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UVODNIK
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. – Atentat na austrougarskog prestolonaslednika Franca Ferdinanda 
i njegovu suprugu Sofiju 28. juna 1914. godine poznat je kao Sarajevski atentat. 
Ovaj atentat poslužio je kao povod za početak Prvog svetskog rata. Atentat je 
izvršio Gavrilo Princip, sledbenik Mlade Bosne, „spontanog revolucionarnog 
po kreta među južnoslovenskom omladinom“, kako ju je opisao Vladimir De-
dijer. Pucnji Gavrila Principa bili su uvod ne samo u Prvi svetski rat i rušenje 
starog poretka, već i u veliku kontroverzu o Sarajevskom atentatu kao povodu/
uzroku rata. Ta kontroverza traje čitav vek. U međuratnom periodu pojavila su 
se dva načina posmatranja uzroka ratâ: јedan koji je, u skladu sa odredbama 
Pariskog mirovnog sporazuma, smatrao Nemačku za isključivo krivu, i drugi 
koji je nalazio sukrivicu ili čak i glavnu krivicu u Rusiji, Srbiji ili Francuskoj. 
Pojavljivanje Fišerove teze 1961. označilo je postepeno prihvatanje isključive 
nemačke krivice za izbijanje Prvog svetskog rata od strane većine nemačkih, kao 
i svetskih istoričara. Činilo je da je ovo pitanje rešeno, ali je stogodišnjica u delu 
anglo-američke istoriografije ponovo otvorila neke međuratne dileme i sporove.

U aktuelnim kontroverzama na jednom polu su se iskristalisala stanovišta 
koja ističu da sarajevski atentatori i Kraljevina Srbija igraju tek marginalnu 
ulogu u uzrocima i otpočinjanju Prvog svetskog rata. Atentatori su samo pro-
krčili put onima koji su već duže vreme želeli rat i čekali priliku. Prema njima 
Sarajevski atentat bio je, pre svega, akt političkog oslobođenja od nezakonitog 
režima, legitiman akt borbe južnoslovenskih naroda za ujedinjenje. To je bio 
re zultat nacionalnog pokreta beskompromisnih boraca za slobodu i stvaranje 
nezavisne i suverene državne zajednice južnoslovenskih naroda. Na drugom 
polu su oni koji smatraju da je 28. jun 1914. verovatno najsudbonosniji dan 
XX veka i da je dvostruko ubistvo u Sarajevu, iza kojeg su stajali „Crna ruka“ 
i ekspanzionistička politika Srbije, uzrok i važna determinanta dramatičnih 
ratnih zbivanja 1914–1918, u kojima je stradalo blizu deset miliona ljudi, 
ne stala Austrougarska monarhija i urušen stari poredak evropske stabilnosti. 
U toj optici Sarajevski atentat je zločinački čin koji su izvršili mladi avanturi-
sti – teroristi i ubice. A posledice su bile bolne i kobne. Jer, upravo je ovaj čin 
učinio Prvi svetski rat neizbežnim. Posle najdužeg razdoblja mira zabeleženog 
u burnoj istoriji Evrope, izbio je Veliki svetski rat, koji je izazvao masovno 
uništavanje više miliona ljudi. 

Kada je reč o recepciji Sarajevskog atentata u srpskoj istoriografiji i ofi-
cijalnim stavovima država koje su se smenjivale na ovom prostoru u proteklih sto 
godina (Kraljevina SHS, Kraljevina Jugoslavija, DFJ, FNRJ, SFRJ, Republika 
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Srbija i druge ex-jugoslovenske države), klatno interpretacija je oscilovalo od 
nastojanja da se uspostavi Principov kult nacionalnog heroja i mučenika do 
potpunog marginalizovanja ovog čina.

2. – Ove kontroverze i interpretacije ogledaju se kao u žiži u odnosu pre-
ma maloletnom mladiću, Gavrilu Principu. Da li je on nacionalni heroj ili tero-
rista i ubica? Posle atentata on je s ostalim saučesnicima uhapšen i osuđen na 
tamnovanje. Preminuo je 28. aprila 1918. (u 24. godini života) od tuberkuloze, 
u užasnim uslovima, u zatvoru tvrđave Terezin(o) u Češkoj. Dve godine kasnije, 
1920, njegovo telo je preneto u Sarajevo i sahranjeno u zajedničku grobnicu 
atentatora Mlade Bosne na pravoslavnom groblju u Sarajevu. Na tom mestu 
podignuta je i „Spomen-kapela vidovdanskih heroja“ 1939. 

Za vreme Kraljevine Jugoslavije na mestu ubistva postavljena je spomen-
ploča na kojoj je pisalo: „Na ovom istorijskom mestu Gavrilo Princip navijesti 
slobodu na Vidovdan 15. (28.) juna 1914.“ Nekadašnja Latinska ćuprija u Sa-
rajevu dobila je nov naziv – Principov most. Godine 1941. dolaskom nemačke 
okupacione sile i uspostavljanjem tzv. Nezavisne države Hrvatske ova ploča je 
uklonjena i kao ratni trofej iz okupiranog Sarajeva poklonjena Hitleru. Posle 
Drugog svetskog rata i utemeljenja socijalističke Jugoslavije ploča je vraćena, 
tj. ponovo postavljena, sa novim natpisom: „U znak vječite zahvalnosti Gavrilu 
Principu i njegovim drugovima borcima protiv germanskih osvajača, posvećuje 
ovu ploču omladina Bosne i Hercegovine – Sarajevo 7. maja 1945. godine“. Osam 
godina kasnije, 28. juna 1953, postavljena je ploča s izmenjenim natpisom: 
„Sa ovoga mjesta 28. juna 1914. godine Gavrilo Princip svojim pucnjem izrazi 
narodni protest protiv tiranije i vjekovnu težnju naših naroda za slobodom.“ 

Posle raspada SFRJ i nakon osnivanja samostalne Bosne i Hercegovine 
sredinom 1992. godine ploča je bila prvo uklonjena, da bi kasnije, 2004. godine, 
bila vraćena sa današnjim latiničkim natpisom: „Sa ovog mjesta 28. juna 1914. 
Gavrilo Princip je izvršio atentat na austrougarskog prestolonasljednika Franca 
Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju“. Ispod toga je prevod na engleski. Muzej 
Mlade Bosne danas se zove Muzej Sarajevo 1878–1918. Na njegovom zidu, 
na LCD monitoru, danonoćno se prikazuju dokumenti i inserti iz Sarajevskog 
atentata, a Principov most ponovo se zove Latinska ćuprija.

Dakle, u proteklom veku predstava o Gavrilu Principu kao pohvalnom 
liku i nacionalnom heroju živela je, iz jugoslovenske perspektive manje-više 
neupitno, nekih sedamdesetak godina. A onda se sadašnjost promenila. Jugo-
slavija je nestala u užasu i tragediji građanskog i etničkog rata, ostavljajući 
za sobom materijalnu i emocionalnu pustoš. San o zajedničkoj državi Južnih 
Slovena nepovratno se raspršio. Sa promenom sadašnjosti stekli su se i uslovi 
za promenu prošlosti. Percepcija o Principu se radikalno promenila. Poslednjih 
godina on se opaža kao puki ubica, čak terorista koji se poslužio nasiljem za 
ostvarivanje svojih ciljeva, ne razmišljajući o posledicama, ili kao nacionalni 
heroj Srba.
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3. – Ovakvo stanje u savremenoj društvenoj nauci i publicistici moti-
visalo je redakciju „Hereticusa“ da posveti temat raspravama koje su vođene 
o Sarajevskom atentatu u proteklih sto godina. U duhu kritičkog preispiti-
vanja prošlosti, kojem je „Hereticus“ od nastanka posvećen, temat nastoji da 
podstakne interdisciplinarna istraživanja ovog fenomena i velikih kontroverzi 
o njemu koje se nesmanjenom žestinom vode čitav jedan vek. Imajući u vidu da 
je stogodišnjica Velikog rata 2014. otvorila prostor za nova tumačenja uzrokâ 
Prvog svetskog rata, u ovom broju nastojimo da osvetlimo različita viđenja Sa-
rajevskog atentata kroz prizmu novinskih članaka i priloga, naučnih članaka 
raznih generacija naučnika i intervjua važnih protagonista u istraživanju 
Prvog svetskog rata. 

Temat je pripremio i uvodnu studiju napisao prof. dr Slobodan G. Mar-
ković. Nakon njegove studije, sledi prezentacija različitih zapadnih (anglo-
-američkih) i srpsko/jugoslovenskih pogleda na Sarajevski atentat i Gavrila 
Principa. U tematu su posebno predstavljeni članci u tri ugledna dnevna lista 
(londonski „Tajms“, „Njujork tajms“ i „Politika“), kao i radovi vodećih isto-
ričara i novinara koji su se bavili ovim pitanjem. Kroz prikaz obeležavanja 
jubileja – prikazane su oscilacije i meandri u tumačenju sudbonosnih događaja 
28. juna 1914. u Sarajevu. 

Pored toga, u sažetom obliku izloženi su stavovi i viđenja značajnih 
istoričara, pisaca, istraživača, publicista i drugih autora o tim događajima. 
„Tokom prethodnog stoleća zamišljanje Principa u Srbiji i na Zapadu obuhvatilo 
je čitav spektar viđenja. Od prvobitnog kulta tokom 1920-ih on je ostavljen 
po strani tokom 1930-tih u Kraljevini Jugoslaviji. Prvobitno posmatran kao 
nacionalni radnik na jugoslovenskom jedinstvu, do 1970-ih postao je i protoko-
munista, a onda srpski nacionalni junak 2014. U anglo-američkim viđenjima 
bio je fanatik i ludak u međuratnom razdoblju pa i kasnije. Humanizovala ga 
je Rebeka Vest (1941), pokazao je razumevanje za njegov čin A. Dž. P. Tejlor 
(1956), potpuno ga je objasnio Dedijer (1966), osporio ga je, a zatim i reha-
bilitovao Kristofer Klark (2012–2013), dok ga je srdačno prigrlio Tim Bučer 
(2014).“ (S.G. Marković)

 I druge rubrike ovog broja „Hereticusa“ posvećene su recepciji različi-
tih viđenja i sporovima oko Sarajevskog atentata. Istraživanja Velibora Buhe 
o nemačkom i austrijskom tumačenju krivice za Prvi svetski rat i Jelene Lopičić 
o međunarodnopravnim aspektima ratnih zločina nad Srbima u Prvom svet-
skom ratu pružaju integrisani pogled na te dramatične događaje 1914. godine. 

Ovakav izbor priloga u ovom broju časopisa odslikava težnju uredništva 
da presekom kroz dosadašnja saznanja o Sarajevskom atentatu podstakne dalja 
istraživanja raznovrsnih aspekata spornih događaja iz srpske i jugoslovenske 
prošlosti. Međutim, kada se posmatraju ukupni napori da se sa distance od 
jednog veka poboljša istorijski sud o Sarajevskom atentatu u svetlu polemike 
o krivici za Prvi svetski rat, oni nisu dali očekivane rezultate. Istorija i savremeni 
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istoričari raznoliko pamte, percipiraju i tumače Sarajevski atentat i ulogu 
Gavrila Principa i ostalih atentatora. Za neke su „teroristi“, za druge revolucio-
nari, dok su za ostale „vidovdanski heroji“. Kako god bilo, delo koje su učinili 
28. juna 1914. ostalo je zabeleženo u istoriji i kao jedno od problematičnih 
u savremenoj istoriografiji.

4. – Budući da su tema broja i rubrike Istraživanja i Ogledi zauzeli 
prostor od oko 350 stranica, neke rubrike su u ovom broju izostavljene, a neke 
znatno redukovane. U rubrici Tokovi su priređena lucidna zapažanja Arčibalda 
Rajsa o prijateljima i neprijateljima iz njegovog čuvenog ogleda „Čujte, Srbi“. 
Na aktuelnost teme o Sarajevskom atentatu ukazuju i prilozi u rubrici Intervju, 
koja sadrži intervjue Kristofera Klarka nedeljniku „Vreme“ i Emira Kusturice 
listu „Politika“. U rubrici Polemike objavljujemo tekst Ivana Milenkovića, 
koji u aktuelnu raspravu o mestu i ulozi Gavrila Principa u početku Velikog 
rata nastoji da unese filozofsku perspektivu. Nakon toga, u rubrici Besede 
je govor studenta Nenada Obradovića na temu „Leget“, koji je on izgovorio 
na festivalu besedništva u Sremskoj Mitrovici, povodom stogodišnjice bitke 
na Leget polju između srpske i austrougarske vojske 5. septembra 1914. Na 
kraju u Osvrtima, prikazima, recenzijama, nalaze se prikazi knjiga Tronda 
Berga Eriksena, Niče i moderna (D. Gajić) i Tatjane Kandić, Sudska vlast 
u Republici Srbiji (J. Trkulja).

Beograd, oktobar 2015.   Uredništvo
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Sre ten Sto ja no vić je ro đen je 2. fe bru a ra 1898. go di ne u Pri je do ru. Po čeo 
je da po ha đa sred nju ško lu u Ba njoj Lu ci, ali je kao pri pad nik srp ske re vo lu ci o nar-
ne omla di ne is te ran iz gim na zi je. Bio je pri pad nik or ga ni za ci je Mla da Bo sna zbog 
če ga je, po sle iz bi ja nja Pr vog svet skog ra ta, osu đen, a ka znu je iz dr ža vao u voj nom 
za tvo ru. Po sle ra ta stu di rao je u Be ču od 1917. sli kar stvo i va jar stvo, a za tim je 
u Pa ri zu bio đak Emi la Bur de la. Ra dio je kao na stav nik na Vi šoj pe da go škoj ško li 
u Be o gra du. Je dan je od osni va ča i du go go di šnji rek tor Aka de mi je li kov nih umet-
no sti u Be o gra du. Bio je član Srp ske aka de mi je na u ka i umet no sti.

U srp skoj sa vremе noj pla sti ci pre po zna tljiv je po si gur nom vla da nju 
kom po zi ci jom i mo nu men tal nom skulp tu rom, a na ro či to je sna žan u psi ho lo ški 
ni jan si ra nim por tre ti ma. U bo ga tom opu su iz dva ja ju se: re lje fi (Ogr li ca, Igra, Ute-
ha), mo nu men tal ne skulp tu re (Rob, Stre lac, Ba cač ka me na, So ko lar) i por tre ti (Moj 
otac, Umet ni ko va kći, Auto por tret, Ni ko la Vu lić, Mi lu tin Mi lan ko vić, Jo van ka Mak-
si mo vić). Ose ćaj za mo nu men tal nost po seb no je is ka zi vao na spo me ni ci ma Ka ra-
đor đu, Nje go šu, Fi li pu Vi šnji ću, Mla de nu Sto ja no vi ću, i na spo me ni ci ma iz ve de nim 
po sle Dru gog svet skog ra ta na Iri škom ven cu, u Pod go ri ci i Bo san skom Gra ho vu.

Iz la gao je na iz lo žba ma ne za vi snih umet ni ka u Pa ri zu 1921. i uče stvo vao 
na XXVII bi je na lu u Ve ne ci ji. Na pi sao je knji ge: Bi ste, O umet no sti i umet ni ci ma 
i dr. Umro je 29. ok to bra 1960. Sa hra  njen je na No vom gro blju u Be o gra du.
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 Уводна реч приређивача и преводиоца темата

Сто го ди шњи ца Ве ли ког ра та 2014. отво ри ла је про стор за но ва 
ту ма че ња узрокâ Пр вог свет ског ра та. Пуц њи Га ври ла Прин ци па би ли 
су увод у ру ше ње ста рог по рет ка и не ста нак илу зи је о европ ској ста-
бил но сти. Ње гов бо ра вак у Бе о гра ду пре фа тал ног од ла ска у Са ра је во, 
као и ње го ви по сред ни и не по сред ни кон так ти са чла но ви ма по је ди них 
тај них ор га ни за ци ја у Ср би ји, би ли су основ од ре ђе ним ауто ри ма да 
про гла се Ср би ју за са од го вор ну или чак да јој при пи шу глав ну од го-
вор ност за из би ја ње Пр вог свет ског ра та.

По сле ме ђу на род ног успе ха књи ге Вла ди ми ра Де ди је ра Са ра је во 
1914. (1966), чи ни ло се да је за у век ре ше но пи та ње мла до бо сан ског по-
ре кла иде је о атен та ту, из во ра на дах ну ћа уче сни ка у за ве ри и њи хо вог 
пре вас ход ног ју го сло вен ског иден ти те та у вре ме при пре ме да се уби је 
над вој во да Фра ња Фер ди нанд. Сто го ди шњи ца је отво ри ла но ве ди ле ме 
и ни је до ве ла до на ро чи то но вих са зна ња, већ пре до об но ве ра ни јих 
не сла га ња о узро ци ма ра та.

То ком прет ход них сто го ди на Ср би ја и Ју го сла ви ја су мо ра ле да 
се но се с Прин ци по вим на сле ђем, ко је је оп тре ћи ва ло њи хов од нос 
са за пад ним зе мља ма. Из ван Ју го сла ви је и Че хо сло вач ке те шко да је 
Прин ци по во де ло игде дру где сма тра но за хе рој ско. И на За па ду и у 

Ју го сла ви ји ње го ва сли ка се по сте пе но ме ња ла. Тој сли ци, ко ја је ва ри-
ра ла из ме ђу обо жа ва ња и уз др жа но сти у Ср би ји и Ју го сла ви ји, а ко ја је 
на За па ду пре шла пут од пот пу ног од ба ци ва ња до де ли мич ног или пот-
пу ног раз у ме ва ња чи на са ра јев ских атен та то ра, по све ћен је овај те мат.

Тек сто ви ода бра ни за овај те мат (стр. 63–332) мо гу се по де ли ти у три 
це ли не: 1) на но вин ске члан ке и при ло ге, 2) на на уч не члан ке ко ји ре флек-
ту ју са зна ња до ка квих је до шла од ре ђе на ге не ра ци ја на уч ни ка, као и на 
3) тран ксрип те ин тер вјуа и ин тер вјуе ва жних про та го ни ста у ис тра-
жи ва њу Пр вог свет ског ра та.

Да би се ви ђе ња Прин ци па, Са ра јев ског атен та та и уло ге Ср би је 
у ње му раш чла ни ла, при ку пље ни су тек сто ви из три во де ћа днев ни ка 
у Ср би ји, Бри та ни ји и Сје ди ње ним Др жа ва ма. Те мат об у хва та 29 тек-
сто ва и при ло га из По ли ти ке ко ји по кри ва ју раз до бље од 1914. до 2014, 
12 тек сто ва из лон дон ског Тај мса за исти пе ри од, као и 6 чланака из 
Њу јорк тај мса у ра спо ну од 1964. го ди не на да ље. На тај на чин, те мат 
те жи да пру жи це ло вит увид у сли ку ко ја се упо ре до раз ви ја ла у са мој 
Ср би ји/Ју го сла ви ји, и у ан гло-аме рич ком јав ном мње њу.

Тек сто ви из ли ста По ли ти ка од 1914. го ди не на да ље пре не ти су 
до слов но, јер пред ста вља ју исто риј ски из вор пр вог ре да. У њи ма ни је 
ме њан пра во пис, па чак ни очи глед не слов не и дру ге гре шке, осим што 
су, на по је ди ним ме сти ма, не до у ми це и раз ја шње ња да ти у на по ме на ма 



Hereticus, 1–2/2015 Слободан Г. Марковић

12

или раз ре ше ни у угла стим за гра да ма. У тран скрип ту ин тер вјуа проф. 

Харт му та По геа фон Штранд ма на и Џо на Ро ла све је оста вље но на 

на чин ка ко је про чи тан пре вод у еми си ји на Ра дио-те ле ви зи ји Ср би је.

У по гле ду на уч них ра до ва ода бра ни су тек сто ви из ше зде се тих 

го ди на, ка да је до шло до ве ли ких оства ре ња у про у ча ва њу Га ври ла 

Прин ци па и уло ге Мла де Бо сне. Текст проф. Ан дре ја Ми тро ви ћа ва-

жно је све до чан ство о ре цеп ци ји Фи ше ро вих те за у Ср би ји, док текст 

Кри сто фе ра Клар ка озна ча ва но ве па ра диг ме и те жње у ис тра жи ва њу 

Пр вог свет ског ра та.

При пре во ду са ен гле ског ре чи “as sas si na tion” и “as sas sin” пре-

не те су као „атен та тор-уби ца“ и „атен тат-уби ство“, има ју ћи у ви ду њи-

хо во ко но та тив но зна че ње на ен гле ском. Обра зло же ње ова квог пре во-

да да то је у мо јој увод ној сту ди ји. Због осе тљи во сти при пре во ду гла-

го ла не по сред ног и по сред ног узро ко ва ња у ен гле ском је зи ку, они су 

у пре во ду на ве де ни у из вор ном об ли ку у угла стим за гра да ма, а исто 

је учи ње но и с име ни ца ма ко је упу ћу ју на узрок или не по сре дан по-

вод Пр вог свет ског ра та.

За хва љу јем г. Ву ку Је ре ми ћу, пред сед ни ку Цен тра за ме ђу на-

род ну са рад њу и одр жи ви раз вој (CIRSD), и про фе со ру кра љев ске ка-

те дре на Уни вер си те ту Кем бриџ, се ру Кри сто фе ру Клар ку (Sir Chri-

stop her Clark), на са гла сно сти да пре ве дем и об ја вим чла нак проф. 

Клар ка прет ход но штам пан у ча со пи су Хо рај зонс. Проф. др Љу бин ки 

Тр гов че вић-Ми тро вић за хва лан сам на одо бре њу да об ја вим пред го-

вор про фе со ра Ан дре ја Ми тро ви ћа књи зи Фри ца Фи ше ра Са вез ели та, 

а проф. Алек сан дру Па ла ве стри на до зво ли да се пре не се по гла вље из 

де ла ње го вог оца, ака де ми ка Пре дра га Па ла ве стре, о Мла дој Бо сни.

Из ра жа вам за хвал ност ди рек то ру По ли ти ке АД г. Зе фи ри ну Гра-

си ју и са рад ни ку до ку мен та ци је ли ста По ли ти ка г. Го ра ну Кне же ви ћу 

на по мо ћи и са рад њи у са ку пља њу чла на ка об ја вље них у ли сту По ли-

ти ка по во дом ви дов дан ских го ди шњи ца.

При са ку пља њу ма те ри ја ла за овај те мат и увод ну сту ди ју по мо-

гло ми је ви ше ко ле га и при ја те ља. На усту пље ној гра ђи и са ве ти ма 

у ве зи с овим те ма том за хва лан сам др Ду ша ну Т. Ба та ко ви ћу, ди рек-

то ру Бал ка но ло шког ин сти ту та СА НУ, г. Ми ла ди ну Ми ло ше ви ћу, ди-

рек то ру Ар хи ва Ју го сла ви је, књи жев ни ку Фи ли пу Да ви ду, проф. др 

Ду ша ну Гли шо ви ћу и проф. др Бо ри су Хле бе цу.

По себ ну бла го дар ност ду гу јем др Александру Гордићу и г. Ду ша ну 

Мр ђе но ви ћу за лек ту ру пре ве де них тек сто ва те ма та и увод не сту ди је.

Бе о град,   При ре ђи вач те ма та

1. де цем бра 2015.  Сло бо дан Г. Мар ко вић
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Слободан Г. Марковић
Факултет политичких наука Универзитета у Београду

ВИЂЕЊА САРАЈЕВСКОГ АТЕНТАТА 
У АНГЛО-АМЕРИЧКОЈ И СРПСКОЈ ЈАВНОСТИ

Резиме: Рад се ба ви за пад ним (англо-аме рич ким) и срп ским/ју го сло-
вен ским по гле ди ма на Са ра јев ски атен тат и Га ври ла Прин ци па. По себ но су 
ана ли зи ра ни члан ци у три во де ћа ква ли тет на днев ни ка (Тајмс, Њу јорк тајмс 
и По ли ти ка), као и ра до ви во де ћих исто ри ча ра и но ви на ра ко ји су се ба ви-
ли овим пи та њем. 

Аутор сма тра да су про па ла на сто ја ња у Кра ље ви ни Ср ба, Хр ва та и Сло-
 ве на ца то ком два де се тих го ди на да се ус по ста ви Прин ци пов култ на ци о нал ног 
хе ро ја и му че ни ка, и да је три де се тих го ди на зва ни чан став био да се све ду на 
што ма њу ме ру обе ле жа ва ња ве за на за Прин ци па и Са ра јев ски атен тат. Ово је 
би ло по ве за но с тро ја ким сим бо ли змом Ви дов да на у Кра ље ви ни као да на Боја 
на Ко со ву, се ћа ња на Са ра јев ски атен тат и да на Уста ва из 1921. До сре ди не 
три де се тих го ди на, услед уну тра шњих и спољ но поли тич ких окол но сти, овај 
сим бо ли зам је све ден на са мо је дан са сто јак: дан Ко сов ске бит ке.

На За па ду је пр во бит ну оп шту осу ду Са ра јев ског атен та та и глав них по-
чи ни ла ца до ве ла у пи та ње Ре бе ка Вест ка да је 1941. об ја ви ла чу ве ни пу то пис 
о Ју го сла ви ји. Још је дан Бри та нац, ис так ну ти исто ри чар А. Џ. П. Теј лор, имао 
је знат но на кло ње ни је по гле де на са ра јев ске за ве ре ни ке и оп ту жио је Не мач ку 
и Аустро-Угар ску за из би ја ње Ве ли ког ра та. Пре крет ни ца у ви ђе њи ма Атен та та 
би ло је об ја вљи ва ње књи ге Вла ди ми ра Де ди је ра Са ра је во 1914 (1966). Она је 
ху ма ни зо ва ла за ве ре ни ке, што је про цес ко ји је от по че ла Р. Вест. Де ди је ро ва 
књи га је пре ве де на на све глав не за пад но е вроп ске је зи ке и има ла је ве ли ки 
ути цај на раз у ме ва ње са ра јев ског уби ства. 

Аутор на гла ша ва зна чај ко но та тив не раз ли ке из ме ђу срп ске ре чи атен-
тат, ко ја има при звук по ли тич ког уби ства, и ен гле ске ре чи as sas si na tion, ко ја 
упу ћу је на фа на ти зам, а мо же да озна ча ва и про сто уби ство, што ни је слу чај 
с реч ју атен тат у срп ском је зи ку. Ова ко но та тив на раз ли ка иза зи ва од ре ђе-
ни не спо ра зум у ме ђу соб ним пре во ди ма са срп ског на ен гле ски и обрат но.

Ко му ни стич ка Ју го сла ви ја су о чи ла се са слич ним не до у ми ца ма и ди-
ле ма ма у по гле ду Га ври ла Прин ци па као и Кра ље ви на Ју го сла ви ја. Она је 
сла ви ла са ра јев ске за ве ре ни ке али је од ба ци ва ла ин ди ви ду ал ни те рор као ан-
ти ре во лу ци о нар ну так ти ку, а би ла је све сна ко ли ко је нео ми љен био чин Са-
ра јев ског атен та та на За па ду. По сте пе но, за ве ре ни ке су по че ли да зва нич но 
сла ве у ко му ни стич кој Ју го сла ви ји из ме ђу 1954. и 1964, ма да је др жа ва би ла 
опре зна у пред ста вља њу про сла ва За па ду као ло кал них и по лу при ват них ини-
ци ја ти ва. По сле об ја вљи ва ња Де ди је ро ве књи ге усле ди ла су 1968. и 1975. два 

UDK 94(439.55/.56)”1914”
329.73:929 Принцип Г.
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ју го сло вен ска фил ма ко ја сла ве са ра јев ске за ве ре ни ке. По то њи филм био је де ло 
Вељ ка Бу ла ји ћа, оми ље ног ре жи се ра ју го сло вен ског дик та то ра Јо си па Бро за. 
Ње го во по ја вљи ва ње озна ча ва пот пу но зва нич но при зна ње са ра јев ског чи на.

Успон на ци о нал них су прот но сти у Бо сни по сте пе но је оту ђио лик Прин-
ци па од бо сан ских Му сли ма на и Хр ва та. По сту пак је по чео 1980-их, а окон чан 
је то ком Ра то ва за ју го сло вен ско на сле ђе. Ма да сви до ступ ни из во ри ука зу ју 
да је Прин цип, ет нич ки Ср бин, по сте пе но раз вио ши ри иден ти тет Ср бо-Хр-
ва та и Ју го сло ве на, он је то ком 1990-их ет ни фи ко ван и посмaтран ис кљу чи во 
као Ср бин од стра не бо сан ских Хр ва та и Бо шња ка, али и за пад них но ви на ра. 
На кра ју су се ме ђу Ср би ма раз ви ла два прaв ца пoсма тра ња: је дан ко ји са гле-
да ва Прин ци па у скла ду са Де ди је ро вим на ла зи ма, и дру ги ко ји га сма тра за 
срп ског на ци о нал ног ју на ка. Ова по де ла по ста ла је ја сна 2014, то ком обе ле-
жа ва ња сто го ди шњи це атен та та, ка да се на крат ко по ја ви ла „прин ци по ма ни ја“ 
у Ср би ји и Бе о гр а ду. У по пу лар ним и зва нич ним ви ђе њи ма Прин цип је та да 
по ср бљен, а за ин те лек ту ал це и пи сце углав ном је остао Ју го сло вен. 

То ком прет ход ног сто ле ћа за ми шља ње Прин ци па у Ср би ји и на За па-
ду об у хва ти ло је чи тав спек тар ви ђе ња. Од пр во бит ног кул та то ком 1920-их 
он је оста вљен по стра ни то ком 1930-их у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји. Пр во бит но 
по сма тран као на ци о нал ни рад ник на ју го сло вен ском је дин ству до 1970-их 
по стао је и про то ко му ни ста, а он да српски на ци о нал ни ју нак 2014. У англо-
аме рич ким ви ђе њи ма био је фа на тик и лу дак у ме ђу рат ном раз до бљу. Ху ма-
ни зо ва ла га је Ре бе ка Вест (1941), по ка зао је раз у ме ва ње за ње гов чин А. Џ. 
П. Теј лор (1956), пот пу но га је об ја снио Де ди јер (1966), оспо рио га је а за тим 
и ре ха би ли то вао Кри сто фер Кларк (2012–2013), а ср дач но га је при гр лио Тим 
Бу чер (2014). 

Кључне речи: Са ра јев ски атен тат, Га ври ло Прин цип, Ре бе ка Вест, А. Џ. П. 
Теј лор, Вла ди мир Де ди јер, Кри сто фер Кларк, Тим Бу чер, По-
ли ти ка, Тајмс, Њу јорк тајмс

О Га ври лу Прин ци пу и Са ра јев ском атен та ту по сто ји обим на ли-

те ра ту ра на срп ском и ен гле ском је зи ку. У овој сту ди ји огра ни чи ћу се 

на пи са ње о Са ра јев ском атен та ту три во де ћа днев на ли ста у Ср би ји/

/Ју го сла ви ји, Бри та ни ји и САД у прет ход них сто го ди на: По ли ти ке, 

Тај мса и Њу јорк тај мса. Уз то, ана ли зи ра ћу и нај ва жни ја де ла и пу-

то пи се ко ји су се ба ви ли овим пи та њем у англо-аме рич кој и срп ској/

/ју го сло вен ској исто ри о гра фи ји и пу бли ци сти ци. 

О Ср би ји и Кра ље ви ни Ју го сла ви ји при лич но је пи са но по сле Пр-

вог свет ског ра та у англо-аме рич кој јав но сти. По сто ја ла су два прав ца 

при ка зи ва ња. Је дан ко ји се на сла њао на про па ган ду из Ве ли ког ра та 

и ко ји је по сма трао Ср би ју и ње ну на след ни цу Ју го сла ви ју као бли ске 

зе мље, рат не са пат ни це ко је су за јед нич ким жр тва ма по све до чи ле ме-

ђу соб ну бли скост, и дру ги, ма њи ути ца јан, ко ји се на сла њао на ве о ма 

не по вољ ну сли ку Ср би је ство ре ну по сле Мај ског пре вра та.1 

1 Cf. Slo bo dan G. Mar ko vich, Bri tish Per cep ti ons of Ser bia and the Bal kans (Pa ris: 
Di a lo gue, 2000). Сло бо дан Г. Мар ко вић, „Кри за у од но си ма Ср би је и Ве ли ке 
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И је дан и дру ги ток има ли су не по во љан од нос пре ма чи ну Га-

ври ла При ци па и ма ло раз у ме ва ња за ње га. Ве ли ки по др жа ва лац срп-

ских аспи ра ци ја то ком Ве ли ког ра та био је Ро берт Џорџ Дал римпл 

Ла фан (Ro bert Ge or ge Da lrymple Laf fan, 1887–1972), с Квинс ко ле џа 

у Кем бри џу. Он је сеп тем бра 1917. за вр шио пи са ње ути цај не књи ге, 

на сло вље не The Serbs. The Gu ar di ans of the Ga te (Ср би. Чу ва ри ка пи је). 

На слов де ла је ме та фо ра Ср ба из го во ра Ср би ма на кло ње ног бри тан-

ског пре ми је ра, Деј ви да Лој да Џор џа, одр жа ног 8. ав гу ста 1917. Ср би 

су од кра ље у би ца из 1903. по ста ли то ком Ве ли ког ра та, у бри тан ском 

јав ном мње њу, чу ва ри хри шћан ства, од но сно „чу ва ри ка пи је“, а ова 

књи га, с пред го во ром ад ми ра ла Тру бри џа, нај бо ље је све до ча ство та-

квог пре о кре та. Ла фан је у књи зи дао пре глед но ви је срп ске исто ри је 

од Ка ра ђор ђа до 1917. Јед но це ло по гла вље, од је да наест, по све ће но 

је „уби ству у Са ра је ву“ („The Mur der at Sa ra je vo“). Он по ка зу је раз у-

ме ва ње за окол но сти ко је су до ве ле до атен та та, али се исто вре ме но 

нада да „шта год да бу дућ ност до не се, Ср би свих зе ма ља не ће да пре д-

у зму та ко бес ко ри сне ме то де, ко је оту ђу ју од њих на кло ност оних ко ји 

не по ри чу њи хо ве не да ће.“2 Ча бри но ви ћа на зи ва „мла ди анар хи ста“, 

а Прин цип је у ин дек су та ко ђе озна чен као „анар хи ста“.3

У по гла вљу од 30 стра на о Са ра јев ском атен та ту Прин ци пу су 

по све ће на са мо два и по ре да у ко ји ма се ка же да је он „си шао са тро-

то а ра и сво јим ре вол ве ром убио и над вој во ду и ње го ву же ну“.4 На во-

 де ћи ко ли ко је опа сно би ло за аустриј ског пре сто ло на след ни ка да дође 

у Са ра је во упра во на Ви дов дан, Ла фан ука зу је на при мер Ми ло ша 

Оби ли ћа ко ји је на тај дан убио сул та на Му ра та: „и не би би ло ни шта 

чуд но ва то ако би не ки бо сан ски Ср бин не ста бил ног пси хич ког ста ња 

уту вио се би у гла ву да се угле да на тај под виг...“5

Ла фан сма тра да за Ср би ју ни шта не би би ло стра шни је не го да 

у том тре нут ку иза зо ве су коб с Аустро-Угар ском. Он на гла ша ва же љу 

Не мач ке да укло ни Ср би ју с прав ца ње ног про до ра од Бер ли на до Баг-

да да, и усме ра ва чи та о це у прав цу ма ђар ске од го вор но сти за атен тат, 

као и од го вор но сти беч ких кру го ва. Он за кљу чу је да из из не тих до ка за 

мо же да се из ве де сле де ће:

Бри та ни је“, по се бан до да так не дељ ни ка НИН по во дом сто го ди на Мај ског пре-
 вра та, 29.05.2003, стр. 24–30.

2 R.G.D. Laf fan, The Serbs. The Gu ar di ans of the Ga te (Ox ford: At the Cla ren don 
Press, 1918), p. 166. Срп ски пре вод об ја вљен је 1994: Ро берт Ла фан, Ср би. Чу-
ва ри ка пи је. Пре да ва ња о исто ри ји Ср ба, пре ве ла Са ша Ба ла ба но вић, Срп ска 
књи жев на за дру га, Бе о град 1994.

3 Ibid., pp. 170, 294.

4 Ibid., p. 171.

5 Ibid., p. 170.
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Да је уби ство би ло де ло јед ног или два фа на ти ка из ре до ва срп ског 

на ро да, али аустроугар ског по да ни штва, ко ји су би ли под стак ну ти 

бе сом услед нео се ћај ног трет ма на пре ма пра во слав ним ста нов ни-

ци ма Бо сне и Хер це го ви не. Да су ови Ср би или Бо шња ци [Bo sni aks] 

ве ро ват но би ли у до ди ру с ’ко ми та ма’ Ср би је ко ји ни су би ли све-

сни Евро пе и ни су раз у ме ли ка квим су се за па љи вим ма те ри ја лом 

игра ли. Да срп ска вла да и јав не слу жбе, уоп ште узев, ни су зна ле 

шта се при пре ма. Али, да је Аустро у гар ска вла да зна ла и да је ис-

ко ри сти ла за ве ру као дар с не ба да укло ни не же ље ног на след ни ка 

пре сто ла, и да оп ту жи Ср би ју у очи ма све та.6

Из Ла фа но вог на ра ти ва се мо же уочи ти да су и они ко ји су сла-

ви ли Ср би ју, и уче ство ва ли у пра вље њу но ве сли ке Ср би је као хра брог 

и по жр тво ва ног ма лог са ве зни ка Бри та ни је, мо ра ли да се уз др же ка да је 

у пи та њу Прин цип. Не са мо да Ла фан не зна мно го о атен та то ри ма Ча-

бри но ви ћу и Прин ци пу, он из гле да да не зна ни о дру гим не по сред ним 

уче сни ци ма у атен та ту. Ово де ло све до чи о то ме да су и Ср би ји ве о ма 

на кло ње ни ауто ри из бе га ва ли да се уду бе у пи та ње са ра јев ског уби ства.

И дру ги ве ли ки по др жа ва лац Ср би је и ује ди ње ња Ју го сло ве на 

то ком Ве ли ког ра та, Ро берт Ви ли јам Си тон-Вот сон (Ro bert Wil li am 

Se ton-Wat son, 1879–1951), имао је сли чан став. Он је од 1922. био 

пр ви про фе сор на ка те дри цен трал но е в роп ске исто ри је, име но ва ној 

по То ма шу Ма са ри ку, на Шко ли за сло вен ске и ис точ но е вроп ске сту-

ди је (School of Sla vo nic and East Euro pean Stu di es) у Лон до ну. Сма-

трао се за нај ве ћег струч ња ка за цен трал но е вроп ску мо дер ну исто ри ју 

у Бри та ни ји, укљу чу ју ћи и исто ри ју Ју жних Сло ве на.7 Об ја вио је 1925. 

по себ ну књи гу, да би обjаснио узро ке Пр вог свет ског ра та, и у њој 

од ба цио ве ћи ну оп ту жби на ра чун Ср би је.8 Си тон-Вот сон је на кра ју 

књи ге за кљу чио: „Реч ју, ни је пре те ра но ако се твр ди, да су Беч и Бер-

лин уна пред сми шље ном ак ци јом, че сто из ра ђе ном у тан чи не, до 23. 

ју ла ство ри ли та кву ди пло мат ску си ту а ци ју, да је са мо још ка кво чу до 

мо гло спа си ти Евро пу, те да за то глав на од го вор ност за рат по чи ва на 

њи хо вим пле ћи ма.“9 

6 Ibid., pp. 179–180.

7 Wic kham Steed, Lil lian M. Pen son, W.J. Ro se, Mi lan Ćur čin, Lev Sychra va and 
V.V. Ti lea, „Tri bu tes to R. W. Se ton-Wat son: A Sympo si um“, The Sla vo nic and East 
Euro pean Re vi ew, vol. 30, No. 75 (Ju ne 1952), pp. 331–363. S. v. „Se ton-Wat son, 
Ro bert Wil li am“, in The Con ci se Dic ti o nary of Na ti o nal Bi o graphy. From ear li est
ti mes to 1985, vol. III (Ox ford: Ox ford Uni ver sity Press, 1992), pp. 2698–2699.

8 R. W. Se ton-Wat son, Sa ra je vo. A Study in the Ori gins of the Gre at War (Lon don: 
Hutchin son and Co., 1925). Књи га је од мах пре ве де на на срп ски: Dr. Си тон-Ват-
сон, Са ра је во. Сту ди ја о узро ци ма свет ско га ра та, пре вод М. Ћур чи на, Но ва 
Евро па, За греб 1926.

9 Dr. Си тон-Ват сон, Са ра је во, стр. 211.
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Са мо пет го ди на по сле об ја вљи ва ња ове књи ге, он се огла сио про-
тив по ста вља ња спо мен-пло че Га ври лу Прин ци пу у Са ра је ву. На вест 
Тај мса да се спре ма от кри ва ње спо мен-пло че Га ври лу Прин ци пу10 ре а-
го вао је пи смом „као не ко ко је био по себ но ак ти ван у од бра ни Ср би је 
про тив оп ту жби за иза зи ва ње светс когa ра та ње ном на мер ном по ли ти-
ком“. У пи сму је огор че но за кљу чио: „Да ће спо ме ник не жр тва ма, не го 
уби ца ма са да би ти под иг нут на том ме сту, мо же да се опи ше са мо као 
отво ре но не по што ва ње пре ма свим љу ди ма ко ји пра вед но про су ђу ју 
у окви ру са ме Ју го сла ви је, али исто вре ме но и ме ђу ње ним са ве зни ци-
ма у ра ту.“11 Тајмс је два да на ка сни је, у уред нич ком сло ву, за кљу чио 
да је ве ро ват но исти на „да је срп ско мње ње, из ван обра зо ва не и по-
за пад ње не ма њи не, на пра ви ло од Прин ци па и ње го вих дру го ва хе ро-
је“, али је имао и пре по ру ку да би „и јед на де мо крат ска ју го сло вен ска 
вла да мо гла да раз у ме не свр сис ход ност за па љи ва ња јав ног осе ћа ња 
у мно гим европ ских др жа ва ма до зво ља ва њем јав ног обе ле жа ва ња чи на 
ко ји је био не по сре дан узрок [im me di a te ca u se] Ве ли ког ра та, ње го вих 
пра те ћих ужа са и оп ште пат ње ко ја му је сле ди ла.“12

Наредне године, Вин стон Чер чил (Win ston Chur chill, 1874–1965), 
бив ши бри тан ски ми ни стар мор на ри це (1911–1915), на о ру жа ња (1917–
–1919), ра та и ва зду хо плов ства (1919–1921), ко ло ни ја (1921–1922) 
и фи нан си ја (1924–1929), об ја вио је пе ти том свог обим ног де ла Свет 
у кри зи (1923–1931), с под на сло вом За бо ра вље ни рат.13 Ово де ло је 
на и шло на по де ље не, ма да углав ном по вољ не ре ак ци је, у Бри та ни ји 
и САД, а би ло је ве о ма успе шно у по гле ду про да тог ти ра жа. Чер чил се, 
за раз ли ку од ве ћи не запaдних ауто ра, по за ба вио у овом де лу и ус пе-
си ма срп ске вој ске из 1914. и тра ге ди јом из 1915. При ка зи обе рат не 
го ди не да ти су ве о ма ко рект но и с на кло но шћу пре ма уло зи Ср би је 
и срп ске вој ске. Исто вре ме но, аутор је ве о ма ре зер ви сан пре ма Г. Прин-
ци пу и Дра гу ти ну Ди ми три је ви ћу Апи су. 

Че твр то по гла вље но си на слов „Уби ство над вој во де“ и по ми ње 
спо мен-пло чу по ста вље ну прет ход не го ди не. „Он [Принцип] је умро 
у за тво ру, а спо ме ник ко ји су му зе мља ци по ди гли, у не та ко дав ним 
го ди на ма, за др жа ва у пам ће њу ње го ву и њи хо ву бе срам ност.“14 

10 From our Cor re spon dent, „The Se ra je vo Mur der. Me mo rial to be un ve i led to As-
sas sin“, The Ti mes, No. 45425, Ja nu ary 31, 1930, p. 13.

11 W. Se ton-Wat son, Let ter to the Edi tor, „The Se ra je vo Mur der“, The Ti mes, No. 
45426, Fe bru ary 1, 1930, p. 13.

12 Edi to rial, „The Se ra je vo Ta blet“, The Ti mes, No. 45427, Fe bru ary 3, 1930, p. 13.

13 Win ston S. Chur chill, The World at Cri sis, vol. V: The Unk nown War (Lon don:
Char les Scrib ner’s Sons, 1931). На рик ни књи ге сто ји под на слов Ис точ ни фронт 
(The Eastern Front).

14 W.S. Chur chill, The World at Cri sis, vol. V: The Un kown War (Lon don and New 
York: Blo om sbury, 2015), p. 32.
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Тај но удру же ње „Цр на ру ка“ за Чер чи ла је „смр то но сно удру-

же ње ко је је пот хра њи ва ло ди вљи па три о ти зам ди сци пли ном ра них 

је зу и та и ме то да ма ру ских ни хи ли ста“, а „има ма ло сум ње да је Ди-

ми три је вић ор га ни зо вао за ве ру да се над вој во да уби је.“15 По пи та њу 

„моћ них узро ка“ (mighty ca u ses) ра та аутор по ми ње рас по ло же ње људи, 

су прот но сти ве ли ких си ла, су коб ин те ре са „и ду бо ко под сти ца ње са-

мо о др жа ња и са мо до ка зи ва ња у ср ци ма ра са [мисли се на ро да, прим. 

С.Г.М.].“ Он исто врем но из д ва ја од го вор ност три чо ве ка: оно га ко ји 

је ис па лио пуц ње на над вој во ду и ње го ву су пру гу, оно га ко ји је „на-

мер но, при хва тив ши ри зик свет ског ра та, ре као аустриј ском ца ру да 

ће му Не мач ка да ти од ре ше не ру ке про тив Ср би је и под ста као га да 

их ис ко ри сти“, и оно га ко ји је уоб ли чио и по кре нуо ул ти ма тум. „Ови 

љу ди пред у зе ли су коб не од лу чу ју ће ко ра ке. Иза њих су вер но и од-

луч но де ла ле сто ти не ви со ких зва нич ни ка у та квом жи вот ном ста њу 

у ко је је Бо гу би ло не при јат но да их по зо ве.“16 Не име ну ју ћи их Чер-

чил је од го вор ност узроч ни ка ра та при пи сао јед ном „срп ском уче ни-

ку“, Га ври лу Прин ци пу, не мач ком кај зе ру, и аустриј ском ми ни стру 

ино стра них де ла Бер хтол ду. 

 Би ло је и оних ко ји су отво ре но на па да ли срп ску вла ду за ор га-

ни за ци ју атен та та, по пут Идит Да рам (Mary Edith Dur ham, 1863–1944) 

и Хер бер та Ви ви ја на (Her bert Vi vian, 1865–1940). 17 Њих дво је ни су 

има ли по се бан ути цај на јав но или струч но мње ње. На су прот њи ма, 

ути цај је имао део бри тан ске штам пе ко ји је по др жа вао зах те ве Ма-

ђар ске за убла жа ва ње од ред би Три ја нон ског ми ра. Ови зах те ви ни су 

би ли, у осно ви, ан ти ју го сло вен ски, већ ви ше про ма ђар ски, али су све-

јед но ишли ка оспо ра ва њу од ред би Вер сај ског ми ра. У то ме се по себ но 

ис та као екс цен трич ни ви конт Ха ролд Сид ни Ро дер мир (Ha rold Sid ney 

Rot her me re, 1868–1940), вла сник ти ра жног та бло ид ног днев ни ка Деј-

ли мејл, нај ти ра жни јег днев ни ка на све ту по чет ком XX ве ка. Ви конт 

Ро дер мир је пре у зео днев ник 1922, и од 1927. у ње му је во дио кам па-

њу за ре ви зи ју Три ја нон ског спо ра зу ма. То му је до не ло из у зет ну по-

пу лар ност у Ма ђар ској. Кам па ња де ла бри тан ске штам пе до ве ла је до 

то га да је сер Ро берт Га у ер (Ro bert Go wer), но вем бра 1932, пред ло жио 

ре зо лу ци ју Бри тан ском пар ла мен ту о то ме да тре ба да се ре ви ди ра ју 

од ред бе Три ја нон ског ми ра и да Кра ље ви на Ма ђар ска тре ба да до би је 

15 Ibid., p. 31.

16 Ibid., p. 45.

17 Mary Edith Dur ham, The Se ra je vo Cri me (Lon don: Ed ward Ar nold, 1925). (Her bert 
Vi vian), Myself not Le ast, Be ing the Pe r sоnal Re mi ni scen ces of ’X’ (Lon don: Thorn-
ton But ter worth Ltd., 1925). Her bert Vi vian, The Li fe of the Em pe ror Char les of 
Austria (Lon don: Grayson & Grayson, 1932).
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она бив ша под руч ја где ве ћин ски жи ве Ма ђа ри. Две сто ти не чла но ва 

пар ла мен та је пот пи са ло ре зо лу ци ју ко ју је оне мо гу ћио Фо рин офис.18

За по гле де на Ју го сла ви ју у Бри та ни ји би ла је ве о ма не по вољ на 

окол ност да је пло ча у част Га ври ла Прин ци па у Са ра је ву от кри ве на 

фе бру а ра 1930, упра во у вре ме лич не вла сти кра ља Алек сан дра, ко ја 

је на и шла на осу де и у кру го ви ма ко ји су има ли из ра зи те сим па ти је 

за Кра ље ви ну Ју го сла ви ју.

