој и Про гла сом Ми ха и ла Пу пи на аме рич ким исе ље ни ци ма 
из Бо сне и Хер це го ви не. Ови при ло зи до дат но по ма жу чи та о цу да 
раз у ме до га ђа је, про це се и по ја ве, као и де ло ва ње лич но сти укљу
че них у рад Мла де Бо сне. По себ но су вред ни тек сто ви Вла ди ми
ра Га ћи но ви ћа, ко ји су на шли цен трал но ме сто ме ђу при ло зи ма. 
Га ћи но ви ће ви тек сто ви по све ће ни Бог да ну Же ра ји ћу („Они ма ко
ји до ла зе“, Зо ра, но вем бар 1910. и „Смрт јед ног хе ро ја“, Бе о град 
1912), пр ви пре вод ка те хи зи са ре во лу ци о на ра Сер ге ја Не ча је ва и 
Ги јо о ва ети ка, ко ји је на стао као део ди плом ског ис пи та Вла ди ми
ра Га ћи но ви ћа из фи ло зо фи је на фа кул те ту у Фрај бур гу ју ла 1917. 
го ди не, из вор су раз у ме ва ња иде ја у ко је су ве ро ва ли чла но ви Мла
де Бо сне. У по ме ну тим тек сто ви ма иде о ло га Мла де Бо сне про ве ја
ва ју узо ри и прав ци ми шље ња ко је је сле дио у жи во ту и пре сли као 
у на ме ри да за жи ве у окви ри ма мла дог на ра шта ја од ко га се оче ки
ва ло да от поч не но ви, им пул сив ни, осло бо ди лач ки и спа со но сни рад 
на ди за њу на ро да.  

Пр ви свет ски рат, као до га ђај ко ји је до вео до на глог пре ки да 
да љег раз во ја срп ске др жа ве и дру штва, а по том и до дат но усме
рио ка ства ра њу ју го сло вен ске др жа ве, био је и оста ће, пред мет 
број них ана ли за и ту ма че ња. Осве тља ва ње узро ка и по сле ди ца де
ло ва ња ор га ни за ци је Мла да Бо сна ва жан је сег мент раз у ме ва ња 
срп ске исто ри је 20. ве ка. Га ври ло Прин цип, Вла ди мир Га ћи но вић, 
Ди ми три је Ми три но вић, Му ста фа Го лу бић, Му ха мед Мех мед ба
шић, Да ни ло Илић, Не дељ ко Ча бри но вић и дру ги чла но ви Мла де 
Бо сне атен та том 1914. го ди не у Са ра је ву иза шли су из окви ра на
ци о нал не исто ри је, чи ме је и зна чај про у ча ва ња њи хо вих жи во та 
и ак тив но сти сте као ши ру ди мен зи ју. Књи га Мла да Бо сна, пи са на 
ја сним сти лом на осно ву по сто је ће ли те ра ту ре, обо га ће на ин тер
ди сци пли нар ним по гле дом и сло бо дом ауто ра да из не се свој суд и 
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ми шље ње за слу жу је па жњу ши ро ке чи та лач ке пу бли ке. Исто вре
ме но, књи га Мла да Бо сна при ло зи ма да тим на кра ју глав ног тек ста 
под сти че чи та о ца и на но ва са мо стал на ис тра жи ва ња, по зи ва на 
ди ја лог и омо гу ћа ва не по сред ни ји су срет Ср ба са сво јом исто ри
јом, тра ди ци јом и иден ти те том. 
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