 Га ври ло Прин цип на ме ђу рат ним ви дов дан ским 

на слов ним стра на ма По ли ти ке

Ви дов дан ске на слов не стра не бе о град ске По ли ти ке пру жа ју со-

ли дан увид у то ка ко се раз ви ја ла сли ка Га ври ла Прин ци па у Кра-

ље ви ни СХС/Кра ље ви ни Ју го сла ви ји. За ни мљи во је да Прин цип ни је 

до спео на на слов ну ви дов дан ску стра ну све до де се те го ди шњи це Са-

ра јев ског атен та та, ка да је По ли ти ка до не ла текст Вељ ка Пе тро ви ћа, 

на сло вљен „Ви дов дан“, као и текст „По сле де сет го ди на“, ис под ко га 

је об ја вље на ве ли ка Прин ци по ва сли ка. Аутор по то њег при ло га био је 

Бо ри во је Јев тић (1894–1959), при пад ник Мла де Бо сне. О атен та то ри-

ма је на пи сао сле де ће: 

Вас пи та ни, ве ћим де лом, у Ср би ји где су осе ти ли, у ње ној ши ро кој 
де мо кра ти ји, сву ве ли чи ну сло бод ног жи во та; бес кућ ни ци у соп-
стве ној зе мљи, глад ни, пре зре ни, „сло бод ни као бо го ви, а глад ни као 
пси“, ка ко је, од при ли ке, го во рио стра сни хе рој бо сан ске Кра ји не, 
Пе тар Ко чић, они ни су има ли ни шта ви ше да ри зи ку ју за до бро 
сво га на ро да осим сво јих мла дих жи во та. И они су их да ли, сми-
ре но, као му че ни ци јед не веч не иде је, ни по што сво јих соп стве них 
стра сти. Да ли су их с фа на ти змом, та ко ва тре ним, та ко са го ре-
ва ју ћим, ко ји из гле да као не ка не ве ро ват на ле ген да из про шло сти, 
ужа сна, али ма е сте тич на.19 

Јев тић је био је дан од глав них но си ла ца ства ра ња кул та Га ври ла 

Прин ци па у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји два де се тих го ди на.20 Пре ви дов-

дан ског тек ста об ја вио је у По ли ти ци фељ тон „Са ра јев ски атен тат“, 

у пет на ест, од но сно ше сна ест на ста ва ка од 16. фе бру а ра до 6. апри ла 

18 За ви ше по је ди но сти ви де ти увод и пр во по гла вље нео бја вље не док тор ске ди-
сер та ци је на Уни вер си те ту Окс форд: Eric Bec kett We a ver, Re vi sion and its mo des: 
Hun gary’s at tempts to over turn the Tre aty of Tri a non 1931–1938 (2008). Cf. Ignác 
Rom sics, „Hun gary’s Pla ce in the Sun. A Bri tish New spa per Ar tic le and its Hun-
ga rian Re per cus si ons“, in László Péter and Martyn Rady (eds.), Bri tish Hun ga rian 
Re la ti ons sin ce 1848 (Lon don: Hun ga rian Cul tu ral Cen tre and School of Sla vo nic 
and East Euro pean Stu di es, 2004), pp. 193–204.

19 Б. Јев тић, „По сле де сет го ди на“, По ли ти ка, 28. ју на 1924, стр. 1.

20 Ви де ти: Зо ран Т. Јо ва но вић, s. v. „Бо ри во је Јев тић“, у: Срп ски би о граф ски реч-
ник, том 4, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2009, стр. 337–338. 
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1924.21 Чак је да на ест на ста ва ка по чи ња ло је на на слов ној стра ни По-

ли ти ке, што је вр ху нац па жње овог ли ста пре ма Са ра јев ском атен та ту 

у це ло куп ном ме ђу рат ном раз до бљу.22 Че тр на е сти на ста вак био је на-

сло вљен „Га ври ло Прин цип“ и об ја вљен је на на слов ној и дру гој стра-

ни. У ње му је о Прин ци пу на пи са но:

Али, не тре ба се ва ра ти. Но се ћи иде а ли зам сво јих мла дих го ди на, 
он га ни је но сио са мо као про тест јед ном амо рал н ом ре жи му, не го 
и као про тест јед ном „не ју нач ком вре ме ну“, це лом дру штву чар-
ши је и по ли ти кан ства пред ко ји ма ње го ва ин те ли ген ци ја и ње гов 
кри тич ки дух ни су оста ли ни ма ло не ми. Из гле да као иро ни ја суд-
би нe да га да нас ми ло сти во узи ма ју под сво је упра во оне ти пич не 
по ја ве на шег са да шњег дру штва као што му већ го ди не [годинама] 
др жи на гро бу го во ре је дан од бра ни ла ца ко ји су га не кад ве ли ко ду-
шно по сла ли до ђа во ла. По сто је осве те жи вих на мр тви ма. Ова 
то до ка зу је.23

Две го ди не ка сни је, По ли ти ка је, на дру гој стра ни, об ја ви ла за бе-

ле  шке беч ког док то ра Мар ти на Па пен хај ма (Mar tin Pap pen he im). Оне 

су пу бли ко ва не исто вре ме но у де сет во де ћих европ ских и аме рич ких 

днев ни ка. На на слов ној стра ни су об ја вље на и два Прин ци по ва пи сма 

из ма ја и ју на 1916.24 

Ју го сло вен ски ди пло ма та у Бе чу, Рат ко Па ре жа нин, и сâм бив ши 

след бе ник Мла де Бо сне, при ба вио је ове бе ле шке у Бе чу од др Па пен-

хај ма. У ње го вим сте но граф ским бе ле шка ма са чу ва но је све до чан ство 

из пр ве ру ке о усло ви ма у ко ји ма се Прин цип на ла зио у за тво ру. Оне 

су не дво сми сле но по ка за ле да је Прин цип oво за то че ни штво, по себ но 

у по след њим ме се ци ма там но ва ња, би ло на лик па клу.25 Об ја вљи ва ње 

ових бе ле шки до при не ло је по твр ђи ва њу Прин ци по вог оре о ла му че-

ни ка, а ужа сни усло ви то ком ње го вих по след њих ме се ци жи во та са да 

су по ста ли и ме ђу на род но по зна ти.

21 Сед ми на ста вак об ја вљен је у два бро ја: Б. Јев тић, „Са ра јев ски атен тат. 7. Су-
мрак идо ла I“, По ли ти ка, 28. фе бру а ра 1924, стр. 1–2. Б. Јев тић, „Са ра јев ски 
атен тат. 7. Су мрак идо ла II“, По ли ти ка, 29. фе бру а ра 1924, стр. 1–2. 

22 Б. Јев тић, „1. На ци о на ли стич ка омла ди на у Бо сни“, стр. 1–2 (16.02.1924); „
4. Култ уса мље ни ка ак ци је“, стр. 1–2 (25.02.1924); „5. Иде ја атен та та. При пре-
ма“, стр. 1–2 (26.02.1924); „6. Даљ ње при пре ме за атен тат“, стр. 1–2 (27.02.1924); 
„7. Су мрак идо ла I“, стр. 1–2 (28.02.1924); „7. Су мрак идо ла II“, стр. 1–2 (29.02.1924); 
„8. По сле освет нич ког Ви дов-да на“, стр. 1–2 (05.03.1924); „9. Иза ре ше та ка“, 
стр. 1–2 (10.03.1924); „10. По об ја ви ра та“, стр. 1–2 (16.03.1924); „11. Жи вот 
у ће ли ја ма“, стр. 1–2 (19.03.1924); „14. Га ври ло Прин цип“, стр. 1–2 (05.04.1924).

23 Б. Јев тић, „Са ра јев ски атен тат. 14. Га ври ло Прин цип“, По ли ти ка, 05. апри ла 
1924, стр. 1–2.

24 „Прин цип о се би. Је дан при лог исто ри ји Са ра јев ског атен та та“, По ли ти ка, 
28. ју на 1926, стр. 1.

25 Ibid., стр. 2.
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По след њи пут По ли ти ка је у Кра ље ви ни СХС/Ју го сла ви ји об ја-
ви ла члан ке о Прин ци пу на ви дов дан ским на слов ним стра на ма 1927.26 
и 1929. По но во је Бо ри во је Јев тић бра нио де ло са ра јев ских атен та то-
ра на на слов ни ци По ли ти ке по во дом пет на е сте го ди шњи це атен та та. 
Под на слов ње го вог при ло га био је и по ру ка члан ка „атен тат је де ло 
Мла де Бо сне“.27 

То ком три де се тих го ди на, глав но пи та ње у ви дов дан ским бро је-
ви ма По ли ти ке по ста је проблем рат не кри ви це, а у не ко ли ко, и ка ко 
да се ми ни ми зу је са ма прет ход но ства ра на тро стру ка сим бо ли ка Ви-
дов да на: као да на Ко сов ског бо ја, да на уби ства у Са ра је ву и да на др-
жав но сти но ве Кра ље ви не – од но сно да на Ви дов дан ског уста ва из 1921. 
Од уво ђе ња лич не вла сти кра ља Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, 6. ја ну а ра 
1929, пре ста је ва жeње Ви дов дан ског уста ва, а 3. сеп тем бра 1931. краљ 
Ује ди ни тељ до но си но ви устав. Ти ме је тре ћи на ви дов дан ске сим бо-
ли ке ус по ста вље не 1921. не ста ла. По сле уби ства кра ља Алек сан дра 
у Мар се љу 9. ок то бра 1934, Кра ље ви на је же ле ла про гон те ро ри ста од-
го вор них за уби ство ју го сло вен ског кра ља. За то ни је мо гла да и са ма 
сла ви акт уби ства из 1914. Та ко се сим бо ли зам Ви дов да на то ком три-
де се тих го ди на свео са мо на Ко сов ски бој, што је има ло по се бан из раз 
то ком про сла ве пет сто ти на и пе де сет го ди на Ко сов ске бит ке 1939. 

Исто вре ме но Га ври ло Прин цип не ста је то ком три де се тих го ди на 
с на слов не стра не, а при ло зи на на слов ни ци По ли ти ке на овај дан се 
од но се на рат ну кри ви цу за из би ја ње Ве ли ког ра та 1933–1934, на те ме 
из ме ђу на род не по ли ти ке ко је ни су има ле ни ка кве ве зе с Ви дов да ном 
(1931, 1936–1938, 1940),28 на са свим не у трал не ства ри (1932),29 или 

26 М.Д., „Ви дов дан Га ври ла Прин ци па – Три на ест го ди на по сле са ра јев ског атен-
та та“, По ли ти ка, 28. ју на 1927, стр. 1. Ни ко ла Ђ. Три шић је на вео да се иза 
М.Д. кри је аутор Бо ри во је Јев тић. Ни ко ла Ђ. Три шић, „Са ра јев ски атен тат 
у сви је тлу би бли о граф ских по да та ка“, у: Ми лош Ко вић (пр.), Га ври ло Прин цип. 
До ку мен ти и се ћа ња, Про ме теј и Ра дио-те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град 2014, стр. 903. 

27 Б. Јев тић, „Пет на е сто го ди шњи ца Са ра јев ског атен та та. Атен тат је де ло Мла де 
Бо сне“, По ли ти ка, 28. ју ни 1929, стр. 1.

28 На слов на стра на на Ви дов да на 1931. би ла је по све ће на Ху ве ро вом мо ра то-
ри ју му, 1936. до га ђа ји ма у Фран цу ској, а 1937. и 1938. По ли ти ка се до се ти ла 
ка ко да из бег не сим бо ли ку Са ра јев ског Ви дов да на, а да ипак обе ле жи по че так 
Ве ли ког ра та. Об ја ви ла је при ло ге рат ног пре ми је ра Бри та ни је, по зна тог по 
про срп ским осе ћа њи ма. Из пе ра Деј ви да Лој џа Џор џа об ја вље ни су члан ци 
о Шпа ни ји и о кри зи и ра то ви ма. Ко нач но, по след ња пред рат на ви дов дан ска 
на слов на стра на По ли ти ке би ла је по све ће на со вјет ском ул ти ма ту му Ру му-
ни ји. X.Y.Z., „Аме ри ка у Евро пи. Ху вер и ње гов пред лог“, По ли ти ка, 28. ју-
на 1931, стр. 1; Жив[ојин] Ба луг џић, „Осно ве ме ђу на род не по ли ти ке вла де 
на род ног фрон та у Фран цу ској“, По ли ти ка, 28. ју на 1936, стр. 1; Да вид Лојд 
Џорџ, „Шпа ни ја и суд би на ми ра у Евро пи“, По ли ти ка, 28. ју на 1937, стр. 1; 
Idem., „Кри за и ра то ви“, По ли ти ка, 28. ју на 1938, стр. 1; „Ју че је Со вјет ска 
вла да упу ти ла Ру му ни ји ул ти ма тум...“, По ли ти ка, 28. ју на 1940, стр. 1. 
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на при че ко је по кри ва ју дру ге на ци о нал не те ме (1930, 1935).29

30 Са мо 

1939, на окру глу го ди шњи цу Бо ја на Ко со ву, го то во це ло ви дов дан ско 

из да ње је по све ће но овој би ци, али и ов де је би ло ма ло по ме на Прин-

ци па и ње го вог чи на. Сто га мо же да се за кљу чи да је де ло са ра јев ских 

за ве ре ни ка сла вље но до 1929, а да је за тим на мер но за не ма ре но и ста -

вље но у дру ги план. Ка рак те ри сти чан је и ви дов дан ски на слов ни текст 

у По ли ти ци 1937. ко ји је об ја вљен по ред при ло га Деј ви да Лој да Џор-

џа. Текст је на сло вљен „На Ви дов дан. На род ни култ от ме но сти и че-

сти то сти“. У ње му се по ми ње да је на род кроз еп „из ва јао све ти тељ ску 

лич ност че сти то га кне за Ла за ра и ча сне Ју го ви ће“ и „хе рој ски под виг 

Оби ли ћа“. Ни је про пу ште на ни во де ћа лич ност срп ског про све ти тељ-

ства – До си теј Об ра до вић. Али, не гда шњи „ви дов дан ски хе ро ји“ су упа-

дљи во од сут ни, а Прин цип ни је ни по ме нут.31 

Две го ди не ка сни је по че ло се с град њом До ма Га ври ла Прин-

ци па у Бо сан ском Гра хо ву, а осве ће на је и „Спо мен-ка пе ла ви дов дан-

ским хе ро ји ма“ у Са ра је ву. При ли ком осве ће ња ка ме на те мељ ца за Дом 

Га ври ла Прин ци па би ли су при сут ни са мо пред став ни ци раз ли чи тих 

дру шта ва и пра во слав не цр кве, а све фи нан си је про јек та је пре у зе ло 

дру штво Кра ји шник. По ли ти ка је о овом до га ђа ју ја ви ла скром ним 

до пи сом, али је че ти ри ме се ца ка сни је изве сти ла чи та о це да ра до ви 

до бро на пре ду ју и да је дру штво Кра ји шник при ку пи ло по ло ви ну нов-

ца. Ти ме је дис крет но по зва ла за ин те ре со ва не да да ју до на ци је за за-

вр ше так овог про јек та.32 

Упа дљи ву уз др жа ност По ли ти ка је по ка за ла при ли ком осве ће ња 

спо мен-ка пе ле на ста ром пра во слав ном гро бљу у са ра јев ском Ко ше ву. 

29 На слов ни ца По ли ти ке из 1932. би ла је по себ но сте рил на. Глав ни при лог ба вио 
се по љо при вре дом, под на сло вом „Фи нан си ра ње же тве.“ Још ве ће је из не на-
ђе ње, али ве ро ват но не про из вод слу чај но сти, да је дру га при ча на на слов ној 
стра ни о Цр кви мај ке Бож је, од но сно Го спе тр сат ске. У овом тек сту пред ла-
же се хо да ча сни ци ма да ра ди је по се те ову цр кву два пу та не го Рим је дан пут. 
Мо гу ће је да је овај при лог на Ви дов дан имао за циљ да удо во љи ка то лич ком 
де лу ста нов ни штва Кра ље ви не. Др. Иво Бе лин, „Фи нан си ра ње же тве“, По ли-
ти ка, 28. ју на 1932, стр. 1. Вик тор Цар Емин, „На устук Мај ци Бож јој Тр сат-
ској“, По ли ти ка, 28. ју на 1932, стр. 1–2.

30 На слов на стра на 1930. по све ће на је со кол ском Ви дов да ну и укљу чу је по здра-
ве Бе не ша, Ма са ри ка и др Ка ре ла Бак се. На слов на стра на из 1935. би ла је 
у зна ку фор ми ра ња вла де Ми ла на Сто ја ди но ви ћа, ко ја је сту пи ла на ду жност 
че ти ри да на ра ни је.

31 Ми ло рад Дра гић, „На Ви дов дан. На род ни култ от ме но сти и че сти то сти“,
По ли ти ка, 28. ју на 1937, стр. 1.

32 В[ук] Ј[еловац], „Осве ће ње ка ме на те мељ ца до ма Га ври ла Прин ци па у Бо сан-
ском Гра хо ву“, По ли ти ка, 20. ав гу ста 1939, стр. 11; В[ук] Ј[еловац], „Спо мен 
дом Га ври лу Прин ци пу у Бо сан ском Гра хо ву до ве ден је под кров“, По ли ти ка, 
13. де цем бра 1939, стр. 8.
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Ње на из град ња у це ли ни је фи нан си ра на од нов ца јед ног тр гов ца, а на 

ини ци ја ти ву Срп ске пра во слав не цр кве. Осве ће ње је из вр ше но 29. ок-

то бра, два ме се ца по по чет ку Дру гог свет ског ра та, у тре нут ку у ко ме 

Кра ље ви на Ју го сла ви ја сва ка ко да ни је же ле ла да учи ни ишта про во ка-

тив но пре ма Тре ћем рај ху, ко ји јој је та да био се вер ни су сед. Осве ће њу 

ни је при су ство вао ни ко из Бе о гра да. Од ви со ких пред став ни ка био је 

при су тан је ди но ко ман дант Дру ге ар ми је, ар миј ски ге не рал Бо го љуб 

Илић, док је бан Дрин ске ба но ви не по слао свог иза сла ни ка. Осве ће ње 

је из вр шио ми тро по лит да бро-бо сан ски Пе тар. По ли ти ка се по тру ди ла 

да о до га ђа ју из ве сти што не при мет ни је. Вест је об ја вље на на стра ни 

11, и за у зи ма јед ну де се ти ну стра не.33 

Ви дов дан ски текст из 1937, на чин из ве шта ва ња о по чет ку ра до ва 

на спо мен-до му Га ври ла Прин ци па и от кри ва њу спо мен-ка пе ле пред-

ста вља ју ја сну по твр ду да су, у Кра ље ви ни Ју го сла ви ји, то ком три де се-

тих го ди на, по ли тич ки об зи ри ути ца ли да сим бо ли зам Ви дов да на бу де 

све ден пре вас ход но на сим бо ли зам жр тве кне за Ла за ра за отаџ би ну, 

а да се Га ври ло Прин цип, што је ви ше мо гу ће, по ме ри у дру ги план.

Ре бе ка Вест о Са ра јев ском атен та ту

До пре о кре та у по сма тра њу Прин ци па и са мог Са ра јев ског атен-

та та до шло је об ја вљи ва њем де ла Си се ли Иза бел Фер филд, мно го по-

зна ти је по псеудoниму Ре бе ка Вест (Re bec ca West, 1892–1983). Она 

је, кра јем 1941, об ја ви ла књи гу Цр но јаг ње, си ви со ко. Пу то ва ње кроз 

Ју го сла ви ју.34 Де ло је про те ком го ди на до би ја ло на ути ца ју, и у по смрт-

ном сло ву у Њу јорк тај мсу пренетa је оце на аме рич ке књи жев не кри-

ти чар ке Да ја не Три линг (Di a na Tril ling) да је у пи та њу „сва ка ко јед на 

од нај ве ћих књи га у по след њих пе де сет го ди на“.35 

О то ме ка кву је на кло ност Ре бе ка Вест по ка зи ва ла пре ма Ср-

би ма до ста се мо же за кљу чи ти из афе ре на ста ле то ком но вог из да ња 

ње ног пу то пи са о Ју го сла ви ји 1977. Ала стер Форбс (1918–2005), ко га 

је Гар ди јан у по смрт ном сло ву на звао „по мод ним но ви на рем, пи сцем 

33 „Осве ће ње спо мен-ка пе ле ви дов дан ским хе ро ји ма“, По ли ти ка, 30. ок то бра 
1939, стр. 11.

34 Re bec ca West, Black Lamb and Grеy Fal con. A Jo ur ney thro ugh Yugo sla via, 2 vols. 
(New York: The Vi king Press, 1941). Бри тан ско из да ње је об ја вио Мак ми лан 
сле де ће го ди не. Срп ски пре во ди: Re be ka Vest, Cr no jag nje i si vi so ko. Pu to va nje 
kroz Ju go sla vi ju, пре вео и при ре дио Ни ко ла Ко ље вић, БИГЗ и Свје тлост, Бе о-
град и Са ра је во 1989; Re be ka Vest, Cr no jag nje i si vi so ko. Pu to va nje kroz Ju go-
sla vi ju, пре вод Ане Се лић, Mo no & Mañana, Бе о град 2004.

35 Lin da Charl ton, „Da me Re bec ca West di es in Lon don“, The New York Ti mes, March 
16, 1983.
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при ка за и бр бљив цем“,36 био је по знат по про вока ти в ним при ка зи ма. 

Је дан та кав при каз об ја вио је у углед ном лон дон ском ме сеч ни ку Спек-

теј то ру у де цем бру 1977. о пу то пи су Ве сто ве. По сле про те ста да ме 

Ре бе ке Вест37 Спек теј тор јој се из ви нио но вем бра 1978, али је Форбс 

об ја вио два но ва нападa на њу. Она је та да по кре ну ла пар ни цу за кле-

ве ту, ко ја се за вр ши ла ван суд ским по рав на њем ко јим је Спек теј тор 

при хва тио и од го вор ност и оба ве зу да јој ис пла ти знат ну су му, а она 

је од мах на ја ви ла да ће сав но вац да ис пла ти „српскоj пра во слав ној 

за јед ни ци“ у Лон до ну.38

Ве сто ва је по све ти ла по себ на по гла вља пу то пи са Хер це го ви ни 

и Бо сни. Осам оде ља ка по гла вља о Бо сни по све ће ни су Са ра је ву. У сед-

мом је опи са ла по се ту гро бо ви ма са ра јев ских завереника. Она се освр-

ну ла на на чин при ка зи ва ња ко ји се до Дру гог свет ског ра та уста лио 

у за пад ном јав ном мње њу по пи та њу са ра јев ских атен та то ра.
Та ко ђе се сма тра да су завереници би ли опа сни фа на ти ци ма ни-
ја кал не или ба рем из о па че не вр сте. За пра во, њи хо во по на ша ње на 
су ду не са мо да је би ло пот пу но здра во већ и ве дро и до сто јан стве-
но, а њи хо ви до ка зи и го во ри по ка за ли су ка ко по је ди нач ну сна гу 
та ко и ве о ма ви сок ни во кул ту ре.39 

Она, у да љем тек сту, кон тра сти ра Ча бри но ви ћа, ко га сма тра за 

па ци фи сту, и Прин ци па, ко ји то ни је био, при че му по то њег због то га 

уоп ште не на па да. Исти на, она осу ђу је сâм чин атен та та, али од мах 

и ре ла ти ви зу је ту осу ду од ба ци ва њем аустро у гар ске вла сти у Бо сни, 

ко ју по сма тра као ти ра ни ју: 
Оно што су ови мла ди ћи ура ди ли би ло је од врат но, упра во то ли ко 
од врат но као и ти ра ни ја ко ју су уни шти ли. За и ста, не тре ба по-
ре ћи да су они мо гли да из ра сту у до бре љу де, и мо жда ве ли ке љу де, 
да се Аустриј ско цар ство ни је сру чи ло на њих у сво јој про па сти. 
Али, ужа сна сла бост цар ства по вла чи за со бом та кве гу бит ке.40 

Ве сто ва је за кљу чи ла да су уче сни ци атен та та „про ми шља ли јед ну 

ми сте ри ју“ ко ја је би ла дру га чи ја за Прин ци па, за Ча бри но ви ћа, за дру ге 

атен та то ре-уби це и за се ља ке и тр гов це ко ји су им не вољ но по мо гли.
Али, де ло ко је је Прин цип за ми слио ни ка да се ни је зби ло. Оно је, 
од пр вог тре нут ка, упле те но с још јед ним чи ном – уби ством, које 
из гле да да баш ни ко ни је у пот пу но сти за ми слио, али ко је је као 

36 „Ala sta ir For bes. Fas hi o na ble jo ur na list, re vi e wer and gos sip“, The Gu ar dian, May 
27, 2005. 

37 Ре бе ка Вест је од кра љи це Ели за бе те II при ми ла на слов да ме – DBE (Da me of 
the Bri tish Em pi re) 1959.

38 „Li bel Da ma ges for Da me Re bec ca West“, The Ti mes, Ja nu ary 22, 1980, p. 23.

39 Re bec ca West, Black Lamb and Grеy Fal con. A Jo ur ney thro ugh Yugo sla via (Edin-
burgh: Ca non ga te Bo oks, 1993), p. 375. 

40 Ibid., p. 379.
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фан та си ја има ло стра шно по сто ја ње јер су га сне ва ли љу ди чи је је 
све пра во на по што ва ње по чи ва ло на ствар ним осо би на ма, а ко ји су 
на пу шта ли сва ко уз др жа ва ње ка да би за ба са ли у сфе ру фан та си је. 
Од ова два чи на на чи њен је је дан та ко си лан да је убио ми ли о не 
и, у од ре ђе ној ме ри, оса ка тио све жи ве ства ри у на шој кул ту ри. 
Пи шем о ми сте ри ји. Јер то је на чин ка ко се ово де ло ја вља ме ни 
и свим за пад ња ци ма. Али, они ма ко ји га по сма тра ју са зе мље на 
ко јој је по чи ње но, и у зе мља ма ис точ но од ње, оно из гле да као све-
ти чин осло бо ђе ња. А ме ђу тим љу ди ма су они за ко је ће За пад 
мо ра ти да при зна да су му дри и кул тур ни.41 

У че му је та ми сте ри ја Ве сто ва ни је да ла од го вор, осим што је 

при ме ти ла да је Са ра јев ски атен тат „ми сте ри о зан као што је исто ри ја 

ми сте ри о зна, као што је и жи вот ми сте ри о зан“. На кра ју, она је за кљу-

чи ла да мо рал ни суд по ста вља „не мо гућ за да так“, јер „ду ша би ра жи-

вот“, а „ка да су Бо сан ци ода бра ли жи вот, и уби ли Фра њу Фер ди нан да 

они су иза бра ли смрт за Фран цу зе, Нем це и Ен гле зе, а да су Фран цу-

зи, Нем ци и Ен гле зи би ли у мо гућ но сти да иза бе ру жи вот иза бра ли 

би смрт за Бо сан це. Збир се не ће сла га ти. Лу дост је раз ди ра ти наш ум 

овим зби ром. Али, не ма ни чег дру гог што мо же мо да ура ди мо, осим 

да по ку ша мо да сло жи мо овај збир. Ми ни смо ни шта дру го до арит-

ме тич ке функ ци је ко је по сто је у ту свр ху...“42

На овај на чин, Ре бе ка Вест је, пр ва ме ђу они ма ко ји об ли ку ју 

за пад но јав но мње ње, да ла људ ске обри се атен та то ри ма. Она их је од 

фа на ти ка и љу ди „не ста бил ног пси хич ког ста ња“ пре о бра ти ла у здра-

ве и ве дре мла ди ће ко ји су и са ми жр тве окол но сти. Већ пр ви при каз 

ове књи ге у Тај мсу на гла ша ва ње ну на кло ност пре ма атен та то ри ма: 

„Гђи ца Вест нам го во ри о за ве ра ма и атен та ти ма-уби стви ма, че сто 

нам об ја шња ва ка ква вр ста му шка ра ца и же на су жр тве би ле, на на-

чин да учи ни ја сним да има врло ма ло то га што би мо гло да се на ђе у 

њи хо ву ко рист, а мно го то га за оправ да ње оних ко ји су их укло ни ли.“43

 Исто вре ме но, она је за др жа ла осу ду атен та та, али је та осу да 

бла га, рас пли нута и у дру гом пла ну у од но су на мла ди ће ко је је опи-

са ла, иако је тај чин до вео до ми ли он ских жр та ва.

По сле Дру гог свет ског ра та, Ве сто ва је по ста ла оба ве зно шти во 

за све ди пло ма те из зе ма ља ен гле ског го вор ног под руч ја ко ји су се ба-

ви ли Ју го сла ви јом, па и ши ре, и за то је њен при каз Са ра јев ског атен-

та та, као и уоп ште ње ни при ка зи исто ри је и при ли ка у Ју го сла ви ји, 

од из у зет ног зна ча ја за ан гло -а ме рич ка ви ђе ња. Оно што код Ве сто ве 

упа да уочи је сте да она, по пра ви лу, пре но си на ра ти ве о исто риј ским 

41 Ibid., p. 381.

42 Ibid., p. 382.

43 „Bo ok of the We ek. Bal kan Bac kgro und“, The Ti mes, No. 49177, March 06, 1942, p. 8.
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до га ђа ји ма из по де ље не зе мље у об ли ку ко ји је чу ла од пра ти о ца ко га 

зо ве Кон стан тин (у пи та њу је пи сац Ста ни слав Ви на вер), а ти су на ра-

ти ви нај бли жи глав ним то ко ви ма ме ђу рат не срп ске кул ту ре и ње ног 

по и ма ња про шло сти.

A.Џ.П. Теј лор о Ви дов дан ском атен та ту

Са свим је из ве сно да је де ло Ре бе ке Вест ути ца ло на нај чу ве ни-

јег бри тан ског по сле рат ног исто ри ча ра А.Џ.П. Теј ло ра (A.J.P. Taylor). 

Исто ри чар Лу ис Неј ми јер (Le wis Bern stein Na mi er, 1888–1960), про-

фе сор Уни вер си те та у Ман че сте ру, био је Теј ло ров за штит ник и он 

га је за мо лио да на пи ше ду го пи смо ча со пи су Тајм енд Тајд (Ti me and 

Ti de) у ко ме ће да ти по зи ти ван при каз књи ге. Теј лор је то и учи нио, 

од но сно, ка ко је сам на вео, „мно го сам се ди вио књи зи, са да ми слим 

и пре ви ше, и ра до сам се оба ве зао“.44 Де вет го ди на ка сни је, Теј лор је 

об ја вио сво је ре мек де ло Бор ба за пре власт у Евро пи, 1848–1918, а за-

тим и есеј под на сло вом „Из би ја ње Пр вог свет ског ра та.“45 Чи ни се да 

је при каз Са ра јев ског атен та та и уло ге Ср би је у Јул ској кри зи сва ка ко 

под ути ца јем књи ге Ре бе ке Вест, а уз то Теј лор је имао и лич но ис ку-

ство по се те Ју го сла ви ји 1947, ка да је до био на град но пу то ва ње од ју-

го сло вен ских вла сти због прет ход ног за ла га ња да Трст при пад не Ју го-

сла ви ји. Теј лор је нео че ки ва но за тра жио од ју го сло вен ских вла сти да 

оби ђе срп ске ма на сти ре, а у ауто би о гра фи ји је на вео да је то учи нио 

под деј ством књи ге Га бри је ла Ми јеа (Ga briel Mil let) о срп ским сред њо-

ве ков ним цр ква ма. Иако то ни је по ме нуо, из гле да са свим ве ро ват но 

да га је и пу то пис Ве сто ве на вео да оби ла зи срп ске ма на сти ре, и то не 

са мо 1947, већ и при ли ком дру ге по се те Ју го сла ви ји 1969.46

О атен та то ри ма, Са ра јев ском атен та ту и узро ци ма Пр вог свет-

ског ра та Теј лор је рас пра вљао у сво јим број ним де ли ма. Нај це ло ви ти је 

ста во ве о од го вор но сти за Пр ви свет ски рат из нео је у есе ју ко ји је на-

пи сао пе де се тих го ди на, под на сло вом „Из би ја ње Пр вог свет ског ра та“, 

а пр ви пут га је об ја вио 1956. у збир ци есе ја Ен гле зи и дру ги.47 Ка сни-

је је овај есеј об ја вљен у по пу лар ној збир ци ње го вих кра ћих тек сто ва 

и при ка за под на сло вом Евро па: Ве ли чи на и опа да ње (1967).48 За Теј ло ра 

„за ве ра је би ла де ло ше сто ри це пле ме ни тих на ци о нал них иде а ли ста. 

44 A.J.P. Taylor, A Per so nal Hi story (Co ro net Bo oks, 1984), p. 216.

45 А.J.P. Taylor, The Strug gle for Ma stery in Euro pe 1848–1918 (Ox ford: Cla ren don 
Press, 1954). 

46 A.J.P. Taylor, A Per so nal Hi story, pp. 239–240, 320–321.

47 A.J.P. Taylor, En glis hmen and Ot hers (Lon don: Ha mish Ha mil ton, 1956).

48 A.J.P. Taylor, „The Out bre ak of the First World War“, in A.J.P. Taylor, Euro pe. 
Gran de ur and Dec li ne (Har mon dsworth: Pen guin Bo oks, 1967), pp. 183–189.
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Дво ји ца од њих су још увек жи ви. Је дан је про фе сор на Уни вер си те ту 

у Бе о гра ду, а дру ги је ку стос му зе ја у Са ра је ву.“ Он по дроб но опи су је 

сам чин атен та та:

Пла но ви ова квих мла дих љу ди ни су мно го ве шти. За пра во, сва ше-
сто ри ца су про ма ши ла. Прин цип, нај ја чи ка рак тер ме ђу њи ма, 
ста јао је из гу бље но на тро то а ру, спре ма ју ћи се да оде ку ћи, ка да 
се отво ре ни ауто мо бил, с Фра њом Фер ди нан дом у ње му, за у ста вио 
упра во ис пред ње га. Во зач је скре нуо на по гре шно ме сто и спре мао 
се да кре не уна зад. Прин цип је стао на па пу чу ауто мо би ла, убио 
јед ним пуц њем Фра њу Фер ди нан да, а гре шком над вој во ди ну же ну 
дру гим – на дао се да ће уби ти за маљ ског по гла ва ра Бо сне. 

Ово је био са ра јев ски зло чин. Аустриј ска вла да ни је би ла мно го за ин-
те ре со ва на да га ка зни. Они су же ле ли да ка зне је дан дру ги зло чин: 
зло чин ко ји је Ср би ја по чи ни ла ти ме што је по сто ја ла као не за ви-
сна на ци о нал на др жа ва. Аустри јан ци су же ле ли да до ка жу ка ко су 
још увек ве ли ка си ла и да не ка ко уни ште Ср би ју. Од лу чи ли су да 
кре ну у рат на Ср би ју, ка кви год би ли ње ни из го во ри и из ви ње ња. 
Ово је би ла по ла зна од лу ка ко ја је до ве ла до Пр вог свет ског ра та. 
Чо век ко ји ју је до нео био је гроф Бер хтолд (Ber chtold), без вре дан 
ари сто кра та, али ми ни стар спољ них по сло ва Аустро-Угар ске.49

На овај на чин, Теј лор је већ пе де се тих го ди на фор му ли сао ста-

во ве о из би ја њу Пр вог свет ског ра та и уло зи Мла де Бо сне ко ји су би ли 

вр ло срод ни на ла зи ма срп ске од но сно ју го сло вен ске исто ри о гра фи је.50 

 До при нос Вла ди ми ра Де ди је ра

 Дру га књи га ко ја је из вр ши ла зна ча јан ути цај на ан гло -а ме ри-

чке струч ња ке за Ју го сла ви ју, али и на јав но мње ње, де ло је Вла ди ми ра 

Де ди је ра, об ја вље но на ен гле ском 1966. под на сло вом The Road to Sa-

ra je vo – Пут у Са ра је во. Де ди јер је нај пре об ја вио сво је вр стан са же так 

мо но гра фи је ко ју је при пре мао за са му пе де се то го ди шњи цу атен та та 

на ен гле ском је зи ку. Ње гов чла нак се, на пе де се ту го ди шњи цу атен та-

та у Са ра је ву, по ја вио у нај у ти цај ни јем аме рич ком ча со пи су за спољ ну 

по ли ти ку Фо рин афер з, под на сло вом „Са ра је во. Пе де сет го ди на по-

сле“.51 За бри тан ско јав но мње ње Де ди јер је при пре мио не што са же-

ти ји пре глед ко ји је об ја вљен у лон дон ском Тај мсу. На члан ку је аутор 

пот пи сан као „про фе сор Вла ди мир Де ди јер са Хар вар да“ („by Pro fes sor 

49 Ibid., p. 186.

50 На ла зе ју го сло вен ске исто ри о гра фи је са жео је хр ват ски/ју го сло вен ски исто-
рик Бог дан Кри зман у члан ку у Ен ци кло пе ди ји Ју го сла ви је: Bog dan Kri zman, 
„Sa ra jev ski aten tat“, En ci klo pe di ja Ju go sla vi je, vol. VII, Ју го сла вен ски лек си ко-
граф ски за вод, За греб 1968, стр. 141–143.

51 Vla di mir De di jer, „Sa ra je vo. Fifty Years af ter“, Fo re ign Af fa irs, vol. 42, No. 4 (July 
1964), pp. 569–584.
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Vla di mir De di jer of Har vard“). Бу ду ћи да је Хар вард у свим аме рич ким 

ран ги ра њи ма нај бо љи уни вер си тет, не са мо у САД, већ и у це ло куп ном 

ан гло -а ме рич ком све ту, ова кав је пот пис, сâм по се би, да вао ле ги тим-

ност тек сту.52 Окол ност да је јед ном Ср би ну/Ју го сло ве ну омо гу ће но да 

на ши ро ко ту ма чи Са ра јев ски атен тат у Тај мсу пред ста вља пре о крет. 

Та кав слу чај се ни је до го дио ни ка да ра ни је. Оба члан ка су се по ја ви-

ла две го ди не пре об ја вљи ва ња Де ди је ро вог мо ну мен тал ног де ла, па је

та ко он уста но вио ре пу та ци ју во де ћег по зна ва о ца Са ра јев ског атен та та 

и пре не го што је об ја вио глав не на ла зе ви ше го ди шњег ис тра жи ва ња. 

Од зна ча ја је на по ме ну ти да је Де ди јер је дан од са мо шест Ср ба чи је 

су се би о гра фи је на шле у чу ве ном лон дон ском лек си ко ну Ко је ко?53 

Ко ли ки је био Де ди је ров углед, по ка зу је и пи смо ко је је об ја вио у лон-

дон ском Тај мсу, апри ла 1966. У пи сму по ре ди ир ског на ци о на ли сту 

Па три ка Пир са (Pa trick Pe ar se, 1879–1916), во ђу Да блин ског устан ка, 

од но сно Ус кр шњег устан ка про тив бри тан ске вла сти 1916, с Га ври лом 

Прин ци пом и за кљу чу је: „Мо же се би ти про тив ме то да по ли тич ке бор-

бе Пир са и Прин ци па, али као љу ди од убе ђе ња, са мо жр тво ва ња и хе-

ро и зма они при па да ју нај у зви ше ни јој вр сти искон ских бун тов ни ка.“54 

Те шко да је Де ди јер мо гао ви ше да ста ви Бри тан ци ма прст у око не го 

упра во овим пи смом. Њи ме је Де ди јер одао сво је вр сно при зна ње не 

са мо Прин ци пу већ и Пир су. Са ма чи ње ни ца да је об ја вље но у во де-

ћем бри тан ском днев ни ку све до чи о ње го вом угле ду. 

У про грам ском тек сту об ја вље ном у Фо рин афер зу 1964. Де ди јер 

је по ја снио циљ де ла ко је је при пре мао за штам пу: „Нај ма ње про у че на 

стра на са ра јев ске при че од но си се на са ме атен та то ре-убице, њи хо ве 

пси хо ло шке и ин те лек ту ал не од ли ке, дру штве ни и по ли тич ки ми ље 

у ко јем су од ра сли, ме ђу од нос њи хо вих по ли тич ких и лич них мо ти ва, 

и од но се тај них бо сан ских дру шта ва с дру гим тај ним дру штви ма ме ђу 

Ју жним Сло ве ни ма. За то мо ра мо да до ве де мо Са ра јев ски атен тат-уби-

ство не са мо у ве зу са спољ ним од но си ма Бо сне и Хер це го ви не и с при-

ро дом ак ци ја над вој во де Фра ње Фер ди нан да, већ и с пи та њи ма жи во та 

52 Vla di mir De di jer, „Back to Sa ra je vo af ter 50 Years“, The Ti mes, Ju ne 26, 1964, p. 13.

53 По ред то га, ту су и дво ји ца аме рич ких Ср ба, Ни ко ла Те сла и Мајкл Идвор ски 
Пу пин, је дан окс форд ски про фе сор, Јо во Пла ме нац, срп ски ди пло ма та Че до-
миљ Ми ја то вић и пи сац Иво Ан дрић. Од свих њих са мо су Де ди јер и Ан дрић 
про ве ли ве ћи део жи во та у отаџ би ни, а не у Бри та ни ји или САД. Who Was Who, 
a Cu mu la ted In dex 1897–2000 (Lon don: A. & C. Black, 2002), pp. 18, 216, 566, 
654, 670, 805. И Ан дрић и Де ди јер су се пр ви пут по ја ви ли у го ди шњем из да-
њу Who’s Who? за 1963, да кле уочи са ме пе де се те го ди шњи це атен та та. Who’s 
Who 1963? (Lon don: A. & C. Black, 1963), pp. 71, 789. 

54 Let ter of Vla di mir De di jer, „Ire land’s Easter Blood Bath“, The Ti mes, No. 56604, 
April 13, 1966, p. 13.
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и дру штва у окви ру ових две ју по кра ји на.“55 С ова квим ци љем у ви ду, 

не из не на ђу је да је Де ди јер у књи зи о Са ра јев ском атен та ту пру жио 

ве о ма до бре, пси хо ло шки из ни јан си ра не, пор тре те глав них уче сни ка 

атен та та, за сно ва не ка ко на извoрној гра ђи та ко и на број ним раз го-

во ри ма са жи вим све до ци ма. Де се та оп се жна гла ва књи ге но си на слов 

на ен гле ском „Pri mi ti ve Re bels of Bo snia“, од но сно „Искон ски бун тов-

ни ци из Бо сне“ у до ма ћем из да њу.56 У њој је Де ди јер пру жио пор тре-

те во де ћих мла до бо са на ца, али и глав них атен та то ра, из ме ђу оста лих 

и Вла ди ми ра Га ћи но ви ћа, Да ни ла Или ћа, Га ври ла Прин ци па и Не дељ-

ка Ча бри но ви ћа.57 За ње га су мла до бо сан ци „у осно ви би ли не ка вр-

ста искон ских по бу ње ни ка чи ји је не мир на ла зио ко ре не у дру штве ној 

ствар но сти соп стве не зе мље.“58 Сви при пад ни ци по кре та Мла да Бо сна 

за Де ди је ра су и не ка вр ста пе сни ка, па и сâм Га ври ло Прин цип ко ји 

„ни је имао мно го та лен та за по е зи ју а те жио је да по ста не пе сник“. 

На осно ву са чу ва ног Прин ци по вог лир ског тек ста из 1911, упи са ног 

у књи гу успо ме на у пла нин ској ку ћи на Бје ла шни ци, о ње му је за кљу-

чио: „Он је био нео бич но осе ћа јан де чак, при јем чив за све што се око 

ње га де ша ва.“ Слич но Га ћи но ви ћу „са о се ћао је у тој ме ри с пат ња ма 

љу ди око се бе као да су ње го ве соп стве не.“59

На тај на чин, он је при бли жио на уч ној за јед ни ци ли ко ве атен-

та то ра ко ји ни су ви ше би ли са мо без лич них се дам не по сред них уче-

сни ка, већ су по ста ли исто риј ске лич но сти с емо ци ја ма, иде ја ма ко је 

су но си ли у се би, и свим про тив реч но сти ма ко је су их пра ти ле. Од 

про стих атен та то ра код прет ход них ауто ра, они су кроз Де ди је ро ву 

књи гу по ста ли исто риј ске лич но сти лир ског на бо ја и сво је вр сне жр тве 

иде о ло ги је ли бе рал ног на ци о на ли зма ко ју су при ми ли у по ме ша ном 

об ли ку, с од ре ђе ним со ци ја ли стич ким и анар хи стич ким иде ја ма. Де-

ди јер их је убе дљи во при ка зио као след бе ни ке раз ли чи тих европ ских 

де лат ни ка, по пут Ма ци ни ја, Чер ни шев ског и Ба ку њи на. Они су би ли 

на дах ну ти европ ским књи жев ним де ли ма. За њих је Ви љем Тел Фри-

дри ха Ши ле ра био „не ка вр ста Би бли је“, а за ни ма ли су се за Кјер ке-

го ра, Стринд бер га, Иб зе на, Ед га ра Ала на Поа, Вол та Вит ма на, До сто-

јев ског и Макси ма Гор ког.60 Де ди јер је ус пео да мла до бо сан це, укљу-

чу ју ћи и са ра јев ске атен та то ре, из ве де из без лич но сти ко ја их је код 

55 Vla di mir De di jer, „Sa ra je vo. Fifty Years af ter“, p. 571.

56 De di jer, The Road to Sa ra je vo, 175–234. Де ди јер, Са ра је во 1914, Про све та, Бе о-
град 1966, стр. 291–394.

57 Де ди јер, Са ра је во 1914, стр. 296–305 (Вла ди мир Га ћи но вић), 305–306 (Да ни ло 
Илић), 306–320 (Га ври ло Прин цип), 320–328 (Не дељ ко Ча бри но вић).

58 Ibid., стр. 393.

59 Ibid., стр. 315, 317.

60 Де ди јер, Са ра је во 1914, стр. 287, 389, 417.
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за пад но е вроп ског чи та о ца сме шта ла у до мен дру го сти, и да их сме сти 

у епи цен тар европ ског кул тур ног иден ти те та. Они су при ка за ни као 

про из вод ме ша ња со ци јал ног ми љеа Бо сне и европ ских иде ја. Његoва 

је за слу га што је до кра ја из вео оно што је по че ла Ре бе ка Вест: ху ма-

ни зо вао је ли ко ве мла до бо са на ца пред европ ским, аме рич ким и свет-

ским чи та о ци ма. 

По пу лар ност ове књи ге, као и пре во ди ен гле ског из вор ни ка на 

фран цу ски, не мач ки и ита ли јан ски,61 зна чи ли су да је од та да сва ко 

у за пад ном све ту мо гао ла ко да се оба ве сти о глав ним уче сни ци ма 

у за ве ри за уби ство аустро у гар ског над вој во де. О то ме ко ли ко је до бар 

ути сак ова књи га оста ви ла на ве ћи ну Де ди је ро вих бри тан ских и аме рич-

ких ко ле га све до чи при каз из пе ра А.Џ.П. Теј ло ра, об ја вљен у пре сти-

жном по лу ме сеч ном ча со пи су Њу јорк ри вју ов букс, спе ци ја ли зо ва ном 

за ре цен зи је књи га из обла сти на у ке, кул ту ре и књи жев но сти. Теј лор 

је при ме тио да „ни је дан дру ги чо век на све ту не би мо гао да на пи ше 

ову књи гу с та квом ком пе тен ци јом, та квим вла да њем из во ри ма и та ко 

ду бо ком не при стра сно шћу“. Он је сма трао ову књи гу за пр ву „ко ја се 

Са ра јев ским атен та том-уби ством ба ви с пот пу ном струч ном не при стра-

сно шћу и, ка ко то обич но би ва ка да истин ски ча стан исто ри чар при о -

не на по сао, ве ро ват но је да ће би ти по след ња реч о овом пред ме ту.“62

Пре ко ове књи ге по ста ли су по зна ти и пре жи ве ли не спо сред ни 

атен та то ри. Пре Де ди је ро ве књи ге је дан од атен та то ра дао је крат ку 

из ја ву Њу јорк тај мсу. Био је то Цвет ко По по вић, ко га је на пе де се-

ту го ди шњи цу атен та та слу чај но ин тер вју и сао по зна ти из ве штач из 

Ју го сла ви је Деј вид Бајн дер.63 По сле Де ди је ро ве књи ге Њу јорк тајмс 

обjављује кра так раз го вор с Ва сом Чу бри ло ви ћем 1973, а Тајмс ин тер-

вју и ше Рат ка Па ре жа ни на 1974.64 Цв(ј)ет ко По по вић, уче сник у Са ра-

јев ском атен та ту и ку стос му зе ја у Са ра је ву, по ста је до вољ но по знат да 

и Њу јорк тајмс сма тра за ре ле вант но да об ја ви вест о ње го вој смр ти.65 

У ве сти не ма ни осу де ни по хва ле, са мо су на ве де ни основ ни по да ци, 

61 Vla di mir De di jer, La Ro u te de Sa ra je vo, tra du it de l’an gla is par Mag de le i ne Paz, Gal-
li mard, Pa ris, 1969. Vla di mir De di jer, Die Ze it bom be. Sa ra je wo 1914, ins De utsche 
über tr. von Ti bor Simányi, Euro pa Ver lag, Wi en, 1967. Vla di mir De di jer, I l gro vi -
glio bal ca ni co e Sa ra je vo, tra du zi o ne di Gu i do Rus so, Il sa gi at to re, Mi la no, 1969.

62 A.J.P. Taylor, „The Gre at As sas si na tion. The Road to Sa ra je vo by Vla di mir De di-
jer“, The New York Re vi ew of Bo oks, Oc to ber 20, 1966.

63 Da vid Bin der, „Sa ra je vo Mar king First Shot of World War I“, The New York Ti mes, 
Ju ne 28, 1964, p. 20.

64 Raymond H. An der son, „1914 Con spi ra tor Re calls Sa ra je vo As sas si na tion“, The 
New York Ti mes, May 27, 1973. Iain Mac do nald, „Sa ra je vo: When a te e na ger with 
a gun sent the world to war“, The Ti mes, No. 59125, Ju ne 28, 1974, p. 18, a, b, c.

65 „Cvјetko Po po vic, 84, Was Ja i led In ’14 Kil ling of Austria Ar chdu ke“, The New 
York Ti mes, Ju ne 10, 1980, p. 79.
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а за „са ра јев ско уби ство“ („Sa ra je vo kil ling“) ка же се да је „по кре ну ло 

[set off] ла нац до га ђа ја ко ји су до ве ли до ра та.“

Об ја вљи ва њем Де ди је ро ве књи ге по чи ње раз до бље у ко ме се 

уче сни ци атен та та у Са ра је ву по сма тра ју у но вом све тлу. Нај о чи глед-

ни ји при мер овог но вог ви ђе ња је увод на сту ди ја за ен гле ско из да ње 

књи ге Јул ска кри за не мач ког исто ри ча ра Има ну е ла Гај са (Ima nuel

Ge iss, 1931–2012). Он је био док то ранд зна ме ни тог не мач ког исто ри ча-

ра Фри ца Фи ше ра (Fritz Fischer, 1908–1999) и ње го ва де сна ру ка то ком 

ше зде се тих го ди на, ка да су Фи ше ро ве те зе о од го вор но сти Не мач ке за 

из би ја ње Пр вог свет ског ра та уз бур ка ле не мач ку ака дем ску и ши ру јав-

ност и по сте пе но би ле при хва ће не у не мач кој, а за тим у дру гим свет-

ским исто ри о гра фи ја ма.66 Гајс је за кљу чио да „са ра јев ско на си ље, ни 

у ком слу ча ју, ни је би ло де ло срп ске вла де“, већ је би ло „у пр вом ре ду, 

де ло са мог Прин ци па, а за ово са мо по сред но мо же да бу де оп ту же на 

’Цр на ру ка’, и прак тич но, ни на ко ји на чин, срп ска вла да (а ка мо ли срп-

ски на род).“ За тим Гајс да је сво ју оце ну о од го вор но сти за овај зло чин:
У ду бљем сми слу ко нач на од го вор ност па да на вла да ју ћу кла су 
Аустро-Угар ске, ма ње због то га што је по сла ла Фра њу Фер ди нан да 
„у ули чи цу ба ца ча бом би“ не го због ње не не спо соб но сти да за до во-
љи ле ги тим ну бор бу ње них раз ли чи тих на ци о нал но сти за сло бо ду, 
јед на кост и дру штве ну прав ду (мо тив ко ји се, уоп ште узев, за не-
ма ру је у оп се жној осу ди са ра јев ских за ве ре ни ка од стра не Не мач ке 
и Аустри је). Ри гид ним при а ња њем уз за ста ре ле по ли тич ке и дру-
штве не кон цеп те ове тра ди ци о нал не си ле ни су оста ви ле про сто-
ра за по ли тич ку аги та ци ју мла де ју жно сло вен ске ин те ли ген ци је 
ко ја је, у свом оча ја њу, ко нач но до ве де на до зло чи на по ли тич ког 
уби ства. Ни је дан исто риј ски при каз ко ји те жи да бу де пра ве дан 
пре ма сло же ним до га ђа ји ма из ју ла и ав гу ста 1914, не мо же ви ше 
да за по ста ви овај ва жан аспект, то ли ко ду го за не ма рен у Не мач-
кој и Аустри ји. По ста је ја сно да су се не мач ка и аустриј ска вла да 
за пра во ва ра ле у прет по став ка ма о по за ди ни са ра јев ског на си ља.67

Ово но во по сма тра ње је до не кле оспо ре но успо ном те ро ри зма 

ра них се дам де сетих го ди на. По че ло је та ко зва ним „цр ним сеп тем бром“ 

1970, ка да су па ле стин ски те ро ри сти ди гли у ва здух три оте та за пад на 

ави о на и узе ли 56 та ла ца. Њих је по ра зи ла вој ска Кра ље ви не Јор да на. 

На тра гу овог по ра за по ја ви ла се сле де ће, 1971. го ди не те ро ри стич ка 

66 У Ју го сла ви ји су Фи ше ро ве те зе по ста ле по зна те за хва љу ју ћи оп се жном пред го-
во ру проф. Ан дре ја Ми тро ви ћа пре во ду књи ге Са вез ели та. An drej Mi tro vić, „Fric 
Fi šer ili ne mač ko su o ča va nje sa isto ri jom“, у: Fric Fi šer, Sa vez eli ta. O kon ti nu i te tu 
struk tu ra mo ći u Ne mač koj 1871–1945. go di ne, Но лит, Бе о град 1985, стр. 9–59.

67 Ima nuel Ge iss, „Ori gins of the First World War“, in H. W. Koch (ed.), op. cit., p. 78. 
Idem, „Ori gins of the First World War“, in Ima nuel Ge iss (ed.), July 1914. The Out-
bre ak of the First World War: Se lec ted Do cu ments (New York: Char les Scrib ner’s 
Sons, 1967), p. 53.
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гру па „Цр ни сеп тем бар“, ко ја је из ве ла низ бом ба шких ак ци ја, успе лих 

и не у спе лих атен та та и от ми ца ави о на у пе ри о ду 1971–1973, а од 1974. 

је де ло ва ла те ро ри стич ка па ле стин ска гру па Абу Ни да ла. Од по чет ка 

1972, „Цр ни сеп тем бар“ је имао и број не ме те у Евро пи. Те ро ри сти из 

гру пе „Цр ни сеп тем бар“ уби ли су 11 изра ел ских спор ти ста на олим-

пиј ским игра ма у Мин хе ну, сеп тем бра 1972. Ко му ни стич ка Ју го сла ви ја 

је 1967. пре ки ну ла ди пло мат ске од но се с Изра е лом и свр ста ла се на 

стра ну тзв. Па ле стин ске осло бо ди лач ке ор га ни за ци је ко ја је отво ре но 

по др жа ва ла те ро ри зам. За то је про сла ва ше зде се то го ди шњи це Са ра-

јев ског атен та та па ла у не згод ном тре нут ку по СФРЈ, а то је на шло од-

је ка и у тек сту об ја вље ном у Њу јорк тај мсу. Ве ро ват но да је и но ви нар 

Њу јорк тај мса био на тра гу од ре ђе них ин фор ма ци ја о ве за ма СФРЈ 

и ПЛО,68 а из тек ста је ја сно да је ју го сло вен ски зва нич ник, пот пред-

сед ник вла де БиХ др Мар ко Шу нић, имао уна пред при пре мље не те зе 

за од бра ну од ова квих на па да пред но ви на рем Њу јорк тај мса.

Ко но та ци ја ен гле ских из ра за и Са ра јев ски атен тат

У раз до бљу пре Дру гог свет ског ра та град Са ра је во се на ен гле ском 

пи сао че сто као Se ra je vo, од но сно Се ра је во. Али, глав на је зи ко слов на 

не до у ми ца ве за на за ен гле ске тер мине упо тре бље не за Са ра јев ски атен-

тат не од но си се на на чин пи са ња на зи ва гра да, већ на ен гле ске име-

ни це as sas si na tion и as sas sin, ко је су арап ског по ре кла. Ter mi nus tec hni-

cus за Са ра јев ски атен тат остао је исти у ан гло-аме рич ким тек сто ви ма 

у про те клих сто го ди на (The Sa ra je vo As sas si na tion), не за ви сно од на-

кло но сти ауто ра. Књи ге Ве сто ве, Теј ло ра и Де ди је ра пру жи ле су но ви 

оквир за по сма тра ње Прин ци па у англо-америч ком јав ном мње њу, али 

Прин цип је био и остао, у пр вом ре ду, „as sas sin“ за мејнстрим ме ди је. 

У за ви сно сти да ли се ова реч схва та у зна че њу атен та тор или уби ца 

ме ња се и ње на ко но та ци ја, а то је окол ност о ко јој је ма ло ко во дио ра-

чу на у до са да шњим пре во ди ма са ен гле ског и пре во ди ма на ен гле ски. 

68 СФРЈ је и ка сни је има ла од ре ђе не кон так те с те ро ри стич ком па ле стин ском 
ор га ни за ци јом Абу Ни да ла, што ни је про ма кло Стејт Де парт мен ту, а пре ко 
Ви ки лик са је и ши рој јав но сти по ста ла до ступ на оце на Џор џа Шул ца (Ge or ge 
P. Shulz), др жав ног се кре та ра САД, из де цем бра 1985, „да су не ке зе мље као 
што је Ју го сла ви ја скло ни је од дру гих да до пу сте сло бо ду по кре та чла но ви-
ма Абу Ни да ла, из гле да због на де да ће та ко да ку пе не што ма ло иму ни те та 
од те ро ри стич ких ака та“. Ca ble 85STA TE371963, „Abu Ni dal ter ro rist or ga ni-
za tion“, De cem ber 6, 1985. Ово ме тре ба до да ти да је Њу јорк тајмс ја вио 1989. 
да је цен тар Абу Ни да ла био у Вар ша ви и Ис точ ном Бер ли ну, а да је ње го-
во глав но при вред но пред у зе ће има ло по дру жни цу и у Ју го сла ви ји. Yous sef
M. Ibra him, „Abu Ni dal is re por tedly pla ced un der ho u se ar rest by Libyans“,
The New York Ti mes, No vem ber 28, 1989.
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Је ди ни ен ци кло пе диј ски ен гле ско-срп ско хр ват ски реч ник да је 

са мо два зна че ња ове ре чи „уби ство из по та је, муч ко уби ство“, док 

за реч as sas sin ну ди зна че ња; „уби ца ис по та је, (муч ки) уби ца, атен та-

тор“.69 Ме ђу тим, нај у ти цај ни ји ен гле ско-срп ско хр ват ски реч ник Мор-

то на Бен со на as sas si na tion пре во ди ис кљу чи во као „атен тат“, а as sas sin 

ис кљу чи во као „атен та тор“, док гла гол as sas si na te пре во ди као „уби ти 

(као атен та тор)“. Бен сон до да је и as sas si na tion at tempt као „по ку шај 

атен та та“.70 Ми ри јам–Веб сте ров реч ник ен гле ског је зи ка ну ди два зна-

че ња гла го ла as sas si na te: „1. по вре ди ти или нео че ки ва но и из дај нич ки 

уни шти ти; 2. уби ти из не над ним или тај ним на па дом, обич но из без-

лич них раз ло га“ и до да је као си но ним ни гла гол kill у зна че њу уби ти, 

док за име ни цу as sas sin да је два зна че ња: „1. По је ди нац из тај ног ре да 

му сли ма на ко ји су у вре ме Кр ста шких ра то ва те ро ри са ли не при ја те ље 

тај ним уби ством учи ње ним под ути ца јем ха ши ша; 2. осо ба ко ја уби ја, 

на ро чи то она ко ја уби ја по ли тич ки ва жну осо бу за то јер је унајм ље на 

или из фа на тич них мо ти ва.“71 

Из ме ђу зна че ња код Ри сти ћа, Си ми ћа и По по ви ћа и пре во да код 

Бен со на по сто ји при ли чан јаз, јер „муч ко уби ство“ пред ста вља не што 

што иза зи ва мо рал но гну ша ње у би ло ком дру штву ко је ни је за хва-

ће но ано ми јом, док атен тат мо же, а не мо ра да има и та кво зна че ње. 

Реч је ево лу и ра ла у са мом срп ском је зич ком стан дар ду. У ме-

ђу рат ном реч ни ку стра них ре чи „атен тат“ је од ре ђен као: „на пад, на-

си ље, по ку шај уби ства, по ку ша ни на пад на жи вот, част или имо ви ну 

дру гог“.72 Ми лан Ву ја кли ја на во ди три зна че ња ре чи атен тат: „про тив-

прав ни на пад на жи вот, има ње и част не ко га; зло чин, зло чи нач ки на-

па дај; по ку шај уби ства“.73 

По пу лар на ен ци кло пе ди ја БИГЗ-а пре пи су је Ву ја кли јин лек си-

кон, осим што под три до да је у за гра ди да атен тат мо же да бу де по-

ку шај уби ства не ке лич но сти „из по ли тич ких раз ло га“.74 Вред но сно 

нај бла же зна че ње да то је у Реч ни ку срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи-

ка, ко ји од ре ђу је „атен тат“ као: „уби ство или по ку шај уби ства не ке 

69 Sve to mir Ri stić, Ži vo jin Si mić, Vla de ta Po po vić, En ci klo pe dij ski en gle sko-srp sko-
hr vat ski reč nik, Про све та, Бе о град 1973, стр. 74.

70 Mor ton Ben son, Reč nik en gle sko-srp sko hr vat ski, srp sko hr vat sko-en gle ski, Про све-
та, Бе о град 1982, стр. 31.

71 Mer ri am-Web ster’s Col le gi a te Dic ti o nary (Spring fi eld MA: Mer ri am-Web ster, Incor-
po ra ted, 2001), р. 68.

72 Ми та Лу кић и Дра го љуб Об ра до вић, Реч ник стра них ре чи и из ра за, Ге ца Кон, 
Бе о град 1928, стр. 34.

73 Ми лан Ву ја кли ја, Лек си кон стра них ре чи и из ра за, Про све та, Бе о град 1966, 
стр. 85.

74 Po pu lar na en ci klo pe di ja, BIGZ, Бе о град 1976, стр. 75.
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(обич но по ли тич ки ис так ну те) осо бе; фиг. на пад на не чи ја пра ва, има-
ње или част.“75

Ка да се упо ре де англо-америч ка и срп ска (срп ско хр ват ска) зна-
че ња уоч љи ве су бит не раз ли ке. Из Ми ри јам-Веб сте ро вог реч ни ка сле-
ди да је as sas sin и оби чан уби ца, што реч атен та тор те шко да мо же да 
бу де у срп ском је зи ку. По ред то га, то мо же би ти и осо ба ко ју по кре ћу 
„фа на тич ки мо ти ви“, док у срп ском је зи ку та кву осо бу по кре ћу по-
ли тич ки раз ло зи. Због све га то га, ко но та ци ја ен гле ског је зи ка упу ћу је 
на фа на тич ног уби цу, а ко но та ци ја срп ског је зи ка на по ли тич ке раз-
ло ге уби ства. Осим то га, as sas si na te је у ен гле ском си но ним но с уби ти 
и мо же да се ал тер на тив но упо тре би уме сто kill, док та ква мо гућ ност 
у срп ском не по сто ји. За то је у ен гле ском as sas sin не што не мно го раз ли чи то 
од про стог уби це, док је на срп ско(хр ват ско)м је зи ку атен та тор си но ним за 
по ли тич ког уби цу ко га мо гу да ру ко во де и „на пред не“ и „на зад не“ иде је.

Пре вод ко ји би ви ше во дио ра чу на о при зву ку гла сио би „атен-
тат-уби ство“, или мо жда „уби ство-атен тат“, за as sas si na tion, а за реч 
as sas sin „атен та тор-уби ца“ од но сно „уби ца-атен та тор“, и то са мо у оним 
слу ча је ви ма у ко ји ма уби ство у ен гле ском из вор ни ку има и по ли тич-
ки оквир, док бу у свим оста лим зна чи ла на про сто уби цу. Услед ове 
ко но та тив не раз ли ке, гу би се че сто из ви да при звук мо рал не осу де, 
па и су лу до сти, ко је ре чи as sas si na tion и as sas sin но се у ен гле ском, а 
које су за не ко ли ко ни јан си сна жни је не го осу да ко ју мо гу, а не мо ра-
ју, да са др же ре чи „атен тат“ и „атен та тор“ у срп ско(хр ват ско)м је зи ку.
Ка рак те ри сти чан је чла нак Њу јорк тај мса из 1980. у ко ме се на ја вљу-
ју зим ске олим пиј ске игре у Са ра је ву као до бра при ли ка за овај град 
и Ју го сла ви ју, и на гла ша ва се да се град ски оци Са ра је ва на да ју да 
ће овај град „сте ћи ре пу та ци ју по не чем дру гом не го што је атен тат-
уби ство [as sas si na ti on].“76 Очи глед но је да пи сац тек ста кон тра сти ра 
лошу про шлост с мо гу ћом по вољ ном бу дућ но шћу и да, у том кон тра-
сту, не га ти ван део па ра пред ста вља реч „as sas si na tion“ чи ји би пре-
вод као прост атен тат за не ма рио основ ни при звук уби ства, па чак и 
муч ког уби ства, ко ју ова реч у ен гле ском је зи ку но си. Раз ма тра ју ћи 
екс пре сив не ин тен ци је при пре во ђе њу во де ћи српски ан гли ста Бо рис 
Хле бец при ме ћу је: „Ако пре во ди лац пре ве де са мо по вр шин ски слој, а 
под текст оста ви у мра ку, по ру ка би би ла пре не се на са мо јед ним де лом 
и, шта ви ше, би ла би из о па че на.“77

75 Реч ник срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка, Ма ти ца срп ска и Ма ти ца хр ват ска, 
Но ви Сад и За греб 1967, том 1, стр. 106.

76 R. W. Ap ple Jr., „Sa ra je vo Awa i ting a Chan ge of Ima ge“, The New York Ti mes, Fe-
bru ary 24, 1980, p. 4.

77 Бо рис Хле бец, „Стил ска адаптaција екс пре сив них ин тен ци ја“, in: Anet te Đu-
ro vić (hrsg.), Fre i he it und Ve rant wor tung – Et hik und Mo ral in der Tran sla tion, 
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Дру га по те шко ћа до ла зи од гла го ла ко ји се од но се на не по сред-

ну и по сред ну узроч ност у ен гле ском је зи ку, а овим гла го ли ма су раз-

ли чи ти англо-америч ки ауто ри од ре ђи ва ли оце ну до ме та Са ра јев ског 

атен та та, од но сно из ра жа ва ли став о то ме да ли је овај до га ђај иза звао 

Пр ви свет ски рат или му био са мо по вод. С ен гле ским име ни ца ма 

ствар сто ји лак ше. Ако је атен тат био ca u se од но сно узрок, он да је ти ме 

овом до га ђа ју дат ранг иза зи ва ча ра та. Ако су са ра јев ски пуц њи би ли 

im me di a te ca u se, што би био „не по сре дан узрок“ и не што у ен гле ском 

је зи ку нај бли же срп ско(хр ват ско)м по вод, pre text (ис при ка, из го вор) 

или trig ger (оки дач, вар ни ца), он да је ствар ни узрoк Ве ли ког ра та не-

где дру где, а не у Са ра јев ском атен та ту. С ен гле ским гла го ли ма ствар 

је за мр ше ни ја, а по себ но са сло же ним гла го ли ма као што су to uch off 

и set off. Код гла го ла set off пре вод би мо гао би ти и по кре ну ти и иза-

зва ти,78 што у од но су на од го вор ност за из би ја ње ра та да је при лич но 

раз ли чи те ре зул та те, док је код гла го ла to uch off зна че ње не што бли-

же иза зи ва њу не го от по чи ња њу, али је ствар код оба гла го ла ма ње од-

ре ђе на не го код ca u se и pro vo ke ко ји би не дво сми сле но упу ћи ва ли на 

узро ко ва ње и иза зи ва ње.

Све ове ни јан се по треб но је има ти у ви ду ка да се чи та ју из вор ни 

тек сто ви на ен гле ском је зи ку, али и ка да се пре во де тек сто ви са срп-

ског на ен гле ски је зик. За ни мљи во је да је Ре бе ка Вест би ла на тра гу 

овог про бле ма и да је у свом чу ве ном пу то пи су упо ре до уз реч as sas-

si na tion ко ри сти ла и фран цу ску вер зи ју at ten tat.

Прин цип и Мла да Бо сна у ко му ни стич кој Ју го сла ви ји 

од че тр де се те до пе де се те го ди шњи це атен та та, 1954–1964.

Пр ва ве ли ка го ди шњи ца Са ра јев ског атен та та у ко му ни стич кој 

Ју го сла ви ји би ла је 1954. Пре то га ко му ни стич ке вла сти су на сва зво на 

об но ви ле Со лун ски про цес, с ци љем ре ха би ли та ци је пу ков ни ка Дра-

гу ти на Ди ми три је ви ћа Апи са, ше фа вој не кон тра о ба ве штај не слу жбе 

у Кра ље ви ни Ср би ји. Ва жни ја од ре ха би ли та ци је би ла је мо гућ ност ко ја 

се пру жи ла но вим ко му ни стич ким вла сти ма да ба це ља гу на ре ген та 

Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, пре ми је ра Ни ко лу Па ши ћа и пу ков ни-

ка Пе тра Жив ко ви ћа, глав не про та го ни сте Со лун ског про це са. Ако је 

Phi lo lo gische Fakultät der Universität, Bel grad, 2002, стр. 15. За хва љу јем се 
проф. Хле бе цу на ко мен та ри ма по во дом пи та ња пре во ђе ња ових ре чи.

78 Ми ри јам–Веб сте ров реч ник на во ди ме ђу зна че њи ма овог гла го ла и „to set in 
mo tion“ од но сно по кре ну ти, али и „to ca u se to be gin“ од но сно „про у зро ко ва-
ти да поч не“. Mer ri am-Web ster’s Col le gi a te Dic ti o nary, p. 1069. Cf. Бо рис Хле бец 
(ред.), Стан дард ни реч ник ен гле ско-срп ски, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град 2012, 
стр. 775. 



Hereticus, 1–2/2015 Слободан Г. Марковић

36

у пи та њу би ло суд ско уби ство, и по сту пак у ко ме су из ми шља ни до ка зи, 

он да је ко му ни стич ка Ју го сла ви ја мо гла да уз вра ти свим кри ти ча ри ма 

на За па ду и у еми грант ским кру го ви ма да је њен суд ски си стем, по себ-

но 1944–1946, био ар би тра ран, ли шен вла да ви не пра ва, и пре вас ход но 

усме рен на про гон по ли тич ких не ис то ми шље ни ка. Аме рич ка штам па 

би ла је по себ но осе тљи ва на Мoсковск о су ђе ње пољ ским па три о та ма 

и про цес ге не ра лу Ми ха и ло ви ћу, ко ји је де ло вао као по на вља ње прет-

ход ног мо сков ског.79 По ли тич ки про це си су ство ри ли ве о ма лош ути-

сак у САД о но вој Ју го сла ви ји и ње ном прав ном си сте му. За то је и за 

уну тра шње и за ино стра не по тре бе би ло по треб но на ћи ба рем је дан 

спо ран прав ни по сту пак у ко ји је био уме шан врх бив ше Кра ље ви не. 

Је дан од прав но нај спор ни јих про це са из вре ме на Кра ље ви не Ср би је, 

од 1903. на да ље, упра во је био Со лун ски про цес из апри ла–ју на 1917. 

Овај по сту пак, во ђен пред срп ским Вој ним су дом за офи ци ре у Со лу-

ну, и са вре ме ни ци ма је де ло вао као мон ти ран, уз ре ген та и пре ми је ра 

као глав не ар хи тек те про це са из по за ди не. Ис ход овог про це са би ло је 

стре ља ње пу ков ни ка Ди ми три је ви ћа-Апи са, ма јо ра Љу бо ми ра Ву ло ви ћа 

и Ра де та Ма ло ба би ћа 26. ју на 1917. Прет ход но је пре ми јер Па шић био 

скло ни ји да жр тву је, у вре ме ра та, пре ко по треб ну ко а ли ци о ну вла ду 

не го да пред ло жи ре ген ту по ми ло ва ње свих ко је је Вој ни суд осу дио 

на смрт, ка ко су зах те ва ли ње го ви ко а ли ци о ни парт не ри.

Ак ци ју за ре ха би ли та ци ју по ве ли су Алек сан дар Ран ко вић, ми-

ни стар уну тра шњих по сло ва ФНРЈ, као и ви со ки ко му ни стич ки зва-

нич ник Мо ша Пи ја де (1890–1957). У вре ме при пре ма за прав ну ре-

ха би ли та ци ју згод но је па ла од бра на док тор ске ди сер та ци је Ми ла на

Ж. Жи ва но ви ћа, Апи со вог не ћа ка, ко ји је од бра нио те зу пред ко ми си-

јом у Срп ској ака де ми ји на у ка у ко јој су би ли Ми лан Бар тош и Мо ша 

Пи ја де.80 Пи ја де је био ве о ма за до во љан Жи ва но ви ће вом те зом, чи ји 

је циљ био да у пот пу но сти оправ да Апи са, а ко ја је две го ди не ка сни-

је об ја вље на као књи га.81 

Што се ти че са мог об но вље ног по ступ ка, он је одр жан у ју ну 

1953. У ње му су два кључ на све до ка са Со лун ског про це са при зна ла 

ла жно све до че ње. Не пра вил но сти овог по ступ ка ис ко ри сти ле су но ве 

79 За из бор чла на ка об ја вље них тим по во дом ви де ти: Ge ne ral Mi ha i lo vich. The 
World’s Ver dict with a for еwоrd by F. A. Vo igt (Glo u ce ster: John Bel lows Ltd., 
1947). По себ но кри тич но пре ма су ђе њу би ло је уред ни ково сло во Њу јорк тај-
мса од 16. ју ла 1946: Edi to rial, „Mik ha i lo vitch“, The New York Ti mes. 

80 Da vid Mac ken zie, The Exo ne ra ti on of ’Black Hand’ 1917–1953 (Bo ul der Co.: East 
Euro pean Mo no graphs, 1998), стр. 282.

81 Ми лан Ж. Жи ва но вић, Пу ков ник Апис. Со лун ски про цес хи ља ду де вет сто се-
дам на е сте. При лог за про у ча ва ње по ли тич ке исто ри је Ср би је од 1903. до 1918. 
год, Кул ту ра, Бе о град 1955.
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вла сти и Вр хов ни суд НР Ср би је је, удо во ља ва ју ћи „зах те ви ма чо веч-

но сти, прав де и пра во су ђа“, по ни штио од лу ку из 1917. Од ред ни ца 

о Со лун ском про це су по ве ре на је у по лу зва нич ној Ен ци кло пе ди ји Ју го-

сла ви је упра во Ми ла ну Жи ва но ви ћу, ко ји је Со лун ски про цес при ка зао 

као де ло ре ген та Алек сан дра и пре ми је ра Ни ко ле Па ши ћа.82

Ре ха би ли та ци ја Апи са отво ри ла је по ле ми ку у бе о град ским днев-

ним ли сто ви ма. Нај пре је Ми лан Бар тош об ја вио текст о Со лун ском 

про це су у На род ној ар ми ји. По окон ча њу об но вље ног по ступ ка, др Пр-

во слав Ва си ље вић, адво кат пред ла га ча ре ха би ли та ци је на об но вље ном 

пост пу ку, об ја вио је у По ли ти ци два члан ка за сно ва на на сво јој од бра ни 

Апи са 5. и 17. jула 1953.83 На Бар то ше ве, Жи ва но ви ће ве и Ва си ље ви-

ће ве ста во ве оштро су ре а го ва ли Вла ди мир Де ди јер и Бран ко Па ви ће-

вић. Они су об ја ви ли два члан ка у бе о град ском ча со пи су Но ва ми сао. 

По себ но су оспо ри ли про гре сив ну при ро ду ор га ни за ци је „Ује ди ње ње 

или смрт“, ко ју су сма тра ли за крај ње де сно кри ло „ве ли ко срп ског 

шо ви ни зма“. Ауто ри су на па ли и ко ми си ју за од бра ну те зе у СА НУ 

ко ја је при хва ти ла Жи ва но ви ћев док то рат, днев ни лист По ли ти ку, па 

чак и де ло ве обра зло же ња суд ске од лу ке о ре ха би ли та ци ји. Де ди јер 

је ка сни је ре ви ди рао по је ди не ста во ве ко је је из нео у овој по ле ми-

ци, али је остао до сле дан не га тив ној оце ни Апи со ве тај не ор га ни за ци-

је.84 Кри ти ке Де ди је ра и Па ви ће ви ћа об ја вље не су у са же том об ли ку

25. и 26. ав гу ста у зва нич ном пар тиј ском днев ни ку Бор ба, а то ком ав-

гу ста по ле ми ка се во ди ла и у са мој По ли ти ци из ме ђу ре дак циј ског 

ко ле ги ју ма, Де ди је ра и Па ви ће ви ћа, и Пр во сла ва Ва си ље ви ћа.85 Ова 

рас пра ва отво ри ла је пи та ње срп ске (од но сно ве ли ко срп ске, ка ко су 

твр ди ли Де ди јер и Па ви ће вић) и ју го сло вен ске на ци о нал не иде о ло ги-

је у окви ру ор га ни за ци је „Ује ди ње ње или смрт“, и, по пр ви пут, чу ле 

су се и од ре ђе не по хва ле ве за не за ову ор га ни за ци ју.

Ре ха би ли та ци ја Апи са до шла је у подесан час за обе ле жа ва ње 

го ди шњи це Са ра јев ског атен та та ко ја је па да ла на ред не го ди не. По што 

82 Mi lan Ž. Ži va no vić, „So lun ski pro ces“, En ci klo pe di ja Ju go sla vi je, Ју го сла вен ски 
лек си ко граф ски за вод, том VII, За греб 1968, стр. 432–433.

83 Ми лан Бар тош, „Со лун ски про цес ни је био оби чан зло чин“, На род на ар ми-
ја, 11. ју ни 1953, стр. 1. Пр во слав Ва си ље вић, „Ор га ни за ци ја ’Ује ди ње ње или 
смрт!’“, По ли ти ка, 5. ју ли 1953, стр. 4. Idem., „По за ди на Со лун ског про це са“, 
По ли ти ка, 17. ју ла 1953, стр. 6.

84 Је да на ест го ди на по сле ове по ле ми ке Де ди јер је и да ље сма трао: „Апи сов про-
грам имао је са стој ке ис точ но пра во слав ног кле ри ка ли зма док је Прин ци пов 
био ате и стич ки.“ Vla di mir De di jer, „Sa ra je vo. Fifty Years af ter“, Fo re ign Af fa irs, 
vol. 42, No. 4 (July 1964), стр. 579.

85 Це ло је да на е сто по гла вље Ма кен зи је ве књи ге, под на сло вом „Кон тро вер са се 
на ста вља“, по све ће но је овој по ле ми ци. Da vid Mac ken zie, The Exo ne ra ti on of 
’Black Hand’, pp. 256–280.
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је ре ха би ли то ван Апис, ни је ви ше би ло раз ло га да се отво ре ни је не го-

во ри и о Са ра јев ском атен та ту и по кре ту ко ји је из не дрио атен та то ре. 

Про блем Мла де Бо сне био је у то ме што су ње не при ста ли це то ком 

ра та са мо де ли мич но би ле на стра ни НОП-а. Окол ност да је бра та нац 

Га ври ла Прин ци па, Сло бо дан Прин цип Се љо, био пр во бо рац, и да је 

про гла шен за на род ног хе ро ја, го во ри ла је по зи тив но у ко рист по кре-

та Мла да Бо сна. И Му ста фа Го лу бић је био по зна ти ко му ни ста, али је 

ње го ва ли кви да ци ја 1941. и до да нас не раз ја шње на. Би ло је ме ђу мла-

до бо сан ци ма и оних ко ји су то ком ра та би ли бли ски по кре ту ге не ра ла 

Ми ха и ло ви ћа (До бро слав Јев ђе вић), ко ји су ра ди ли у Ми ни стар ству 

про све те при ма ри о нет ској „вла ди“ ге не ра ла Не ди ћа (Цвет ко По по вић), 

или ко ји су би ли чла но ви и зва нич ни ци про фа ши стич ког по кре та Збор 

(Рат ко Па ре жа нин). И нај ви ше ран ги ра ни мла до бо са нац, и је дан од 

сед мо ри це уче сни ка Са ра јев ског атен та та, Ва са Чу бри ло вић, имао је 

од ре ђе не би о граф ске по дат ке ко ји су га до во ди ли у пи та ње код но вих 

вла сти. Он је пре ра та био се кре тар Срп ског кул тур ног клу ба Сло бо да-

на Јо ва но ви ћа, ко га је но ви ре жим осу дио 1946. као рат ног зло чин ца. 

Томе упр кос, он је као члан ко а ли ци о ног парт не ра КПЈ, Зе мљо рад-

нич ке стран ке, ушао у вла ду ДФЈ 1945, и оба вљао ду жност ми ни стра 

шу мар ства до 1951. Ње го вим за ла га њем спа сен је Цвет ко По по вић, 

ко ји је од 1943. био на чел ник за основ ну на ста ву при Ми ни стар ству 

про све те у Не ди ће вој „вла ди“. Са чу ва на је Чу бри ло ви ће ва из ја ва од 

20. ја ну а ра 1945. ко ја је написана да По по ви ћ из бег не ко му ни стич ки 

про гон.86 У вре ме обе ле жа ва ња че тр де сет го ди на атен та та, дво ји ца мла-

до бо са на ца би ли су по ли тич ки еми гран ти: До бро слав Јев ђе вић (1895–

–1962) и Рат ко Па ре жа нин (1898–1981), од ко јих је Јев ђе вић про гла шен 

од стра не ко му ни ста за рат ног зло чин ца. Ко нач но, је дан од во де ћих 

идео ло га Мла де Бо сне, Ди ми три је Ми три но вић (1887–1953), оти шао је 

у прав цу иде а ли зма и ми сти ци зма, и са мим тим је до вео и цео по крет 

у сум њу пред но вим ате и стич ким вла сти ма. 

Ре ха би ли та ци ја Апи са олак ша ла је мо гућ ност да се Мла да Бо сна 

зва нич но сла ви у ко му ни стич кој Ју го сла ви ји. Ка да је Во ји слав Бо ги ће-

вић (1896–1981), та ко ђе мла до бо са нац, об ја вио сте но граф ске бе ле шке 

86 У из ја ви Чу бри ло вић ка же: „Укуп но узев ши Цвет ко По по вић као кон зер ва ти вац 
на ци о на ли ста мо гао је има ти на че лан став про тив На род но-осло бо ди лач ког 
по кре та. Не ве ру јем да је из то га ста ва ишао да ље у бор бу. Ме ђу тим, ње го ва 
про шлост као са ра јев ског атен та то ра, ње го ва струч ност у по слу, са ве сност 
у ра ду и ис прав ност као чо ве ка и на став ни ка, ње го во ни чим ока ља но по ште ње 
и љу бав за ову зе мљу на ме ће и они ма ко ји му су де да нас за ње го ва де ла, ве-
ли ке об зи ре...“ „Из ја ва Ва се Чу бри ло ви ћа о Цвет ку По по ви ћу“, у: др Здрав ко 
Ан то нић, Чу бри ло ви ћи 1914. и ка сни је, Бал ка но ло шки ин сти тут СА НУ, Бео-
град 1999, стр. 403–406.
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са Са ра јев ског су ђе ња, он се упра во и по звао на об но вље ни Со лун ски 
про цес. Ка ко је ис та као: „Ју го сло вен ска вла да [мисли се на ју го сло-
вен ске кра љев ске ме ђу рат не вла де, прим. С.Г.М.] ни је мо гла об ја ви ти 
сте но грам она кав ка кав је, јер би он мо гао да иза зо ве тра же ње ре ви-
зи је Со лун ског про це са, а сва ка ди ску си ја у ве зи са со лун ском афе ром 
не са мо што ни је би ла по жељ на, не го је и за бра њи ва на. У дру ги план 
би до шла сло бо до ум ност и на пред но др жа ње уче сни ка у Са ра јев ском 
атен та ту, од но сно при пад ни ка Мла де Бо сне, што та ко ђер ни је од го-
ва ра ло кон зер ва тив ним и ре ак ци о нар ним схва та њи ма ко ја су код нас 
вла да ла из ме ђу два ра та.“87 Дру гим ре чи ма, ис па да ло је да Бо ги ће вић, 
и сâм на ви со кој функ ци ји, као ди рек тор Др жав ног ар хи ва НР Бо сне 
и Хер це го ви не, об ја вљи ва њем бе ле шки до вр ша ва по сао су да. 

Сте но граф ске бе ле шке су од штам па не у де цем бру 1954, а њи-
хо ва при пре ма омо гу ћи ла је Бо ги ће ви ћу да нај по год ни је де ло ве о по-
кре ту ко ме је лич но при па дао пла си ра ши рој јав но сти на че тр де се ту 
го ди шњи цу атен та та, шест ме се ци ра ни је. По ли ти ка је 27. и 28. ју на 
по све ти ла по две це ле стра не го ди шњи ци атен та та. Пр вог да на об ја-
вљен је текст Да ни ла Или ћа „Наш на ци о на ли зам“, ко ји при ка зу је јед-
ног уве ре ног со ци ја ли сту, као и текст Ва се Чу бри ло ви ћа под на сло вом 
„Са ра јев ски атен тат.“ По то њи текст се за вр ша ва опо ме ном да тре ба да 
се ра ди на исто ри ји ре во лу ци о нар ног омла дин ског по кре та: „Ва жан 
и ина че због сво га оп ште ју го сло вен ског ка рак те ра и про гре сив но сти, 
он за слу жу је да бу де ви ше но до сад про у ча ван упра во у ве зи са Са ра-
јев ским атен та том, јер су из ње го ве сре ди не из и шли 28. ју на 1914.“88 
Тек сто ви ма Или ћа и Чу бри ло ви ћа Мла да Бо сна је чвр сто ве за на за 
ре во лу ци о нар ни по крет.

На ред ног да на об ја вље не су успо ме не Ива Крањ че ви ћа на там-
но ва ње у Те ре зи ну, као и раз го вор с нај по зна ти јим адво ка том од бра не 
др Ци стле ром, али и текст Во ји сла ва Бо ги ће ви ћа под на сло вом „Су-
ђе ње атен та то ри ма“. У ње му је Бо ги ће вић ода брао оне де ло ве из сте-
но граф ских бе ле шки у ко ји ма Прин цип из ја вљу је да је ате и ста, а да је 
по убе ђе њу „на ци о на ли ста Ју го сло вен“ ко ји те жи „за ује ди ње њем свих 
Ју го сло ве на у би ло ко ју др жав ну фор му.“89 Пре све га тек сто ви ма Бо ги-
ће ви ћа и Чу бри ло ви ћа, у пот пно сти је ле ги ти ми зо ва на Мла да Бо сна, 
а с њом и Прин цип, као де ло ви ју го сло вен ског по кре та, и по вред но-
сти ма бли ски по то њим ко му ни сти ма.

87 Vo ji slav Bo gi će vić, „Uvod“, u: Idem, Sa ra jev ski aten tat. Iz vor ne ste no graf ske bi lje-
ške sa glav ne ras pra ve pro tiv Ga vri la Prin ci pa i dru go va odr ža ne u Sa ra je vu 1914 g., 
Др жав ни ар хив НР БиХ, Са ра је во 1954, стр. 2.

88 Ва са Чу бри ло вић, „Са ра јев ски атен тат, 1914–1918“, По ли ти ка, 27. ју на 1954, 
стр. 7.

89 Во ји слав Бо ги ће вић, „Су ђе ње атен та то ри ма“, По ли ти ка, 28. ју на 1954, стр. 5.
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По ли ти ка је исто вре ме но об ја ви ла и текст Ве се ли на Ма сле ше 

(1906–1943) о Мла дој Бо сни у три на став ка (26–28. ју на).90 Ма сле ша је 

био ис так ну ти ко му ни ста и пр во бо рац ко ји је по сле ра та про гла шен за 

на род ног хе ро ја (де цем бра 1951). Ње гов за кљу чак за мла до бо сан це је 

био: „за сит ни ре а ли зам би ли су су ви ше ја ки, за ре во лу ци о нар ни ре а-

ли зам би ли су су ви ше сла би... Ни су мо гли и ни су хте ли са они ма ко ји 

су се одво ји ли од на ро да, ко је му се на жа лост ни они са ми ни су уме ли 

при бли жи ти, иако ни су бе жа ли од ње га. Ми сли ли су да ра де за ње га, 

ма кар и без ње га. И то је би ло нај глав ни је пи та ње на ко је ни су уме-

ли на ћи од го вор.“91 На овај на чин По ли ти ка је про сла ви ла Прин ци па 

и Мла ду Бо сну, али и скре ну ла па жњу на то да су мла до бо сан ци би ли 

бли ски ре во лу ци о на ри ма, али да им је не до ста ја ло оно што од ли ку је 

пра ве ко му ни сте – ве за с на ро дом. 

Ова го ди шњи ца под ста кла је и об ја вљи ва ње ме мо а ра Иве Крањ-

че ви ћа, а пет го ди на ка сни је и Дра га Љу би бра ти ћа.92 Обе ле жа ва ње ју-

би ле ја уте ме љи ло је и Мла ду Бо сну и Са ра јев ски атен тат као де ло ве 

за јед нич ке ју го сло вен ске исто ри је.

Пе де се ту го ди шњи цу атен та та По ли ти ка је обе ле жи ла ду гим 

фељ то ном об ја вљи ва ним у ју ну и ју лу у 41 на став ку. У увод ном па ра-

гра фу аутор Бог дан Гле до вић је на звао Прин ци па „ве ли ки на ци о нал ни 

ре во лу ци о нар ни бо рац на шег на ро да“ ко ји је окон чао жи вот „но си о ца 

аустро у гар ске ти ра ни је и роп ства над на шим на ро дом“.93 Обе ле жа-

ва ње по ла ве ка од атен та та иза зва ло је ве ли ко ин те ре со ва ње у све ту. 

Том при ли ком мно ги ту ри сти су до шли у Са ра је во из за пад них зе ма-

ља. Ка рак те ри стич но је да са ра јев ски до пи сник По ли ти ке по ми ње да 

се 27–28. ју на у глав ном гра ду БиХ на ла зи ло „мно го стра них по се ти-

ла ца“, али да уоп ште не по ми ње да је би ло до ма ћих го сти ју.94 Ово ме 

тре ба до да ти и из ве штај до пи сни ка Њу јорк тај мса, Деј ви да Бајн де ра, да 

је све ча но сти ма при су ство ва ло са мо око 200 ме шта на. Та ко ис па да да 

је овај ју би леј, у сми слу бро ја оних ко ји су по се ти ли Са ра је во, иза звао 

да ле ко ве ћу па жњу на За па ду не го у са мој Ју го сла ви ји. Ме мо ри јал ној 

90 У пи та њу је оде љак из ње го ве сту ди је о Мла дој Бо сни, ко ја је, с пред го во ром 
Ми ло ва на Ђи ла са, об ја вље на 1945. у Са ра је ву. Ве се лин Ма сле ша, Мла да Бо-
сна, Др жав но из да вач ко пред у зе ће Бо сне и Хер це го ви не, Са ра је во 1945.

91 Ве се лин Ма сле ша, „Мла да Бо сна“, По ли ти ка, 28. ју на 1954, стр. 4.

92 Ivan Kranj če vić, Uspo me ne jed nog uče sni ka u Sa ra jev skom aten ta tu, Свје тлост, Са-
ра је во 1954, дру го из да ње: Свје тлост, Са ра је во 1964; Дра го Љу би бра тић, Га-
ври ло Прин цип, Но лит, Бе о град 1959.

93 Бог дан Гле до вић, „Сара јев ски атен тат“, По ли ти ка, 21. ју на 1964. Фељ тон је 
по чео 21. ју на, а по след њи на ста вак об ја вљен је 31. ју ла 1964. 

94 Асим Гру хо њић, „’Мла да Бо сна’ – бо рац за је дин ство срп ске, хр ват ске и му-
сли ман ске омла ди не“, По ли ти ка, 28. ју на 1964, стр. 5.
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сед ни ци у Са ра је ву при су ство ва ли су чел ни ци Бо сне и Хер це го ви не 

и Гра да Са ра је ва, али не и зва нич ни ци СФРЈ. Све ча но сти ма је та ко дат 

ре пу блич ки и ло ка лни ка рак тер. 

У од но су на Кра ље ви ну Ју го сла ви ју, ко ја ни је по сла ла ни јед ног 

зва нич ни ка на от кри ва ње пло че Га ври лу Прин ци пу у Са ра је ву 1930. 

и ко ја је при та је но обе ле жи ла и осве ће ње спо мен-ка пе ле „ви дов дан-

ским хе ро ји ма“, ко му ни стич ка Ју го сла ви ја се по ка за ла мно го скло ни-

јом да зва нич но про сла ви акт са ра јев ских атен та то ра, али му је и она 

да ла ло ка лни ка рак тер, из очи глед ног об зи ра пре ма мо гу ћим ре ак ци-

ја ма у ино стран ству. Да је и ко му ни стич ка Ју го сла ви ја о то ме мо ра ла 

да во ди ра чу на, по ка зу је и по вла че ње ста туе Га ври лу Прин ци пу, чи ји 

је мо дел у гип су, де ло ва ја ра Афа на Хо зи ћа, ура ђен пре обе ле жа ва ња 

го ди шњи це и „при вре ме но по ста вљен на оба ли Ми љац ке, тач но пре ко 

пута исто риј ског ме ста“. О то ме је, пун ен ту зи ја зма, ја вио до пи сник 

По ли ти ке ко ји је и пре нео ути ске гру пе гра ђа на Са ра је ва ко ји су „јед-

но ду шни у ми шље њу“ да се „спо ме ник од брон зе по ста ви на ме сту ода-

кле је Прин цип пу цао.“95 Мо гу ће је да је про це ње но да би по ста вља ње 

спо ме ни ка Прин ци пу мо гло да бу де не по вољ но при мље но у за пад ним 

зе мља ма и да се за то од овог про јек та од у ста ло. 

Из до пи са об ја вље них у Тај мсу и Њу јорк тај мсу про из ла зи и да 

су ло кал ни зва нич ни ци до би ли упут ства да пред стра ним до пи сни ци-

ма ми ни ми зу ју зна чај ко ји се овој про сла ви да је у Ју го сла ви ји. Та ко 

је Тајмс из ве стио: „Око 300 осо ба се оку пи ло да обе ле жи, а не да про-

сла ви ову при ли ку, што су се го вор ни ци му чи ли да на гла се, иако су 

пуц њи ис па ље ни у Са ра је ву утр ли пут ује ди ње њу Ју жних Сло ве на.“96

До пи сник Њу јорк тај мса Деј вид Бајн дер је, у тек сту об ја вље ном на са му 

го ди шњи цу, при ме тио да се Прин цип са да „сма тра као хе рој по кре та за 

ства ра ње ју жно сло вен ске др жа ве сло бод не од пот пе ти ца аустриј ских 

и тур ских чи за ма.“ Под ву као је да у Са ра је ву по сто ји мост с ње го вим 

име ном, али не ма ње го ве ста туе, „ни ти има ика квих су ве ни ра с ње го-

вим ли ком на про да ју“.97 

Оно што ни је по шло за ру ком ју го сло вен ској вла ди 1930, ко ја је 

би ла из ло же на се ри ји не по вољ них тек сто ва у Тај мсу, иако је же ле ла 

да пред ста ви от кри ва ње пло че Прин ци пу као пот пу но при ват ну ствар, 

по ло вич но је по шло за ру ком ко му ни стич ким вла сти ма 1964, упр кос 

чи ње ни ци да су све ча но сти ма при су ство ва ли ви со ки пред став ни ци

95 Асим Гру хо њић, „Где по ста ви ти спо ме ник Га ври лу Прин ци пу. (Пред 50-го ди-
шњи цу Са ра јев ског атен та та)“, По ли ти ка, 14. март 1964.

96 Our own cor re spon dent, „Sa ra je vo Sho o ting Com me mo ra ted“, The Ti mes, No. 56050, 
Ju ne 29, 1964, p. 9, a.

97 Da vid Bin der, „Sa ra je vo Mar king First Shot of World War I“, Ju ne 28, 1964, p. 20.
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СР Бо сне и Хер це го ви не. До пи сник Њу јорк тај мса Бајн дер је при ме-

тио: „Све ча но сти ни су чак ни по здра вље не од Ју го сло вен ске вла де, а 
та чи ње ни ца из гле да да ука зу је на то да су јој од врат ни те ро ри стич ки 
чи но ви од 28. ју на 1914. Ме мо ри јал ни про грам ко ји је по чео прет ход не 
но ћи се ћа њи ма, и уз не што чи та ња по е зи је, из вео је при ват ни од бор.“98

Њу јорк тајмс је имао још јед ног из ве шта ча из Са ра је ва, Џо зе фа 
Бе ри ја (Jo seph A. Ba rry), ко ји је на пи сао оп се жан при лог за не дељ ни 
ма га зин Њу јорк тај мса. Он је при ме тио да су се ју го сло вен ски ко му-
ни сти на шли у не згод ном по ло жа ју по во дом про сла ве пет де се тле ћа 
Прин ци по вог де ла. „Они су до ве де ни у не при ли ку из два раз ло га. Пр во, 
вла сти зна ју ису ви ше до бро да, ма да Прин цип мо же да бу де на ци о нал-
ни хе рој обич них љу ди у Ју го сла ви ји, он је мла ди лу дак Пр вог свет ског 
ра та за оста так све та, укљу чу ју ћи и оста так ко му ни стич ког бло ка.“99 Као 
чо ве ка зва нич но за ду же ног да обес хра бри стра не до пи сни ке да пи шу о 
го ди шњи ци атен та та Бе ри је на вео град ског се кре та ра за ин фор ми са ње 
Са ра је ва, Му ра та Ку сту ри цу, ко ји је на ње га оста вио при ја тан ути сак, 
а за ко га је за бе ле жио: „Ве ћи део овог ме се ца, Ку сту ри ца се са ста је с 
оп штин ским слу жбе ни ци ма по во дом то га ка ко да од мог не но ви на ри ма 
да се сја те у Са ра је во ра ди при че о го ди шњи ци.“100 Он је ин тер вју и сао 
и јед ног од пре жи ве лих мла до бо са на ца Хам ди ју Ник ши ћа. Пи тао га је 
да ли зна да вла сти ми ни ма ли зу ју го ди шњи цу и до био сле де ћи од го вор: 
„’Знам’, ре че ста рац, ’због ме ђу на род них од но са. Кра ље ви и кра љи це 
још по сто је.’“ Рас пи ту ју ћи се по гра ду, за кљу чио је да са ра јев ски рад-
ни ци по др жа ва ју да им де цу во де у Прин ци пов му зеј.101

Бе ри је до пу нио Бајн де ра та ко што је ја сно са оп штио да ор га ни-
за ци ја про сла ве го ди шњи це атен та та у Са ра је ву ни је би ла при ват на, 
али је исто вре ме но уочио да се Са вез ко му ни ста осе ћао не ла год но око 
це лог до га ђа ја. Бе ри јев текст до пу ња ва ин тер вју Пре дра га Па ла ве стре, 
нај ве ћег ис тра жи ва ча књи жев ног на сле ђа Мла де Бо сне. Док се Де ди је-
ро ва књи га по ја ви ла 1966, ње го ва књи га о књи жев но сти Мла де Бо сне је 
об ја вље на прет ход не го ди не. Па ла ве стра је, се ћа ју ћи се обе ле жа ва ња 
пет де се тле ћа Са ра јев ског атен та та 1992. при ме тио: „Те 1964. го ди не је 
би ла про сла ва пе де се то го ди шњи це Са ра јев ског атен та та, и та про сла ва 
ни је баш озна че на нај бо ље. Би ло је при го во ра да је то на ци о на ли стич-
ки по крет. Мо јој књи зи је ста вље но у грех да ја пре ве сла вам је дан део 

бо сан ске књи жев не тра ди ци је у срп ску кул тур ну сфе ру. Али сам ја, 

98 Da vid Bin der, „Only a Few in Sa ra je vo mark 1914 As sas si na tion“, The New York 
Ti mes, Ju ne 29, 1964, p. 3.

99 Jo seph A. Ba rry, „Sa ra je vo Re vi si ted, 50 Years Af ter“, The New York Ti mes Ma ga-
zi ne, Sun day, Ju ne 28, 1964, p. 15.

100 Ibid.

101 Ibid., p. 16.
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мо рам при зна ти, ипак, као и Вла ди мир Де ди јер, до био ше сто а прил ску 

на гра ду Са ра је ва за ту књи гу. Де ди јер је до био за књи гу Са ра је во ’914, 

ја сам до био за књи гу Књи жев ност Мла де Бо сне.“102

Упр кос зва нич ним ко ле ба њи ма пре ма уло зи Мла де Бо сне, ка да 

је Де ди је ро ва књи га до би ла зва нич ну Април ску на гра ду Гра да Са ра је-

ва, ње ни су на ла зи укљу че ни у све во де ће пу бли ка ци је у Ју го сла ви ји. 

У Ен ци кло пе ди ји Ју го сла ви је текст о Са ра јев ском атен та ту об ја вљен је 

1968. из пе ра Бог да на Кри зма на и, у осно ви, пред ста вља са же те на ла-

зе Де ди је ро ве књи ге.103 

Прин цип у ту ма че њу Вељ ка Бу ла ји ћа

 За Бе ри ја је Прин цип још увек „лу дак“, али ства ри су се бит но 

про ме ни ле до на ред не го ди шњи це, 1974. У то ме је по себ ну уло гу од и гра-

ло об ја вљи ва ње Де ди је ро ве књи ге, нај пре на ен гле ском (1966), а за тим 

на срп ском и ни зу за пад но е вроп ских је зи ка. Кроз Де ди је ров на ра тив 

про го во ри ли су са ми след бе ни ци Мла де Бо сне и они су за хва љу ју ћи 

ње му по ста ли по зна ти це лом све ту. Лон дон ски Тајмс је по ве рио Де ди-

је ру да ту ма чи Са ра јев ски атен тат на по лу ве ков ну го ди шњи цу, а де сет 

го ди на ка сни је исту по част до био је пу тем ин тер вјуа је дан од Прин-

ци по вих пре жи ве лих дру го ва, Рат ко Па ре жа нин. Он је, у ме се ци ма 

не по сред но пред атен тат, де лио со бу у Бе о гра ду с Прин ци пом. До пи-

сник Тај мса ин тер вју и сао је овог по ли тич ког еми гран та из Ју го сла ви је 

по во дом об ја вљи ва ња ње го ве књи ге Мла да Бо сна и Пр ви свет ски рат 

у Мин хе ну 1974. Раз го вор је об ја вљен на сам дан ше зде се те го ди шњи-

це атен та та у Тај мсу, а аутор књи ге је пред ста вљен као „пен зи о ни са ни 

ју го сло вен ски ди пло ма та“. Па ре жа нин је на гла сио да ни он ни Прин-

цип ни су има ли пој ма „да ће ис ход атен та та да бу де рат“, а чла нак се 

за вр ша ва Па ре жа ни но вим опи сом раз ли ке из ме ђу по ли тич ких те ро-

ри ста из се дам де се тих го ди на и атен та то ра из Прин ци по вог вре ме на: 

На жа лост, да на шње на си ље по при ма нај го ри об лик. Но вац игра 
уло гу, и мно ги те ро ри сти су до бро пла ће ни. Прин цип је био ве о ма 
раз ли чит. Ње га су на дах њи ва ли хе ро и зам и љу бав за сво ју зе мљу, 
и био је спре ман да умре. Би ли су си ро ма шни, али иде а ли сти. Када 
сам тог да на на пу штао Прин ци па на ре ци, за мо лио ме је ако могу 
да из дво јим та да шњи из нос од шест пе ни ја да би мо гао да се би 
ку пи оброк.104

102 Ин тер вју Пре дра га Па ла ве стре еми то ван је на Те ле ви зи ји Бе о град у еми си ји 
„Остав шти на за бу дућ ност“, уред ни ка Ми ли во ја Бе ге ни ши ћа, РТС-ТВБ, 1992. 
Про грам ски ар хив Ра дио-те ле ви зи је Ср би је. 

103 B. Kan. [Bog dan Kri zman], „Sa ra jev ski aten tat“, En ci klo pe di ja Ju go sla vi jе, стр. 141–143.

104 Iain Mac do nald, „Sa ra je vo: When a te e na ger with a gun sent the world to war“, 
The Ti mes, No. 59125, Ju ne 28, 1974, p. 18.
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На тра гу но вих мо гућ но сти, на ред на при ли ка за пред ста вља-

ње Прин ци па у по зи тив ном све тлу би ла је да се сни ми ви со ко бу џет-

ски игра ни филм у са мој Ју го сла ви ји. Спе ци јал ни до пи сник Њу јорк

тај мса Мал колм В. Бра ун (Mal colm W. Brow ne) из ве стио je мар та 1974. 

да се у Ју го сла ви ји пла ни ра филм о Прин ци пу, и да се „по је ди ни гра ђа-

ни Са ра је ва по но во хва та ју у ко штац с мо рал ним пи та њи ма по ли тич-

ког уби ства“. Но ви филм би имао за циљ да оправ да атен тат-уби ство, 

а ње гов ре жи сер Вељ ко Бу ла јић од ба цио је прет ход не фил мо ве о 

Са ра јев ском атен та ту као „ро ман ти зо ва не по слов не по ду хва те“.105

По хва лио се да ће ње гов филм, на су прот то ме, да при ка же за ве ре ни ке 

„као људе ко ји су би ли и оста ју ра ни гла сни ци са вре ме ног ре во лу ци о-

нар ног раз во ја.“ Бра ун је за кљу чио да филм има „пре ћу тан бла го слов 

во ђа Ко му ни стич ке пар ти је, ма да је ја сно да њих још му чи пи та ње да 

ли је атен тат-уби ство оправ дан као по ли тич ко сред ство“.106 

Бу ла јић је већ ужи вао ве ли ко по ве ре ње ју го сло вен ског дик та то ра 

Јо спа Бро за, а ње гов филм „Бит ка на Не ре тви“ (1969) био је је дан од 

нај ску пљих у ју го сло вен ској ко му ни стич кој ки не ма то гра фи ји, уз уче шће 

хо ли вуд ских и со вјет ских глу ма ца. Окол ност да је ре жи ју до био је дан 

од љу ди од лич ног по ве ре ња пр вог чо ве ка ко му ни стич ке Ју го сла ви је 

го во ри и о зна ча ју ко ји је при дат овој те ми. И у но ви филм, под на сло-

вом „Атен тат у Са ра је ву“, ју го сло вен ско-че хо сло вач ку ко про дук ци ју, 

Бу ла јић је ушао са за ма шним бу џе том. За филм је ан га жо вао, по ред 

ју го сло вен ских и че хо сло вач ких глу ма ца, и хо ли вуд ске глум це Кри сто-

фе ра Пла ме ра (Chri stop her Plum mer) за уло гу над вој во де Фра ње Фер ди-

нан да и Мак сми ли ја на Ше ла (Ma xi mi li an Schell) за уло гу Ђу ре Шар ца. 

Ма да је Де ди је ро ва књи га по слу жи ла као основ за че хо сло вач ко-

ју го сло вен ски сце на рио (Сте ва на Бу ла ји ћа и Вла ди ми ра Бо ра /Vladimír 

Bor/), не ко ли ко ва жних де ло ва је про ме ње но, при ла го ђе но и до да то. 

У Бу ла ји ће вом филм ском на ра ти ву два глав на за ве ре ни ка, учи тељ Да-

ни ло Илић и гим на зи ста Га ври ло Прин цип, при па да ју раз ли чи тим ре во-

лу ци о нар ним то ко ви ма: пр ви, ко га игра Бран ко Ђу рић, сум ња у ин ди-

ви ду ал ни те рор и ка же: „Што ви ше ми слим о то ме, све се ви ше пи там 

је ли то па мет но.“ Он је у ди ле ми: „да ли је ин ди ви ду ал ни те рор пра ви 

на чин да се уна при је ди ре во лу ци о нар ни по крет?“ Дру ги, ко га ту ма-

чи Ир фан Мен сур, твр до глав је и ве ру је да ће атен тат на над вој во ду 

„би ти оп шти сиг нал за ре во лу ци ју, за сло бо ду“. Илић успе ва да наведе 

105 Прет ход ни филм о Прин ци пу сни мљен је у Ју го сла ви ји 1968, под на зи вом 
„Са ра јев ски атен тат“. Сце на ри ста и ре жи сер био је Фа дил Ха џић. Бу ла јић ве-
ро ват но ци ља на овај филм.

106 Mal colm W. Brow ne, „Sa ra je vo Ha ils As sas sin but De ba tes Et hics of Deed“,
The New York Ti mes, March 30, 1974, p. 2.
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и дру ге за ве ре ни ке да сум ња ју и окле ва ју по пи та њу атен та та. Са мо 
Прин цип оста је пот пу но од лу чан, и за то је ње го ва лич на спрем ност да 
иде до кра ја од кључ ног зна ча ја, као и код Де ди је ра, за ко на чан успех 
атен та та на над вој во ду. 

Мла да Бо сна је има ла и срп ски и ју го сло вен ски ка рак тер. Бу ла-
јић је на мер но за не ма рио њен срп ски део у по је ди ним де ло ви ма фил-
ма, што је, уоста лом, прет ход но учи нио и Ха џић. Ка да је Ча бри но вић 
ухва ћен, по сле ско ка у Ми љац ку, из ја вио је: „Ја сам срп ски ју нак!“107 
У Бу ла ји ће вом фил му Ча бри но вић ка же: „Смрт ти ра ни ји! Жи вје ла сло-
бо да!“108 Та ко филм ски на ра тив има на ме ру да учи ни за ве ре ни ке на-
лик ре во лу ци о на ри ма, и то ма ње-ви ше у скла ду с оним што је По ли-
ти ка пла си ра ла у свом те ма ту још 1954, с тим да су са да Ма сле ши не 
ре зер ве за не ма ре не, а Ча бри но вић је у чи ну хап ше ња при ка зан ви ше 
ре во лу ци о нар но не го што је уисти ну био. 

Филм је био ме ђу д ва де сет јед ним оства ре њем ко је је под не се но 
као пред лог за че тр де сет осму на гра ду Аме рич ке филм ске ака де ми је, 
„Оскар“, за нај бо љи стра ни филм (1976), али ни је но ми но ван. Са ма 
чи ње ни ца да је филм под не сен за но ми на ци ју за „Оска ра“ и да је при-
ка зи ван у САД, Бри та ни ји, Че хо сло вач кој и Ју го сла ви ји по ка зу је ко-
ли ко се ве ли ка про ме на до го ди ла по сле об ја вљи ва ња Де ди је ро ве књи-
ге о Са ра јев ском атен та ту 1966. Са да је Бу ла јић же лео да филм ским 
је зи ком по но ви успех ко ји је Де ди јер по сти гао књи гом у ака дем ским 
и ши рим кру го ви ма за пад ног све та. Филм је у ен гле ској вер зи ји до био 
и бом ба сти чан на зив „Дан ко ји је по тре сао свет“ (The Day that sho ok the 
world). Све јед но, ни је ус пео да оча ра за пад не гле да о це. Њу јорк тајмс 
је био у кри ти ци при лич но од лу чан, а у са мом на сло ву тек ста дао је 
и суд о де лу: „ста рин ски филм.“109 У Ју го сла ви ји филм је по брао ви-
со ко од лич је, али не и нај ви ша при зна ња. На филм ском фе сти ва лу 
у Пу ли до био је дру гу на гра ду за ре жи ју („Сре бр ну аре ну“). Иако филм 
ни је оства рио пла ни ра ни успех, он је, уз Де ди је ро ву књи гу, пред ста-
вљао по лу зва ни чан на ра тив о атен та ту у Са ра је ву све до по чет ка де ве-
де се тих го ди на. Но ви на ра тив ни је био без по др шке Са ве за ко му ни ста, 
јер ина че не би мо гао да се сни ми та ко скуп филм. И пот пред сед ник 
Из вр шног ви је ћа БиХ, Мар ко Шу нић, то је по твр дио но ви на ру Њу јорк 
тај мса 1974. Та да је из ја вио да Са вез ко му ни ста Ју го сла ви је не по др-
жа ва чи но ве те ро ри зма, али и до дао да „ма да иде ја по је ди нач не жр тве 

107 Де ди јер, Са ра је во 1914, стр. 535. De di jer, The Road to Sa ra je vo, p. 319; De di jer, 
„Sa ra je vo Fifty Years Af ter“, p. 578.

108 И код Фа ди ла Ха џи ћа је Ча бри но ви ћев уз вик про ме њен у: „Ја сам ју нак! Ја 
сам ју нак!“

109 A.H. We i ler, „Aten tat u Sa ra je vu (1975) ’The Day That Sho ok the World’
A Qu a int Film“, The New York Ti mes, Ja nu ary 24, 1977.
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за не ку ствар не мо же да по мог не“, она „иза зи ва ди вље ње. Чак и да нас 

на ше мла де љу де на дах њу је Прин цип.“110

Оста је упит ност да ли је Бу ла јић уоп ште ус пео да при ка же Прин-

ци па као осо бу са чи јом суд би ном би за пад ни гле да лац мо гао да се 

по и сто ве ти. Он је при ка зан пре ма кли ше и ма ко ји би га учи ни ли при-

влач ним та да шњој ју го сло вен ској пу бли ци. У том окви ру Прин цип је 

остао ви ше не зре ли ре во лу ци о нар, а ма ње бун тов ник у хо ли вуд ској 

об ра ди. Да се Бу ла јић ви ше др жао Де ди је ро вог при ка за „искон ских 

бун тов ни ка“, а ма ње иде о ло ги је, и Прин цип би де ло вао убе дљи ви је. 

Крај њи ис ход је Бу ла ји ћев не у спех да оства ри ам би ци ју при бли жа ва-

ња Прин ци па За па ду кроз филм ски на ра тив. 

Атен тат у Са ра је ву сни ман је на ше зде се ту го ди шњи цу уби ства 

над вој во де и ње го ве су пру ге. По ли ти ка је обе ле жи ла ову го ди шњи цу 

скром но, ма лим при ло гом на де ве тој стра ни. Овај чла нак зна ча јан је 

због ко нач но уоб ли че ног на ра ти ва ко му ни стич ке Ју го сла ви је о атен-

та ту: „Га ври ло Прин цип и ње го ви дру го ви да ли су све тао при мер бу-

ду ћим по ко ле њи ма ко ја су, по том, њи хо ве на ци о нал не и со ци јал не 

иде је и оства ри ла у на шој со ци ја ли стич кој ре во лу ци ји.“111 Та ко је ко-

нач но за о кру жен спој ста рог и но вог ко ји је по чео Бо ги ће вић, ко ји је 

на го ве сти ла По ли ти ка 1954, а ко ји је уна пре дио Де ди јер ме та фо ром 

„искон ских бун тов ни ка“. 

Прин цип осам де се тих го ди на XX ве ка 

Зим ске олим пиј ске игре у Са ра је ву одр жа не су у го ди ни се дам-

де се те го ди шњи це атен та та. Оне су не из бе жно на ве ле аме рич ке но ви-

на ре да пи шу о исто ри ји гра да. Из ве штач Њу јорк тај мса из олим пиј-

ског Са ра је ва при ме тио је: „Ко  год да су ов де осва ја чи злат них ме да ља, 

Са ра је во ће на ста ви ти да бу де по зна то у исто ри ји углав ном по атен та-

ту-уби ству над вој во де Фра ње Фер ди нан да аустриј ског из 1914. ко је је 

би ло оки дач за Пр ви свет ски рат.“ По што је при ме тио да се Прин цип 

у Са ра је ву „по шту је као хе рој“, Дејв Ан дер сон је ис та као да су оти сци 

сто па ла на ме сту на ко јем је ста јао „срп ски на ци о на ли ста“ са да „ту-

ри стич ка атрак ци ја слич на оти сци ма ци пе ла филм ских зве зда по ред 

хо ли вуд ске сце не“.112

У рет ком члан ку ко ји про па ги ра зим ски ту ри зам у Са ра је ву, а за 

ко ји се сти че ути сак да га је под ста кла ту ри стич ка аген ци ја Ју го турс, 

110 Mal com W. Brow ne, „Sa ra je vo Ha ils As sas sin but De ba tes Et hics of Deed“, The 
New York Ti mes, March 30, 1974. 

111 „Ше зде се то го ди шњи ца Са ра јев ског атен та та“, По ли ти ка, 28. ју ни 1974, стр. 9.

112 Da ve An der son, „Sports of The Ti mes; Snow fla kes and Sho e prints“, The New York 
Ti mes, Fe bru ary 5, 1984.
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из ве штач Њу јорк тај мса по дроб но опи су је по ну ду зим ског ту ри зма из 

око ли не Са ра је ва и оце њу је је као „при влач но, при ја тељ ско и јев ти но 

од ре ди ште“. Чла нак је при лич но оби ман и опи су је и по се ту Са ра је ву, 

с не из бе жним освр том на Прин ци па. Ка ко ис ти че Кли форд Меј, прва 

ста ни ца у оби ла ску Са ра је ва био је му зеј Мла де Бо сне, „ко ји се на-

ла зи на углу на ко ме је де вет на е сто го ди шњи сту дент и на ци о на ли ста 

Га ври ло Прин цип убио 28. ју на 1914, над вој во ду Фра њу Фер ди нан да, 

на след ни ка аустриј ске и угар ске кру не“.113

 Осам де се тих го ди на XX ве ка Прин цип је на стра ни ца ма Њу-

јорк тај мса по при мио сли ку ло кал не ту ри стич ке атрак ци је, из ко је 

је из о ста ла јед на ко оштра осу да рав на оној из прет ход них де се тле ћа. 

У исто вре ме, сли ка Прин ци па ме ња ла се у са мом Са ра је ву. Пред успо-

ном на ци о на ли зма он је све ви ше по при мао срп ско обе леж је, што га 

је ну жно учи ни ло ма ње при влач ним за дру га два на ро да у Бо сни. Пи-

сац Ми љен ко Јер го вић при се тио се, по до вом де ве де се то го ди шњи це 

атен та та, јед ног до га ђа ја из гим на сиј ских да на у Са ра је ву из 1983. го-

ди не. Ка да је ње гов про фе сор пси хо ло ги је, за ко га из кон тек ста са зна-

је мо да је Ср бин (а ко ји је опи сан као „на ци о на ли ста“), пред ло жио да 

се уче ни ци по кло не „ис пред спо мен-гроб ни це ви дов дан ских ју на ка“, 

Јер го вић му је отре си то од го во рио пи та њем: „Је ли то онај спо ме ник 

ко ји је са гра ђен од ка ме ња сру ше них спо ме ни ка?“114 Прин цип је тако 

све ви ше по ста јао Ср бин, а све ма ње за јед нич ки хе рој свих гра ђа на 

Са ра је ва. Текст об ја вљен у Њу јорк тај мсу 1964. не из бе жно по ста вља 

пи та ње да ли је Прин цип то уисти ну ика да и био. Деј вид Бајн дер је на 

пе де се то го ди шњи цу атен та та при ме тио: „Овај град од 200.000 љу ди 

у су шти ни је окре нуо ле ђа мла ди ћи ма ко ји су га учи ни ли по зна тим пре 

50 го ди на, ка да су из вр ши ли атен тат на аустриј ског над вој во ду Фра-

њу Фер ди нан да.“ Још ре чи ти ји је опис оних ко ји су се на обе ле жа ва њу 

по ја ви ли: „Пу бли ка на овим све ча но сти ма ни ка да ни је бро ја ла ви ше 

од 80 осо ба. Би ло је не што де ча ка с пла стич ним ма че ви ма, а би ло је 

и де се так пре жи ве лих из Мла де Бо сне, ре во лу ци о нар ног дру штва ко је 

је ор га ни зо ва ло за ве ру за атен тат-уби ство.“115

Пре вред но ва ње де ве де се тих го ди на

То ком де ве де се тих го ди на до шло је до на глог по гор ша ња сли-

ке Ср ба у за пад но е вроп ском и аме рич ком јав ном мње њу. Лич на власт 

113 Clif ford D. May, „On and Off the Slo pes at Sa ra je vo“, No vem ber 27, 1988.

114 Ми љен ко Јер го вић, „Сто пе“, у: Му ха рем Ба здуљ (ур.), Мла да Бо сна, те мат ски 
број ча со пи са Гра дац, No. 175–177 (2010), стр. 272.

115 Da vid Bin der, „Only a Few in Sa ra je vo mark 1914 As sas si na tion“, The New York 
Ti mes, Ju ne 29, 1964, p. 3.
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Сло бо да на Ми ло ше ви ћа, про гон по ли тич ке опо зи ци је у Ср би ји и ње го-

ва уло га у Ра то ви ма за ју го сло вен ско на сле ђе (1991–1999), до при не ли 

су ова квој сли ци. Она је до сти гла вр ху нац 1993–1995. и то ком вој не 

ин тер вен ци је НА ТО-а про тив СР Ју го сла ви је 1999. го ди не. У кон тек сту 

де ве де се тих го ди на XX ве ка, у ан гло-аме рич ким ме ди ји ма је по себ но 
осу ђи ван срп ски на ци о на ли зам. За то је по ве зи ва ње Прин ци па са срп-

ским на ци о на ли змом из де ве де се тих го ди на са мим тим пред ста вља ло 

и ње го ву осу ду.

По зна ти из ве штач Њу јорк тај мса са про сто ра бив ше Ју го сла ви је, 
Крис Хе џиз, сли ко ви то је 1997. оба ве стио чи та о це шта о Прин ци пу уче 

Ср би, Хр ва ти и Му сли ма ни Бо сне и Хе це го ви не. 

„’Хе рој и пе сник’, ка же уџ бе ник ко ји се уру чу је сред њо школ ским 

уче ни ци ма у ре ги о ну ко ји кон тро ли шу Ср би у овој по де ље ној зе мљи.

’Уби ца ко ји је об у ча ван и под у чен од Ср ба да изр ши овај те ро ри-

стич ки чин’, на во ди се у тек сту на пи са ном за хр ват ске уче ни ке.

’На ци о на ли ста чи је је де ло под ста кло ан ти срп ске из гре де ко је 
је тек ус пе ла да за у ста ви по ли ци ја из све три ет нич ке гру пе’, на во ди 
се у му сли ман ској вер зи ји до га ђа ја.

Ка да су Му сли ма ни, Хр ва ти и Ср би при па да ли Ју го сла ви ји под 
ко му ни змом, они су сви би ли из ло же ни истим књи га ма из исто ри је. 

У њи ма је Прин цип био хе рој.“116 

Ет ни фи ка ци ја Прин ци па сва ка ко је има ла ути ца ја на бри тан ске 

и аме рич ке до пи сни ке, јер је сли ка бо сан ских Ср ба као „злих мо ма ка“ 

та да би ла оп ште ме сто. Ако је Прин цип пре вас ход но Ср бин, он да би 

ње го во по ве зи ва ње са са вре ме ним „злим мом ци ма“ би ло го то во ауто-

мат ско. То ком де ве де се тих он не дво сми сле но по ста је Ср бин у аме-
рич ким ме ди ји ма. Та ко ути цај ни ко лум ни ста Њу јорк там јса Ро џер 

Коен по чи ње ма ја 1995. сво ју ко лум ну, на пи са ну у Спли ту, по ми ња њем 

„срп ског на ци о на ли сте Прин ци па“, да би на кра ју ко лум не по ме нуо 

„г. Прин ци па“ и ње го ве „са да шње след бе ни ке ко ји се бо ре за срп ска 

на ци о нал на пра ва у Бо сни“.117 Та ко је на пра вљен мост из ме ђу Прин-
ци па и бо сан ских Ср ба из 1992–1995. У по је ди ним за пад ним освр ти-

ма на При ци па ство рен је ути сак да по сто ји не ви дљи ви мост ко ји спа-

ја Га ври ла Прин ци па с Рат ком Мла ди ћем, да су Сре бре нич ки ма са кр 
и Са ра јев ски ате нат по ве за ни пре ко срп ског на ци о на ли зма. 

То ком де ве де се тих го ди на по стиг нут је ла жни кон сен сус око 
Прин ци по вог иден ти те та. О то ме су се сло жи ли и срп ски и хр ват ски 

116 Chris Hed ges, „Sa ra je vo Jo ur nal; In Bo snia’s Scho ols, 3 Ways Ne ver to Le arn from 
Hi story“, The New York Ti mes, No vem ber 25, 1997.

117 Ro ger Co hen, „The World; A Small Bi te at the Bo snian Bul let“, The New York Times, 
May 28, 1995.
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и му сли ман ски на ци о нал ни рад ни ци, али и за пад но е вроп ска штам па. 

За све њих Прин цип је не дво сми сле но по стао Ср бин. Он је за и ста ро-

ђен као Ср бин и од ра стао је у сре ди ни ко ја је ви со ко це ни ла срп ске 

ју нач ке пе сме Kо сов ског ци клу са. Сâм је знао Ње го шев Гор ски ви је нац 
на па мет.118 Али, у бур ном вре ме ну по сле анек си је Бо сне и Хер це го-

ви не, по че ло је срп ско-хр ват ско збли жа ва ње, а оно је сна жно ути ца ло 

и на Прин ци па. За то су сви ко ји су по ср би ли Прин ци па од у зе ли ње му 

са мом пра во да се из ја сни ка ко се осе ћао у вре ме Са ра јев ског атен та та. 

На пи та ње пред сед ни ка суд ског ве ћа Алој за пле ме ни тог Ку ри нал ди ја 

„Ко јег сте Ви ми шље ња?“, Прин цип је од го во рио: „Ја сам на ци о на ли-

ста Ју го сла вен и те жим за ује ди ње њем свих Ју го сла ве на у ко ју би ло 

др жав ну фор му и да се осло бо де од Аустри је.“119 Уз ово тре ба до да ти 

и да је Прин цип при па дао срп ско-хр ват ској на пред ној ор га ни за ци ји 

сред њо шко ла ца ко ја је про мо ви са ла срп ско-хр ват ски и ден ти тет од ње-

ног осни ва ња, кра јем 1911. Ка ко је сли ко ви то при ме тио Цвет ко По по-

вић: „За ме не са свим но ва ’на ци ја’, за ко ју сам са знао тек у Са ра је ву, 

би ли су тзв. ’Ср бо-Хр ва ти’ или на пред ња ци. Они су го во ри ли да ни су ни 

Срби ни Хр ва ти, већ и јед но и дру го. До бал кан ских ра то ва (1912–1913) 

би ло их је вр ло ма ло, је два де се так чла но ва, ви ше Ср ба не го Хр ва та. 

Њих смо сви сло жно, и Ср би и Хр ва ти, на па да ли као ’из да ји це’ сво га 

на ро да... У тој гру пи био је и Га ври ло Прин цип.“120 Из ових на во да ја-

сно је да је Прин цип од 1912. имао ши ри иден ти тет од срп ског, да је 

био убе ђен у на ци о нал но је дин ство Ср ба и Хр ва та, да је упра во био 

за не сен јед ним за јед нич ким срп ско хр ват ским, а за тим и ши рим ју го-

сло вен ским иден ти те том. 

Сто го ди шњи ца и но ве не до у ми це

Уочи и на сто го ди шњи цу атен та та по ја ви ло се но во за ни ма ње за 

Прин ци па и у англо-америч кој и у срп ској јав но сти. Нај пре се по ја ви-

ла књи га по зна тог кем брич ког про фе со ра Кри сто фе ра Клар ка (Chri-

stop her Clark, 1960–) 2012. го ди не, с ам би ци јом да од го во ри на пи та ње 

ка ко је Евро па оти шла у рат 1914. го ди не. Увод но по гла вље ове књи ге 

носи на слов „Ser bian ghosts“ (Срп ски ду хо ви). Кларк ис ти че да о за ве ри 

нема са чу ва них до ку ме на та, јер „го то во сви ко ји су уче ство ва ли у њој 

118 Vla di mir De di jer, The Road to Sa ra je vo, pp. 259–260.

119 Vo ji slav Bo gi će vić (red.), Sa ra jev ski aten tat. Iz vor ne ste no graf ske bi lje ške sa glav ne 
ras pra ve pro tiv Ga vri la Prin ci pa i dru go va odr ža ne u Sa ra je vu 1914 g., Др жав ни 
ар хив НР БиХ, Са ра је во 1954. 

120 Цвет ко Ђ. По по вић, Са ра јев ски Ви дов дан 1914. До жи вља ји и се ћа ња, Про све та, 
Бе о град 2014 [прво из да ње: Про све та, Бе о град 1969], стр. 19. Cf. Дра го Љу-
би бра тић, Га ври ло Прин цип, у: Му ха рем Ба здуљ (ур.), Мла да Бо сна, те мат ски 
број ча со пи са Гра дац, No. 175–177 (2010), стр. 139. 
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би ли су на вик ну ти на око ли ну ко ја је би ла оп сед ну та тај но ви то шћу.“121 

Упр кос то ме, Кларк ни је одо лео ис ку ше њу да на пра ви соп стве ну ре-

кон струк ци ју до га ђа ја ко ја би тре ба ло да оста ви ути сак као да по сто је 

из во ри ко ји би ње гов на лаз не сум њи во по твр ди ли.

За ње га су Прин цип, Ча бри но вић и Гра беж би ли „бо га ти иде-

а ли ма, али си ро ма шни ис ку ством“. Би ли су усред сре ђе ни на пат ње 

Ср ба, „за ко је су кри ви ли све сем са мих Ср ба“, и би ли су го то во до 

оп се си је по све ће ни жр тво ва њу.122 У Клар ко вом ту ма че њу они су по-

ста ли део мре же ко јој је на че лу био Дра гу тин Ди ми три је вић Апис, 

вођа тај не ор га ни за ци је Цр на ру ка. Он је био на ред бо да вац Тан ко си ћу, 

а овај по то њи је на ре ђи вао Ми ла ну Ци га но ви ћу, та ко ђе чла ну Цр не 

ру ке. Ко нач но, Ци га но вић је био „упра вљач атен та то ра-уби ца“ („as-

sas sins’ han dler“).123 За Клар ка је атен тат де ло Цр не ру ке. Са ра јев ска 

ће ли ја атен та то ра (Мех мед ба шић, Цвет ко По по вић и Ва са Чу бри ло-

вић) би ла је са мо ка му фла жа „да би се по кри ли тра го ви за ве ре“ и ве за 

с Бе о гра дом.124 Он је усво јио мо гућ ност да је Па шић знао о за ве ри пре-

ко Ци га но ви ћа, ко ји је мо гао да бу де ње гов лич ни агент у Цр ној ру ци. 

Он да ис па да да је Па шић знао о за ве ри на вре ме и по дроб но.125 Кларк 

сма тра да је „рас цеп из ме ђу струк ту ра ци вил не вла сти и вој не ко ман-

де у ко ју се ин фил три ра ла Цр на ру ка са да ишао све од оба ла Дри не 

до ми ни стар ских ода ја у Бе о гра ду.“ У сла ба шној срп ској де мо кра ти ји 

„гра ђан ски до но си о ци од лу ка би ли су у де фан зи ви“. Па шић је по сле 

тро де це ниј ског ба вље ња срп ском по ли ти ком био „про из вод ње не по-

ли тич ке кул ту ре: тај но вит, чак скри вен, опре зан до тач ке тро мо сти“. 

Све му је то по мо гло да ду го оп ста не у по ли ти ци у Ср би ји, али га је 

учи ни ло „ло ше при ла го ђе ним за кри зу ко ја ће про гу та ти Ср би ју по што 

су те ро ри сти по сти гли сво ју ми си ју у Са ра је ву.“126 

Кларк је по ср био Прин ци па и дру ге за ве ре ни ке и учи нио их не-

дво сми сле ним срп ским на ци о на ли сти ма. Он је, ма да уз огра де, учи нио 

са од го вор ном за атен тат и вла ду Ср би је, на че лу с пре ми је ром Ни ко-

лом Па ши ћем. Ка сни је је у ин тер вјуу Ра дио Сло бод ној Евро пи по ја-

снио да не сма тра др жа ву Ср би ју од го вор ном, „јер ни је би ла са у че сни ца 

у атен та ту“.127 Са ра јев ске атен та то ре је, у из вор ном ен гле ском из да њу, 

121 Chri stop her Clark, The Sle ep wal kers. How Euro pe Went to War in 1914 (Lon don: 
Al len La ne, 2012), pp. 47–48.

122 Ibid., pp. 50–51.

123 Ibid., p. 53.

124 Ibid., p. 56.

125 Ibid.

126 Ibid., p. 64.

127 „Кри сто фер Кларк за РСЕ. Ср би не тре ба да се сти де Га ври ла Прин ци па.“ 
Ин тер вју Кри сто фе ра Клар ка Дра га ну Шта вља ни ну, Ра дио Сло бод на Евро па,
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на ви ше ме ста озна чио тер ми ном „те ро ри сти“.128 По сле број них при ту-

жби из Бе о гра да, про ме нио је овај из раз у не мач ком пре во ду.129

Ва жно је на по ме ну ти окол ност ко ју су број ни кри ти ча ри Клар ка 

у Ср би ји про пу сти ли да при ме те. За ње га су глав ни до но си о ци од лу-

ка то ком Јул ске кри зе у Бер ли ну, Бе чу, Пе тро гра ду, Лон до ну, Па ри зу 

и Бе о гра ду сви би ли „ме се ча ри, буд ни без спо соб но сти да ви де, про го-

ње ни сно ви ма, али сле пи за ствар но сти ужа са ко ју су упра во до но си-

ли све ту“. Он на гла ша ва да ис тра жи ва ње узро ка ра та ни је дра ма Ага-

те Кри сти „на чи јем кра ју ће мо от крити крив ца ко ји сто ји из над ле ша 

у ста кле ни ку с пи што љем ко ји се пу ши. У овој при чи не ма пи што ља 

ко ји се пу ши, или пре га има у ру ка ма сва ког глав ног ли ка. По сма-

тра но у овом све тлу из би ја ње ра та је тра ге ди ја, а не зло чин.“130 У том 

сми слу ис па да да би све европ ске вла де уме ша не у Јул ску кри зу би ле 

су крив ци и но си ле део од го вор но сти за ње го во из би ја ње. 

Глав ни рад на ен гле ском по све ћен Прин ци пу по до во дом сто го-

ди шњи це Са ра је ва об ја вљен је 2014. На пи сао га је бив ши ду го го ди шњи 

но ви нар во де ћег бри тан ског кон сер ва тив ног днев ни ка Деј ли те ле гра фа 

Тим Бу чер (Tim Butcher, 1967– ). Као до пи сник овог ли ста, Бу чер је из-

ве шта вао из Бо сне и Хер це го ви не у вре ме ра то ва де ве де се тих го ди на. 

То ком 2012. кре нуо је Прин ци по вим сто па ма од род ног ме ста Об ља-

ја, за тим ме сти ма ко ји ма је Прин цип пу то вао до до ла ска у Са ра је во, 

по том до Бе о гра да и на зад. На пла ни ни Ша тор оста вио је у пла нин-

ској ку ћи бе ле шку ко ја опи су је свр ху ње го ве ми си је: „Бри тан ски пи сац 

у по тра зи за Прин ци по вим ду хом“.131 На пу ту га као во дич пра ти Ар ни, 

24. ју на 2014. http://www.slo bod na e vro pa.org/con tent/kri sto fer-klark-za-rse-sr-
bi-ne-tre ba-da-se-sti de-ga vri la-prin ci pa/25432649.html

128 Ва жно је на по ме ну ти да по вре ме не оце не Прин ци па као те ро ри сте до ла зе и 
из Ру си је. Дми триј Ро го зин, ду го го ди шњи ам ба са дор Ру ске Фе де ра ци је при 
НА ТО-у, упо тре био је ме та фо ру Прин ци па у вре ме ра та у Гру зи ји 2008. Он је 
из ја вио да га „да на шњи по ло жај под се ћа на ста ње у Евро пи пред Пр ви свет ски 
рат ка да су се због јед ног те ро ри сте нај ве ће свет ске др жа ве ме ђу соб но су ко би-
ле“. Из ра зио је на ду да гру зиј ски пред сед ник Са ка шви ли не ће „да уђе у исто-
ри ју као но ви Га ври ло Прин цип“. http://www.new sru.com/rus sia/26aug2008/
ma trit za re set.html Cf. Edi to rial, „The Prin cip Pre ce dent“, The Gu ar dian, August 
27, 2008.

129 Кларк је по ја снио свој ре ви ди ра ни став: „И да ље сма трам да је ор га ни за ци ја 
’Ује ди ње ње или смрт’ би ла те ро ри стич ка, али Га ври ло Прин цип ни је био те ро-
ри ста. Под пој мом те ро ри ста да нас се под ра зу ме ва ју екс тре ми сти у Ира ку и 
Ал Ка и да у це ли ни, ко ји не пре за ју од уби ства де це и же на у тр жним цен три-
ма и дру где. Уочи Пр вог свет ског ра та реч ’те ро ри ста’ је има ла дру га чи је зна -
че ње и при пад ни ци ’Мла де Бо сне’ су са ми се бе на зи ва ли те ро ри сти ма.“ Ibid. 

130 Chri stop her Clark, The Sle ep wal kers, p. 561.

131 Tim Butcher, The Trig ger. Hun ting the As sas sin who bro ught the World to War (New 
York: Gro ve Press, 2014), p. 91.
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ко ји је као бо сан ски му сли ман ски мла дић пре жи вео ужа се ра та и на-

ста вио жи вот у Бри та ни ји. Раз ми шља ју ћи о суд би ни Ар ни ја, Бу чер се 

пи та ко је уисти ну био Прин цип: „Да ли је при па дао мно ги ма на ко је 

је ука зао Ар ни ко ји су ко ри сти ли на ци о на ли зам за соп стве не свр хе, 

или се су прот ста вио за тро ва но сти и ра дио на не чем ви шем?“132 Сли чан 

раз го вор во ди и са Џи ле том ко ји је пре жи вео Сре бре нич ки ма са кр. Он 

му је о Прин ци пу са оп штио: „Он је био Ср бин ко ји је убио над вој во ду 

у Са ра је ву, зар не? Па, ако има ишта за јед нич ко с оном вр стом Ср ба 

ко ји су на па ли Сре бре ни цу, он да бих ре као да мо рам да га мр зим. Али, 

да ли је имао ишта за јед нич ко с они ма ко ји су на па ли Сре бре ни цу?“133 

У тра га њу за од го во ром на ова пи та ња и ди ле ме Бу чер се осло-

нио на Ве сто ву и Де ди је ра, чи ја је књи га би ла „ка мен темељац за ис тра-

жи ва ње мог пу та“.134 Он је исто вре ме но пу то пи сац и ис тра жи вач. За то 

са гле да ва Прин ци па и као исто риј ску лич ност, али и као пре о бра же ни 

исто риј ски сим бол је дан век ка сни је. Пи шу ћи ве о ма кри тич но о срп-

ском на ци о на ли зму из де ве де се тих го ди на, Бу чер не под ле же иза зо-

ву да овај на ци о на ли зам про јек ту је уна зад. Он на сто ји да раз от кри је 

из вор ног Прин ци па та ко што ће с ње га ски ну ти на кнад не на но се иде-

о ло ги је, и на кра ју о ње му за кљу чу је: „Био је са њар, а ње гов кра так 

жи вот га је из ло жио истим по ли тич ким то ко ви ма ко ји су над хну ли 

мно ге дру ге ко ји се бо ре за сло бо ду од не и за бра них, ре ак ци о нар них 

струк ту ра.“ Прин цип је имао „сан о осло бо ђе њу“ ко ји су де ли ли љу ди 

од Бал ка на, пре ко ир ских на ци о на ли ста, ру ских ре во лу ци о на ра, па све 

до Ин ди је, Афри ке и Бли ског ис то ка. На ци о на ли зам се ка сни је по ка зао 

као по тен ци јал но ток си чан, али за Бу че ра Прин цип је имао по се бан 

иде ал ко ји ни је ус пео. „Ње гов циљ да сви Ју жни Сло ве ни жи ве за јед но 

ни је на кра ју био до вољ но јак да по бе ди шо ви ни зам из окви ра ње го ве 

за јед ни це.“135 За слу га Бу че ро ве књи ге је што је раз дво јио са вре ме ни 

срп ски на ци о на ли зам од Прин ци по вог и мла до бо сан ског ју го сло вен-

ског (срп ско- хр ват ског) на ци о на ли зма, и ти ме је учи нио исто ва жно 

раз гра ни че ње у англо-америч ком све ту ко је је на срп скохр ват ском је-

зич ком под руч ју, у исто вре ме, обра зло жио Му ха рем Ба здуљ.

Пе де сет го ди на по сле Де ди је ра, Бу че ру је при па ла част да об ја-

ви аутор ски текст о Са ра јев ском атен та ту у Тај мсу, на Ви дов дан 2014. 

У ње му је на пра вио па ра ле лу из ме ђу Чил ко то ве ко ми си је (Chil cot Inqu i -

ry) ко ја је у Бри та ни ји има ла за да так да ис тра жи ка ко се ова зе мља 

об ре ла у ра ту про тив Ира ка 2003. и за ми шље не слич не ко ми си је ко ја 

132 Ibid., p. 154.

133 Ibid., p. 234.

134 Ibid., p. 123.

135 Ibid., p. 296.
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би ис пи та ла ка ко се свет об рео у ра ту 1914. Бу чер при ме ћу је да је 
про паст ју го сло вен ског сна ство ри ла на ра тив о Прин ци пу ко ји се по-
сма тра кроз фил тер на си ља ко је се до го ди ло у Бо сни. „Исто ри ја тре ба 
да се ота ра си та квих фил те ра и да се усред сре ди на кон текст са вре ме-
но сти у ко ме се до га ђа ји зби ва ју. Чил кот из 1914. сва ка ко би утвр дио 
да Прин цип уоп ште ни је био срп ски на ци о на ли ста, већ ју го сло вен ски 
на ци о на ли ста и да је тврд ња Бе ча о срп ској укљу че но сти би ла са мо по-
кри ва ли ца аустро у гар ских ја стре бо ва да при кри ју соп стве ну же љу да 
из вр ше ин ва зи ју на су сед ну зе мљу ко ју су сма тра ли ири ти ра ју ћом.“136

За раз ли ку од Тај мса, ко ји се, пре ко Бу че ра, за ло жио за од стра-
њи ва ње фил те ра са да шњо сти у са гле да ва њу про шло сти, Њу јорк тајмс 
је по ка зао да је та ко не што ве о ма те шко из ве сти. Два да на пред сто-
го ди шњи цу, у Њу јорк тај мсу је об ја вљен при лог Џо на Ф. Берн са (John 
F. Burns). Он је при ме тио да је Са ра је во по ста ло „по при ште су ко бље них 
на по ра да се од ре ди При ци по во на сле ђе“. Ово на сле ђе три на ци о нал-
не за јед ни це по сма тра ју раз ли чи то. Ср би га по сма тра ју „као хе рој ског 
бор ца про тив аустро у гар ске вла да ви не – на пр вом ме сту, у име Ср ба, 
али, та ко ђе, ка жу они, и у име Хр ва та и Му сли ма на“. Дру га чи је сто ји 
ствар код пре о ста ле две за јед ни це: „Ме ђу углав ном ка то лич ким Хр-
ва ти ма и не ким бо сан ским Му сли ма ни ма, од ко јих су мно ги, у вре ме 
атен та та, упи ра ли по глед на вла сти у Бе чу ра ди за шти те од бал кан ске 
пре вла сти углав ном пра во слав них Ср ба, ви ше је уоби чај ено да се Прин-
цип осу ђу је као анар хи ста или те ро ри ста, што је учи нио и са ра јев ски 
суд ка да га је осу дио на два де се то го ди шњу ка зну за тво ра.“ До пи сник 
је ис та као и ал тер на тив но обе ле жа ва ње го ди шњи це: „Срп ски чвр сто-
ру ка ши су од лу чи ли да бој ко ту ју до га ђа је ко је фи нан си ра Европ ска 
уни ја у ко рист соп стве них све ча но сти упот пу ње них но вим ки по ви ма 
и мо за и ци ма Прин ци па и го во ри ма и бан ке ти ма ње му у част.“ Он је 
ци ти рао и Еми ра Ку сту ри цу, ко ји је пре ма Берн су био „по кре тач ка сна-
га“ све ча но сти у част Прин ци па у Ан дрић гра ду. A Ви ше град, у ко ме је 
ни као Ан дрић град, под се ћа Бернс, ме сто је све док не ких „од нај го рих 
звер ста ва Ср ба, укљу чу ју ћи ма сов на си ло ва ња и спа љи ва ња це лих по-
ро ди ца за кљу ча них у до мо ве ко ји го ре, у пр вим ме се ци ма ет нич ког 
чи шће ња’ у ис точ ној Бо сни 1992.“ За Ку сту ри цу „су по ли тич ки атен та-
ти-уби ства уоби чаје ни по кре та чи исто ри је“, а за пад ња ци „ко ји осу ђу ју 
Прин ци па, али су по др жа ли ве ша ње Са да ма Ху се и на или лин чо ва ње 
Мо а ме ра ел Га да фи ја“, за ње га су „ли це ме ри“.137

136 Tim Butcher, „Was the war to end all wars ba sed on a lie? A Chil cot-style in qu iry 
in to the First World War wo uld un co ver spin and dis tor tion that ca u sed the death 
of mil li ons“, The Ti mes, Ju ne 28, 2014, p. 26.

137 John F. Burns, „In Sa ra je vo Di vi si ons that dro ve an As sas sin ha ve only be gun 
to heal“, The New York Ti mes, Ju ne 28, 2014. Ова вер зи ја члан ка пре у зе та је из 
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*  *  *

Сто го ди на по сле атен та та, из Бри та ни је су по те кла два до не кле 

су прот на ути цај на на ра ти ва о Прин ци пу. Је дан ко ји га по сма тра као 

срп ског на ци о на ли сту упле те ног у мре жу коб них срп ских на ци о на ли-

стич ких ор га ни за ци ја из Бе о гра да (Кри сто фер Кларк), и дру ги, ко ји 

га са гле да ва као ин клу зив ног ју го сло вен ског на ци о на ли сту и бор ца за 

сло бо ду (Тим Бу чер). У пр вом на ра ти ву Прин цип је са мо сред ство ор-

га ни за ци је ко јој при па да - Цр не ру ке. У дру гом он је, као код Де ди је ра, 

глав ни до но си лац од лу ка ве за них за Са ра јев ски атен тат. 

Из Бе о гра да су та ко ђе по те кла два раз ли чи та на ра ти ва. Пр ви 

оли ча ва ли бе рал ни бе о град ски не дељ ник Вре ме, у ко ме је, пре вас ход-

но на по ри ма Му ха ре ма Ба зду ља, Прин цип по но во по стао Ју го сло вен, 

а Мла да Бо сна ста вље на у кон текст вре ме на ка да је де ло ва ла.138 Дру ги 

је то ком 2014–2015. по стао део срп ског мејнстри ма. Та да је за вла да ла 

прин ци по ма ни ја’, а Га ври ло Прин цип се на шао на ма ји ца ма ши ро ке 

по тро шње, с по ру ка ма ко је озна ча ва ју пр кос Ср ба упу ћен оним за пад-

ним зе мља ма с ко ји ма се срп ски ре жим из де ве де се тих го ди на про-

шлог ве ка на шао у су ко бу. Бе о град ске књи жа ре би ле су око Ви дов да на 

2014. ис пу ње не књи га ма и сли ка ма Прин ци па. На књи жа ри Од бра не 

ста јао је ве ли ки пла кат но ве књи ге о Мла дој Бо сни,139 а култ на књи жа-

ра „Ге ца Кон“, у цен тру Бе о гра да, има ла је ве ли ку Прин ци по ву фо то-

гра фи ју у из ло гу и на све стра не по ре ђа на два Про све ти на ре прин та 

о Са ра јев ском атен та ту. На ки о сци ма се про да ва ла књи га с цр ве ном 

на слов ном стра ном и Прин ци пом ко ји на ли ку је на Че Ге ва ру.140 Као 

и мно ги дру ги поп-фе но ме ни, „прин ци по ма ни ја“ из 2014. би ла је из-

раз не то ли ко иден ти тет ске, ко ли ко тр жи шне по тре бе да се обе ле жи 

сто та го ди шњи ца Са ра јев ског атен та та, али и про из вод на ме ре да се 

на њој за ра ди. За то је она ви ше симп том не го ди јаг но за иден ти тет ског 

ин тер нет из да ња: http://www.nyti mes.com/2014/06/27/world/euro pe/in-sa ra-
je vo-ga vri lo-prin cip-set-off-world-war-i.html?_r=0. 

 У Ви дов дан ском бро ју По ли ти ке, Емир Ку сту ри ца је на на слов ној стра ни об-
ја снио сво ју вер зи ју све ча но сти у част Прин ци па. На пи та ње но ви на ра за што 
Прин цип у ње го вој дра ма ти за ци ји има кри ла, Ку сту ри ца је од го во рио да је 
он „гла сник сло бо де“, а да ће у ве че ри све ча но сти би ти ожи вље но „се ћа ње 
на оне ко ји су сво јим по те зи ма ју жно сло вен ским на ро ди ма да ли шан су да се 
еман ци пу ју.“ Дра ган Ву ко тић, „Ин тер вју: Емир Ку сту ри ца, ре ди тељ. Прин цип 
је гла сник сло бо де“, По ли ти ка, 28. ју на 2014, стр. 1, 4.

138 Mu ha rem Ba zdulj, „Sre ćan ro đen dan, go spo di ne Hi tler“, Vre me, No. 1191,
31. ок то бар 2013; Mu ha rem Ba zdulj, „Po li ti ka Mla de Bo sne: Ju go sla vi ja ili ni šta? 
Ni šta“, Vre me, 24. април 2014, No. 1216–1217.

139 Ра до слав Га ћи но вић, Мла да Бо сна, Од бра на, Бе о град 2014. 

140 У пи та њу је књи га Вла да на Ди ни ћа: Idem, Sa ra jev ski aten tat 1914. Prin cip i Ve-
li ki rat, Све док и Нов марк, Бе о град 2014.
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про бле ма Ср би је у од но си ма са За па дом ко ји је мно го ши ри и ду бљи 
од ове уз гред не по ја ве.

По ли ти ка је на Ви дов дан 2014. по све ти ла пре ко 20 стра на овог 
бро ја го ди шњи ци атен та та, а на пр вој стра ни је цр ве ним сло ви ма озна-
чи ла те мат це лог бро ја „Ви дов дан ко ји је про ме нио свет“.141 То је нај-
ам би ци о зни ји при каз Прин ци па и по че та ка Ве ли ког ра та икад дат на 
стра ни ца ма По ли ти ке, а ујед но и је дан од три нај пот пу ни је при ка за на 
Ви дов да на у исто ри ји По ли ти ке, уз бро је ве по свећ не 550-ого ди шњи ци142 
и 600-ого ди шњи ци Бо ја на Ко со ву.143 У те ма ту из 2014. да ти су по гле ди 
из раз ли чи тих угло ва, али без ијед ног ди со нант ног ста ва који би Прин-
ци па са гле да вао дру га чи је од глав ног то ка. Пре о вла да ла је отво ре на 
и по сред но из ра же на за бри ну тост због оспо ра ва ња Фи ше ро вих те за о пре-
те жној од го вор но сти Не мач ке за Пр ви свет ски рат у за пад но е вроп ским 
исто ри о гра фи ја ма.144 По сто ји упа дљи ва раз ли ка из ме ђу ви дов дан ског 
те ма та По ли ти ке 2014, и те ма та ко ји су пи сци срп ско хр ват ског под руч-
ја (Сто јан Це ро вић, Све ти слав Ба са ра, Ми љен ко Јер го вић, Вла ди мир 

141 Стра не по све ће не Прин ци пу и атен та ту, у ви дов дан ском бро ју По ли ти ке од 
28. ју на 2014, има ле су по себ ну гра фич ку озна ку: Прин ци по ву гла ву ко ја се 
на ла зи из ме ђу 1914. и 2014. По ли ти ка, 28. ју на 2014, стр. 1, 2, 4–5, 8–9, 13, 
15. Истог да на пр ве две стра не кул тур ног до дат ка би ле су, та ко ђе, по све ће не 
атен та ту. Об ја вљен је и по се бан до да так на 12 стра на с из бо ром тек сто ва из 
ра ни јих бро је ва По ли ти ке ве за них за атен тат и ре ак ци је на ње га.

142 По ли ти ка је 28. ју на 1939. по све ти ла пр вих пет стра на у по тпу но сти те ма ту 
Ко сов ског бо ја об ја вив ши члан ке из пе ра Гри го ри ја Бо жо ви ћа, Ми ла на Ђ. Не-
ди ћа, Ми ро сла ва Спа лај ко ви ћа, Ми ха и ла Ди ни ћа, Вељ ка Пе тро ви ћа и Вик то ра 
Но ва ка. На ред ног да на по све ти ла је пр вих шест стра на из ве шта ју с про сла ве 
на Га зи ме ста ну и све ча но сти ма ши ром Кра ље ви не Ју го сла ви је. За ни мљи во 
је при ме ти ти да је у ви дов дан ском бро ју из 1939. По ли ти ка об ја ви ла при лог 
ис так ну тог исто ри ча ра ко ји је до при но сио раз от кри ва њу ле ген дар ног у од-
но су на ствар но у по гле ду Ко со в ског бо ја. М[ихаило] Ј. Ди нић, „Ис то ри ско и 
ле ген дар но Ко со во. Исто ри ја још ни је ус пе ла да раз лу чи ис то ри ско Ко со во 
од ле ген дар ног“, По ли ти ка, 28. ју ни 1939, стр. 3.

143 На ше стсто го ди шњи цу Ко сов ског бо ја 28. ју на 1989. По ли ти ка је пре тво ри ла 
ви дов дан ско из да ње у сво је вр сни те мат. Пр вих 12 стра на по све ће но је го ди-
шњи ци, а од 2. до 12. стра не штам па на је и по себ на озна ка ју би ле ја у вр хо ви ма 
стра на: „1389–1989“. Од тре ће стра не на да ље об ја вље ни су тек сто ви ис так ну-
тих на уч ни ка и књи жев ни ка, ме ђу ко ји ма су Ра до мир Лу кић, Дра ган Ла ки ће-
вић, Си ма Ћир ко вић, Ми лић од Ма чве, Ми о драг Јо ви чић, Ми о драг Ма тиц ки, 
Сми ља Авра мов, Ве ли мир Ћур гус и Јел ка Ре ђеп. На ред ног да на пр вих де вет 
стра на по све ће но је про сла ви, а по себ на па жња да та је Сло бо да ну Ми ло ше-
ви ћу, уз оце ну на на слов ној стра ни да је ску пу на Га зи ме ста ну при су ство ва ло 
„два ми ли о на љу ди“.

144 Ми ле Бје ла јац, „За што ре ви зи ја?“, По ли ти ка, 28. ју на 2014, стр. 8 (Бје ла јац 
је мар та 2014. об ја вио мо но гра фи ју на исту те му: Ми ле Бје ла јац, 1914–2014. 
За што ре ви зи ја? Ста ре и но ве кон тро вер зе о узро ци ма Пр вог свет ског ра та, 
Од бра на, Бе о град 2014); Пре драг Ј. Мар ко вић, „Ра зор на моћ за блу да“, По ли-
ти ка, 28. Ју на 2014, стр. 9. 
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Пи шта ло, Му ха рем Ба здуљ) об ја ви ли на де ве де се ту го ди шњи цу атен та-

та у бе о град ском ма га зи ну Вре ме. У ту ма че њу ба рем тро ји це по то њих 

при сут на је кри ти ка Прин ци по вог чи на.145 

На сто го ди шњи цу атен та та опет су пи сци да ли но ве по гле де, али 

овог пу та њи хо ви при ло зи су об ја вље ни у Са ра је ву. Ми љен ко Јер го вић 

је на пи сао на дах ну ти есеј о Ча бри но ви ћу на Де ди је ро вом тра гу. Фи лип 

Да вид је пред ста вио уби ство Фра ње Фер ди нан да као сан ко ји се ни је, 

а мо жда и јест, до го дио, док је Све ти слав Ба са ра са ста вио пи смо ко је 

Фра ња Фе рди нанд у астрал ном те лу дик ти ра по чет ком XXI ве ка свом 

по смрт ном се кре та ру.146 У го ди ни ју би ле ја об ја вљен је и ро ман под 

на сло вом Ка ко уби ти го спо ди на Фрој да из пе ра Џе ва да Са бља ко ви ћа. 

У ње му је кроз лик Ка ли на, ца зин ске вер зи је Га ври ла Прин ци па, опи-

сан имaгинарни су срет ре во лу ци о нар ног за но са мла до бо са на ца и ви-

со ке беч ке кул ту ре то га вре ме на. Ка лин оче ку је до ла зак над вој во де 

у за мак у Остро шцу и при пре ма ње го во уби ство. Уме сто над вој во де, 

ко ји от ка зу је по се ту, има при ли ку да упо зна ин те лек ту ал ну ели ту Бе ча, 

ко ја до ла зи на по сед аустриј ског ба ро на Фон Берк са. У по чет ку Же ра-

ји ћев след бе ник и не по ко ле бљив у на ме ри да уби је над вој во ду, Ка лин, 

ко ји је за ми шљен као не ко ко при па да „ни јед ном или сви ма“ од три ју 

бо сан ских на ро да исто вре ме но, од лу чу је се да као за ме ну уби је не ког 

од ви со ких зва ни ца из Бе ча, с ко ји ма се по сте пе но упо зна је. Беч ки са-

мо пре зир по сте пе но за хва та и ње га. Упо знав ши ин телек ту ал не то ко ве 

Бе ча ко ји јед на ко као и он сум ња ју у бу дућ ност Аустро у гар ског цар-

ства, Ка лин и сâм би ва за хва ћен ра зор ном сум њом и, на кра ју, уме сто 

уби ства дру гог при бе га ва са мо у би ству.147 Прет ход не го ди не Би ља на 

Ср бља но вић је об ја ви ла сво ју дра му „Ма ли ми је овај гроб“, у ко јој је 

Прин ци па при ка за ла као жр тву зо ва ти ра но у би ства као мо де ла ко ји 

је при мио из кул ту ре ко јој је при па дао.148 Мла дој Бо сни и Прин ци пу 

дра му је по све ти ла Ми ле на Мар ко вић. У де лу Зма је у би це, пре ми јер-

но из ве де ном у ју ну 2014. у Ју го сло вен ском драм ском по зо ри шту, она 

145 Ви ди те мат Вре ме на из 2004: „De ve de set go di na po sle“, Vre me, No. 703, 24. ју на 
2004. Те мат је пре штам пан у: Му ха рем Ба здуљ (ур.), Мла да Бо сна, те мат ски 
број ча со пи са Гра дац, No. 175–177 (2010), стр. 268–275.

146 Fi lip Da vid, „Aten tat ko ji se ni je do go dio“, Sve ti slav Ba sa ra, „Mo no log nad voj-
vo de Fra nje Fer di nan da u či sti li štu“, Mi ljen ko Jer go vić, „Ne ze malj ski iz raz nje-
go vih ru ku“, u: L. Pe ro vić, I. Ba nac, I. Gold stein, M. Zem ko, F. Da vid, S. Ba sa ra i
M. Jer go vić, Sa ra je vo. Aten tat. 100 go di na po sli je, Ra bic, Са ра је во 2014, стр. 83–86,
91–97, 101–109. 

147 Dže vad Sa blja ko vić, Ka ko ubi ti go spo di na Froj da, Ла гу на, Бе о град 2014. У раз го-
во ру с Фрој дом Ка лин му об ја шња ва да је „пси хо за атен та та“ вла да ла младо-
бо сан ци ма. „По што је ид ис хо ди ште атен та та, он ни је ни при пре ман. Мо рао 
се до го ди ти као што сан мо ра да се до го ди.“ Ibid., стр. 242. 

148 Bi lja na Sr blja no vić, Ma li mi je ovaj grob, Са ми здат Б92, Бе о град 2013.
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по сма тра овај по крет у кон тек сту европ ског ро ман ти зма. Прин ци по во 

ти ра но у би ство за њу је „по ли тич ки и сло бо дар ски чин“.149 И књи жев-

ник Вла ди мир Кец ма но вић је на пи сао са став о Прин ци пу. У књи жев-

но-исто риј ском есе ју Das ist Прин цип, др жао се, у осно ви, Де ди је ра, 

али је при ме тан ње гов опрез пре ма не прин ци пов ском ју го сло вен ству, 

под чи ме под ра зу ме ва „ва ти кан ско-аустриј ско ју го сло вен ство“.150 

У књи жев ним при ка зи ма Са ра јев ског атен та та по во дом сто го ди-

шњи це мо гу се уочи ти два прав ца: ан ти фа та ли стич ки и исто ри ци стич ки. 

Пр ви те жи да фик тив ном исто ри јом по бег не од те шке по ве сне суд би-

не екс-ју го сло вен ских про сто ра или да је ма кар из ме ни, дру ги на сто ји 

да књи же в ни на ра тив учи ни што бли жим са зна њи ма исто ри о гра фи је.

У до ме ну филм ске умет но сти по ја ви ло се оства ре ње ви со ких 

до ме та ин спи ри са но Прин ципом и су ђе њем са ра јев ским атен та то ри-

ма. Игра на се ри ја у пет на ста ва ка, под на сло вом „Бра нио сам Мла ду 

Бо сну“ (2014), у ре жи ји Ср ђа на Ко ље ви ћа, ура ђе на је на аутен тич ним 

из во ри ма и она, осим у не знат ним по је ди но сти ма, ни је под ле гла на-

ци о нал ним стра сти ма.

У но вом пу бли ци стич ком, исто ри о граф ском и умет нич ком при-

ка зи ва њу Прин ци па пре ла ма ју се два, не ну жно су прот ста вље на, али 

раз ли чи та на ра ти ва: срп ски и ју го сло вен ски. У срп ској вер зи ји овог 

на ра ти ва, при сут ној пре вас ход но у зва нич ним све ча но сти ма, Прин-

цип је све ден на срп ско ет нич ко по ре кло. Он као да по ста је освет ник 

за за пад но бом бар до ва ње СР Ју го сла ви је 1999. и све дру ге не из ми ре-

не ра чу не из де ве де тих го ди на XX ве ка. Ње го во ју го сло вен ство ста-

вља се у дру ги план или се по тпу но при кри ва, а Мла да Бо сна по ста је 

мал те не са вре ме на срп ска на ци о нал на ор га ни за ци ја ко ја је из гу би ла 

анар хи стич ка и ре во лу ци о нар на обе леж ја. На овом тра гу ис цр тан је 

кра јем 2011. му рал Га ври ла Прин ци па у исто и ме ној ули ци у Бе о гра-

ду, као и му рал Рат ка Мла ди ћа у упо ред ној ули ци Кра љи це На та ли-

је, ура ђен у истом сти лу као и пр ви. Док је по то њи нај пре уна ка жен, 

а за тим и из бри сан као по ли тич ки не ко рек тан, сли ка пр вог му ра ла је 

ре про ду ко ва на у број ним но ви на ма. На ње му Прин цип из го ва ра јед-

ну реч ис пи са ну ве ли ким сло ви ма: „БУНТ“, а исту реч из го ва рао је 

и Рат ко Мла дић на свом му ра лу. Упо ред ним ис цр та ва њем Прин ци па 

и Мла ди ћа до би ја се и кључ раз у ме ва ња по ру ке. Она је део те ку ћег раз-

ра чу на ва ња дêла са вре ме не де сни це у Ср би ји с про за пад ним вла сти ма 

у Ср би ји по сле 2000. Ано ним ни умет ник те шко да је знао да је сво јим 

149 Mu ha rem Ba zdulj, Ne boj ša Gru ji čić, „Ci ni zam je po sled nje uto či šte ne da ro vi tih. 
In ter vju – Mi le na Mar ko vić, dram ska spi sa te lji ca“, Vre me, No. 1173, 27. ју на 2013.

150 Вла ди мир Кец ма но вић, Das ist Прин цип, Ву ко тић me dia, Бе о град 2014, стр. 
186–187.
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де лом са мо по но вио ра ни је из гра ђен за пад ни сте ре о тип о Прин ци пу. 

Та ко је Прин ци пов лик још јед ном зло у по тре бљен.

Слич ну об ра ду Прин ци па при ме нио је и исто ри чар Ра дош Љу-

шић. Он је оспо рио на ла зе во де ћих срп ских исто ри ча ра и пре жи ве лих 

атен та то ра „о пот пу ној ју го сло вен ској ори јен та ци ји мла до бо сан ских 

атен та то ра“. О при пад ни ци ма удру жења Ује ди ње ње или смрт при ме тио 

је: „Још увек су из ван отаџ би не ср би јан ски на ци о нал ни хе ро ји – Апис, 

Ма ло ба бић и Ву ло вић.“ У не кој вр сти за кључ ка по ме нуо је „ода бра не 

пред став ни ке Ви дов да на“, а они су Ми лош Оби лић, Га ври ло Прин цип 

и Сло бо дан Ми ло ше вић, ко ји су се, сва тро ји ца, „бо ри ла за сло бо ду сво-

га на ро да“. По ред то га што је Прин ци па по ср био, а у исту ра ван ста вио 

ли ко ве из на ци о нал не ми то ло ги је с лич но сти ма из исто ри је, убла жио 

је и ње гов ате и зам до не пре по зна тљи во сти оце ном да је „се бе др жао 

за пра во слав ног Ср би на, али ни је на ро чи то по ла гао на пи та ња ве ре“. 

Чак је из ра зио и сво је вр сно жа ље ње што Прин цип и Ми ло ше вић „ни су 

пру жи ли нео п ход не усло ве Срп ској пра во слав ној цр кви да би им из гра-

ди ла култ Оби ли ћа и Ла за ра“. По сле ова квог из ле та у днев но по ли тич ку 

ра ван по ста вио је три пи та ња, од ко јих су дру го и тре ће: „Да ли су би-

ли уза луд ни При нци по ви пуц њи?“ и „Да ли је про ма шен др жа во твор-

ни раз вој срп ског на ро да од 1918. до 1991, од но сно 2006. го ди не?“151 

Као што су за пад ни и екс- ју го сло вен ски мр зи те љи Прин ци па из-

гра ди ли не ви дљив мост из ме ђу Са ра је ва 1914. и Сре бре нич ког ма са кра, 

исто су та ко за ступ ни ци по ср бље ног Прин ци па по ве за ли исто риј ском 

вер ти ка лом бунт Прин ци па и от пор Ср би је За па ду, ко ји је до жи вео вр-

ху нац 1999. У пр вом осми шља ва њу Прин цип је пре те ча Рат ка Мла ди-

ћа, у дру гом Бил Клин тон је на ста вљач Фра ње Фер ди нан да.

 На тра гу по то њег по ку ша ја да се об но ви култ Прин ци па от кри-

вен му је и спо ме ник у Бе о гра ду, на Ви дов дан 2015, дар Ре пу бли ке 

Срп ске Бе о гра ду, у при су ству пред сед ни ка Ср би је и Ре пу бли ке Срп ске. 

То ми слав Ни ко лић је ис та као да „Ср би ја ни да нас не бра ни Прин ци-

па и ње го ве дру го ве, већ они бра не Ср би ју сво јом од бра ном на су ђе њу 

ко је ни је би ло за вр ше но док је рат уве ли ко тра јао“, док је пред сед ник 

Ре пу бли ке Срп ске обра зло жио мо ти ва ци ју по ди за ња спо ме ни ка. „Ово 

обе леж је ујед но је сим бол оно га што по ку ша ва мо да бра ни мо, а то је 

чи ње ни ца да ов де жи ве Ср би као на род ко ји има сна гу да на пра ви две 

др жа ве, Ср би ју и Ре пу бли ку Срп ску, али же ли мир и сло бо ду.“ Овом 

све ча но шћу за о кру же но је Прин ци по во по ср бља ва ње.152 

151 Ра дош Љу шић, Прин цип Га ври ло (1895–1918). Оглед о на ци о нал ном хе ро ју, 
Но во сти, Бе о град 2014, стр. 391–392, 401, 403, 404–405, 408.

152 Н. Б. – Д. Б., „Прин цип до био спо ме ник у Бе о гра ду“, 29. ју на 2014.
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У прет ход них сто го ди на Прин цип је у англо-америч кој јав но сти 

ево лу и рао од лу да ка и фа на ти ка код Ла фа на, Си то на-Вот со на и Џо зе-

фа Бе ри ја до иде а ли сте и ре во лу ци о на ра у де ли ма Ве сто ве и Де ди је ра. 

Упр кос пре вред но ва њу, остао је све вре ме атен та тор-уби ца, или as sas-

sin на ен гле ском, а у но вин ским члан ци ма по не кад је био и те ро ри ста. 

Код Кри сто фе ра Клар ка је до био сло же ни ју сли ку. Оста ју ћи иде а ли-

ста, ипак је по стао те ро ри ста, у зна че њу ове ре чи с по чет ка XX ве ка.153 

На кра ју, Тим Бу чер га је при ка зао као ин клу зив ног ју гос ло вен ског на-

ци о на ли сту, на лик оном ко га је опи сао Вла ди мир Де ди јер. На тај на чин, 

Прин цип је у англо-америч ким ви ђе њи ма пре шао пут од ра ди кал не 

дру го сти, пре ко на го ве ште не бли ско сти код Ве сто ве, до иден ти фи ка-

ци је с њим код Ти ма Бу че ра.

И у Ју го сла ви ји и у Ср би ји ње го ва сли ка се ме ња ла. У Кра ље ви ни 

је нај пре сла вљен то ком д ваде се тих го ди на, а за тим пре ћут ки ван то ком 

три де се тих, у за ви сно сти од спољ но по ли тич ких окол но сти и сло же не 

сим бо ли ке Ви дов да на, ко ја се у ме ђу рат ној Ју го сла ви ји раз ви ла као 

под ра зу ме ва ни иден ти тет ски обра зац. У ко му ни стич кој Ју го сла ви ји 

отво ре ни је је сла вљен, а по не кад је по при мао од ли ке про то ко му ни сте. 

Од Де ди је ра је по сма тран као „из вор ни бун тов ник“, а по крет ко ме је 

при па дао, као ју го сло вен ски кул тур ни по крет, из ло жен ути ца ји ма са-

вре ме них европ ских иде ја. Пр во би тни на ци о нал ни на ра тив Прин ци па 

из вре ме на Кра ље ви не Ју го сла ви је пот пу но се пре о бра зио у ре во лу ци-

о нар ни до се дам де се тих го ди на XX ве ка. 

Ра то ви из де ве де се тих знат но су оту ђи ли ње гов лик код два ју на-

ро да Бо сне и Хер це го ви не и ти ме пре тво ри ли ње го во ет нич ко по ре кло 

у опис ње го вог иден ти те та. О то ме да је Прин цип Ср бин сло жи ла су 

се по чет ком XXI ве ка сва три на ро да Бо сне и Хер це го ви не, али из са-

свим раз ли чи тих мо ти ва. На пу стив ши по ље ју го сло вен ства Прин цип 

је то ком обе ле жа ва ња сто го ди шњи це Ве ли ког ра та у Ср би ји по стао 

не ка вр ста поп-ико не. На су прот по зним осам де се тим и де ве де се тим 

го ди на ма, ка да су срп ске вој во де из Ве ли ког ра та би ле у цен тру па жње 

срп ске кул ту ре, то ком 2014. ту је уло гу на крат ко пре у зео Прин цип. 

153 Кларк је ка сни је по ка зао на кло ност пре ма Прин ци пу. Вре ме је об ја ви ло фо-
то гра фи ју Хајн ри ха Хоф ма на, на ко јој се фи ре ру уру чу је са ра јев ска пло ча 
у част Га ври ла Прин ци па као ро ђен дан ски по клон 20. апри ла 1941, на на-
слов ној стра ни и с пра те ћим тек стом Му ха ре ма Ба зду ља. Ре а гу ју ћи на ово 
от кри ће, Кларк је дао ин тер вју Вре ме ну, у ко ме је при ме тио: „Не, Прин цип 
и ње го ва дру жи на ни су би ли ме се ча ри. То су би ли до бри мом ци, сва ка мај-
ка би мо гла да се по но си њи ма. Би ли су уљуд ни, ни су се на пи ја ли и ју ри ли 
про сти тут ке, што је би ло уоби ча је но за сту ден те. До бри мом ци ко ји су се не-
се бич но пре да ли свом ци љу и по ста ли део тра ге ди је.“ „Naj bo lja sli ka oba ra ta. 
In ter vju – Kri sto fer Klark“, Vre me, No. 1192, 7. но вем бра 2013.
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Прин цип је био, по себ но у вре ме ну од 1990. на да ље, жр тва сва-

ко днев не по ли ти ке ко ја је при ла го ђа ва ла ње гов лик, би ло функ ци ји 

не при ја те ља или уло зи хе ро ја. У том кон тек сту очи глед на је по тре ба 

да сви за ин те ре со ва ни за из вор ни лик Га ври ла Прин ци па про у че не 

са мо из ван ред на де ла Вла ди ми ра Де ди је ра и Пре дра га Па ла ве стре,154 

већ и ме мо а ре и ра до ве ко је су оста ви ли иза се бе при пад ни ци по кре та 

Мла да Бо сна,155 као и об ја вље не из во ре ве за не за су ђе ње са ра јев ским 

атен та то ри ма.156

Уме сто за кључ ка ко ри сно је при се ти ти се опо ме не ко ју је А.Џ.П. 

Теј лор, про чи тав ши Де ди је ро ву књи гу Пут у Са ра је во, упу тио исто ри-

ча ри ма ко ји су тра га ли за за ве рa ма иза Са ра јев ског атен та та: „Де вет 

де сети на оно га што је на пи са но о Са ра јев ском атен та ту-уби ству ис па да 

да је не по треб но сме ће, упро па шће но од луч но шћу да се не где от кри-

је раз ра ђе на за ве ра. Исто ри ча ри ма је, из гле да, те шко да по ве ру ју да 

су не ки љу ди спрем ни да умру без на ре ђе ња или на гра де, соп стве них 

уве ре ња ра ди. Та ко је ов де би ло. Ис па да да је упра во нај јед но став ни је 

об ја шње ње исти ни то. Оби чно и је ст та ко.“157

154 Вла ди мир Де ди јер, Са ра је во 1914, Про све та, Бе о град 1966. Дру го из да ње у два 
то ма: Про све та, Бе о град 1978. Но во из да ње: Књи ге Об ра до вић, Бе о град 2014; 
Pre drag Pa la ve stra, Knji žev nost Mla de Bo sne, два то ма, Свје тлост, Са ра је во 1965. 
Но ва из да ња: Пре драг Па ла ве стра, Књи жев ност Мла де Бо сне, Ин сти тут за књи-
жев ност и умет ност, Бе о град 1994, и Ibid., Ма ти ца срп ска, Ба ња Лу ка 2012.

155 Бо ри во је Јев тић, Са ра јев ски атен тат. Се ћа ња и ути сци, Пе тар Н. Га ко вић, Са-
ра је во 1923; Do bro slav Jev đe vić, Sa ra jev ski aten ta to ri, Би но за, За греб 1934, но ва 
из да ња: Sa ra jev ski za ve re ni ci. Vi dov dan 1914, Рим 1953. и Са ра јев ски за ве ре ни-
ци. Ви дов дан 1914, Ота ча ство љу бље, Бе о град 2013; Ivan Kranj če vić, Uspo me ne 
jed nog uče sni ka u Sa ra jev skom aten ta tu, Свје тлост, Са ра је во 1954, дру го из да ње: 
Свје тлост, Са ра је во 1964; Дра го Љу би бра тић, Га ври ло Прин цип, Но лит, Бе о-
град 1959; Цвет ко Ђ. По по вић, Са ра јев ски Ви дов дан 1914. До жи вља ји и се ћа ња, 
Про све та, Бе о град 1969 [друго из да ње: Про све та, Бе о град 2014]; Рат ко Па ре-
жа нин, Мла да Бо сна и Пр ви свет ски рат, Искра, Мин хен 1974, но ва из да ња: 
Рат ко Па ре жа нин, Га ври ло Прин цип у Бе о гра ду – Мла да Бо сна и Пр ви свет ски 
рат, Ca te na mun di, Бе о град 2013. и 2014. Ви де ти и иза бра не де ло ве из ме мо-
а ра и до ку ме на та: Ми лош Ко вић (пр.), Га ври ло Прин цип. До ку мен ти и се ћа ња, 
Про ме теј и Ра дио-те ле ви зи ја Ср би је, Бе oг рад 2014. 

156 За за пис ни ке са су ђе ња Прин ци пу и оста лим оп ту же ни ма и пи сма и са оп-
ште ња ве за на за Са ра јев ски атен тат ви де ти: Vo ji slav Bo gi će vić (red.), Sa ra jev-
ski aten tat. Iz vor ne ste no graf ske bi lje ške sa glav ne ras pra ve pro tiv Ga vri la Prin ci pa 
i dru go va odr ža ne u Sa ra je vu 1914 g., Др жав ни ар хив НР БиХ, Са ра је во 1954, 
но во из да ње: На род на и уни вер зи тет ска би бли о те ка Ре пу бли ке Срп ске, Ба ња 
Лу ка 2015; Vo ji slav Bo gi će vić (pr.), Sa ra jev ski aten tat. 28. VI 1914. Pi sma i sa op-
šte nja, Свје тлост, Са ра је во 1965. За пи сни ци са су ђе ња до ступ ни су и у ен гле-
ском пре во ду: W. A. Dolph Owings, Eli za beth Pri bic and Ni ko la Pri bic (ed. and 
trans.), The Sa ra je vo T rial, 2 vols. (Cha pel Hill: Do cu men tary Pu bli ca ti ons, 1984).

157 A.J.P. Taylor, „The Gre at As sas si na tion. The Road to Sa ra je vo by Vla di mir De di-
jer“, The New York Re vi ew of Bo oks, Oc to ber 20, 1966.
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Slo bo dan G. Mar ko vich

PER CEP TI ONS OF THE SA RA JE VO ATТEN TAT

IN AN GLO-AME RI CAN AND SER BIAN PU BLIC OPI NION

Sum mary

The pa per de als with the We stern (An glo-Ame ri can) and Ser bian/Yugo slav 
vi ews on the Sa ra je vo аtten tat and Ga vri lo Prin cip. Ar tic les on the Sa ra je vo as sas-
 si na tion in three le a ding qu a lity da i li es (The Ti mes, The New York Ti mes and Po li-
ti ka) ha ve been closesly analysed as well as vi ews of le a ding hi sto ri ans and jo ur-
na lists who co ve red the su bject.

The aut hor holds that ef forts in the King dom of Serbs, Cro ats and Slo ve nes 
in 1920s to esta blish Prin cip’s cult as a martyr and a he ro fa i led, and in 1930s the 
of fi cial li ne was to mi ni mi se com me mo ra ti ons of Prin cip and the Sa ra je vo аtten-
tat. This was con nec ted with the tri ple symbo lism of Vi dov dan in the King dom 
as the day of the Bat tle of the Ko so vo, com me mo ra tion of the Sa ra je vo аtten tat 
and the Con sti tu tion Day of 1921. By mid 1930s, due to a set of in ter nal and in-
ter na ti o nal cir cum stan ces, the symbo lism was re du ced to only one com po nent: 
the Day of the Bat tle of Ko so vo.

In the West the ori gi nal ge ne ral con dem na tion of the Sa ra je vo Atten tat 
and its main cul prits was chal len ged when Re bec ca West pu blis hed her fa mo us 
tra ve lo gue on Yugo sla via in 1941. Anot her Brit, the re mar ka ble hi sto rian A.J.P. 
Taylor, had much mo re po si ti ve vi ews on the Sa ra je vo con spi ra tors and bla med 
Ger many and Austria-Hun gary for the out bre ak of the Gre at War. A tur ning po int 
in Anglo-Ame ri can per cep ti ons was the pu bli ca tion of the mo nu men tal book by 
Vla di mir De di jer The Road to Sa ra je vo (1966), which hu ma ni sed the main con spi-
ra tors, the pro cess ini ti a ted by R. West. De di jer’s bo ok was tran sla ted from En-
glish in to all ma jor We stern lan gu a ges and had im me di a te im pact on the under-
stan ding of the Sa ra je vo mur der. 

The aut hor in sists on the se man tic con no ta ti ve dif fe ren ce bet we en the 
Ser bo-Cro at word aten tat which has over to nes of po li ti cal mur der, and En glish 
word as sas si na tion which ec ho es fa na ti cism and may be equ al to a sim ple mur-
der which aten tat can hardly be in Ser bo-Cro at. This con no ta ti ve dif fe ren ce has, 
in aut hor’s opi nion, ca u sed cer tain mi sun der stan ding in the mu tual tran sla ti ons 
from Ser bo-Cro at to En glish and vi ce ver sa. 

Com mu nist Yugo sla via fa ced si mi lar pro blems and di lem mas re gar ding 
Ga vri lo Prin cip as the King dom of Yugo sla via. It ce le bra ted the Sa ra je vo plot-
ters but re jec ted in di vi dual ter ror as an ti-re vo lu ti o nary tac tics but al so be ca u se 
it was awa re of how un po pu lar the Sa ra je vo atten tat was in the West. Gra du ally 
con spi ra tors be gan to be of fi ci ally ce le bra ted in com mu nist Yugo sla via bet we en 
1954 and 1964, alt ho ugh the sta te was ca re ful in pre sen ting the ce le bra ti ons to 
the West as lo cal and se mi-pri va te ini ti a ti ves. Af ter the pu bli ca tion of De di jer’s 
work two very po si ti ve Yugo slav films on the Sa ra je vo con spi ra tors fol lo wed in 
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1968 and 1975. The lat ter by Velj ko Bu la jic, the fa vo u ri te di rec tor of the Yugo slav 
dic ta tor Jo sip Broz Ti to, mar ked the full of fi cial re cog ni tion of the act of Sa ra je vo.

The ri se of na ti o nal an ta go nisms in Bo snia gra du ally ali e na ted Prin cip 
from Bo snian Mu slims and Cro ats. The pro cess be gan in 1980s and was fi nis hed 
du ring the Wars for Yugo slav Suc ces sion. Alt ho ugh all ava i la ble so ur ces cle arly 
de mon stra te that Prin cip, an et hnic Serb, gra du ally de ve lo ped his iden tity in to 
a wi der Ser bo-Cro at and Yugo slav iden ti ti es, he was et hni fied and seen ex clu si-
vely as a Serb by Bo snian Cro ats and Bo sni aks and We stern jo ur na list in 1990s. 
Fi nally, even among Serbs two li nes de ve lo ped: one that vi ews Prin cip as De di jer 
does, and anot her that re gards Prin cip as a Ser bian na ti o nal he ro. This di vi sion 
be ca me cle ar in 2014, du ring the cen te nary ce le bra ti ons, when „Prin cip ma nia“ 
shortly emer ged in Bel gra de and Ser bia. In po pu lar and of fi cial nar ra ti ves Prin-
cip be ca me a Serb, for most of wri ters and in tel lec tu als he re ma i ned a Yugo slav. 

In the past cen tury ima gi ning Prin cip in Ser bia and the West in clu ded 
who le spec tre of opi ni ons. From ha ving a short cult in 1920s he was margina -
li sed in 1930s in the King dom of Yugo sla via. Ori gi nally seen as a na ti o nal wor-
ker for Yugo slav unity he was transformed into a pro to-com mu nist by 1970s, 
and then a Ser bian na ti o nal he ro in 2014. In An glo-Ame ri can per cep ti ons he was 
a fa na tic and lu na tic in in ter-war pe riod. He be ca me hu ma ni sed by Re bec ca West 
(1941), A.J.P. Taylor de mon stra ted un der stan ding for his act (1956), he was fully 
ex pla i ned by De di jer (1966), chal len ged and then exo ne ra ted by Chri stop her Clark 
(2012–2013), and cor di ally em bra ced by Tim Butcher (2014). 
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I. РАНА ТУМАЧЕЊА

ПРВЕ РЕАКЦИЈЕ И САГЛЕДАВАЊА 1914–1918.

Тајмс, 29. јун 1914.

[уредничко слово Тајмса]

СА РА ЈЕВ СКА ТРА ГЕ ДИ ЈА*1

С нај ду бљим и нај ве ћим жа ље њем да нас бе ле жи мо тра гич не ве-

сти о атен та ту-уби ству на над вој во ду Фра њу Фер ди нан да, аустро у гар-

ског пре сто ло на след ни ка, и на ње го ву же ну, вој вот ки њу од Хо ен бер га. 

Над вој во да је, у свој ству ге не рал ног ин спек то ра сна га Цар ства, при су-

ство вао вој ним ма не ври ма у по кра ји ни Бо сни. Док је ју че, с вој вот ки-

њом, про ла зио кроз ули це Са ра је ва, глав ног гра да по кра ји не, на ње гов 

ауто мо бил ба цио је бом бу штам пар из ме ста Тре би ња. Ре че но је да је 

над вој во да од био бом бу соп стве ном ру ком. У сва ком слу ча ју, по ку шај 

атен та та-уби ства је про пао, ма да су дру ги по вре ђе ни. Над вој во да је одр-

жао при јем у Град ској већ ни ци, а за тим је на ста вио да на пре ду је кроз 

ули це, ка да је и ње га и вој вот ки њу по го дио сред њо шко лац на о ру жан 

пи што љем „бра у нинг“. Обо је су го то во сме ста пре ми ну ли, а атен тат-

-уби ство на њих про из вео је ужас и пре не ра же ност ши ром Евро пе. 

Пр ве ми сли свих љу ди би ће усме ре не на пре ча сног ца ра, чи ја је суд-

би на да отр пи мно го стру ке и стра шне жа ло сти ка кве смрт ник рет ко 

по зна је. Из гле да да сва пат ња и че мер ко је жи вот мо же про из ве сти 

на ви ру на ову оста ре лу и уса мље ну лич ност. 

Упра во је ју че ују тро Фра ња Јо сиф на пу стио Беч ра ди лет њег 

од мо ра, усред кли ца ња ње го вих по да ни ка ко ји га обо жа ва ју. До шао је 

у Ишл у слич не при зо ре оду ше вље ња, али мо ра да је вр ло бр зо по сле 

то га са знао да га је ру ка атен та то ра-уби це још јед ном оста ви ла ожа-

ло шће ног и без над ног. Лич на не сре ћа стал но пра ти ку ћу Хаб збур га, 

али ни је дан члан те ку ће ни ка да ни је мо рао да под не се та кав бо лан 

след до ма ћих уде са као ње на са да шња гла ва. Као вла дар цар Фра ња 

Јо сиф је био срећ ни ји не го што је уоби чај но. Он је сво је Цар ство без-

бед но про вео кроз низ уз ма ка, над вла дао је мно ге уну тра шње по те шко-

ће, а у го ди на ма опа да ња ужи ва без гра нич ну на кло ност на ро да. Ипак, 

* Edi to rial, “The Tra gedy of Se ra je vo“, The Ti mes, No. 40562, Ju ne 29, 1914, p. 9. 
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лич ни бо ло ви су увек оста вља ли у сен ци јав не успе хе. Смрт ње го вог 
бра та Мак си ми ли ја на у Мек си ку, тра ге ди ја прин ца пре сто ло на след ни-
ка Ру дол фа, нај сна жни ји уда рац уби ства ца ри це Ели за бе те и са да ово 
по след ње стра хо ви то де ша ва ње чи не при чу о не во љи ко ја мо же да се 
упо ре ди с ма ло чим у исто ри ји. Са у че шће це лог све та ће се ука зи ва ти 
ожа ло шће ном ца ру, а сви Ен гле зи ће се мо ли ти да он бу де у ста њу да 
под не се ову ко нач ну пат њу уз хра брост, ко ју ни ка да ни је про пу стио 
да по ка же при нај ду бљим ис ку ше њи ма.

По кој ни над вој во да Фра ња Фер ди нанд био је, до из ве сне ме ре, 
не по зна ни ца у европ ској по ли ти ци. Љу ди су се пре ми шља ли о мо гу-
ћим ис хо ди ма ње го вог до ла ска на пре сто, али ни ко ни је мо гао да са 
из ве сно шћу пред ви ди пра вац по ли ти ке ко ју би пред у зео. Све до по сле 
бра ка ни је био у жи жи јав но сти, а до кра ја му ни је би ло до зво ље но да 
вр ши ути цај на јав не по сло ве, осим у не ким ја сним прав ци ма. Кон тро-
вер зе ко је пра те ње гов мор га нат ски брак с вој вот ки њом од Хо ен бер га 
са да су хи тро ба че не у за бо рав, и већ при па да ју по да ци ма из про шло-
сти. Био је нео б у здан и прек, што је про из вод си ци ли јан ског со ја ње-
го ве кр ви. Имао је сав по нос Бур бон-Естеа (Bo ur bon-Este), али је имао 
и мно го оштро ум но сти и па мет ног опор ту ни зма ко ји кра се Хаб збур ге. 

У ско ра шњим го ди на ма био је по себ но упа дљив по на гла ше ним 
кле ри кал ним сим па ти ја ма, које су га по не кад во ди ле у из ја ве и де ла 
ко је ни су ја ча ле са вез с Ита ли јом. Увек је био не при ја тељ ски рас по ло-
жен пре ма Ма ђа ри ма, а ни је би ла тај на ње го ва ве за с та ко зва ном по-
ли ти ком три ја ли зма, ко ја при вид но сме ра да Двој ној мо нар хи ји до да 
тре ћу ве ли ку сло вен ску др жа ву. По себ но су га при вла чи ли ка то лич ки 
Хр ва ти и на дао се да ће пре ко њих ис пу ни ти ка то лич ку ми си ју за ко ју 
је сма трао да је на мет ну та Мо нар хи ји на Бал ка ну. Он је имао до ста то-
га с анек си јом Бо сне и Хер це го ви не 1908, а да је би ло по ње го вом, ова 
про ме на би се де си ла ра ни је. Од са стан ка с не мач ким ца рем у [замку] 
Екарт за уу 1909, по ти че на пад на мор на рич ка по ли ти ка чи ји је он био 
гла ни за го ва рач, с ис хо дом ко ји је већ имао деј ства на мор на ри це дру-
гих си ла. Да је он до шао на пре сто, сма тра се да би, у це ли ни, оп ште 
стре мље ње би ло ре ак ци о нар но и да би ра дио на не ка квој про ме ни ду-
а ли стич ког си сте ма ко ја би про тив те жи ла ути ца ју Угар ске.

Још не мо же мо да про це ни мо пот пу не по сле ди це ју че ра шње са-
ра јев ске тра ге ди је на бу дућ ност Аустро у гар ског цар ства. Што се ти че 
на сле ђи ва ња, ту мо же би ти ма ње то га не го што се ис пр ва прет по ста-
вља ло. Но ви за кон ски на след ник је над вој во да Кар ло Фра ња Јо сиф, 
не ћак уби је ног над вој во де и унук ца ре вог бра та. Он је мла дић од 26 
го ди на. Оже њен је прин це зом Зи том од Бур бон-Пар ме и већ има сина 
одој че. О ње го вим спо соб но сти ма се ма ло зна, али ужи ва ца ре ву на кло-
ност. Ве ће и хит ни је пи та ње се ти че мо гу ћих ис хо да атен та та-уби ства 
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на Ју жне Сло ве не и њи хо ве на де и иде а ле. Ка сни ји те ле гра ми на го-

ве шта ва ју да су уби ства би ла про из вод ши ро ке за ве ре, а при ро да два 

од луч на по ку ша ја атен та та-уби ства по др жа ва овај за кљу чак. 

Љу ди Бо сне, и Ср би и Му сли ма ни, увек су мр зе ли анек си ју. Ди-

је та ко ја је уста но вље на у Са ра је ву има ве о ма огра ни че не мо ћи. Бо сна 

још увек има са мо тан ку фа са ду за пад не ци ви ли за ци је, а рад по кој-

ног г. Де Ка ла и ја (Kállay) ни је про дро та ко ду бо ко као што су ње го ви 

обо жа ва о ци на ме ра ва ли да на ве ду Евро пу да прет по ста ви. Тре ба ло би 

да ка же мо ка ко ће ју че ра шњи до га ђа ји ве ро ват но ићи у прав цу оја ча-

ва ња ду а ли стич ког си сте ма, сва ка ко за из ве сно вре ме, али што ви ше 

Ју жни Сло ве ни бу ду ви де ли да се њи хо ве на де гу бе, тим ће би ти ве ћа 

опа сност ко нач не екс пло зи је. Они већ по ста ју уз не ми ре ни под ре пре-

си јом, и ако се њи хо ви сно ви осу је те у јед ном прав цу, они мо гу да се 

окре ну дру гом. За са да ужас атен татâ за о ку пља ми сли, али они сва ка ко 

мо ра ју да до да ју све жу облач ност по ли тич ком из гле ду Аустро-Угар ске.

Политика, 17[30] јуни 1914.

САРАЈЕВСКИ АТЕНТАТ

Кр вав са ра јев ски до га ђај на чи нио је у Бе о гра ду ду бок ути сак 

у сви ма сло је ви ма дру штва. Тај ути сак у то ли ко је ду бљи, што сви ми 

из ис ку ства зна мо, да ће, као од го вор на ово кр ва во де ло, до ћи чи тав 

низ не зго да за наш на род у аустро-угар ској мо нар хи ји. Мно го сит ни ја 

де ла, ство ре не и из ми шље не атен та те на по је ди не аустро-угар ске чи-

нов ни ке, наш на род пла ћао је час сит ни јим, час круп ни јим не зго да ма. 

То зна мо и ми у Ср би ји и сви на ши су на род ни ци у Аустро–Угар ској. 

Пре ма то ме, не ма ни ко га ко ји ве ру је да ова ква де ла мо гу би ти од ка кве 

по ли тич ке ко ри сти. На про тив. И нај ег зал ти ра ни ји ре во лу ци о нар мо ра 

при зна ти, кад се рас хла ди, да по ли тич ко уби ство не мо же про ме ни ти 

ре жим. Аустро-Угар ска ће опет има ти пре сто ло на след ни ка, као што га 

је има ла и до да нас. И све ће опет би ти по ста ром, са мо ће за срп ски 

на род ко ји жи ви у Аустро-Угар ској би ти још го ре но што је би ло до са да.

По свом ста ром оби ча ју, беч ка штам па уда ри ће сад опет оп ту-

жбе про тив срп ског на ро да и Ср би је. Срп ски на род би ће јој крив што 

су атен та то ри Ча бри но вић и Прин цип Ср би по на род но сти. Ср би ја ће 

јој би ти кри ва за то што је је дан од тих атен та то ра, ка ко те ле гра ми из 

Са ра је ва ја вља ју, из ја вио на са слу ша њу да је ра ни је био у Бе о гра ду. А и 

јед на и дру га оп ту жба ап сурд на је. Ни ти цео на род мо же би ти од го во ран 
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за де ло јед ног или дво ји це по је ди на ца, ни ти Ср би ја мо же би ти од го-
вор на за де ла не ког чо ве ка, за то што је он жи вео у Ср би ји.

Ако за ова кве до га ђа је ико тре ба да од го ва ра, он да ту од го вор-
ност тре ба, пре све га, пре не ти на ону егза л тира ност, ко ја до ла зи као 
по сле ди ца рђа вих по ли тич ких ре жи ма. У зе мља ма, у ко ји ма вла да ју 
нор мал ни, здра ви по ли тич ки од но си, атен та та не ма, или ако их има, 
они до ла зе као по сле ди ца ду шев ног ра строј ства по је ди на ца. У зе мља-
ма пак, ко је бо лу ју од не на род ног ре жи ма, атен та ти су стал на по ја ва. 

Ни у јед ној зе мљи у Евро пи, по след њих го ди на, по ли тич ке при-

ли ке ни су би ле та ко не нор мал не као у Хр ват ској, Бо сни и Хер це го ви ни 
и ниг де ни је би ло то ли ко атен та та као у Хр ват ској, Бо сни и Хер це го-
ви ни. Све то то ли ко је ра зу мљи во, да не би тре ба ло ни го во ри ти о то-
ме, или Аустро-Угар ска је чуд но ва та зе мља, у ко јој је че сто по треб но 
до ка зи ва ти чак и оно, што се са мо по се би раз у ме.

Шта се го во ри?

Је дан мој по зна ник, ко ји во ли по ду же се дељ ке сре те ме ју че на 
ули ци, го ло глав, сав цр вен од вру ћи не и од ви на. Ви ди се да ни је спа-
вао још од Ви дов да на. Пре но што сам га ја ишта пи тао, он ми са свим 
озбиљ но ре че:

– Баш би овај Ви дов дан и на род не пра зни ке тре ба ло пре ме сти ти 
не ка ко у зи му. Про па до смо од вру ћи не!

Али, за то ипак ни је оти шао ку ћи.

Ибис.

СРП СКА ВЛА ДА О АТЕН ТА ТУ

– Ко ми ни ке о са ра јев ском атен та ту и из ја ва са у че шћа –

Бе о град, 16. ју на

Си ноћ је наш прес-би ро из дао ова зва нич на са оп ште ња:

Сто је ћи под ути ском до га ђа ја, ко ји се ју че де сио у Са ра је ву, ми 
не ма мо до вољ но ре чи да жи го ше мо стра хо ви то уби ство ко је је из вр-

ше но над на след ни ком пре сто ла су сед не нам мо нар хи је, ер цхер цо гом 
Фран цом Фер ди нан дом и ње го вом су пру гом.

Жа ле ћи што су из не над ном смр ћу аустро-угар ског пре сто ло на-
след ни ка и ње го ве су пру ге под јед на ко у ср це по го ђе ни уз ви ше ни вла дар 
су сед не нам мо нар хи је и сви на ро ди, ко ји у њој жи ве, ми смо у ста њу 
утвр ди ти да је овај до га ђај и у на шој зе мљи иза звао осе ћа ња нај ве ће 
ин диг на ци је и нај стро жи је осу де.
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* * *
Бе о град, 16. ју на

Те ле грам ко ји је упу тио за ступ ник ми ни стра пред сед ни ка ми-
ни стар фи нан си ја г. Л. Па чу, Ње го вој Ек се лен ци ји гро фу Бер хтол ду, 
аустро-угар ском ми ни стру спољ них по сло ва, при ли ком из вр ше ног атен-
та та на над вој во ду Фра њу Фер ди нан да и вој вот ки њу Хо хен берг гла си:

Ње го вој Ек се лен ци ји гро фу Бер хтол ду ми ни стру спољ них по-
сло ва – Беч.

Срп ска вла да ду бо ко уз бу ђе на ве шћу о гну сном атен та ту од ко га 
су па ли као жр тве Ње го во Цар ско и Кра љев ско Ви со чан ство над вој во-
да Фра ња Фер ди нанд и ње но Ви со чан ство вој вот ки ња од Хо хен бер га, 
мо ли ва шу ек се лен ци ју да из во ли при ми ти из ра зе нај и скре ни јег уче-
шћа у жа ло сти, ко ја је та ко бол но за де си ла аустро-угар ску мо нар хи ју.

У од су ству пред сед ни ка ми ни стар ског са ве та, ми ни стра спољ них 
по сло ва, ми ни стар фи нан си ја др Л. Па чу.

* * *
Те ле гра ми ко је је упу тио пред сед ник Срп ске На род не Скуп шти не 

г. А. Ни ко лић пред сед ни ци ма Рај хсра та у Бе чу и Са бо ра у Бу дим пе-
шти, при ли ком из вр ше ног атен та та на над вој во ду Фра њу Фер ди нан да 
и вој вот ки њу Хо хен берг гла си:

Хи там да код Ва ше Ек се лен ци је бу дем ту мач нај жи вљих и нај-
ду бљих осе ћа ја сим па ти је срп ске Скуп шти не, ко ја је бол но уз бу ђе на 
ве шћу о ужа сном атен та ту од ко га су па ли као жр тве Ње го во Цар ско 
и Кра љев ско Ви со чан ство над вој во да Фра ња Фер ди нанд и Ње но Ви со-
чан ство вој вот ки ња од Хо хен бер га.

Пред сед ник На род не Скуп шти не А. Ни ко лић.

* * *
Ми ни стар прав де г. М. Ђу ри чић по се тио је ју трос у прат њи на-

чел ни ка ми ни стар ства спољ них по сло ва г. Слав ка Гру ји ћа, от прав ни ка 
по сло ва аустро-угар ског по слан ства г. др Штор ка и на ја вио му је том 
при ли ком са у че шће кра љев ске вла де и гну ша ње због из вр ше ног атен та та.

* * *
Бе о град, 16. ју на

Наш по сла ник у Бе чу г. Јо[ва]н Јо ва но вић до био је на лог, да у цар-
ском и кра љев ском ми ни стар ству спољ них по сло ва у Бе чу бу де ту мач 
осе ћа ја жа ло сти и гну ша ња кра љев ске вла де због из вр ше ног атен та та.

* * *
Ја знам све!

– Бе ле шке јед ног цу ња ла  –

Све што је из не над но, из гле да и не ве ро ват но. Ни кад ни сам имао 

при ли ке да то та ко ја сно уочим, као сад око уби ства Фра ње Фер ди нан да.
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Чим је пр ви те ле грам о то ме сти гао у Бе о град, ја сам га про чи тао 

у прес-би роу. И – ни сам ве ро вао,  ма да је те ле грам био зва ни чан и ма 

да ни ка кве сум ње ни је мо гло би ти о ње го вој исти ни то сти.

Кад сам он да на ули ци при чао по зна ни ци ма шта сам у том те-

ле гра му про чи тао – ни ко ми ни је хтео ве ро ва ти. Раз ро га че них очи ју 

љу ди су ме гле да ли и ни су хте ли, или ни су мо гли, да ми ве ру ју. Мо-

рао сам по не ко ли ко пу та да им по на вљам исте ре чи, као да су глу ви. 

Је дан је ди ни чо век ве ро вао ми је од мах, на пр ву реч. И тај је био, 

по за ни ма њу све ште ник, а ина че пот пу но – глув.

 Ин тер им.

Политика, 17[30] ју на 1914.

АТЕН ТАТ У СА РА ЈЕ ВУ.

– Но ве по је ди но сти о јед ном и дру гом атен та ту. 

Би о гра фи ја атен та то ра. У Са ра је ву се спре ма по кољ Ср ба –

Згра ну тост ко ју је у Бе о гра ду иза зва ла вест о уби ству аустриј-

ског пре сто ло на след ни ка и ње го ве же не про и за шла је по ред оста лог 

и из са свим оправ да ног пред о се ћа ња да ће Аустри ја, као и увек гле да-

ти да сву кри ви цу ба ци на Ср би ју. Те шко јој је при зна ти да не срећ не 

при ли ке и по ли тич ка угње та ва ња ства ра ју атен та то ре. Мно го је лак ше 

ство ри ти ве зу из ме ђу атен та то ра и Бе о гра да, па сву кри ви цу ба ци ти 

на Ср би ју и Ср бе!

И то су већ по че ли да чи не. Са мо за то што су атен та то ри, због 

то га што је је дан про те ран из Бо сне, а дру ги ис те ран из шко ле, па онда 

до шли у Бе о град да ов де при вре ме но оста ну, ства ра се сад у Бе чу твр-

ђе ње, да је план за атен тат ство рен у Бе о гра ду!

Че сто су до са да слич не оп ту жбе по ди за не про тив Ср би је, али 

се увек и до ка за ло, да су ове би ле нео прав да не. Та ко ће и ово га пу та 

мо ра ти да бу де.

На кнад но су сти гли још ови из ве шта ји о атен та ту:

Но ве по је ди но сти.

Са ра је во, 16. ју на,

по под не

Из аутен тич них из во ра ја вља ју о пр вом атен та ту, да је пр во на 

Апе ло вом ке ју био ба чен са де сног тро то а ра на ауто мо бил над вој во-

дин ма ли про јек тил ко ји је био пра ћен сла бим пуц њем про шав ши иза 
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вој вот ки ње. Од мах за тим па ла је бом ба, ко ја је екс пло ди ра ла у тре нут-
ку ка да је дру ги ауто мо бил про ла зио. У над вој во ди ним ко ли ма ни је се 
на пр ви тре нут ни шта зна ло шта се до га ђа. Ка да се дру ги ауто мо бил 
за у ста вио и пут ни ци си шли из ње га, за у ста вио се и над вој во дин ауто-
мо бил и над вој во да је био из ве штен о не срећ ном слу ча ју.

Ка да је до шао у оп штин ску ку ћу, над вој во да је из ра зио сво ју ин-
 диг на ци ју због атен та та. При јем је те као бур но. За то вре ме вест о атен-
та ту се са зна ла у пу бли ци и ка да се над вој во да по ја вио на вра ти ма оп-
штин ске ку ће био је по здра вљен фре не тич ним ова ци ја ма.

Над вој во да је по сво јој из рич ној же љи хтео, про тив но са ве ти ма 
зе маљ ског по гла ва ра, да про ду жи во жњу од оп штин ске ку ће, да би по-
се тио пр во ра ње ног пот пу ков ни ка Ме ри ци-а ко ји је ле жао у вој ној бол-
ни ци. У ауто мо би лу је био и зе маљ ски по гла вар По ћо рек, ко ји је био 
окре нут ли цем пре ма над вој во ди и ње го вој су пру зи. Гроф Ха рах ста јао 
је на по те зи да би сво јим те лом шти тио над вој во ду од но вог на па да.

Ауто мо бил је био ушао у ули цу Фран ца Јо си фа у ко јој је мо рао 
успо ри ти ход. Та да су из ба че на два смр то но сна мет ка. Зе маљ ски по-
гла вар је имао ути сак у пр вом тре нут ку, да се на сре ћу опет ни шта 
ни је до го ди ло, јер су се и над вој во да и над вој вот ки ња др жа ли мир но 
и пра во се де ли у ауто мо би лу.

Ађу тант пот пу ков ник Мо ри ци који је ра њен је у зад њем де лу 
гла ве из ван је опа сно сти. Гроф Бос Бал дек са мо је ла ко ра њен, док је 
ње гов ауто мо бил ја ко оште ћен, као и ауто мо бил гро фа Ха ра ха у ко ме 
су би ли над вој во да и вој вот ки ња. У пу бли ци ни ко ни је опа сно ра њен.

Са ра је во, 16. ју на,
5 с. по под не

Атен та тор је опа лио из не по сред не бли зи не, што об ја шња ва стра-
хо ви то деј ство ме та ка. Над вој во да и вој вот ки ња оста ли су се де ћи мир но 
у ауто мо би лу. Зе маљ ски по гла вар, на ла зе ћи се са њи ма у ауто мо би лу, 
по ми слио је у пр ви мах да су над вој во да и вој вот ки ња оста ли не по-
вре ђе ни, али ни је хтео ви ше [да] про ду жи шет њу по ва ро ши и на ре дио 
[је] шо фе ру да те ра у ко нак. Од јед ном вој вот ки ња кло ну пре ма над-
вој во ди, осло нив ши се де сном ру ком на зе маљ ског по гла ва ра, ко ји је 
по ми слио да се ти че са мо не све сти це услед нер вног по тре са, уто ли ко 
пре што су над вој во да и вој вот ки ња из ме ња ли ша па том не ко ли ко ре чи, 
ко је су оста ле за зе маљ ског по гла ва ра не ра зу мљи ве. Ка да се зе маљ ски 
по гла вар, ко ји је мо рао упу ти ти шо фе ра, по што ни је по зна вао ули-
це, окре нуо пре ма над вој во ди, при ме тио је крв у отво ре ним усти ма 
над вој во ди ним, ко ји је не пре ста но се део мир но. Ка да се ауто мо бил 
за у ста вио пред ко на ком, вој вот ки ња је пот пу но из гу би ла свест. Чим 
су вој вот ки њу пре не ли из ауто мо би ла, над вој во да се та ко ђе сру шио. 
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Ле ка ри су од мах до шли, али је сва ка по моћ би ла уза луд на. Че ти ри ча са 

по сле над вој во ди не смр ти утвр ђе но је да је ар те ри ја би ла про би је на.

Атен тат бом бом

Је дан чо век, ко ји је ста јао у бли зи ни Ча бри но ви ћа ве ли, да је 

ви део, ка ко је атен та тор из ва дио не што из џе па, при шао он да огра ди 

на ке ју, чук нуо не што о зид и он да ба цио тај пред мет на пре сто ло на-

след ни ков ауто мо бил, ко ји је у том тре нут ку на и ла зио.

По сле екс пло зи је на ста ла је стра хо ви та па ни ка. Свет је по чео да 

бе жи, да се гу ра, да га зи. При то ме је по вре ђе но вр ло мно го ли ца, а на-

 ро чи то мно го же на и де це.

Атен та тор је ме ђу тим по сто јао  је дан тре ну так као да се пре до-

ми шљао шта да чи ни, па је он да пре ско чио пре ко огра де на ке ју и ско-

чио у Ми љац ку. По све му из гле да да је хтео да се уда ви, али ни је ус пео. 

За тим су од мах ско чи ли у ре ку је дан бер бе рин не ки Ма ро ши и је дан 

де тек тив. Ухва ти ли су га и из ву кли на оба лу и он да од ве ли у по ли ци ју. 

Ча бри но вић се ни је бра нио и при се би ни је имао ви ше ни ка квог оруж ја.

„Зар је то до чек?!“

По сле пр вог атен та та, кад је бом ба екс пло ди ра ла иза пре сто ло-

на след ни ка, ауто мо бил је по ве ћао бр зи ну и у нај ве ћој бр зи ни, сти гао 

пред оп штин ски дом. Пред сед ник оп шти не имао је да по здра ви пре-

сто ло на след ни ка, али му пре сто ло на след ник ни је дао до ћи до ре чи, 

већ му је у нај ве ћем уз бу ђе њу до вик нуо:

„Чо век до ђе да по се ти Са ра је во и ви га бом ба ма до че ку је те! То 

је стра шно! Та ко, го спо ди не пред сед ни че, са да мо же те да го во ри те.“

Тек по сле тих ре чи пред сед ник је от по чео свој по здрав ни го вор.

Ка ко је смрт на сту пи ла.

Дру ги атен та тор Га вро Прин цип, ис па лио је из ре вол ве ра све га 

два мет ка. У ре вол ве ру му је оста ло пет ме та ка, али ни је сти гао да из-

вр ши са мо у би ство.

Пре сто ло на след ник је умро вр ло бр зо, већ за не ко ли ко ми ну та 

по сле за до би је не ра не. Пре сто ло на след ни ко ви ца, чим је би ла ра ње на, 

од мах је из гу би ла свест, али је ду же жи ве ла. Умр ла је на че тврт са та 

по сле за до би је не ра не.

Зло ста вља ње атен та то ра.

Чим је дру ги атен тат био из вр шен, на Прин ци па су ско чи ли офи-

ци ри и жан дар ми и стра шно су га зло ста вља ли. Сав је био кр вав. По-

вре де су му би ле ве ли ке, на ро чи то по гла ви и по ру ка ма. Кад су га до-

ве ли у по ли ци ју, пр во су га мо ра ли да ис пе ру и пре ви ју.
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Још два атен та то ра.

Је дан Са ра је вац до ста вио је по ли ци ји, да је код му зе у ма, у ко ји 
је пре сто ло на след ник тре бао та ко ђе да оде, ви део још два атен та то ра. 
Они су ту ста ја ли и оче ки ва ли да пре сто ло на след ник до ђе. Али чим 
се чу ло, да је дру ги атен тат ус пео, та два чо ве ка су се са мо по гле да ли, 
осмех ну ли и он да је је дан од њих ре као: „Да кле, свр ше но је. Ми не ма-
мо ни шта ви ше да ра ди мо“. И по сле то га су се из гу би ли.

Та ко се ка же, али ко зна да ли је све ово тач но.

Хап ше ња.

Од мах по сле атен та та на ста ла су хап ше ња. За трен ока по хап ше-
но је пре ко пе де сет ли ца, ме ђу ко ји ма има и до ста же на. Пре тре се не 
су ку ће свих тих по хап ше них, а, по ред то га пре тре се не су и ку ће свих 
оних ста нов ни ка, на ко је по ли ци ја сум ња да би мо гли да има ју ма ка-
кве ве зе са атен та то ри ма.

И из Са ра је ва већ сти жу из ве шта ји ка ко је код не ких на ђе но 
„ком про ми тира ју ћег ма те ри ја ла“. Али кад се зна да ће са да по ли ци-
ја и ма ло по ве ћи пе ро рез сма тра ти за ком про ми тира ју ћи ма те ри јал, 
он да се мо же за ми сли ти ко ли ко ће не ви них љу ди мо ра ти да стра да.

Хап ше ња се, ме ђу тим, не пре ста но на ста вља ју.

Ју риш на Ср бе.

Пр ви знак за ју риш на Ср бе дао је гла вом пред сед ник са ра јев ске 
оп шти не Се лим Ефен ди. Он је од мах по сле атен та та из дао је дан пер-
фи дан про глас у ко ме је утвр дио, да су Ср би кри ви за атен тат и да су 
бом бе по сла те из Бе о гра да.

И он да је на стао ју риш на све што је срп ско.

Јед на гру па мла ди ћа, ка то ли ка и му сли ма на по шла је кроз ва рош 
ви чу ћи „До ле Ср би“. Пред хо те лом „Цен трал“ пр во је др жао го вор је-
дан мла дић, у ко јем је за атен тат окри вио Ср бе, па су он да сви за јед но 
клек ну ли и очи та ли Оче наш за по кој ду ше уби је них. У јед ном те ле-
гра му из Са ра је ва твр ди се, ка ко је та сце на би ла вр ло ту жна и дир љи-
ва, али се је дан чо век, ко ји је ста јао на тро то а ру и све ово по сма трао, 
на сме шио. Ма ни фе стан ти су га на то по че ли да ту ку и ко зна шта би 
с њи ме би ло, да се ни је отео и уте као.

Де мон стран ти су он да оти шли пред хо тел „Евро пу“, згра ду Гли-

го ри ја Јев та но ви ћа, па су ка ме њем по лу па ли све про зо ре.
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Де мон стра ци је про тив Ср ба.
Са ра је во, 16. ју на,

по под не.

Хр ват ски ђа ци ор га ни зо ва ли су ју че ма ни фе ста ци је ан ти- срп ског 

ка рак те ра. Мо ра ла је вој ска да по вра ти ред. Ма ни фе стан ти су до че ка-

ли вој ску бур ним ус кли ци ма „жи ве ли“. За тим је на стао пот пун мир.

Са ра је во, 16. ју на,

по под не

Ју че ра шње ан ти -срп ске ма ни фе ста ци је по но ви ле су се и да нас 

још у ве ћем оби му. Хр ват ске и му сли ман ске омла ди не, пра ће не ве ли-

ком ма сом све та, про шле су кроз глав не ули це но се ћи ца ре ву сли ку и 

пе ва ју ћи цар ску хим ну уз уз ви ке: Жи ве ла Мо нар хи ја и цар ска ди на-

сти ја. Ан ти- срп ски уз ви ци об на вља ли су се јед на ко, ма ни фе стан ти су 

раз би ли све про зо ре на хо те лу „Евро па“, где је се ди ште Срп ског Про-

свет ног Дру штва. Све ти на је та ко ђе лу па ла из ло ге на срп ским рад ња-

ма. По ли ци ја и вој ска вас по ста ви ле су ред.

Де мон стра ци је све ве ће. Пре ки суд.

За греб, 16. ју на,

по под не.

Си ноћ је ве ли ки број сту де на та про шао у гру пи глав ним ули ца ма, 

но се ћи хр ват ску за ста ву умо та ну цр ним ве лом, уз ан ти срп ске уз ви ке 

и ујед но кли чу ћи: „Сла ва и част над вој во ди Фра њи Фер ди нан ду и вој-

вот ки њи Хо хен берг“. Огром на ма са све та из ја вљи ва ла је сво је гну ша ње 

због атен та та ан ти -срп ским ма ни фе ста ци ја ма и лу па њем про зо ра на 

згра ди Со кол ског Дру штва и на ре дак ци ја ма „Но во сти“ и „По кре та“, 

као и на до му Срп ског Тр го вач ког Дру штва. По ли ци ја је рас те ра ла ма-

ни фе стан те. Ма ни фе ста ци је су се до го ди ле и пред Срп ском Бан ком. 

Ли сто ви на ја вљу ју гну ша ње због атен та та и ве ле да хр ват ски на род сто ји 

ду бо ко га нут пред ков че гом љу бље но га пре сто ло на след ни ка.

Пред сед ник за гре бач ке оп шти не об ја вио је ма ни фест о жа ло сти 

хр ват ског глав ног гра да.

Пре ки суд уста но вљен је за ва рош Са ра је во 
и са ра јев ски округ.

Са ра је во, 16. ју на,

по под не.

Ма ни фе стан ти, ко је је ју трос по ли ци ја рас те ра ла, по но во су се 

са ку пи ли на дру гим кра је ви ма ва ро ши. Де мон стра ци је до би ја ју све 

озбиљ ни ји и опа сни ји вид. Ка ко се де мон стран ти ма при дру жу је и 

дру го ста нов ни штво, те су на пад ну те и опљач ка не срп ске рад ње. С 
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об зи ром на тај озби љан ка рак тер ма ни фе ста ци ја и на све ве ће уз бу ђе ње 
и узру ја ност у ва ро ши об ја вљен је пре ки суд. Све ва жни је кра је ве ва ро-
ши за у зе ла је и чу ва вој ска. Је дан мла дић ју трос је на углу јед не ули це 
ба цио бом бу, ко ја је екс пло ди ра ла и ла ко ра ни ла јед ног Му ха ме дан ца. 
Атен та тор је ухап шен. По је ди но сти још не ма.

Те ла.

Са ра је во, 16. ју на,
по под не.

По смрт ни оста ци над вој во де Фран ца Фер ди нан да и вој вот ки ње 
сме ште ни су у воз пре ко  ноћ. Узе ти су оти сци ма ске у гип су са њи хо вих 
ли ца. Час пре но са у Беч још ни је утвр ђен. По ло же ни су мно го број ни 
вен ци на мр твач ке ков че ге.

Са ра је во, 17. ју на,
ју тро.

По смрт ни оста ци над вој во де и вој вот ки ње бал са мо ва ни су. Вла-
ди ка Са длер очи тао је мо ли тву за опро штај гре хо ва по кој ни ка, па су 
мр твач ки сан ду ци за тво ре ни и за ле мље ни и за тим из ло же ни у дво-
ру. Офи ци ри и двор ски ча сни ци чу ва ли су по ча сну стра жу. Це ла со ба 
је би ла ис пу ње на вен ци ма. По под не су офи ци ри и ци вил на ли ца из 
дво ра мо ли ли се Бо гу крај мр твих те ла. У 6 са ти уве че оба мр твач ка 
ков че га би ла су пре не се на на мр твач ким ко ли ма са про пи сним вој-
ним по ча сти ма на же ле знич ку ста ни цу, где су уне се на у ва го не на ро-
чи тог во за ко ји иде за Мет ко вић, где ће се укр ца ти на рат ну ла ђу ко ја 
ће ков че ге пре не ти у Трст. При про во зу оста та ка по кој ни ка од дво-
ра до ста ни це би ле су по стро је не тру пе а за мр твач ким ко ли ма ишао 
је огро ман спро вод из двор ских ча сни ка, пред став ни ка вла сти вој них 
и гра ђан ских и мно го број на ма са све та ко ја је с по што ва њем по здра-
вља ла про ла зак спро во да.
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Бо жи дар Пу рић
МЛА ДА БО СНА*2*

Бо сна и Хeрцеговина су оно, што је Шу ма ди ја би ла до устан ка, 
са мо са мно го ви ше по ли тич ке ор на мен ти ке, ко ју чи не „ку фе ра ши“, 
жан дар ми, по по ви свих мо гу ћих ве ро и спо ве сти и тр го вач ки пут ни-
ци. Шу ма ди ја је ипак ве дра, ве се ла, ско ро на сме ја на, плод на и то пла, 
све тла, чак ду хо ви та: Бо сна је мрач на, на мр ште на, на тму ре на, го ла 
и си ро тињ ска, зе мља без осме ха, на па ће на, на му че на, у бо лу уко че на 
и ока ме ње на. Бо сна има свој на ро чи ти ри там, свој на гла сак, свој ход. 
Ње ни озбиљ ни, на мр го ђе ни се ља ци, ис пр ше них гру ди и увек гор до из-
диг ну те гла ве, као да су из ра сли из пла ни не, као да су од ва ље ни, од ло-
мље ни од сте не и ис те са ни из ка ме на. Има јед на чуд на за ми шље ност, 
сјај не ке да ле ке и дав не, за га ше не ва тре у њи хо вим мут ним очи ма; 
у њи хо вим по кре ти ма, ко ра ци ма и ру ка ма има не чег гру бог, су ро вог 
и еле мен тар ног; они су јед на не из ра ђе на, не у по тре бље на и не ис ко ри-
шће на си ла, јед на не ре че на реч, не из ра же но осе ћа ње, јед на не ис пе ва на 
пе сма, са кри ве на сна га за ко ва не при ро де и лу дач ки бес ве за ног ве тра.

За тво ре на под си вим не бом, у там но осен че ним пла ни на ма, по-
ву че на, скри ве на у се бе, не рас по ло же на, не по вер љи ва, не при ја тељ ска 
и ту ђа, гор штач ка и бр ђан ска, Бо сна је пу на не при сту пач не та јан стве-
но сти. По сле рас ко шног бо гат ства и из о би ља Сла во ни је, кад во зом осва-
не те у До бој ским гу ду ра ма, пр ви ути сак је осе ћа ње стра ха. За пла ше ни 
сте. Ужа сно пла нин ска, не про ход на, ди вља, Бо сна је гор до уса мље на 
у јед ном ду бо ком ис то ри ском бо лу. Од увек хај дуч ка, ускоч ка, бун тов-
нич ка, Бо сна но си на се би стра хо ви ти и не и шчи ли ми пе чат на си ља, 
у смр ти угу ше не по бу не и са вла да не бор бе, јед ног кр ва вог раз бо ји шта. 
Њи хо ве за не те, за ду бље не, за мра че не фи зи о но ми је има ју сав ужас да-
ле ких по ко ља, муч но и крв нич ко са зна ње да се не мо же ни шта учи ни ти, 
ни про ме ни ти, и у исто вре ме без пре кид ну уну тра шњу дра му осе ћа ња 
и сна ге, ко ја ни ти уми ре, ни ти мо же да се од рек не се бе и по ко ри. Са 
њи хо вим цр ве ним ши ро ким ша ло ви ма, об ви је ним око гла ве као чал-
ме, има ју из глед џи нов ских и отров них пла нин ских бул ки, и ли че на 
ве ли ке ка пље кр ви про су те зе мљом. Њи хо ве се љач ке, мо но то не и ра-
с тег ну те, не му зи кал не пе сме, бес крај но те шке и ту жне, пот се ћа ју на 
ва пи ја ње, на ур лик и ро пац, на по след њи очај нич ки крик ко ји из бе-
зу мља ва, од ко га се не бо про ла ма и стро по шта ва, и као да се огром но 
ка ме ње ко тр ља и сур ва ва на уби ве ну ду шу.

Та Бо сна оста ла је не за па же на и не за бе ле же на. Ко чић ју је осе ћао 
и но сио у се би, али њен пун књи жев ни тип ни је дао. Тек у по след ње 

* Бо жи дар Пу рић, „Мла да Бо сна“, За бав ник (До да так 97. бр. Срп ских но ви на), 
No. 4 [Крф] (15. Ав густ 1917), стр. 3-5. 
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вре ме, Шан тић ви ди ње не му че нич ке, све ти тељ ске и про ро чан ске си-

лу е те, и ти сти хо ви („Пред ко ли ба ма“, „Ки ри џи је“, „Из око ва“) нај бо-

љи су му. 

„Убо ги дру же ду бра ва и вре ла,
ти ко ји не маш ља га да те гр де,
пру жи ми ру ку да жу ље ве твр де
из љу бим на њој ко знак ча сних де ла.“

Оста ли књи жев ни ци, а на ро чи то Ћо ро вић, сли ка ли су Бо сну као 

што би је да ли европ ски ту ри сти, са без број тан ких и ви со ких ми на ре та, 

ко ја од сја ју ју на за ла зе ћем сун цу, са да и ра ма, фе ре џа ма и шал ва ра ма, 

са се ре на да ма под пен џе ри ма и на ка пи џи ци ма, пу ну све тог и опи ја-

ју ћег сев да ха. То је та спо ља шња, ва ро шка, уве зе на Бо сна, оста ла од 

Ту ра ка, лум па шка и убо јич ка, где се уз ди ше, лу па по пр си ма и уми ре 

у дер ту „све од ту ге и жа ло сти“. Чар ши ја, као и у Ср би ји, има ла је сво ју 

исто ри ју, и се ља ци, ко ји су у њој по ста ја ли гра ђа ни ма, до би ја ли су све 

ње не осо би не. Та ко, сли ка ју ћи са мо њих, од ове кр ва во тра гич не зе мље 

до би ја се ути сак јед не рас пли ну те, сен ти мен тал не и ори ен тал ске иди ле. 

Ме ђу тим, и гра ђа ни и се ља ци би ли су ве ли ки на ци о на ли сти и па-

три о те, сва ки на свој на чин, и ве ро ва ли лу до, фа на тич ки и ре ли ги ски 

у Ср би ју, чи ме су се, до не кле, раз ли ко ва ли од оста лих на ших кра је ва 

у Аустри ји. На ро чи то се ља ци. За њих Ср би ја је по јам не чег си гур ног, 

ап со лут ног, не по бе ди мог и ве ли ког, као и Ру си ја. Ка да су њи хо ва де ца 

си шла ди рект но из се ла у шко ле, из ме ђу те де це и чар ши је по че ла се 

пра ви ти раз ли ка у схва та њу и ме то да ма. На ро чи то од анек си је. Јед-

ни су би ли за кул ту ран рад у на ро ду, по че шком, за осни ва ње кре дит-

них за дру га, со кол ских и пе вач ких дру шта ва и т.д. Дру ги, све сни на ше 

си ро ти ње и не ма ња сре ста ва, прет по ста вља ли су мно го ра ди кал ни је 

и успе шни је ме ре, же ле ћи да на шу бор бу пре не су са кул тур ног на на-

ци о нал но и ре во лу ци о нар но по ље. Чар ши ја је још увек има ла по што-

ва ња за „пет ми ли о на аустри ских ба јо не та“, док је омла ди на лу до ве ро-

ва ла да ће их на ше на ци о нал но по жр тво ва ње и оду ше вље ње по бе ди ти. 

Ту омла ди ну пре ста вља ли су ђа ци и рад ни ци. У не до стат ку дру-

гих и ста ри јих мла ди су бр зо из би ја ли на по вр ши ну, осе ћа ју ћи да им 

је ду жност да го во ре и ра де. Ка да се, че тр де се тих го ди на, на сав ској 

оба ли у Бе о гра ду ис кр цао пр ви ли сан сје па ри ског уни вер зи те та, вла да 

је по сла ла иза сла ни ка да га по здра ви. Пр ви по крет на ше де мо кра ти-

је пре ста вља ли су мла ди ћи два де се тих го ди на. Та ко су и гим на зи сти 

игра ли ве ли ке уло ге. Бо сна је, од мах по анек си ји, ви де ла чи тав низ 

њи хо вих де мон стра тив них ма ни фе ста ци ја, ту ча и про те ста. У ко ли-

ко су их ви ше го ни ли и ис те ри ва ли из шко ла, у то ли ко су они ви ше 

и бо ље, до ла зе ћи у дру ге гим на зи је, ор га ни зо ва ли сво је клу бо ве и удру-

же ња. Јед но га да на, при ли ком не ка кве др жав не про сла ве, спа ли ли су 
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на згра ди са ме Бо сан ске Вла де све аустри ске и ма ђар ске за ста ве. На 

јед ној дру гој де мон стра ци ји њих де сет ђа чи ћа ишли су за јед ним зар-

ђа лим ре вол ве ром и пу ца ли на по ли ци ју. Нај зад, до шао је пр ви Же ра-

ји ћев атен тат. Чар ши ја је ужур ба но за тва ра ла ма га зе и по вла чи ла се 

у ку ће. Ме ђу тим, го ре, у бр ди ма, се ља ци су се раз ве дри ли, по кре ну-

ли, на сме ја ли и пи та ли: „Кад ће Ср би ја?“ То је био знак и уз бу на. По 

сви ма гим на зи ја ма осни ва ла се тај на удру же ња, све до фран ко вач ког 

Си ња. Ни ца ла су и ства ра ла се исто вре ме но, не зна ју ћи јед на за дру ге. 

Сиг нал је био дат, ва ља ло је ра ди ти и ги ну ти. Вла да Га ћи но вић у јед ној 

књи зи штам па апо ло ги ју Же ра ји ћу.* Гим на зист Га ври ло Прин цип иде 

сва ке но ћи на Же ра ји ћев гроб, ур ла, ку ка, мр ња у че и пла ши свет. Три 

пу та је по ли ци ја тај но пре ме шта ла и пре са ра њи ва ла мр твог Жeрaјићa, 

и сва ко га пу та је ње гов гроб од мах су тра дан био про на ђен и ис ки ћен 

цве ћем, а пр ве иду ће но ћи са ње го ве мо ги ле се опет чу ло зви жда ње 

и хи јен ско ала у ка ње. Окол ни ста нов ни ци, про ла зни ци и сви жи те љи 

ва ро ши схва ти ли су то и пре при ча ва ли као ужа сни пред знак и рђа во 

про ро чан ство. Та ко је по ни кло дру штво „Мла да Бо сна“.

Они ни су има ли док три не, утвр ђе ног про гра ма и ста ту та; но си-

ли су их у се би. Њих ни је ство ри ла и ује ди ни ла јед на иде ја а pri o ri, 

већ њи хо во жи во и ата ви стич ко осе ћа ње за сло бо ду, за са мо пре го ре ње 

и на гон ка ве ли ком. Пр во су ра ди ли и ор га ни зо ва ли се, про на ла зи ли 

по вер љи ве љу де гра де ћи тај не ка на ле по це лој зе мљи, хва та ли ве зу са 

Ср би јом, тра жи ли оруж ја. Те о ри ја, фор му ла и фра за би ли су спо ред ни 

и без ва жно сти. При ма ла се сва сред ства, сви на чи ни, до нај ре во лу-

ци о нар ни јих и нај те ро ри стич ки јих. Бу ни ти се и бо ри ти, па ма ка квим 

по во дом. Је дан од пр вих осни ва ча и по кре та ча „Мла де Бо сне“ био је 

Дра го љуб Keсић, по знат из аграр не по бу не 1910. г. Он је ме ђу пр ви ма 

осе тио да ва ро ши, по сво ме пси хич ком скло пу, не мо гу да ти ни шта из-

ван ло јал не по ли тич ке бор бе за цр кве не и школ ске са мо у пра ве. Зато 

је по шао у се ла и у бр да. Син бо га тих ро ди те ља, ис про да вао је оцу, тр-

гов цу мар вом, све ко ње и сто ку, на ба вио пу шке, чи ја је ку по ви на та да 

у Хр ват ској би ла сло бод на, ор га ни зо вао се ља ке и по ма гао по бу ну. Ка да 

су аустри јан ци ус пе ли да је кр ва во угу ше, Ке си ћа су обе си ли.

У ар ти стич кој, ку би стич кој, ре во лу ци о нар ној, ђач кој, еми грант-

ској и т.д. „La Ro ton de“, на бу ле ва ру Мон пар на су у Па ри зу, по знао сам 

јед ног да на Јо ва на Жи ва но ви ћа. Ома лен, ду ге ко се, жи вих очи ју, са још 

дво ји цом дру го ва. Он да су има ли са стан ке у Швај цар ској и Фран цу-

ској, на ме ра ва ли, ра ди ор га ни за ци је, ићи у Аме ри ку. Има ли су не чег 

* Чла нак је пи сан пре смр ти Га ћи но ви ће ве, с то га се он ов де са мо по ми ње. 
О ње му је оп шир ни је го во ре но у Срп ским но ви на ма од 3. ов. м. [прим. ре дак-
ци је Забавника].
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нео бич ног и на ро чи тог на се би, од бле сак уну тра шњег на дах ну ћа, јед не 

ду шев не уз не ми ре но сти, бор бе и ве ли ких ре ша ва ња. Го ре ли ве ли ком 

ср ча ном ва тром, пре жи вља ва ли кри зу во ље, би ли у гро зни ци не све-

сног и ства ра лач ког. Не што се ве ли ко де ша ва ло у њи ма, с њи ма и око 

њих. Има ли су пред о се ћа ње не чег не по зна тог и драм ског, чув ство ва ње 

уна пред бо гом и суд би ном од ре ђе не уло ге и пи са ног кра ја. У њи хо вим 

там ним и при гу ше но бли ста вим очи ма, као да се крио све ти тељ ски, 

му че нич ки сјај жр тве и оре о ла, не чег од оног Шан ти ће вог

„Ми зна мо суд бу и све што нас че ка,

ал страх нам не ће за ле ди ти гру ди.“

Ипак, же ле ли су да ство ре јед ну ре во лу ци о нар ну иде о ло ги ју и док-

 три ну, и ту су нај ви ше лу та ли. У Бе о гра ду су ишли од „клу ба сло бод не 

љу ба ви“, где је сло бод но убр зо до би ло зна че ње бес плат ног, до „Ује ди-

ње ње или смрт“, ко је је од мах по че ло да се уда љу је од свог прво бит ног 

про гра ма. Њих ни је мо гла да за до во љи ни Пле ха но вље ва ор га ни за ци-

ја „Осло бо ђе ње ра да“, ни не што доц ни је ство ре но дру штво „Ка ва ље ри 

рада“ и „Ака де ми ја анар хи је“, чи ји је во ђа, у мла до сти лу дој, био бив ши 

фран цу ски ми ни стар Бри јан. Ни су се оду ше вља ва ли син ди ка ли стич ким 

по кре том и Со ре ло вим те о ри ја ма „О на си љу“, ни ти има ли по што ва ња 

за опе рет ске на па де на жан дар ме ри ске ка сар не Ги ста ва Ер веа, чи ји им 

је „Дру штве ни рат“, ипак, пр ви и је ди ни у европ ској јав но сти, апло ди-

рао по сле са ра јев ског атен та та.1 Сви ти по кре ти иг но ри ра ли су, као да 

оно и не по сто ји, на ци о нал но пи та ње, ко је је њих са го ре ва ло. Тим су 

се раз ли ко ва ли и од мо дер них ру ских ре во лу ци о на ра, ко ји су све про-

бле ме по сма тра ли со ци ал но, док они на ци о нал но. Ру си кроз со ци ал но 

схва та ње до ла зе до на ци о на ли зма, Ср би кроз на ци о нал но до со ци јал ног. 

За то cy се опет вра ћа ли и нај ви ше чи та ли ста рог, ско ро ро ман тич ног 

Ба ку ни на, и во ле ли Ма ци ни ја. За то, у ко ли ко су ма ње има ли из ра ђе-

них док три на, у то ли ко су ви ше жу ри ли да сту пе у ак ци ју, де ло, ко је 

ћe на тај на чин би ти нај бо љи про грам. 

То за по че то де ло про ду жио је Га ври ло Прин цип бо ље не го ико. 

Од мах по сле то га, у Са ра је ву је обе шен учи тељ Да ни ло Илић, је дан од 

њи них нај ве ћих про па га то ра, осва ја ча љу ди, млад, оду ше вљен, фа на-

тик, во ђа и ор га ни за тор. По по вла че њу срп ске вој ске из Бо сне, 1914. 

го ди не, у Ви ше гра ду оста је ра ње ни до бро во љац Јо ван Жи ва но вић, ко га 

су аустри јан ци на сред ва ро шког тр га жи вог спа ли ли на ло ма чи. Го то-

во у исто до ба по ги нуо је на За ку ти ма ли гим на зи ста Омер Се фо, од 

1 Ги став Ер ве (Gu sta ve Hervé, 1871-1944), фран цу ски но ви нар, син ди ка ли ста и 
ан ти ми ли та ри ста ко ји је по стао на ци о на ли ста, а по сле Пр вог свет ског ра та 
ево лу и рао је у прав цу фа ши зма. Уре ђи вао је ча со пис La Gu er re so ci a le (1906-
1916) на ко ји ци ља Пу рић. (прим. прир.)
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ко га је пу шка би ла ве ћа. Крио је да је му сли ман, јер га је то бо ле ло; 

јед нак са бра ћом пред смр ћу, у са да шњо сти и бу дућ но сти, у веч но сти, 

хтео је сво јим жи во том да ис ку пи про шлост ота ца. Исте го ди не на За-

вла ци ги не чу ве ни Пе тар Пет ко вић, „Ће ло“, сту дент тех ни ке, Ко чи ћев 

нај о да ни ји по моћ ник, бив ши уред ник мо стар ског „Ра да“ и наш ко ми-

та за вре ме бал кан ских ра то ва. Био је са њи ма и ро ђак чу ве ног лич ког 

од мет ни ка По чу че, гим на зист Ни ко ла По чу ча, ко ји уче ству је као до-

бро во љац у сви ма на шим ра то ви ма још од 1913. По чет ком ове го ди не, 

бо ле сног и упро па шће ног ра то ви ма, на ме сти ли су га за би ци кли ста у 

шта бу јед не на ше ди ви зи је. Али пр во га да на мај ске офан зи ве, ње го во 

хај дуч ко ср це на го ни ra да ба ци свој то чак и оде у пук, да по ги не у ју-

ри шу на До бром По љу.

Ин те ре сант но је ви де ти ко ли ко ме ђу ре во лу ци о на ри ма има пе-

сни ка и књи жев ни ка. Лу ка Ју кић пи сао је сти хо ве. Још у пр вој ру ској 

„де ка бри стич кој“ ре во лу ци ји 1825. год., по ред апо стол ске и књи жев-

не бра ће Му ра вје ва и Пе сте ла, во ђа је чу ве ни пе сник Ри љев, а у пр-

вим ре до ви ма пе сник Одо ев ски, да се та тра ди ци ја про ду жи кроз цео 

XIX век, све до пе сни ка Са за но ва, ко ји пу ца на гро фа Пле веа. Та ко да 

roворити о ре во лу ци о на ри ма до ла зи ско ро у по сао књи жев не кри ти ке. 

У „Мла дој Бо сни“ би ло је не ко ли ко по зна ти јих пе сни ка и књи жев ни-

ка, ма да су ско ро сви има ли ли те рар них ам би ци ја. Сво јим ра до ви ма 

у „Бо сан ској Ви ли“ Бо ри во је Јеф тић био је по знат већ и ши рој пу бли-

ци. У из ве сним књи жев ним кру го ви ма на ње га се мно го по ла га ло. По-

сле са ра јев ског атен та та ухап шен је, али ни је из ве ден на суд; уби ли га 

у там ни ци.2 Не жан као де вој ка, Ми лош Ви да ко вић, сту дент фи ло зо фи је, 

за па жен са сво јих сло вен ско ме ких и бо ле сних сти хо ва у „Бо сан ској Ви ли“ 

и „Срп. Књ. Гла сни ку“. Упо знао сам га у Ла тин ском Квар ту, где је го-

ди ну да на жи вео са 80 кру на „Про све ти не“ шти пен ди је, чи тао Вер ле на 

и сва ког уве ра вао „Бо сна ће про го во ри ти“. Зи ме 1914. пре бег не на шој 

вој сци код Ви ше гра да, да у про ле ће 1915. умре у Ве ле су од ту бер ку ле, 

пун на дах ну ћем као цвет ми ри сом. Је дан од нај ин те ре сант ни јих био 

је Сло ве нац Дра гу тин Мраз; ра дио у за гре бач ком „Ва лу“ и „Бо сан ској 

Ви ли“. Син ви со ког чи нов ни ка у Бо сан ској Вла ди, ло јал ног би ро кра те, 

Аустри јан ца, јед ног од оних ауто ма та на ко ји ма Аустри ја по чи ва, Мраз 

је као гим на зист убр зо до шао у омра зу са ро ђе ним оцем, и јед но га дана, 

кад се од но си за те гли до ки да ња, та ко ре ћи укра де сво је три мла ђе 

се стре и са њи ма пpeђe у Бе о град. Ту су жи ве ли у нај цр њој оску ди ци 

2 Бо ри во је Јев тић (Са ра је во, 30. VII 1894  � Са ра је во, 28. XI 1959), по сле Са ра-
јев ског атен та та је осу ђен (1915) на три го ди не за тво ра. По гре шан по да так 
ко ји из но си Пу рић је очи глед на по сле ди ца не до ста та ка ин фор ма ци ја то ком 
рат них го ди на. (прим. прир.)
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и си ро ти њи, че тво ро у јед ној со би, на по ду, са све ћом у бо ци. Ни кад 

ни од ко га ни је тра жио по мо ћи, му чио се и ра дио, и ипак пред ра то ве 

ус пео по ло жи ти ма ту ру. Да ли је по треб но ре ћи да је у сви ма ра то ви ма 

уче ство вао и увек био ме ђу пр ви ма? Са Мач ко вог Ка ме на вра тио се сав 

у ра на ма, и тек та да му не ки из ра ди ше пр ву по моћ, ма ло чи нов нич ко 

ме сто, 46 ди на ра пла те са од бит ком по ре зе, од ко је су ње го ве се стре 

жи ве ле. Пе сник и ре во лу ци о нар, Дра гу тин Мраз по ги нуо је 1915. на 

По жа рев цу, при пр вој на ва ли Не ма ца.

Нај зад, два ле ген дар на по бра ти ма, два мо стар ца и два ју на ка, 

Ри сто Ми ли ће вић и Ри сто То хољ. Ве чи ти сту ден ти, пе ва чи, сев да ли-

је, ду го го ди шње ко ми те, зна ло их по ла Ср би је, где су одав но пре бе гли, 

јер им без ње ног ва зду ха ни је би ло жи во та. Увек не раз двој ни, има ли 

су не чег пле ме ни тог и от ме ног, хер це го вач ког, би ли ри тер ске, сред-

ње ве ков не ду ше, и но си ли у се би сав по нос сво је ка ме ни те зе мље. Ми-

ли ће вић је ста но вао, јед но вре ме, у бе о град ском пред гра ђу на Ду на ву 

са Га ври лом Прин ци пом, и ако би Ри сто око два ча са за пе вао, окол не 

фа бри ке ни су мо гле за по че ти рад, јер су рад ни ци, у про ла зу, заcтајали 

и слу ша ли га ка ко пе ва. О њи ма се го во ри ло и при ча ло. 1914. њи хов 

од ред био је ба чен фор си ра но, да бра ни ва ро ши цу Кру пањ од на ва-

ле Аустри ја на ца из Бо сне. Ста нов ни штво их до че ка ло као осло бо ди о-

це, ижљу би ло и ис ки ти ло цве ћем. Зар се мо гла на пу сти ти и оста ви ти 

ва рош, кад је сти гла на ред ба за по вла че ње? Зар се мо гла на пу сти ти 

све та срп ска зе мља у по чет ку осло бо ди лач ког, кр ста шког ра та про тив 

Аустри је? Ри сто Ми ли ће вић је по ги нуо, на че лу сво јих љу ди, бра не ћи 

ва ро ши цу. По про те ри ва њу Аустри ја на ца, по сле Це ра, То хољ је про на-

шао ме ђу мр тви ма сво га по бра ти ма и са ра нио га све ча но, у при су ству 

све га ста нов ни штва Круп ња, офи ци ра и вој ни ка обли жњих тру па. Али 

ка да су по по ви, спу шта ју ћи га у зе мљу, хте ли от по че ти „Вјеч на ја па-

мјат“, То хољ их је за у ста вио и сво јим пу ним ба ри то ном за пе вао оми-

ље ну по бра ти мо ву пе сму

„Пла ни но, мо ја ста ри но,
то бом сам че сто хо дио,
хај дуч ке че те во дио,
мно ге сам мај ке цве лио,
нај ви ше Ха сан-бе го ву“.

Са мо, по сле смр ти Ри сте Ми ли ће ви ћа, пот по руч ник То хољ се 

про ме нио, по стао не ве сео, и ни шта му се ни је ми ле ло, све до осни ва-

ња Срп ског До бро во љач ког Кор пу са у Ру си ји. У ње го вом 2. пу ку по-

стао је ко ман ди ром че те, ко ју је лич но са ста вио би ра ју ћи љу де ме ђу 

са мим Бо сан ци ма и Хер це гов ци ма. То је чу ве ни 2. до бро во љач ки пук, 

ко ји је, пр вог да на бор бе у До бру џи, го нио Бу га ре два на јест ки ло ме-

та ра, узео осам то по ва, за ро био ар хи ву 36. бу гар ског пеш. пу ка. Че та 
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Ри сте То хо ља оти ма ла је за ста ву истом 36. буг. пу ку, ко ја је три пу та 
би ла осва ја на и гу бље на. У тим ју ри ши ма око оти ма ња за ста ве, Ри сто 
То хољ је по ги нуо, пе ва ју ћи та да оми ље ну пе сму 

„Сун це јар ко, ви со ко си,
го ро мо ја, да ле ко си,
да л’ ћу сти ћи где сам на у мио?“

Мла да Бо сна ис пу ни ла је сву сво ју ду жност. Она је је дан ви со ки 
мо рал и је дан све тао при мер. Би ли су ве ли ки, јер су има ли јед но ве-
ли ко осе ћа ње, али су оти шли у бе смрт ност пре тва ра ју ћи га у ак ци ју. 
Код њих су ре чи биле де ла, и фра за, ко ја би оста ла не по твр ђе на по кре-
том, сма тра ла се за из дај ство. Они су ско ро сви из ги ну ли, и што их је 
оста ло, то је бо ле сно и из му че но ра то ви ма и там ни ца ма. Они су на ша 
ве ли ка етич ка ле по та и на ци о нал на све тлост, по ко јој ће се по ко ље ња 
упра вља ти. Они су че сти тост и по ште ни образ сво је зе мље.
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ОД ДЕСЕТОГОДИШЊИЦЕ ДО 
ПЕТНАЕСТОГОДИШЊИЦЕ – УВОЂЕЊЕ КУЛТА 

ПРИНЦИПА И МЛАДЕ БОСНЕ 
НА ВИДОВДАНСКИМ СТРАНАМА ПОЛИТИКЕ

По ли ти ка, 28. ју н 1924.

ВИ ДОВ ДАН

Онај, до чи јих не бе ских ви си на не до пи ре ва ви лон ски жа гор ла-

жљи вих је зи ка, али ко ји и одан де слу ша све по је ди не от ку ца је људ ских 

ср да ца, чу ће на да на шњи дан, са на ше пр о стра не отаџ би не, као све ча-

но бру ја ње јед ног огром ног и че лич ног зво на, звук јед ног је дин стве ног, 

ве ли ког ср ца. Ни јед ног да на у го ди ни, ни на је дан пра зник, не ја вља 

се та ко по бе до но сно у на ма сви ма ду ша, те сва ки осе ћа себе са мо као 

део ве ли ке на род не ду ше, као ка пљу ко ја се ра до сно гу би у ва ло ви ма 

моћ ног оке а на. Ми пра зну је мо Ку ма но во, за руч ну сла ву Ср би је и По-

бе де, ми сла ви мо Пр ви Де цем бар, освит ве ли ког жи во та на род ног и 

др жав ног, па ипак, да нас осе ћа мо да нам је Ви дов-дан још увек нај-

све ти ји пра зник. Је ли то ана хро ни зам? Хо ће ли, и тре ба ли, зна чај 

Ко со ва вре ме ном да из бле ди? Је ли Ви дов-дан са мо дан за ду шни, дан 

се ћа ња на тра гич но из гу бље но цар ство, са мо дан по душ ја и па ра сто са?

Та ква пи та ња да нас не ће па сти ни на ум на ро ду, ње га ће ду бо ка, 

сти хиј ска осе ћа ња да диг ну у све ча но рас по ло же ње, јер на род на гон ски 

осе ћа и зна, не да ју ћи се об ма ну ти спољ ним чи ње ни ца ма и зна ци ма, 

да Ви дов-дан ни је са мо дан жа ло сти и освр та ња уна зад, не го је он, што 

је и био ва зда и што ће по ста ја ти од са да све ви ше, дан ду хов ног при-

би ра ња и об ра чу на ва ња на род не ду ше са со бом са мом.

Се ћам се: те шких и ску че них де ве де се тих го ди на пр о шло га ве ка 

уз вик нуо је је дан огор че ни ро до љуб: – одкуда и да нам по ђе на боље 

кад ми на род ни пра зник одр жа ва мо на дан по ра за? Дру ги се на ро-

ди, и у жа ло сти и у роп ству, се ћа ју сво јих по бе да, да би им успо ме на 

на све тли је да не ди гла дух, по нос и узда ње у се бе; а ми? Ми пет сто-

ти на го ди на ку ка мо на гр о бо ви ма сво јих не ве штих по ли ти ча ра и ту-

че них вој ско во ђа!

А, као ју че, опет, чуо сам дру гог, да на шњег, уче ног Ср би на где 

ова ко гун ђа: – Шта да нас зна чи Ко со во? Уме сто да га си лом, ако већ 

не ба ци мо у за бо рав, а оно бар гур не мо у дру ги ред; а за пр ви пра зник 

да пр о гла си мо Дан По бе де, Осло бо ђе ња и Ује ди ње ња, и да се та ко већ 
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јед ном на вик не мо на Сла ву и Ра дост, ми још увек сла ви мо у цр ним 

оде жда ма. И, нај зад, Ује ди ње ње нам је да ло зе мљу ши ру од оне ко ја је 

на Ко со ву па ла; Ко со во, пре ма да на шњи ци и бу дућ но сти – све се ви ше 

су жа ва у свом ло кал ном и пле мен ском зна ча ју, и та ко по ста је мо тив 

за раз два ја ње. Прелимо сва ке го ди не, по об ре ди ма пра во слав не цр кве, 

ћи вот Ца ра Ла за ра, од зво ни мо ра ва нич ка зво на – и до ста!

Што чо век из на ро да са мо ин стинк тив но осе ћа, то на ци о нал ни 

ин те ли ге нат ова ко зна:

Ко сов ска бит ка ни је би ла обич на бит ка, ору жа но ре ша ва ње по-

ли тич ких не при ја тељ ства и ди пло мат ских за мр ша ја. То је би ла тре ћа 

и за вр шна, тра гич на фа за у оном фа тал ном ре ду су ко ба – Ма ри ца, 

Плоч ник, Ко со во – из ме ђу хри шћан ског и тур ског Ис то ка. На Ко со ву 

су се по сле би ле још три бит ке, по бр о ју вој ни ка мо жда и ве ће га раз-

ме ра, у јед ној је и слав ни Си би ња нин до но гу по ту чен, па ипак, ни јед на 

од тих ни је има ла онај свет ско по ли тич ки зна чај због ко га је ова на ша 

1389. од јек ну ла и у па ри ској [катедрали] Но тр-Да м-у. По ла ве ка ми 

смо но си ли на сво јим пле ћи ма суд би ну хри шћан ско га све та на Ис то ку, 

суд би ну та да шње свет ске по ли ти ке, и осе ћа ли смо сву тра гич ну те жи-

ну то га бре ме на. На За па ду су са мо слу ти ли, а ми смо зна ли о че му је 

реч. На ши су тач но ви де ли не за у ста вљи ву ази јат ску бу ји цу, и у то ме 

је оп шти, ве чи ти зна чај Ви до ва Да на, они се ни су укло ни ли. Знао је 

и Ла зар, а зна ли су и ње го ви стра те зи, да се под ле ћи мо ра, али су они 

ис пу ни ли свој свет ско по ли тич ки и хри шћан ско-етич ки по зив до кра ја. 

Ко сов ска бит ка је пре крет ни ца у свет ској исто ри ји, и све ка сни је на ди-

ра ње Ту ра ка, до Ца ри гра да, до Си ска, до Бу ди ма и до Рав них Ко та ра, 

са мо су, та ко ре ћи, епи зод ни мо мен ти с оне стра не ње, ње не по сле ди це.

Да је Ла зар при стао на ком про мис, он би се из не ве рио оној ми-

си ји ко јом га је као злат ном му че нич ком кру ном вен чао хри шћан ски 

свет. Он је ра ди је по ги нуо, јер је знао да ће та ми си ја би ти по ко па на 

с њим у Ко сов ском гр о бу, ода кле ће је ње го ви на след ни ци, кад-тад, ис-

ко па ти, и опет се овен ча ти њо ме.

За то и по Ује ди ње њу, Ви дов-дан оста је наш нај ве ћи пра зник. Он 

ни је дан по душ ја, ни осве те, већ дан по бе де веч ног над тре нут ним, „не-

бе ског над зе маљ ским“, мо рал ног и идеј ног над материалним, бор бе-

ног над инерт ним и кви е ти стич ким, ши ро ког, бес крај ног над уским и 

ску че ним, оп штег и за ма шног над по је ди нач ним и сит ни ча вим. И од 

са да ви ше но ра ни је ми мо ра мо сла ви ти Ви дов-дан, јер су нам ко сов-

ске жр тве оста ви ле у ама нет: да при хва ти мо на Ко со ву за ко па ну ми-

си ју, по ко јој смо по зва ни да за вла да мо хри шћан ским Ис то ком и да 

об но ви мо сјај и ве ли чи ну Не ма њи ћа, Ши шма на, Кор ви на и Па ле о ло га. 

Ни је дан дан као овај не мо же та ко да нас диг не до са зна ња: да је сре ћа 
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по је дин ца са мо у на по ру за ве ли чи ну це ли не, да на ро ди и др жа ве, 
ако у се би, због по је ди нач ног ко мо ди те та, угу ше на пон и по зив ве ли-
чи не, па да ју на ни ски сте пен пле ме на и пр о вин ци ја ко је ће се угли-
би ти у сво ме са лу, ако их до тле дру ги са са лом за јед но не пр о гу та ју, 
а да на ро ди и др жа ве са мо до тле жи ве са ча шћу, и на пре ду ју, док у себи 
осе ћа ју бо жан ски не мир по ма за них пре по ро ди те ља.

Ве руј мо да Ви дов-дан, већ да нас, ни је са мо срп ски, но ју го сло-
вен ски пра зник, да ће су тра би ти пра зник на ше со ли дар но сти и сна ге 
од Ја дра на до Цр ног мо ра, а да ће јед но, на сме ја но Ко со во још јед ном 
чу ти те шка зво на за пад них ка те дра ла ка ко по здра вља ју не ка кав но ви, 
слав ни ји Ви дов-дан!

Вељ ко Пе тро вић
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Политика, 28. јун 1924.

ПОСЛЕ ДЕСЕТ ГОДИНА.

Да нас се на вр ши ло де сет го ди на ка ко је Прин цип с дру го ви ма 

из вр шио атен тат на аустро-ма ђар ског пре сто ло на след ни ка Фран ца 

Фер ди нан да, јед ног од нај и зра зи ти јих и нај о гор че ни јих не при ја те ља 

на шег на ро да.

Исто ри ја атен та та до вољ но је по зна та: на Ви дов-дан 1914, Фер-

ди нанд је до шао у Са ра је во да, по сле ве ли ких вој них ма не ва ра на ме-

ђа ма Ср би је, по ка же глав ном гра ду Бо сне сву сна гу и моћ јед не ве ли ке 

мо нар хи је. Ње гов до ла зак у Са ра је во имао је, уз вој ни, још ви ше по ли-

тич ки ка рак тер. Бо сна се, та да, на ла зи ла у јед ном на ро чи том на цио-

нал ном вре њу. Бал кан ски Ра то ви, за вр ше ни сјај ним по бе да ма Ср би-

је, по ди гли су у срп ској ма си Бо сне на ци о нал но осе ћа ње па рок си зма. 

У ва зду ху се осе ћа ло да се сан о осло бо ђе њу Ју жних Сло ве на, при ми че 

сво ме оства ре њу. По сле Ју жне Ср би је и Ма ке до ни је, ко је су би ле осло-

бо ђе не у јед ном бес при мер ном на ле ту, сад су до ла зи ли на ред Бо сна 

с оста лим ју го сло вен ским кра је ви ма, ро бље аустро-ма ђар ских им пе-

ри ја ли ста. Исто риј ска ми си ја Ср би је, ње но пи е монт ско по слан ство, 

већ су би ли ја сно ис пи са ни. За кон исто риј ског раз ви ћа ишао је сво јим 

пу тем, по ла га но, али стал но. У Бе чу и Пе шти осе ћа ло се то до бро, осе-

ћа ло се на ро чи то по све акут ни јем ра сту на ци о на ли тет ног про бле ма 

у Мо нар хи ји ко ји је био, спе ци јал но на ње ном ју гу, за у зео нео бич но 

нер во зне об ли ке. Фер ди нанд је, да кле, имао за да так да ути че, ве ли ком 

ма ни фе ста ци јом вој не сна ге Мо нар хи ји не, нај пре он де где је кре та ње 

би ло нај не мир ни је, у Бо сни, пр вом су се ду по бе до но сне Ср би је. За да-

так вр ло сло жен и де ли ка тан, у то ли ко ви ше што је па дао у дан ко ји је 

Ср би ма по стао сим бо лом, на Ви дов-дан ко ји је с јед ном круп ном тра-

ге ди јом ве зао и све мно го сто лет не и плод не на де на ре ванш.

Над мен, груб, уска ду хов ног хо ри зон та, Фер ди нанд ни је мо гао 

да схва ти да је Ви дов-дан вр ло не зго дан пси хо ло шки мо ме нат по ма-

ни фе ста ци ју аустро-ма ђар ске сна ге у Бо сни ко ја је, и ина че, ста ја ла 

у зна ку оштре ире ден те. Он је, уз то, имао не сре ћу да при пр вом свом 

до ла ску у јед ну та ко ус та ла са ну зе мљу увре ди на ци о нал но осе ћа ње 

ње ног на ро да до са ме ср жи, не пре бол но. „До ле с тим срп ским и хр-

ват ским за ста ва ма!“ ре као је он сво јој прат њи на Или џи. „Ја не знам 

ов де ни за ка кве Ср бе ни Хр ва те! Ја знам ов де са мо за Бо сан це!“ И да 

ни је би ло ка квих дру гих про во ка ци ја, ова би би ла до вољ на да иза зо ве 

крај ње огор че ње на је дан мен та ли тет ко ји до ла зи да, то ном пру ских 

јун ке ра, вре ђа је дан на род у ње го вој соп стве ној зе мљи, на дан ње го-

вог нај ве ћег пра зни ка, та ко бол ног и те шког. Већ са мо ово иза зи ва ње 
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би ло је до вољ но да мла де на ци о на ли сте Бо сне утвр ди у уве ре њу да је 
за ве ра, ко ју су ра ни је би ли спре ми ли, по треб на да се с на род не ча-
сти спе ре ља га ко ју јој је на нео нај ви ши ре пре зен тант по ро бље нич ких 
вла сти. И она је би ла спра на. Фер ди нанд је, за јед но са су пру гом, био 
уби јен на сред Са ра је ва.

Це ла исто ри ја је до вољ но по зна та. Је дан млад на ци о на ли стич ки 
по јас, си но ви твр де и те шке бо сан ске зе мље ко ја је, од 1463, пре ла зи ла 
из го рег роп ства у го ре, за ве ри ли су се, по не се ни искре ним ро до љу-
бљем, да ће, пре све га и из над све га, жи ве ти за осло бо ђе ње свог на ро-
да. Вас пи та ни, ве ћим де лом, у Ср би ји где су осе ти ли, у ње ној ши ро кој 
де мо кра ти ји, сву ве ли чи ну сло бод ног жи во та; бес кућ ни ци у соп стве ној 
зе мљи, глад ни, пре зре ни, „сло бод ни као бо го ви, а глад ни као пси“, ка ко 
је, од при ли ке, го во рио стра сни хе рој бо сан ске Кра ји не, Пе тар Ко чић, 
они ни су има ли ни шта ви ше да ри зи ку ју за до бро сво га на ро да осим 
сво јих мла дих жи во та. И они су их да ли, сми ре но, као му че ни ци јед-
не веч не иде је, ни по што сво јих соп стве них стра сти. Да ли су их с фа-
на ти змом, та ко ва тре ним, та ко са го ре ва ју ћим, ко ји из гле да као не ка 
не ве ро ват на ле ген да из про шло сти, ужа сна, али ма е сте тич на.

Ни ко се из тог по ја са, ни Прин цип, ни ма ко ји од оста лих, ни је 
бри нуо шта ће за ње га ре ћи исто ри ја, про клет ство или опро ште ње. Они 
и ни су ишли на жр тву ра ди лич не ста ве или ма те ри јал не ко ри сти, или 
по си ли хе ро страт ских ин сти ка та, не го као „аг нец бож ји“, по љу ба ви за 
дру ге ко ја је би ла та ко про стра на да је при гу ши ла под со бом све лич-
не по тре бе, же ље и ми сли. У то ме је и ве ли чи на и оправ да ње њи хо ве 
жр тве. Са мо то је раз лог да се њи хо во де ло не мо же оква ли фи ко ва ти 
као зло чин, јер му, у пот пу но сти, не до ста је лич ни, ма те ри јал ни мо тив. 
И ма ко ли ко се „прав до љуп ци“ ужа са ва ли, као што се у Бо сни, 1914, 
ужа са ва ло це ло јед но дру штво, не схва та ју ћи сми сао жр тве за дру ге, 
оста је као чи ње ни ца да је био, у то вре ме по спа них са ве сти, по тре бан 
ова ко стра хо вит гест јед ног мла дог по ја са да се по ка же и до ка же ка ко 
се жи ви и уми ре за Отаџ би ну.

Али, оста је још јед но оправ да ње. Оно, мо же би ти, не ће би ти до-
вољ но за исто ри ча ра ко ји се не ме ша у обла сти мо рал них са зна ња, 
али ће би ти ја сно љу ди ма ко ји се, у дру штве ном оп ште њу, др же из ве-
сних скру пу ла, ко ји „зло чи ну“ су прот ста вља ју „ка зну“, ко ји се ми ре 
с Рас кољ ни ко вим де лом по што је оно ис па шта но мо рал ним се бе му-
че њи ма. Сви су они, од Прин ци па до нај не знат ни јег су де ло ва ча, по-
ште но пла ти ли свој грех: Да ни ло Илић, Ми шко Јо ва но вић, Вељ ко Чу-
бри ло вић из дах ну ли су на ве ша ли ма. Дру ги су до го ре ва ли и до го ре ли 
у вла жним там ни ца ма. Прин цип је до кра ја и му шки ис пра знио сво ју 
ча шу гор чи не. Ту ско ро, у јед ном пра шком днев ни ку, пи сао је Прин-
ци пов те ре зи ен–штат ски там ни чар, ка ко је мла ди чо век па ћен: ве зан 
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у лан це, у јед ној мрач ној под зем ној ће ли ји у ко јој је и ле ти сту де но, он је, 
и ако ту бер ку ло зан, мо рао да не пре ста но ко ра ча по ка ме ни том па то су 
ће ли је ко ји је стал но по ли ван ле де ном во дом.

То што је с Прин ци пом чи ње но, чи ни ла је Аустри ја, на дру ги 
на чин, с јед ним це лим на ро дом кроз пу них че тр де сет го ди на. Зар се, 
он да, мо же хте ти да се на све удар це оста не стал но с уву че ном ду шом? 
И зар се, нај зад, мо же ви де ти у ге сту мла дог на ци о на ли стич ког по ја са 
Бо сне дру го до по ку шај да се, ма под ко ју це ну, иза ђе јед ном из смр то-
но сног ва зду ха у ко ме је аустро-ма ђар ски им пе ри ја ли зам гу шио до бар 
део ју го сло вен ског на ро да?

Да нас, ме ђу тим, на де се то го ди шњи цу атен та та, у овом но вом 
жи во ту ко ји те че све ши рим и убр за ни јим то ком, ове ре флек си је мо-
гу из гле да ти не са вре ме не. Ми смо на род – или је то за кон жи во та? – 
ко ји та ко бр зо за бо ра вља на по ре сво јих прет ход ни ка, и не во ли да му 
се не пре ста но го во ри о ска дар ском ми ту. Но, све јед но. Оста је ипак, 
мо жда за пра вич ни ја по ко ле ња, да је на Ви дов-дан 1914, је дан ма ли 
и не зна тан сту де нат на ве стио пр ви дан ве ли ког ди за ња и от по чео пр ву 
стра ни цу на ше но ве и та ко те шке исто ри је.

А да нас је де сет го ди на ка ко он, са сво јим дру го ви ма, ле жи у сло-
 бод ној сво јој зе мљи, тих и сми рен.

Б[оривоје] Јев тић
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Политика, 28. јун 1926.

ПРИНЦИП О СЕБИ

– Један прилог историји сарајевског атентата –

У из да њу за гре бач ке Ју го сло вен ске Штам пе, у јед ној ма лој књи-

жи ци, би ће да нас об ја вље на три до ку мен та о Га ври лу Прин ци пу. У исти 

мах ће да нас ови исти до ку мен ти би ти об ја вље ни и у де сет европ ских 

и аме рич ких ли сто ва, по свој при ли ци и са ра зним ко мен та ри ма. Ти 

су до ку мен ти: сте но граф ске бе ле шке г. др. Па пен хај ма и два ори ги-

нал на на пи са пок. Прин ци па.

Г. др. Мар тин Па пен хајм, он да до цент, са да про фе сор уни вер-

зи те та у Бе чу, био је до де љен као вој ни об ве зник ка за ма ту у Те ре зи ен-

шта ту, где је био за тво рен Га ври ло Прин цип. Са Прин ци пом је, ре као је 

он г. Р. Па ре жа ни ну, с чи јим ко мен та ром и из ла зи ова књи жи ца, би ло 

вр ло те шко раз го ва ра ти. Али је ње му као ле ка ру пси хи ја тру, то ипак 

би ло омо гу ће но. С Прин ци пом је г. др. Па пен хајм, ка же у уво ду г. Па-

ре жа нин, раз го ва рао не ко ли ко пу та и он је те раз го во ре ве о ма скра ће-

но, сте но граф ски за бе ле жио. Г. др. Па пен хајм је тра жио од Прин ци па 

да му не што на пи ше. Овај је то од би јао, али му је нај зад и то учи нио. 

Ова два ма ла на пи са Прин ци по ва та ко ђе су об ја вље на у овој књи жи-

ци и ми и њих до но си мо.

Г. Р. Па ре жа ни ну је усме но са оп штио г. др. Па пен хајм још и ово 

о Прин ци пу: Да вао је ути сак фа на ти ка и ка рак те ра. Љу бав пре ма сво ме 

на ро ду ма ни фе сто ва ла се у сва кој при ли ци. Био је ин те ли ген тан чо-

век. Ду шев но здрав. Жа лио се што не мо же ни с ким да го во ри. Ве сти 

о гол го ти срп ског на ро да на ње га су по ра зно де ло ва ле. Те шио се та ко 

да би до свет ског ра та до шло и без ње го вог атен та та. Ни кад ни ког ни је 

оп ту жи вао. Од но сно атен та та го во рио му је да је сâм до шао на иде ју 

и да је сво је дру го ве уву као у атен тат. Ни је се ка јао. Г. Па пен хајм је 

имао увек ути сак да Прин цип го во ри искре но и исти ну.

Прин ци по во пи смо од 12. ма ја 1916.

Ми смо у јед ној при ли ци го во ри ли у дру штву о Кра пот ки но ву 

упи ту, ко ји је он ста вио у „Вол станд фир Але“ – „Шта ће ра ди ти анар-

хи сте у слу ча ју ако из би је со ци јал на ре во лу ци ја“. Сви смо ово ви ше 

др жа ли за фра зу јед ног ста рог анар хи сте не го ли да би он озбиљ но ми-

слио да је јед на та ква ре во лу ци ја мо гу ћа, у то вре ме; но ми смо ипак 

де ба ти ра ју ћи о тој „со ци јал ној ре во лу ци ји“ ско ро сви би ли сло жни 

да је она мо гу ћа, но, пре ма на шим уве ре њи ма, да би се пре у чи та вој 

Евро пи ме ђу на ро ди ма мо рао ство ри ти та кав од нос где би се из гла-

ди ле про тив но сти ме ђу на ро ди ма; али ми као на ци о на ли сти, прем да 
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смо чи та ли и со ци ја ли стич ких и анар хи стич ких спи са, ни смо се мно-

го тим пи та њем за ба вља ли, јер смо др жа ли да сва ки од нас има дру гу 

ду жност, на ци о нал ну ду жност.

12. мај 1916.  Га ври ло Прин цип

Прин ци по во пи смо од 5. ју на 1916.

О ко ми та џи ја ма Вам мо гу ре ћи, у ко ли ко сам знам, сле де ће: 

То су би ли чла но ви ре во лу ци о нар них ор га ни за ци ја, ко ји су на сто ја ли 

у пр во вре ме ство ри ти не ред и не мир у Тур ској, а сва ка ко циљ им је 

био осло бо ђе ње ис под тур ског јар ма. От кад да ти ра осну так тих ор га-

ни за ци ја, то ја тач но не знам, но знам о њи ма то, да су у пр во вре ме 
би ле спо је не срп ска и бу гар ска, али су се ка сни је раз де ли ле и по ста ле 

јед на дру гој не при ја тељ ске. Ко ми та џи је у Тур ској би ли су као за шти-

та на ро да пред си ле џи ја ма ар на ут ским и тур ским вла сти ма, ко је су са 

на ро дом по сту па ле на сил но.

5. ју н 1916.  Га ври ло Прин цип

– Сте но граф ске бе ле шке до цен та дра Мар ти на Па пен хај ма
 (Pap pen he im) о че шћим раз го во ри ма са Га ври лом Прин ци пом 

у вре ме ну од фе бру а ра до ју на 1916: о исто ри ји ње го ва жи во та,
о атен та ту и о ње го вим по ли тич ким и со ци јал ним иде ја ма –

Прин цип Га ври ло 19.2.1916. – Ка зне ни За вод

27.7.1914.

Од 5.12.1914. ов де. Чи та во вре ме сâм у ће ли ји. Пре три да на 
ски ну ти око ви. Отац се љак, ба ви се и пред у зе ћи ма. Отац ми ран чо век, 

не пи је. Отац жи ви у Гра хо ву, у Бо сни. Не ма бо ле сти у фа ми ли ји. Пет 

раз ре да шко ле (свр шио) у Са ра је ву, за тим три раз ре да у Бе о гра ду, без 

ма ту ре. Увек био здрав. Не зна ни шта о те шким по вре да ма до атен та-

та. Та да по вре де на гла ви и сву да. Он да пао у не свест. Шар лах. Ни је 

се мо крио у по сте љу. (Ни је имао Enu re sis noc tur na). Као гим на зи ста 

но ћу ту ма рао. У со би се ше тао. Са мо за јед не го ди не. про бу дих се. 

У тре ћем раз ре ду. Ни ка да ни сам имао на па де не све сти це. Увек од ли-

чан ђак до пе то га раз ре да. За љу бих се. 

По чео је да схва та иде а ле итд. На пу стио шко лу у Са ра је ву 1911. 

Он да су би ле на ци о на ли стич ке де мон стра ци је про тив Ти се. Био је 

у пр вом ре ду уче ни ка. Про фе со ри се рђа во по на ша ху пре ма ње му. Чи-

тао мно ге анар хи стич ке, со ци ја ли стич ке, на ци о на ли стич ке спи се, бе-

ле три сти ку и све. Сам књи ге ку по вао; о овим ства ри ма ни је го во рио. 

Оца ни је за ба вљао по ли тич ким ства ри ма. Рет ко је био са дру гим уче ни-

ци ма; увек сам. Био је увек ми ран, сен ти мен тал но де те. Увек озби љан, 
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са књи га ма, са сли ка ма, итд. Ни као де те ни је био на ро чи то по бо жан. 

Озна чу је го ди ну 1911 као кри тич ну. Сам је по шао у Бе о град, ни ком 

ни је о том го во рио, отац и брат ни су хте ли да му ша љу но ва ца. Обе ћао 

је да ће би ти до бар уче ник. Та да су се са гла си ли, да оста не у Бе о гра ду.

Отац 54 го ди не, мај ка 45. Још два бра та. Је дан од 26, а дру ги од 

18 го ди на. Још ше сто ро умр ло, као ма ла де ца до де сет го ди на, он је че-

твр то де те. Бра ћа су уче ник ре ал ке и тр го вац. Бра ћа по све обич ни љу ди.

Љу бав пре ма де вој ци ни је иш че зла, али јој ни ка да ни је пи сао. 

При ча, да ју је упо знао у че твр том раз ре ду; иде ал на љу бав. Ни је је ни 

по љу био; сем то га не ће ни шта ви ше да о то ме ка же. 

Сту ди ра ше као при ват ни ђак. Ни са ким ни је се дру жио, уса мљен, 

увек у би бли о те ка ма. Хтео је у бал кан ски рат, али су про на шли да је 

слаб. По не ко ли ко ме се ца сва ке го ди не био је код бра та код Са ра је ва.

Тек у ма ју 1914 по ло жио ис пит осмо га раз ре да. При ли ком атен-

та та озле де по гла ви, ле ђи ма и сву да. Узео је ци ан ка лиј, али је био слаб 

па је по вра тио.

У са ми ци вр ло рђа во, без књи га, ни шта не ма да чи та, ни са ким 

се ни је дру жио. На ви као је да увек чи та. Нај ви ше па ти због то га, што 

не ма не што да чи та. Спа ва но ћу нај ви ше по че ти ри са та. Увек са ња. 

Ле пи сно ви. О жи во ту, о љу ба ви, ни шта што би за стра ши ва ло. Ми сли 

о све му, на ро чи то о при ли ка ма о Отаџ би ни.

О ра ту је не што чуо. Јед ну тра гич ну ствар је чуо: да Ср би ја ви ше 

не по сто ји. Ње гов је жи вот уоп ште те жак, Ср би ја не по сто ји, са мо јим 

на ро дом би ће рђа во. Ни је се мо гао из бе ћи свет ски рат, од то га он ни је 

за ви сио (ми сли на атен тат пр. прев.). 

Био је иде а лан чо век. Хтео је да осве ти свој на род. Мо ти ви: осве-

та и љу бав. Це лу мла дост у та квом ре во лу ци о нар ном рас по ло же њу. 

Го во ри о анар хи стич ким спи си ма, ко ји су га по бу ђи ва ли на атен тат.

Да нас ми сли друк чи је. Ми сли да је у чи та вој Евро пи мо гућ на 

со ци јал на ре во лу ци ја, по што се ства ри из ме њу ју. Не ће ви ше о то ме 

да го во ри пред про фу сом (ста ре ши на ка зни о не пр. прев.). Не по сту па 

се с њи ме рђа во. 

При зна је, да је пре ме сец да на по ку шао са мо у би ство, хтео се 

обе си ти о пе шкир. Жи вот је те жак. Не ма на де. Би ла би лу дост да се 

на да. Има ра ну на пр си ма и на ми ши ци (фун гус). Жи вот као што је 

мој, је сте не мо гућ.

Та да око два на ест са ти не мо га ше да је де, био је рђа во рас по ло-

жен, на је дан пут иде ја да се обе си. Да је имао при ли ку, то би учи нио. 

Ми сли на ро ди те ље и на све, ни шта не чу је за њих, при зна је да че зне. 

То (че жња, пр. прев.) по сто ји код сва ко га.
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13.5.1916.

Од мах ме је пре по знао. Нео бич но ми се об ра до вао. Од 7.4. je 

у бол ни ци. Увек нер во зан. Гла дан је, не до би ја до вољ но да је де. Уса мље-

ност. Не из ла зи ов де на ва здух и сун це. У твр ђа ви је ишао да ше та. Не 

на да се ви ше жи во ту. Ви ше не по сто ји ни шта у што би се на дао. Жи вот 

је из гу бљен. Пре сту дент – имао је иде а ле. Све што је би ло у ве зи са 

ње го вим иде а ли ма, све је по ру ше но. Мој срп ски на род. На да се да се 

не што мо же по бољ ша ти, али је вр ло скеп ти чан. Иде ал мла до сти: Је-

дин ство ју го сло вен ских на ро да, Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, али не под 

Аустри јом. У не кој др жав ној фор ми, у ре пу бли ци, или та ко. Ми слио 

је, да ће из би ти ре во лу ци ја, ако Аустри ја за пад не у те жак по ло жај. Али 

за та кву ре во лу ци ју мо ра се спре ми ти те рен, ство ри ти рас по ло же ње. 

Већ и пре је би ло атен та та, атен та то ри су би ли хе ро ји за на шу Омла-

ди ну. Ни је ми слио он да по ста не хе рој. Хтео је са мо да умре за сво ју 

иде ју. Пред атен та том чи тао је не ки чла нак Кра пот ки на: Шта ће мо 

ра ди ти у слу ча ју свет ске со ци јал не ре во лу ци је. Сту ди рао је, го во ра ше 

о том. Био је уве рен да је то мо гу ће. Он то за ми шља у ин тер на ци о нал-

ној фор ми, не ко му ни стич ки, не го по оп шти на ма. Ве ру је, да пре то га 

сва ки на род мо ра да пре жи ви сво ју на ци о нал ну ета пу. На упо зо ре ње, 

да је Аустри ја пре је дан пре лаз (ста ње), он је ре као, да са да ни је вре ме 

за то, у вре ме ну ка пи та ли зма.

Већ два ме се ца ни шта не зна о до га ђа ји ма. Све му је све јед но. 

Због ње го ве бо ле сти и не сре ће ње го ва на ро да. Свој жи вот жр тво вао је 

за на род. Не мо же да за ми сли да је та кав свет ски рат из био ра ди јед-

не та кве ства ри. Ми сли ло се, да ће свет ски рат из би ти, али не у овом 

мо мен ту.

На тра же ње да пи ше о со ци јал ној ре во лу ци ји, пи ше на ли сти ћу 

сле де ће: Ка же да већ две го ди не ни је узео пе ра у ру ке. Пре во ди: „Ми 

смо јед ном при ли ком у дру штву (ми сли ме ђу дру го ви ма, пр. прев.) го-

во ри ли о пи та њу Кра пот ки на ко је је он по ста вио у „Бла го ста ње за све“.

Шта ће да ра де анар хи сти у слу ча ју со ци јал не ре во лу ци је? Сви 

смо ми др жа ли, да је то ви ше фра за јед ног ста рог ре во лу ци о на ра, него 

да озбиљ но ми сли, да је та ква ре во лу ци ја мо гућ на у овом вре ме ну.

Али ми смо ипак де ба ти ра ју ћи о тој ре во лу ци ји ско ро сви при-

зна ли, да је јед на та ква ре во лу ци ја мо гу ћа, али по на шем уве ре њу мора 

се пре то га у це лој Евро пи ство ри ти ме ђу на ро ди ма... (Ви ди да ље ми-

сао у пи сму од 12. ма ја, пр. прев.).

... „ов де је пре ки нуо, јер му је би ло зло. Ми сли су већ ... Ја сам 

пот пу но нер во зан“.

(Ве ру је те ли да је слу жба?). Не мо гу да ве ру јем, да је свет ски 

рат био по сле ди ца атен та та. Не мо же се осе ћа ти крив за ову не сре ћу, 
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не мо же ра ди то га да ка же, да ли је то услу га. Али се бо ји да је то ба-

да ва учи нио.

Ми сли ли смо, да Ср би ја и Цр на Го ра у слу ча ју ре во лу ци је тре-

ба да по мог ну на ци о нал ним др жа ва ма у Аустри ји. (Не чи тљи во пи-

та ње). На ше ста ре ге не ра ци је, ве ћи ном кон зер ва тив не, али у на ро ду 

уоп ште же ља за на ци о нал ним осло бо ђе њем. Ста ри је ге не ра ци је ни-

су би ле истих по гле да, да се ово и та ко из ве де као мла де ге не ра ци је. 

У го ди ни 1878 мно ги су Ср би мо ли ли ца ра и ге не ра ле, да их осло бо де 

од Ту ра ка. Ста ри јим ге не ра ци ја ма го во ри ли су о јед ној сло бо ди, ко ју 

тре ба да до би ју ле гал ним пу тем од Аустри је, али ми не ве ру је мо у та-

кву сло бо ду. Са свим ра зу мљи во, да и ко на ци о нал ним Аустри јан ци ма не 

иде до бро. Не ве ру је, да је Че си ма и По ља ци ма до бро. Чуо је и чи тао, 

да ни је до бро сло вен ским на ро ди ма у Аустри ји. Про го не их. У Бо сни 

ве ле и здај нич ки про це си и из ним но ста ње. То је би ло мно го пу та у Бо-

сни. У Бо сни је ма ло шко ла. У Ср би ји ви ше, 10 пу та то ли ко. У Бе о гра ду 

6 гим на зи ја, а у це лој Бо сни (ми сли и на Хер це го ви ну, пр. прев.) све га 

4 на 1,000.000 ста нов ни ка свих кон фе си ја.

Пи сао пре 10 ре да ка у јед ну реч. На ста вља по сле овог раз го во ра. 

За пи ње ви ше пу та и ми сли. Сад се сам жа ли, да му је те шко. По но во 

пре ста је по сле 15 ре да ка.

Да ље пре во ди:

... „од нос где би се све су прот но сти из гла ди ле (при зна је) ме ђу 

европ ским на ро ди ма.

Али ми се као на ци о на ли сти, ма да смо чи та ли со ци ја ли стич ке 

и анар хи стич ке спи се, ни смо мно го за ни ма ли овим пи та њем, јер смо 

ми сли ли, да сва ки од нас има сво ју ду жност ... на ци о нал ну ду жност“ 

(до дао је по след ње ре чи).

18.5.1916.

Ра не су по гор ша ле. Мно го гно ји. Бед но из гле да. Не ма си гур но га 

сред ства за са мо у би ство. „Че ка ти до кра ја и та да...“

Ре зиг ни ран али не су ви ше жа ло стан. (Шта ми сли те?) Јед ном 

у фи ло зоф ском рас по ло же њу, дру ги пут у пе снич ком, па опет про за-

ич ки. Раз ми шља о људ ској ду ши. Шта је бит но у људ ском жи во ту, ин-

стинкт или во ља или дух... Шта по кре ће чо ве ка.

Мно ги, ко ји су с њим го во ри ли, ми сле да је он јед но де те, ве ру-

ју да су га дру ги ин спи ри са ли; са мо он се не мо же до вољ но из ра зи ти, 

уоп ште ни је об да рен го во ром. Увек је чи тао и увек у са мо ћи ни је мно го 

де ба то вао. Ча бри но вић и Гра беж би ли су с њим у Ср би ји. Њих тро ји ца 

су од лу чи ли да из вр ше атен тат. То је би ла ње го ва иде ја. Пре је ми слио 

на атен тат на По ћо ре ка. 
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То је би ло у ок то бру или но вем бру 1913. Био је у бол ни ци. [Данило] 

Илић је био ма ло фан та сти чан. Го во ра ше о пан сла ви стич ким иде ја ма, 

ка же да нај пре тре ба ство ри ти ор га ни за ци ју. У це лој Бо сни, Хр ват ској. 

Та да, по што је све го то во, тада тек атен тат. Ра ди то га се од у ста ло. Хтео 

је и сам да ље да сту ди ра, у Бео гра ду у јед ној би бли о те ци. Ми слио је, 

да ни је зрео и са мо ста лан да би мо гао о то ме раз ми шља ти.

У фе бру а ру по шао је у Бе о град. У мар ту је чуо да пре сто ло на-

след ник до ла зи у Са ра је во. Ми слио је, да би са да би ла при ли ка, раз-

го ва рао је са Ча бри но ви ћем о овој ства ри, он је био по све истог ми-

шље ња. Ре као је, да ње му тре ба пре пу сти ти атен тат. Али по што је он 

био ти по граф, не до вољ не ин те ли ген ци је, ми слио је, да он ни је до вољ-

но на ци о на лан, јер је пре био анар хист и со ци ја лист. Ре као је, да они 

обо ји ца мо гу то учи ни ти.

(Ду шев но та ко из ме њен?). Мно го је сам у Са ра је ву чи тао. У Са-

ра је ву сва ке но ћи сне вао да је анар хист, да се рвао са жан да ри ма и по-

ли цај ци ма. Мно го је чи тао о ру ској ре во лу ци ји, о бор ба ма. Ова се иде ја 

у ње му ужи ве ла. При зна је, да су иш че зле пре ђа шње смет ње. Тре ба да 

по ло жи ма ту ру, али је ре као, да му не тре ба. По ла гим на зи је са од ли-

ком (свр шио), за ви шу гим на зи ју ми слио је, да су то школ ске про за-

ич не ства ри, да ни су мно го вред не и да узи ма ју до ста вре ме на. Учио 

је са мо то ли ко, да пре ла зи из раз ре да у раз ред. Ве ру је, да би ма ту ру 

по ло жио. Има осам раз ре да без ма ту ре. Са Гра бе жом се по зна је још 

из мла до сти. С њим је био и у Бе о гра ду, знао је да он исто та ко ми сли.

Гра беж је у мар ту по ло жио ис пит осмог раз ре да, вра тио се у Са-

ра је во да се спре ми за ма ту ру. Ре као му је, да тре ба да раз го ва ра са 

Или ћем, овај се са гла сио али ни је имао енер ги је. Ње га је ли те ра ту ра 

по све – при зна је – омли та ви ла. Илић је био под ње го вим ути ца јем, 

иако је пет го ди на од ње га ста ри ји, он је био већ учи тељ. Пи сао је, да 

и сам хо ће да уче ству је. Ре као је, да тре ба на ба ви ти пет шест ко ма да 

оруж ја. У ши фри ра ном пи сму, Гра беж је по сле че тр на ест да на опет 

до шао у Бе о град. Од лу чио је да уче ству је. Прин цип му је пр во ре као, 

да тре ба да се са чу ва за дру гу при ли ку, али до ђе та да на траг у Бе о град, 

и го во рио је да хо ће да уче ству је. Ма јор Тан ко сић знао је у по след њем 

мо мен ту, кад смо ми већ би ли ду шев но спрем ни.

Ци га но ви ћу, бо сан ском Ср би ну, ко ји је та мо био као де зер тер, 

ис при чао је то Прин цип, јер је он имао бом бе, он је био ко ми та. Кад 

је хтео да се вра ти у Са ра је во, ре као му је на ко га се од но си атен тат. 

Обе ћао му је та ко ђе, да ће му на ба ви ти ре вол вер од Тан ко си ћа, ко ји 

је био вој во да ко мит ски. До био је ре вол ве ре. От пу то вао је кра јем ма-

ја, у Са ра је во. Мо гао је у сле де ћем ме се цу још мир но чи та ти и учи ти. 

Имао је ле пу би бли о те ку, јер је увек књи ге ку по вао. Књи ге за ме не 
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зна че жи вот, ра ди то га ми је са да та ко те шко без књи га. Ми слио је, да 
се услед ви ше атен та та мо же до ћи до ор га ни за ци је ка кву је Илић же-
лео, та да оп шта ре во лу ци ја у на ро ду; са да уви ђа, да јед на ре во лу ци ја, 
на ро чи то у јед ној ми ли та ри стич кој др жа ви као што је Аустри ја, не би 
ко ри сти ла. Шта сад др жи за бо ље, не ће да ка же. Не ма во ље, да при ча 
о ства ри. Уз не ми ру је га да о то ме го во ри. Кад сам ми сли, све му је ја-
сно, а ако с не ким го во ри, он да ни је ста лан.

Кад би имао два–три да на да не што чи та, мо гао би ја сни је ми сли-
ти, мо гао би се бо ље из ра зи ти. Ни с ким не го во ри већ је дан ме сец, кад 
ја та да до ђем хтео би да го во ри о иде ја ма, глав ним ми сли ма. Ми слио 
је, ако се хо ће да ство ри рас по ло же ње, тре ба нај пре ме ђу ин те ли гент-
ним љу ди ма ство ри ти иде ју за ре во лу ци ју и осло бо ђе ње. А тек доц ни-
је у ма си. Др жао је, да се ти ме скре ће па жња ин те ли ген ци ји. Као, на 
при мер, Ма ци ни у Ита ли ји при ли ком осло бо ђе ња Ита ли је. Ми слио је 
да тре ба да се сје ди не Ср би ја и Цр на Го ра.

5.6.1916.

Ру ка тре ба, ако је до шло до пу ште ње, да се ам пу ти ра. Ње го во 
обич но ре зиг ни ра но рас по ло же ње.

(Ђу кић?). Илић му је ре као да је био ње гов при ја тељ, да тре ба да 
на ђе јед ног или дво ји цу љу ди за атен тат, име но вао му је љу де.

Са мо за тво рен, јер ни је ја вио за атен тат. До био је за то 10 го ди на.
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По ли ти ка, 28. јун 1927.

ВИ ДОВ ДАН ГА ВРИ ЛА ПРИН ЦИ ПА

– Три на ест го ди на по сле са ра јев ског атен та та –

Ви со ко из над оста лих уче сни ка у са ра јев ском атен та ту уз ди же 

се све тао и ја сан лик Га ври ла Прин ци па. Ње го во име ни је по ти сну ло 

у по за ди ну име на оста лих са у че сни ка у атен та ту са мо због оног там -

ног зр на ко је је баш из Прин ци по вог ре вол ве ра по ле те ло и гро зно пре-

се кло те ло аустриј ског пре сто ло на след ни ка, већ је, оно, по ред тога, 

пу но не ке му шке и гор де сме ло сти, из би ло на пред, сва ка ко, оба сја но 

јед ним ду бо ким и сна жним уну тар њим жи вот ним ре ше њем, ко је се 

није ис по љи ло то ли ко у са мом чи ну из вр ше ња атен та та, ко ли ко у оном 

ве чи то буд ном и до кри стал но сти ја сном др жа њу Га ври ла Прин ци па 

пре коб ног Ви дов-да на, а на ро чи то у ње го вом ста ву на са мом про це-

су и у там ни ци.

Ко да нас по ми шља ка да се мир но и ти хо по ве де у ка фа ни или 

у ку ћи реч о Прин ци пу, ко ме са да још па да на па мет да тај мла дић, тај 

де чак, на дан атен та та ни је још био ни пу но ле тан?

Те шко је, за и ста, до ве сти у ве зу си гу ран и му шки лик Га ври ла 

Прин ци па, ка кав нам се ја вља по сле са ра јев ског атен та та, са оним ма-

лим и жи ла вим де ча ком ко ји је 1912 го ди не љу ти то од ла зио од Во је 

Тан ко си ћа, ка да га овај ни је хтео да при ми у ко ми те „са мо ти ва ци јом 

да је пре слаб“? Ко мо же да нас да спо ји у гла ви два сред њо школ ца Га-

ври ла Прин ци па и Триф ка Гра бе жа, ко ји су мар љи во у бе о град ској 

гим на зи ји се де ли у клу пи пред про фе со ром исто ри је или фран цу ског 

је зи ка, ко мо же да их спо ји са оним мла ди ћи ма ко ји су ши ба ни олу јом 

и ки шом пре ла зи ли гра ни цу Бо сне, но се ћи о па су сва ко по три бом бе 

и две ку ти је ме та ка а у џе по ви ма по два ре вол ве ра. Са ко ли ко не по-

сред но сти и са не ком го то во де чач ком на ив но сти, Гра беж је на про це су 

го во рио: „Он (се љак Ја ков Ми ло вић) ишао је пред на ма, увек на пред на 

не ких два де сет до три де сет ко ра ка, а за њим смо ишли ја и Прин цип, 

са свим по ки сли, јер ни смо има ли ки шо бра на, па је ме ни све то би ло ја ко 

те шко да сам, у но ћи, ми слио да ви ше не мо гу да ље“.

Иако млад, Прин цип је по све му био пот пу но го тов чо век. Би ло 

је не че га чвр стог, хлад ног, гор штач ког, у ње го вим ре ше њи ма, али на 

дну ње го вог ср ца стал но је ле жа ла ве ли ка и бла га сло вен ска са ми лост. 

Као што ре ка по нор ни ца про би је на јед ном у зе мљу да би са вре ме на на 

вре ме опет где–где по ку ља ла буј ни ја и моћ ни ја, та ко је и ве ли ка, то пла 

Прин ци по ва љу бав пре ма љу ди ма, пре ма бли жњи ма стал но стру ја ла 

ис под ње го ве, на пр ви по глед, ле де не на ра ви.
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Не са мо над уче сни ци ма у атен та ту, већ над чи та вом ва ло ви том 

Бо сном над ви ја се Га ври ло Прин цип. И он је, од о зго, ви део гу сте бо-

сан ске шу ме, би стре ре ке, али га је ви ше од све га за бо лео му чан жи вот 

то ли ких за ро бље них се ља ка.

По до ла ску у Са ра је во, где је био спре ман да из вр ши атен тат, 

Прин цип је гле дао да се што ви ше уда љи од свих оних љу ди ко ји ма би 

ка сни је ње го во при ја тељ ство или дру го ва ње са њим мо гло на шко ди ти. 

Да њу, он је лу тао обич но пот пу но сам по са ра јев ској око ли ни, а но ћу 

је до ла зио у ма лу „ви нар ску рад њу Се ми за и си но ва“, где су се сва ке 

ве че ри већ ду же вре ме са ста ја ли чла но ви јед не гру пе „Мла де Бо сне“. 

На кра ју ули це Кра ља Пе тра, не ка да Фра ње Фер ди нан да, Се ми зо ва 

ка фа на је при вла чи ла мла де са ра јев ске ин те лек ту ал це и на ци о на ли-

сте. Прин цип је свра ћао у њу ка да се мрак већ спу штао. Ду го се пред 

вра ти ма оба зи рао да га не ко не ви ди па он да на гло утр ча вао уну тра.

Се лим га је во лео. Че сто, док би Прин цип у „гор њој со би“ го то во 

пот пу но наг се део на сто ли ци огр нут са мо крат ким ка пу том, Се лим би 

му до ле у ка фа ни прао краг ну и је ди ну ко шу љу ко ју је Прин цип имао 

при свом по след њем до ла ску у Са ра је во. За тим би Се лим го ре до но-

сио тек опра ну ко шу љу, а Прин цип би је та ко пот пу но мо кру обла чио 

и су шио оном стра шном ва тром ко ја је та ко жар ко плам те ла у ње го-

вим гру ди ма у ме се цу ју ну 1914. године.

Прин цип ни је хтео да Се миз, ко ји му је увек чи нио са мо услу ге, 

ни крив ни ду жан на стра да по сле из вр ше ног атен та та. Сто га, у уто рак 

23. ју на, да кле на не ко ли ко да на пре Ви дов–да на, док су пред став ни ци 

„Мла де Бо сне“ би ли у гор њој со би, Прин цип је са оп штио соп стве ни ку 

ка фа не, да би нај бо ље би ло да се Се миз, бар у не ко ли ко, пред вла сти-

ма по ка же не при ја тељ ски рас по ло жен пре ма бун тов ним на ци о на ли-

сти ма сво је ка фа не.

По анег до ти, ко ју ће мо ис при ча ти, ле по се ви ди јед на од бит ни-

јих осо би на Прин ци по вог ка рак те ра: љу бав или бо ље ре ћи са ми лост 

пре ма бли жњи ма. Прин цип је на сва ки на чин гле дао да у за ве ру уву че 

што је мо гу ће ма њи број љу ди: сву од го вор ност хтео је да сва ли само 

на се бе. Са Се ми за је на је дан из ван ред но про ниц љив и див но сра чу-

нат на чин спрао сва ку сум њу. 

Узео је са Се ми зо вим зна њем из ње го ве рад ње бо цу „Вла хо ва“ 

и по звао сво је дру го ве из „гор ње со бе“ да је за јед но по пи ју у „Мо стар-

ба шти“. Ме ђу тим, док је дру штво пи ло укра де ни ли кер Се миз је по 

на ре ђе њу Прин ци по вом упао ме ђу њих пра ћен јед ним по ли циј ским 

аген том и за тра жио да му пла те ли кер или ће их стра жар но све по те-

ра ти у по ли ци ју. Раз у ме се да је ли кер „Вла хов“ од мах био пла ћен уз 
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ве ли ке псов ке Прин ци по ве, али је по ли циј ски агент био до во љан све док 
о не при ја тељ ском др жа њу бу ду ћег атен та то ра пре ма Се ми зу и обрат но.

Све се то до го ди ло на че ти ри да на пре атен та та. И све ми се чи-
ни да су они мла ди љу ди ко ји су на Ви дов-дан пре под не „до че ки ва-
ли“ на оба ли Ми љац ке до ла зак Фра ње Фер ди нан да, све ми се чи ни да 
су у тим да ни ма, по уси ја ним и бље шта вим са ра јев ским ули ца ма, ти 
узру ја ни и не спо кој ни мла ди ћи лу та ли уси ја ни као пла ме но ви. И пред 
њи ма је леб део, да ле ко ис пред њих, оштар као мач, а на дну ду ше пун 
са ми ло сти – Га ври ло Прин цип.

М. Д.*1

* Ни ко ла Ђ. Три шић на во ди да се иза ини ци ја ла М. Д. кри је аутор Бо ри во је Јев-
тић. Ни ко ла Ђ. Три шић, „Са ра јев ски атен тат у сви је тлу би бли о граф ских по да-
та ка“, у: Ми лош Ко вић (пр.), Га ври ло Прин цип. До ку мен ти и се ћа ња, Про ме теј 
и Ра дио те ле ви зи ја Ср би је, Бе о град 2014, стр. 903 (прим. прир.).
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По ли ти ка, 28. ју н 1929.

ПЕТ НА Е СТО ГО ДИ ШЊИ ЦА СА РА ЈЕВ СКОГ АТЕН ТА ТА

Атен тат је де ло Mла де Бо сне

Пре пет го ди на, при ли ком де се то го ди шњи це ви дов дан ског атен-
та та у Са ра је ву, ја сам на ово ме истом ме сту по но вио још јед ном узро-
ке и ток овог круп ног под ви га „Мла де Бо сне“. Мо ја те за би ла је вр ло 
про ста: атен тат на аустро-угар ског пре сто ло на след ни ка де ло је на ци-
о нал но-ре во лу ци о нар не ју го сло вен ске омла ди не у Бо сни, де ло са мо-
ни кло и не по сред но као ре зул тат те шких, не под но сних по ли тич ких, 
еко ном ских и на ци о нал них при ли ка у оку пи ра ним и анек ти ра ним по-
кра ји на ма. Ко је из бли же про у ча вао та да шње ду хов но и мо рал но ста ње 
у Бо сни, или био све док оних бес крај них вре ња у бо сан ским по ли тич-
ким кру го ви ма, у бо сан ском Са бо ру, ме ђу бо сан ском омла ди ном, мо рао 
је до ћи до истих ре зул та та ко је сам ја дао на осно ву лич них по сма тра-
ња и про у ча ва ња. Оди ста, те рен је за јед ну ре во лу ци о нар ну ак ци ју био 
по де сан сâм од се бе. С јед не стра не, уза вре ло осе ћа ње пу не на ци о нал-
не све сно сти ко је су Бо сни на ро чи то по ди гле бал кан ске по бе де Ср би-
је, сад већ обе ле же ног Пи е мон та свих ве ли ких осло бо ди лач ких на да; 
с дру ге, све бед ни је ма те ри јал не и мо рал не при ли ке у оку пи ра ним кра-
је ви ма ко је су из бе зу мље ни вла сто др шци не згод ним и не по ли тич ким 
ге сто ви ма чи ни ли још бед ни јим. Ту, у су ко бу два ју од луч но про тив них 
по гле да на свет, на тлу и ина че не мир ном и ужа ре ном ко је је, од бо гу-
мил ских вре ме на па до Ху се ин-бе га Гра да шче ви ћа и Пе тра Мр ко њи ћа, 
би ло по при ште стал них тре ња, бу на и бор би, мо ра ло је не из о став но 
до ћи до оног фа тал ног су да ра, по след њег у по во ди ма за Свет ски рат.

Дру го је пи та ње да ли је баш Ви дов-дан 1914 био зго дан за је-
дан атен тат та ко круп них раз ме ра, и то атен тат на бу ду ћег вла да ра 
Аустро-Угар ске мо нар хи је на чо ве ка чи сте хаб сбур шке кр ви? По сма-
тра ју ћи та да шње при ли ке у Ср би ји, ње ну ис цр пље ност у Бал кан ским 
ра то ви ма, ње ну по тре бу да се сре ди еко ном ски и спољ ње по ли тич ки 
у оном ужа сном ха о су ко ји до ла зи као по сле ди ца сва ког ра та; по сма-
тра ју ћи, хлад но и кри тич ки, мо рал но ста ње Ср би је у тим тре нут ци ма, 
њен те жак ди пло мат ски по ло жај ме ђу за ви дљи вим су се ди ма, она је, 
и по крај сво јих ве ли ких вој них успе ха, тре ба ла ми ра и круп ног рада да 
би се оспо со би ла за ве ли ку осло бо ди лач ку ак ци ју. Сви нај бо љи људи 
из Ср би је де ло ва ли су у сми слу уми ре ња Бо сне на све оне љу де ко ји су 
у анек ти ра ним по кра ји на ма во ди ли пр ву реч. Сâм Скер лић, за став ник 
на ци о нал ног оп ти ми зма у по кре ту „Мла де Бо сне“, пи сао је од луч но: 
„Ми ра сад, са мо ми ра!“ Али, осе ћа ње је би ло ја че од ра зу ма, и – мо ме-
нат. Пси хо ло шки је би ло ја сно да се јед но та кво уз бу ђе ње ду хо ва, ко је 
бе ше об у зе ло град као се ло, оне нај ве ће као и оне нај ма ње у Бо сни, 
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не ће ви ше та ко ла ко има ти: ни ка да то ли ко осе ћа ња за јед ни це ин те-
ре са и ни ка да у Бо сни то ли ко искре ног на ци о нал ног оду ше вље ња као 
та да. И још јед но: ни ка да јед но на ше по ро бље но пле ме ни је има ло та-
кву ин тен зив ну ви зи ју по след њег ча са за ди за ње, за крат ко свр ша ва ње. 
Сад или ни кад! По ли ти ча ри су се уза луд тру ди ли да ову на ци о нал ну 
пре по тент ност све ду у мир ни је то ко ве, да је укро те. Они бе ху из гу би-
ли реч; и ме сто да во де, би ли су сâми во ђе ни. Ме сто њих на те рен су 
би ли из и шли са свим мла ди љу ди, они ко ји осим жи во та ни су има ли 
шта дру го да из гу бе. У том суд бо но сном тре нут ку, они су до би ли глав ну 
реч, и ка за ли је, ма ло су ро во, али сва ка ко она ко ка ко су зна ли и уме ли. 

По след ња про у ча ва ња по вер љи вих спи са беч ког ар хи ва све до-
че до вољ но ја сно о ста њу ду хо ва у Бо сни по Бал кан ском ра ту. Г. др. 
Ђу ро Шур мин је из њих из нео, пре не ко ли ко ме се ци, за ни мљи ве зва-
нич не до ку мен те (у „Ле то пи су Ма ти це Срп ске“) ко ји ја сно ка зу ју да су 
и бо сан ски и беч ки вла сто др шци по кла ња ли нај ве ћу па жњу кре та њи ма 
омла ди не у Бо сни. И ни су их сма тра ли са мо по вре ме ним, не го трај но 
опа сним. Из ве сни аустриј ски по ли ти ча ри у Бо сни пред ла га ли су чак 
и пре вен тив не ме ре да се ста не на пут омла дин ском ре во лу ци о нар ству 
и пот пу ну, ра ди кал ну ре фор му шко ле у ко јој је на ци о на ли стич ка про-
па ган да би ла узе ла нај о па сни јег ма ха. Ме ђу тим, би ло је су ви ше ка сно. 
Исто ри ја већ не уз др жа но бе ше по шла сво јим то ком.

Та ко је, у глав ним по те зи ма, би ло ста ње ду хо ва у Бо сни до оног 
тре нут ка кад је Прин цип, Звјер жи нин „суд бо но сни чо век“, на ве стио 
сво јим пуц њем на Ми љац ки ве ли ке да не ис ку пље ња. Он је, као је дан 
од атен та то ра, био са мо из вр ши лац јед не ви ше исто риј ске во ље ко ја 
би и без ње га на шла свог „ја гањ ца жр тве ног“. Ни ка кав ди рект ни ути-
цај Ср би је, ни ка ква ве ли ко–срп ска „про па ган да“, фор си ра на из зва-
нич ног Бе о гра да. Они су, при објек тив ном ис пи ти ва њу чи ње ни ца, чак 
мо гли са мо да бу ду од луч но про тив ни јед ном ова квом ге сту као што је 
атен тат и све му оно ме што увек до ла зи као по сле ди це јед ног атен та та. 
У јед ном раз го во ру, пре не ко ли ко го ди на, с по кој ним Љу бом Јо ва но-
ви ћем, та да пред сед ни ком Скуп шти не, ко ји сам во дио у ње го вој ви ли 
на Топ чи де ру, ја сам имао при ли ке да осе тим огром но уз бу ђе ње ко је 
је у бе о град ским зва нич ним кру го ви ма иза зва ла пр ва вест о по ги би ји 
Фран ца Фер ди нан да у Са ра је ву. 

Да нас се, раз у ме се, мо же мир но го во ри ти о до га ђа ји ма ко ји већ 
при па да ју исто ри ји. Али, он да је тре ба ло схва ти ти осе ћа ње од го вор-
них чи ни о ца Ср би је ко ји су се упра во спре ма ли да зе мљу, де сет ко ва ну 
ра том, пу сте да ма ло одах не, да се озна ни и до ђе се би пред го ми лом 
но вих про бле ма ко је су пред њу ста ви ле по бе де и знат но те ри то ри јал-
но про ши ре ње. Не при стра сно ис пи ти ва ње исто риј ских фа ка та, по ве-
зи ва ње у јед ну син те тич ну це ли ну свих оних узро ка ко ји су до ве ли до 
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Свет ског ра та, да ће исто ри ји дру гу сли ку о ви дов дан ској увер ти ри од 
оне ко ју јој сад, зло на мер но, су ге ри шу ра зни на ци о нал ни уто пље ни-
ци из ве ли ког кла ња. Ја не сум њам да ће она, та да, са мо стал ну уло гу 
„Мла де Бо сне“ оце ни ти пра вил ни је од оних ко ји, тра же ћи од го вор ног 
фак то ра за Свет ски рат, на ме ћу зва нич ној Ср би ји и та кве ма ло мо рал-
не пре се да не у ви дов дан ском атен та ту ко ји јој ап со лут но не при па да ју.

Ако је већ ста ло до то га да се на ђе од го вор ни кри вац за Свет ски 
рат, он да га тре ба тра жи ти код аустро-угар ске ди пло ма ти је ко ју г. Вен-
дел тач но на зи ва „ти пич но уском и би ро крат ском“ и код оних вој них 
кру го ва у Бе чу и Пе шти ко ји су се у Бо сни та ко не слав но ре пре зен то-
ва ли пре ко ге не ра ла По тјо ре ка. Је дан си стем пер се ку ци ја, еко ном ско 
уни ште ње здра вог на ци о нал ног еле мен та Бо сне, не ре ше но аграр но пи-
 та ње, ужа сни со ци јал ни од но си из ме ђу по бе ђе ног и по бед ни ка, на ро-
да и оку па то ра, ка ле јев шти на ко ја је чак и чи сти срп ски је зик Бо сне, 
је зик на род не пе сме и на ше но ве књи жев но сти, зва нич но фор си ра-
ла као „бо сан ски“ – то су не ки из ме ђу глав них узро ка ко ји су до ве ли 
до Ви дов-да на 1914. И ту је, не ма сум ње, Ро дус с ко га тре ба ско чи ти.

У сво ме по зна том де лу „Са ра је во“, исто риј ски та ко бо га том на 
тач ним да ти ма и пи са ним не при стра сно, г. Си тон Ват сон, наш ве ли ки 
при ја тељ, твр дио је да је са ра јев ски атен тат „мр ља“ на ју го сло вен ском 
ује ди ње њу, и с оп штег мо рал ног гле ди шта без мо гу ћег оправ да ња. Усу-
ђу јем се да енер гич но про тив ре чим та квом јед ном ми шље њу. „Мр ља“ 
је – и не са мо јед на – у исто ри ји ју го сло вен ског на ро да оно што му је 
Аустро-Угар ска мо нар хи ја учи ни ла све у то ку те шког ро бо ва ња, ова 
ве ли ка си ла, ман да тор Бер лин ског Кон гре са, с та ко огром ним „мо-
рал ним на дах ну ћем“ да су од ње га по пу ца ле ко сти и ду ша се осу ши ла 
по ро бље ним де ло ви ма Ју го сла ви је. Упра во с гле ди шта оп штег, чо ве чан-
ског мо ра ла, у ин те ре су европ ске ци ви ли за ци је и оне Вун то ве „иде је 
ху ма ни те та“ ко јом се ме ри кул тур ни сте пен по је ди ног на ро да, тре ба ло 
је укло ни ти са зе мље та кву тру леж као што је би ла цар ска Аустри ја. 
Ако не ма ни ка кву дру гу за слу гу, видовдански атен тат у Са ра је ву има 
и има ће увек ту да је от по чео то де ло укла ња ња оно га ку жног бо ле сни-
ка ко ји је тро вао ва здух сва ке ци ви ли зо ва не све сти.

Б[оривоје] Јев тић
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ИЗВЕШТАВАЊЕ ЛОНДОНСКОГ  ТАЈМСА  О ОТКРИВАЊУ 
СПОМЕН-ПЛОЧЕ ГАВРИЛУ ПРИНЦИПУ 1930.

Тајмс, 31. јануара 1930.

САРАЈЕВСКО УБИСТВО*1

БИЋЕ ОТКРИВЕН СПОМЕНИК АТЕНТАТОРУ-УБИЦИ 

(од нашег дописника)

Бе о град, 30. ја ну ар

Плоча која обележава спомен на Гаврила Принципа, ученика 
који је с још једним убио надвојводу Фрању Фердинанда од Аустрије 
јуна 1914, треба да буде откривена 2. фебруара у Сарајеву, на месту 
где је надвојвода убијен.

Првобитно је саопштено да је плоча направљена пре годину и 
по дана од стране сарајевског одбора „Народне одбране“. Данас је, 
међутим, званично саопштено да су плочу начинили породица и пријатељи 
Гаврила Принципа, те да, мада су наведене особе чланови „Народне 
одбране“, то не значи да је плочу израдила „Народна одбрана“ као 
установа. Југословенска влада саопштава да се она не може мешати 
у приватну иницијативу оних који су направили плочу, али нико из 
власти или удружења неће бити представљен на откривању, нити ће 
бити дозвољени говори. 

Тајмс, 1. фебруара 1930.

СА РА ЈЕВ СКО УБИ СТВО

Уред ни ку Тај мса**2

Господине, као неко ко је био посебно активан у одбрани Србије 
против оптужби за изазивање светског рата њеном намерном политиком, 
осећам се обавезан чашћу да изразим јавни протест што је више могуће 
против одлуке, најављене данас у Тајмсу, да се постави плоча у част 
надвојводиног атентатора-убице на попришту убиства у Сарајеву.

Наговештај вашег дописника да се југословенска влада не може 
мешати у чисто приватну иницијативу не пије воду. Влада која се решила 

* From our Correspondent, “The Serajevo Murder. Memorial to be unveiled to 
Assassin”, The Times, No. 45425, January 31, 1930, p. 13.

** R. W. Seton-Watson, Letter to the Editor, “The Serajevo Murder”, The Times,
No. 45426, February 1, 1930, p. 13.
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сваког уставног ограничења, која не толерише јавну критику, те се меша 
при сваком обрту у личне слободе поданика, лако би могла да спречи 
подизање плоче ако би одабрала да то уради.

Једноставна чињеница је да се, по моралним питањима какво је 
ово, званичан Београд показује равнодушан према страном мњењу. Ово 
је било исувише очигледно током суђења Рачићу (атентатору-убици 
на вође Хрватске сељачке [странке]) прошлог јуна. Био је већ довољно 
тежак скандал што је покајнички споменик надвојводи и његовој жени, 
подигнут на самом месту од стране аустријских власти, уклоњен после 
рата, а да су остаци криминалаца били пренети из затвора у којима су 
умрли и поново сахрањени у Сарајеву у почасним гробовима. Да ће 
споменик не жртвама, него убицама, сада бити подигнут на томе месту, 
може да се опише само као отворено непоштовање према свим људима 
који праведно просуђују у оквиру саме Југославије, али истовремено 
и међу њеним савезницима у рату.

Оста јем го спо ди не... 

31. ја ну а ра  Р.В. Си тон-Вот сон (R.W. Se ton-Wat son)

Тајмс, 3. фебруара 1930.

СПО МЕ НИК УБИ ЦИ.*3

Срп ски на ци о на ли зам

(од до пи сни ка)

Петнаест и по година пошто су револверски меци у Сарајеву 
одсвирали знак за Велики рат, прва меморијална плоча Принципу 
и његовим сарадницима, који су испалили те метке, откривена је на 
самоме месту где је он убио надвојводу Фрању Фердинанда и његову 
супругу. Шта год западна Европа може да мисли о том злочину и његовим 
последицама, остаје чињеница да су Гаврило Принцип и његови пратиоци 
сада отворено признати као национални хероји међу Србима, као што 
су већ дуго њихови хероји приватно.

А шта је онда са Солунским процесом? Западњак ће упитати: 
шта је било значење прогонства и погубљења особа које су, између 
осталих преступа, оптужене за саучесништво у овом злочину. Пуковник 
Димитријевић „Апис“, вођа националистичког друштва „Црна рука“, на 
пример? Постоји само један одговор. Србин је „стопостотни“ националиста. 
Догађаји га могу приморати да јавно одбаци људе или дела који су, по 

* From a Cor re spon dent, „Me mo rial to a Mur de rer“, The Ti mes, No. 45427, Fe bruary 3,
1930, p. 11.
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његовом мишљењу, унапредили национална стремљења, али их он у 
себи поштује, а првом приликом ће показати своја права осећања. У 
Солуну, када је рат изгледао изгубљен, тадашња српска влада, после 
почетних испитивања, одлучила се за смрт ових националних хероја из 
„државних разлога“. Другим речима, да би обезбедила од Централних 
сила боље услове у случају ужасног мира. Али, Солунски процес није 
спречио српски народ да уврсти људе Сарајева међу мученике, као што 
недавна осуда Пунише Рачића за убиства у Скупштини не спречава 
просечног српског грађанина да сматра тај подвиг корисним чишћењем 
непожељних.

.

Бо сан ски про бле ми

Изгледа да како време показује да се сложени проблеми не 
разрешавају револверским хицима. Постоје области у којима се појављују 
нови проблеми када су стари „решени за стално“, области које су осуђене 
да буду оспораване. Босна је једна од њих. Ако се изузме бројни и 
богати јеврејски елемент у градовима, то је скроз-наскроз словенска 
земља. На жалост, Боснацима је од малог значаја шта су они. Оно што 
мисле да су и што желе да буду највише утиче на њих. Њихова осећања 
и жеље одражавају њихову разнолику историју. Грчко-православни 
представљају преобраћено аутохтоно становништво. Затим су ту бегови, 
који су, под турским притиском, постали муслимани и, на тај начин, 
донедавно сачували своје поседе. Ту су католици, које је германско-
римски утицај довео под Ватикан, а који се сматрају за Хрвате, те у 
многим случајевима осећају како њихова земља треба да буде повезана 
с хрватским покрајинама Југославије. Упркос Принциповим хицима, 
борба за Босну се наставља. Овог пута двобој је између католика с 
његовим секундантом муслиманом против православног Србина, иза 
којег стоји Јеврејин, такмац Хрвата у пословању. Изгледа да Принципов 
пиштољ овде ништа није разрешио.

 Грчко-православни елемент је најбројнији у Босни и најмање 
просперитетан. После рата је давао снажну квоту српској Радикалној 
странци. Пашић се лично надметао за изборно место у Босни. А када је 
Радикална странка изгубила упориште, српски страначки земљорадници 
[Земљорадничка странка] су освојила је много гласова босанских 
православаца. Али, увек је странка коју су подржавали била српска. 
Слично томе, католици су се све више сврставали с Хрватима из радићевске 
странке. У прво време је њихов покрет био више римокатолички него 
националистички, али су сада римокатолик Бошњак и Хрват синоними. 
Бегови који су изгубили земљу опрезно су додали сопствено незадовољство 
ономе код Хрвата. Јевреји су се придружили српским странкама.
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Ри мо ка то ли ци

Диктатура није довела до промена, осим што је учинила још 
незадовољнијима Хрвате, који су се надали да ће нова подела Босне 
повезати њихов западни део (Врбаска бановина)  с Хрватском. Али, уместо 
тога, Босна је тако пажљиво раздељена и придружена бановинама које 
садрже чисто српско становништво да сада оба њена округа имају јасно 
православну српску већину.

 Као одговор римокатолици се организују, а овог пута бивши 
чланови Хрватске сељачке странке имају цркву уза себе. Док је положај 
Православне цркве, после одређених тешкоћа, уређен законом који 
потпуно задовољава православно свештенство, а министар правде и вера 
третирао је Јевреје с дарежљивошћу која је добила признање широм 
јеврејског света, остала су недовршена многа питања између владе и 
римокатоличке и муслиманске заједнице. Католици су нервозни. Недавне 
уредбе за верску наставу забринуле су их, а речено је да се оне не могу 
ускладити с недавном папском енцикликом о образовању. Треба се надати 
да ће њихови страхови бити смирени хитним и правичним договором. 
У супротном постоји опасност да ће бити образовано оно што поједине 
новине описују као католички фронт.

 Споразум с Ватиканом лако може да се покаже као неопходан 
за Југославију уопште, а посебно за Босну, за ту оспорену земљу, где се 
стара борба наставља у новом облику, упркос Сарајеву и упркос Великом 
рату. 

Тајмс, 3. фебруара 1930.

НЕ МАЧ КА ОГОР ЧЕ НОСТ*4

(од на шег стал ног до пи сни ка)

Берлин, 2. фебруара

Дојче алгемајне цајтунг (Deutsche Allgemeine Zeitung), 
коментаришући постављање спомен-плоче Принципу, каже:

Намера да се подигне споменик криминалцу, који је убио наследника 
аустријског престола и његову жену те дао маха рату, испрва је деловала 
толико грозно да смо посумњали у истинитост тог извештаја. Сад је 
потврђен. То никако неће бити споменик, већ само плоча која треба 
да се открије уз одсуствовање власти. Али је ово тривијална разлика. У 
Југославији приватне особе не могу да подигну такве плоче без званичног 

* From our own Cor re spon dent, „Ger man In dig na tion“, The Ti mes, No. 45427,
Fe bru ary 3, 1930, p. 12.
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одобрења. Србија је увек одбијала да се поистовети с Принциповим 
делом. Плоча доказује да она данас одобрава сарајевско убиство. То 
је грозна провокација, која се не може трпети..

(Чла нак о са ра јев ском уби ству на ла зи се на стра ни 11.)

Тајмс, 3. фебруара 1930.

СА РА ЈЕВ СКА ПЛО ЧА*5

[уредничко слово]

Плоча у знак сећања на убице надвојводе Фрање Фердинанда и 
његове супруге јуче је свечано откривена у Сарајеву, на самом попришту 
њиховог злочина. Раније гласине да ће свечаност бити обележена званичним 
присуством чланова југословенске владе и вођа моћне националистичке 
организације, познате као „Народна одбрана“, срећом су се показале 
као неосноване. Нити влада нити било која полузванична организација 
није била представљена, а говоре и демонстрације власти су забраниле. 
Али, ако је диктаторска влада Југославије могла учинити толико много 
да спречи да се свечаност претвори у недолично националистичко 
исказивање, можемо се с правом запитати зашто није могла да учини 
више. Зашто је заиста дозволила да се ова неразборита и увредљива 
свечаност уопште уприличи? Као што је истакао др Ситон-Вотсон 
(Seton-Watson), потврђени пријатељ Јужних Словена, у писму које је 
објављено на истој овој страници у суботу, влада која је укинула устав и 
не оклева да се меша у личне слободе поданика лако је могла да спречи 
постављање плоче. Изгледа највероватније, као што је наговестио др 
Ситон-Вотсон, да је ово још један случај југословенске, или пре српске, 
равнодушности према страном јавном мњењу. Овде се, као и током 
недавног суђења Рачићу за убиство хрватских посланика у Скупштини, 
политички атентат-убиство јавно слави јер се сматра да је послужио 
националним циљевима. Вероватно је истина да је српско мњење, 
изван образоване и позападњачене мањине, начинило од Принципа и 
његових другова хероје. Али чак би и једна демократска југословенска 
влада могла да разуме несврсисходност запањивања јавног осећања у 
многим европским државама дозвољавањем јавног обележавања чина 
који је био непосредан узрок [immediate cause] Великог рата, његових 
пратећих ужаса и опште патње која му је следила. 

Нико неће порицати да је нова и моћна југословенска држава 
производ рата. Многи западни Европљани ће разумети зашто прилично 

* [E di to ri al], „The Se ra je vo Ta blet“, The Ti mes, No. 45427, Fe bru ary 3, 1930, p. 13.
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примитиван народ, огуглао на политичко насиље, а поносан на уједињење 
јужнословенских народа под сопственим покровитељством, заузима 
попустљив став према злочину који је непосредно водио том уједињењу. 
Али, ово није један од случајева где ће они који разумеју хитати да 
опросте. Напротив, они ће показати разумевање за критике које је пренела 
немачка и аустријска штампа поводом демонстрације која је грубља и 
провокативнија чак и од уклањања спомен-обележја убијеном надвојводи. 
Они ће се још више упитати због чега је влада која исповеда да има на срцу 
добробит народа дозволила свечаност која је најгора могућа реклама за 
југословенску државу. Неки ће у њеној равнодушности видети испољавање 
утицаја масонерије Оријента,1

1 смртног непријатеља убијеног надвојводе. 
Изучаваоци политичког стања Балканског полуострва ће приметити да, 
какви год били трајни резултати рата, босанско питање, које су се људи 
иза Принципа надали да ће решити атентатом-убиством у корист Срба, 
још увек остаје нерешено. Оно је само попримило нови облик.

Тајмс, 3. фебруара 1930.

СА РА ЈЕВ СКИ АТЕНТАТОР-УБИЦА

ОТ КРИ ВА ЊЕ СПО МЕ НИ КА*
(од на шег до пи сни ка)

Београд, 2. фебруара

Данас је откривена спомен-плоча Гаврилу Принципу, који је 
убио надвојводу Фрању Фердинанда од Аустрије у Сарајеву 1914. Дан 
је утврђен водећи рачуна о петнаестој годишњици Принципове смрти, 
која пада сутра.2

Намера је била да свечаности присуствују представници различитих 
друштава и власти. Ови планови су опозвани званичним наређењем 
пре нека три дана. Ипак, у петак је делагација из „Јадранске страже“, 
удружења из Сплита, отишла у Сарајево са сребрним венцем. Данас 
је одржана служба у сарајевској саборној цркви,3 после чега је маса 

1 Мисли се на масонерију под Великим Оријентом Француске, која је у више 
наврата оптуживана да стоји иза атентата на надвојводу Фрању Фердинанда 
(прим. прев.).

* [From our Cor re spon dent, „The Se ra je vo As sas sin“, The Ti mes, No. 45427, Fe bru-
ary 3, 1930, p. 12.

2 Овај податак није тачан. Спомен-плоча је откривена на петнаесту годишњицу 
стрељања Вељка Чубриловића, Мишка Јовановића и Данила Илића. Гаврило 
Принцип је умро у затвору у Терезијенштату 28. априла 1918 (прим. прев.).

3 У изворнику стоји “at the cathedral in Serajevo” (прим. прев.).
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од неколико стотина људи отишла на позорницу атентата-убиства, 
где су рођаци атентатора-убица заузели места на говорници, заједно 
с организаторима свечаности. Грђић,4 један од осамдесет младих људи 
који су оптужени за насиље и затворени заједно с Принципом, требало је 
да припреми говор, али је спречен да то учини. Зато је рекао: „Народе, 
овдје смо се окупили да одамо пошту њему, који је био највећи међу 
нама. У садашњем тренутку најдостојанственији начин да се ода пошта 
јесте ћутња.“5 После двоминутног ћутања узвикнуо је: „Слава хероју 
Гаврилу Принципу!“, а маса је праснула у гласно клицање и викала 
„слава му!“ три пута.

Током клицања плоча је откривена. На њој је следећи натпис: 
„На овом историјском мјесту Гаврило Принцип навијести слободу на 
Видов-дан (дан Св. Вида, 28. јуни, прим. Тајмса) 1914. године.“ После 
откривања делегација из Сплита, коју је предводио Леонтић, претходно 
вођа удружења Орјуна,6 поставио је сребрни венац на говорницу и рекао: 
„Доносим овај вијенац у знак сјећања на хероја, као скромну пошту 
из младе Далмације.“7 Грђић је узео венац и рекао: „Вечна захвалност 
родољубивој Далмацији.“ Маса се затим разишла, узевши као сувенире 
зелене биљке које су красиле говорницу.

Ово обележавање сећања на Гаврила Принципа није прво изражавање 
југословенског осећања о овом питању. Грађани Београда су недавно 
тражили и добили дозволу од владе да једну од београдских улица именују 
по Танкосићу, сараднику Принципа у убиству, који је убијен током рата. 
Такође је јављено да је значајну донацију на Принципово име неки његов 
обожавалац недавно дао једном покрајинском добротворном друштву .

Београдска штампа, коментаришући свечаност, каже да је то 
пошта сећању на оне који су ризиковали живот за отаџбину.

4 У изворнику „Grdzvitch”. У питању је Васиљ Грђић (прим. прев.).

5 Изворно је ова реченица гласила: „Народе, састали смо се да одамо пошту 
највећем од нас. Данас, данас, најдостојније се одаје пошта ћутањем.“ А. К. 
„Откривање спомен-плоче Гаврилу Принципу“, Политика, 3. фебруара 1930, 
стр. 1 (прим. прев.).

6 Организација југословенских националиста, основана у Сплиту 1921, промовисала 
је интегрално југословенство, а имала најјаче упориште у Далмацији и Словенији 
(прим. прев.).

7 Према Политици ова реченица је, у екавизованој верзији, гласила: „Прилажем 
овај венац на споменик хероју као скроман знак признања младе Далмације 
великом хероју.“ А. К. „Откривање спомен-плоче Гаврилу Принципу“, Политика, 
3. фебруара 1930, стр. 1 (прим. прев.).
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По ли ти ка, 3. фе бру а ра 1930.

ОТКРИВАЊЕ СПОМЕН-ПЛОЧЕ 

ГАВРИЛУ ПРИНЦИПУ

Сарајево, 2. фебруара

Да нас пре под не из вр ше но је от кри ва ње спо мен-пло че Га ври лу 
Прин ци пу, ко ја је узи да на у згра ду на углу Кра ља Пе тра ули це и Вој-
во де Сте пе оба ле на ме сту где је на Ви дов-дан 1914. го ди не Га ври ло 
Прин цип из вр шио атен тат на аустро-ма ђар ског пре сто ло на след ни ка 
Фра њу Фер ди нан да.

Овај атен тат, ма да је био де ло Бо сне, про те ста по ро бље ног на-
ро да, исто риј ски је ве зан са свет ским ра том, са ко јим он сâм по се би 
и по кон цеп ци ји атен та то ра ни је имао ни шта за јед нич ког.

Спо мен-пло ча ко ја је већ пре две го ди не узи да на, а тек да нас от-
кри ве на, знак је па жње пре ма са мо пре го ру, по жр тво ва но сти и хе рои зму 
мла дог на ци о нал ног ју на ка и пр во бор ца, ко ји су му по ди гли пре жи ве ли 
ве ле и здај ни ци, пред вод ни ци осло бо ди лач ког по кре та у Бо сни, не по мир-
љи ви не при ја те љи аустро-не мач ког Дран га нах Остен. Мо рал на сна га 
би ла је је ди но оруж је ко је је Бо сна по се до ва ла и Га ври ло Прин цип ко ји 
ни је био у ста њу да уби је му ху по ди гао је оруж је и пу цао у знак про-
те ста, уби ја ју ћи у исто вре ме и са мог се бе кли чу ћи: Жи ве ла сло бо да!

Да на шња све ча ност би ла је по бо жна и до сто јан стве на. Увод у 
све ча ност чи нио је па ра стос у срп ској пра во слав ној Са бор ној цр кви 
ко ји је по чео у де сет ча со ва пре под не. Цр ква је би ла пу на. Са хо ра 
је од го ва ра ла „Сло га“. Пе ва чи и пе ва чи це за вре ме по ја ња ти хо су је-
ца ли. На сред цр кве по диг нут је сто на ко ме је би ла па на хи ја, ко ју су 
при ре ди ле ов да шња ху ма на и кул тур на жен ска дру штва. Ту око сто ла 
чи но деј ство ва ло је све штен ство, док је ми тро по лит да бро-бо сан ски 
Пе тар се део у сво јој ми тро по лит ској сто ли ци.

У цр кви су би ли мно ги срод ни ци по мр лих атен та то ра и пред став-
ни ци оне Бо сне ко ји су још на жи во ту а ко ји су ис па шта ли по ка за ма-
ти ма. Они ко ји су во ди ли Бо сну кроз му че нич ку исто ри ју по след њих 
де це ни ја, ко ји су се ис та кли сво јим пре га ла штвом, хра бро шћу и не-
у стра ши вом бор бом за пра во на ро да на жи вот, ко је му је за во је вач ка 
аустро-ма ђар ска по ли ти ка оспо ра ва ла, угње та ва ју ћи га и од у зи ма ју ћи 
му кр ва во сте че ну ко ру хле ба. Та по ли ти ка на род је го ни ла у еми гра-
ци ју, да се ра се ља ва по ту ђем све ту. Прин цип је био прин цип из ра за 
во ље на ро да за жи во том у овим кра је ви ма. У то ме прин ци пу би ла је 
из ра же на че жња на ро да за са мо стал но шћу и сло бо дом. Он је био из-
раз во ље Бо сне и но сио је у се би ак тив ну сна гу омла ди не и срп ске 
и хр ват ске, ко јој су се у пу ној ме ри би ли при дру жи ли и му сли ма ни, 
ко ји су од у век зна ли да де ле до бро и зло са сво јом исто крв ном бра ћом. 
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И кад је зу лум за во је вач ке сол да те ске био на вр хун цу, мла ди Прин цип 
и дру го ви из гу би ли су кри те риј и хлад но крв ност. Они ни су би ли више 
у ста њу да под но се око ве роп ства. Ушли су нео р га ни зо ва ни у бор бу 
про тив ор га ни зо ва них ми ли о на. Њи хо ва жр тва има ла је да по ка же 
Евро пи да ов де вла да не прав да ко ја го ни на род у оча ја ње.

Де ло атен та та ко мен та ри са но је све стра но, али два ко мен та ра 
ко ја су пре крат ког вре ме на об ја вље на нај бо ље ка рак те ри шу исто риј ско 
де ло Прин ци по во. Од лич ни ен гле ски књи жев ник Стивн Гре ам, ко ји је 
пре крат ког вре ме на по се тио Прин ци пов гроб, ре као је:

– Ми слим да ће то мно го по слу жи ти ју го сло вен ској ства ри 
у Ве ли кој Бри та ни ји, јер су Нем ци ус пе ли да ства ри по ка жу та ко 
као да ви Ју го сло ве ни носите од го вор ност за рат. Ако ће те, одво-
је но од прин ци пи јел ног гле ди шта бри тан ске јав но сти, да са зна те 
за мој став пре ма атен та ту из 1914. го ди не, он да смем да ка жем 
да је по мом ми шље њу уби ство Фра ње Фер ди нан да, гест Га ври ла 
Прин ци па, био пот пу но оправ дан.

И у не мач кој чу ве ни не мач ки пу бли ци ста књи жев ник Емил Лу-
двиг у свом де лу „Ју ли 1914“ по ву као је јед ну па ра ле лу из ме ђу атен та та 
на Жо ре са и атен та та ко ји је из вр шио Га ври ло Прин цип. То уби ство, 
ве ли Емил Лу двиг о атен та ту на Жо ре са, де си ло се пет не де ља доц ни је 
по што је Ср бин убио Хаб зур гов ца. Дво ји ца мла дих на ци о на ли ста 
про стре ли ли су кроз мо зак во ђе, ко је су сма тра ли за не при је те ље 
отаџ би не. Али ми сао је деј ство ва ла ра зно код њих, као што су им 
и име на би ла ра зно ли ка: Прин цип и Ви лен [Vil la in]: принципи[ј]
елно и ру жно. Прин цепс и ве ла нус: кнез и слу га.

Осло бо ди ти ми ли о не Ју жних Сло ве на од сто лет них ла на ца 
– то је био ве ли ки циљ. Пр ви је ме так дао ма ха суд би ни, дру ги је 
укло нио по след њу пре пре ку. Али Прин цип је по стао на ци о нал ни 
ју нак, док је ње го ва жр тва за бо ра вље на. Ви лен је, на про тив, за бо-
ра вљен, док се жи ва сна га ње го ве жр тве све ви ше раз ви ја и из ње не 
сли ке ми ли о ни љу ди ра зних је зи ка ства ра ју упо ре ђе ње са сло бо дом.

Ми шље ње ових ува же них стра них пу бли ци ста осве тља ва де ло 
атен та та већ да нас у ње го вој пра вој исто риј ској сли ци.

По сле па ра сто са сле гао се на род на углу Кра ља Пе тра ули це 
и Вој во де Сте пе оба ле, на том историском ме сту атен та та, а на ро да је 
би ло вр ло мно го. На три би ни ко ја је би ла оки ће на зе ле ни лом и пал-
ма ма, као сим бо лом ми ра, узе ла је ме сто мај ка по кој ног атен та то ра 
Чу бри ло ви ћа. По том се стра Триф ка, Ми ле на Гра беж, се стра Ми шка 
Јо ва но ви ћа Ма ра. У је да на ест ча со ва на три би ну се по пео гг. Ва сиљ 
Гр ђић, Ми лан Бо жић, Са во Љу би бра тић, Хам ди ја Ник шић и Бо ри во је 
Ле он тић. Чим се на три би ну по пео Ва сиљ Гр ђић, окре нуо се са ку пље-
ном на ро ду и нео бич но чвр стим гла сом са три би не упу тио на са ку-
пље ни на род сле де ће ре чи:
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– На ро де, са ста ли смо се да ода мо по шту нај ве ћем од нас. 
Да нас, да нас нај до стој ни је се ода је по шта ћу та њем.

Сâм г. Ва сиљ Гр ђић по гнуо је гла ву и остао та ко два ми ну та, а за-
 тим је по но во ви со ко по ди гао гла ву и бур но по ви као:

– Сла ва хе ро ју Га ври лу Прин ци пу!

На род је при хва тио и на овом исто риј ском ме сту за о ри ло се 
бур но тро крат но:

– Сла ва, сла ва, сла ва!

У исто вре ме мла ди на ци о на ли ста Хам ди ја Ник шић, ко ји је за 
вре ме ра та био за тво рен као ве ле и здај ник, ди гао је бе ло плат но са спо-
мен-пло че. За тим је на г. Ва си ља Гр ђи ћа г. Бо ри во је Ле он тић, иза сла-
ник дал ма тин ске омла ди не упу тио сле де ће ре чи:

– При ла жем овај ве нац на спо ме ник хе ро ју као скро ман знак 
при зна ња мла де Дал ма ци је ве ли ком хе ро ју.

По сле ње го вих ре чи за о ри ло се опет тро крат но:

– Сла ва му!

При ма ју ћи сре бр ни ло во ров ве нац, ре као је г. Ва сиљ Гр ђић:

– Не ка је хва ла увек па три от ској Дал ма ци ји.

Ти ме је ова све ча ност за вр ше на.

На пло чи ко ја је из ра ђе на у цр ном мер ме ру укле са не су злат ним 
сло ви ма сле де ће ре чи:

„На овом исто риј ском ме сту
Га ври ло Прин цип
на ви је сти сло бо ду
на Ви дов дан 15/28 1914 го ди не.“

Пре не го се на род раз и шао, по тр гао је зе ле ни ло са три би на да га 
за др жи као успо ме ну на да на шњи дан, а за тим су се сви у ми ру раз и шли.

Су тра пре под не др жи се па ра стос на гро бо ви ма ви дов дан ских 
хе ро ја.*8

 A[во] K[оен]

* Болдирани делови текста су на тај начин штампани у изворнику (прим. прир.).
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КА ДВАДЕСЕТОГОДИШЊИЦИ 
– ПИТАЊЕ КРИВИЦЕ ЗА РАТ

По ли ти ка, 28. jу н 1933.

ИСТИНА О ВИДОВДАНСКОМ АТЕНТАТУ. 

ОДГОВОРНОСТ ЗА СВЕТСКИ РАТ

Ве ли ка и за пле те на пи та ња по ли тич ка и при вред на, на ко ји ма 

се ло ме ко пља ме ђу др жа ва ма ко је су во ди ле свет ски рат, ни су ба ци ла 

у за пе ћак пи та ње од го вор но сти за ње га. Још о ње му пи шу граф Бер-

хтолд, Монт ге лас, По ен ка ре, фон Ви снер, фон Штај ниц, фон Ве ге рер, 

Де Марс нал, Р. Же реп, М. Ми ре, фран цу ски ди пло мат ски до ку мен ти 

и мно ги дру ги. Ме ђу ови ма и про фе сор мо дер не исто ри је у Бир мин-

ге му, сер Ре мон Би зли. Он је на пи сао две ства ри: „Пут про па сти Евро-

пе од 1890 до 1914“ и јед ну књи жи цу „О не ким узро ци ма ра та“. Овај 

исто ри чар се ста вио на стра ну оних ко ји Цен трал ним си ла ма при пи-

су ју ма ње од го вор но сти не го оста ли ма. За ње га је опа сност за рат по-

сто ја ла да ле ко ра ни је, од По ен ка реа, она је би ла по о штре на са ра јев-

ским до га ђа јем. Ул ти ма тум Ср би ји, ми сли он, је при род на по сле ди ца 

оп ште га по ло жа ја Цен трал них си ла. Ул ти ма тум је оправ дан и ве штач-

ки оцр њи ван. Аустро-Угар ска је мо ра ла ова ко ра ди ти по за ко ну са мо-

од бра не. Не сум њи во је да је по сту па ње Аустро-Угар ске пре ма Ср би ји 

иза зва ло јед но ан ти не мач ко рас по ло же ње у Евро пи. Ру си ја ни је хте ла 

ви ше да се по ка же сла ба као за вре ме анек си о не кри зе. Фран цу ска је 

потстицала на рат. Не мач ка ни је кри ва што је Аустро-Угар ска има ла 

у Бер ли ну јед ног пре мо ре ног и ис тро ше ног по сла ни ка за вре ме јул ске 

кри зе 1914. го ди не... „Ср би ја је“, пи ше сер Р. Би зли, „ду бо ко кри ва. 

Ње на ире ден ти стич ка по ли ти ка не са мо да је већ го ди на ма пре ти ла 

оп стан ку мо нар хи је, не го је ин спи ри са ла и ствар но спре ми ла са ра јев-

ски до га ђај. Ње на вла да, а на ро чи то Па шић, зна ли су још три не де ље 

ра ни је да ће би ти атен тат на Фран ца Фер ди нан да. Они ни су спре чи ли 

атен та то ре да пре ђу пре ко гра ни це Ср би је на ме сто атен та та: они ни су 

ни шта ствар но чи ни ли да Аустри ју опо ме ну; они ни су ни шта ура ди-

ли да из ве ду пред суд Ср би јан це ко ји су има ли ве зе са атен та то ри ма 

у Са ра је ву. Они су скло ни ли глав но га за ве ре ни ка Ци га но ви ћа. А Ру-

си ја? Она је при хва ти ла Ср би ју у овом ча су гво зде ном ру ком. Она је 

Бе о град на ве ла да поч не. Она је учи ни ла глав ни и од луч ни ко рак за 

Свет ски рат.“ Про фе сор сер Ре монд Би зли при ла зи, као што се ви ди 
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и у по гле ду Ср би је и у по гле ду Ру си је, ово ме ми шље њу, ко је је, про тив-
но фран цу ско ме, ми шље ње ве ћи не Ан гло-Сак со на ца. И он га при ма 
она ко ка ко су га дру ги ство ри ли. Има ти ова кво ми шље ње је сло бод но 
сва ко ме, али исто ри чар са уни вер зи те та мо ра га и обра зло жи ти. Да-
нас, по сле то ли ких сту ди ја и об ја вље них до ку ме на та, си гур но се ни је 
ни шта утвр ди ло у по гле ду од го вор но сти Ру си је и Ср би је; по сто је сум-
ње и сум њи че ња, ми шље ња за сно ва на на не тач ним пре ми са ма. Да нас 
чак и аустриски исто ри ча ри не спо ре (као При бран II) од го вор ност 
Аустри је, а та ко и Нем ци. Књи жи це сер Би зли ја мо гу да слу же као 
про па ган да, као ино цен ти стич ка ли те ра ту ра Цен трал них си ла, али не 
чак ни као гра ди во за ра све тља ва ње пи та ња и од го вор но сти за рат. Ово 
не ко ли ко ре да ка из књи жи це сер Би зли ја по ка зу је да он не по зна је 
исто ри ју од но са аустро-срп ских ни ти уну тра шњу исто ри ју Аустри је 
и Ма ђар ске од 1848 го ди не. Још од 1890. го ди не тре зве ни не мач ки ди-
пло ма ти ви де ли су да је Аустро-Угар ска мо нар хи ја сла ба стра на Трој-
но га са ве за: они су ви де ли да се сво јом по ли ти ком пре ма на ци о нал ним 
ма њи на ма, на ро чи то по ли ти ком на сил но га ма ђа ри зи ра ња, она из ла же 
от по ру ко ји њу из да на у дан сла би. Они су раз у ме ли бо ље не го и са ми 
Аустри јан ци и Ма ђа ри да је про блем од но са из ме ђу Ср би је и Аустро-
Угар ске у ју жно сло вен ско ме пи та њу. Под Аустро-Ма ђар ском жи ве ло је 
осам ми ли о на Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, у Кра ље ви ни Ср би ји нај пре 
два и по ми ли о на Ср ба, под Тур ском ми ли он и две ста хи ља да, и у Цр-
ној Го ри се дам сто ти на хи ља да – а сви су има ли те жњу да се ује ди не. 
Ту је био про блем. Да је Аустро-Угар ска на пра ви ла за до ма ће Ју го сло-
ве не do mum austri a cum, то ли ко при вла чан да се сва ки тре зве ни Ср бин 
мо гао осе ћа ти као код сво је ку ће, ства ри би стојале друк чи је да нас. 
Али у Бе чу и у Пе шти су жи ве ли од да нас до су тра. Узро ке не во ља ма 
уну тра шњим тра жи ли су спо ља, а они су би ли уну тра. Уме сто: Ср би ју 
при вред но не угу ши ва ти и по ма га ти ње не те жње ка Бе лом Мо ру, у За-
гре бу про ме ни ти ре жим цар ских ко ме са ра, а у Са ра је ву уве сти ре жим 
јед на ко сти пра ва и сло бо да, они су све ре дом да ви ли.

У члан ци ма ко ји су ов де и о ово ме штам па ни за да ћа је да се што 
бо ље та ствар ра све тли и по ка же нео сно ва ност ова квих го то вих ми шље-
ња, а пра вље них од оних што хо ће по сва ку це ну да учи не од го вор ним 
за рат Ру си ју и Ср би ју. На сре ћу, има ве ли ких ауто ри те та ме ђу исто-
ри ци ма ко ји про у ча ва ју пи та ње од го вор но сти и ко ји до ла зе до дру гих 
за кљу ча ка. Та кви су гг. При брам, др Ре длих, Библ, Тем пер ли, С. Ват-
сон, Ре ну вен, Исак, Блок, Б. Шмит, Кан то ро виц.

*
Уни вер зи тет ски про фе сор пра ва у Фрај бур гу др Хер ман Кан то ро-

виц ис тра жи вао је исти ну: ко је пр ви по чео рат, ко но си од го вор ност за 
рат. Он је о то ме пре дао дав но цео ма те ри јал „Од бо ру за ис тра жи ва ње 
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од го вор но сти“ у Бер ли ну. Он је из вео украт ко ова ко це лу ствар, и он 
ни је је ди ни на уч ник ко ји је та ко сма тра.

У сред њем ве ку су ита ли јан ске оп шти не во ди ле „књи гу за жал бе“; 
у та кву књи гу оне су упи си ва ле све оправ да не или нео прав да не жал бе 
на дру ге оп шти не; и та ко су има ле под ру ком увек оп ту жни ма те ри јал 
кад су хте ле јед на дру гу не пра вед но да на пад ну. Да нас су пре у зе ли дру-
ги, да нас шко ла, исто ри ча ри, но ви не слу же да оба ве сте сво је су на род-
ни ке о то ме шта је не ка да или са да ко ји на род учи нио је дан дру го ме 
са пра вом или без пра ва. Ето, у та кве ства ри до ла зи и оп ту жба Ср би је 
да је спре ми ла „Са ра јев ски атен тат“ и да је за јед но са Ру си јом кри ва 
и од го вор на за свет ски рат. И пре ма то ме се чу ју ове оп ту жбе: час је 

Ср би ја спре ма ла са ра јев ски до га ђај да би иза зва ла рат; час је ње но др-
жа ње пре и по сле атен та та та кво да се за кљу чи ти мо же да га је хте ла; 
час је она на о ру жа ла атен та то ре; час је од би ла да се учи ни пре тра га 
у Ср би ји и крив ци ка зне, те Аустро-Угар ску на гна ла да ма чем се би до-
ба ви за до во ље ње. Све ску па, оп ту жбу ни је до ка за ла Аустро-Угар ска.

Са ра јев ски атен тат је био ше сти по ре ду за по след ње че ти ри го-
ди не. Пр ви је био 15. ју на 1910. у Са ра је ву, дру га три 8. ју на 1912, 
18. ав гу ста 1913. и 20. ма ја 1914. у За гре бу, је дан је био још у ја ну а ру 

1913. Свих пет би ли су упе ре ни на зе маљ ске нај ви ше вла сти, ге не ра ле 
или ба но ве. Сви атен та то ри су би ли по да ни ци Аустро-Угар ске, из Бо-
сне или из Хр ват ске, при ја тељ ски рас по ло же ни за Ср би ју, али ни је дан 
ни је имао ве зе са слу жбе ном Ср би јом. Сва ова че ти ри-пет де ла [је]су 
из ра жај срп ско га ире ден ти стич ко га по кре та ко ји је на о штри ла Аустро-
Угар ска анек си јом Бо сне 1908. го ди не и ак ци јом 1912. и 1913. да Ср би-
ја не иза ђе на Ја дран ско мо ре. Вођ ово га по кре та је Вла до Га ћи но вић, 
ђак у Ло за ни, а ње гов по ве ре ник у Са ра је ву учи тељ Да ни ло Илић, ко ји 
је у Са ра је ву на пра вио је дан те ро ри стич ки „кру жок“. Из Бе о гра да је 
овај по крет „др жан на узди“, али се ни је мо гло до ка за ти да је он имао 

ве зе с тим, и то је оно што из гле да не при род но. У мар ту 1914. љу ди из 
кру жо ка са зна ју из но ви на да ће Фра ња Фер ди нанд до ћи у Бо сну под 
из го во ром да иде на ма не вре, М. Пу ша ра исе чак из но ви на по ша ље 
у Бе о град штам пар ском рад ни ку Ча бри но ви ћу, а овај га пре да гим на-

зи сти Прин ци пу Га вру. Ова два вр бу ју тре ће га Тр. Гра бе жа, гим на зи сту, 
и он да, чим су на ба ви ли оруж је, кре ну 28. ма ја 1914. у Са ра је во. – Исти 
план су има ли и чла но ви Или ће вог кру жо ка у Са ра је ву. Илић је на шао 
још тро ји цу (Ва су Чу бри ло ви ћа, Цвет ка По по ви ћа и М. Мех мед ба ши-
ћа). Сва сед мо ри ца, по пла ну са мо га Или ћа, рас по ре ђе ни су дуж пу та 
ко јим је требао ићи аустриј ски пре сто ло на след ник, сви су ору жа ни, 
ко је бом ба ма, ко је ре вол ве ри ма, на Ви дов дан. Нај пре ба ца бом бу Ча-
бри но вић и ра ња ва јед ног офи ци ра из сви те; за Ча бри но ви ћем пу ца 
Га вро Прин цип, ко ји га ђа Фран ца Фер ди нан да и ге не ра ла По ти о ре ка. 
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Он по га ђа пре сто ло на след ни ка и не вољ но ње го ву су пру гу, и то смр то-
но сно. За ово де ло оп ту же но је 25 ли ца, све сâм Бо шњак. Суд је осу дио 
три атен та то ра Прин ци па, Гра бе жа и Ча бри но ви ћа као ма ло лет ни ке 
на по 20 го ди на те шке там ни це; сва тро ји ца су умр ла у за тво ру, Илић 
и дру ги су на смрт осу ђе ни и обе ше ни, а оста ло је под ра зним из го во-
ри ма у то ку ра та хап ше но, су ђе но, осу ђи ва но, из вр ши ва но.

Пра во је што је Са ра јев ски суд у ок то бру 1914. су дио и осу дио 
оне што су у ово ме зло чи ну уче ство ва ли. Али оно што се не мо же раз-
у ме ти, то је да Суд ни је во дио ра чу на о олак ша ва ју ћим окол но сти ма, 
не го је уче сни ке осу дио нај стро жом ка зном. Те окол но сти су ре во лу-
ци о нар но рас по ло же ње, мла дост атен та то ра (сви ис под 20 го ди на), 
иза зи ва ње Ср ба од стра не Фран ца Фер ди нан да, ко ји баш на Ви дов дан 
до ла зи у Са ра је во, нај зад атен тат је де ло жар ко га ро до љу бља. Не мо-
же се утвр ди ти да су атен та то ри ми сли ли на рат или да су ми сли ли 
да спре че на пад на Ср би ју, ко ји су ма не ври има ли за циљ, или да су 
хте ли да из вр ше је дан те ро ри стич ки акт за про па ган ду; то је био чи-
сто по ли тич ки акт. У сви ма зе мља ма би због ових раз ло га зло чин це 
бла же су ди ли, а то је ов де тре ба ло уто ли ко пре да бу де што је Аустро-
Ма ђар ска на си љем анек ти ра ла Бо сну и што свет у Бо сни ни је сма трао 
Фран ца Фер ди нан да као за ко ни то га на след ни ка над Бо сном, већ као 
ту ђи на и ти ра ни на.

Кри ви ца Бе ча и Пе ште

Кадгод се до го ди је дан по ли тич ки зло чин, од мах му се тра жи 
по за ди на. Да ли и ов де, као и при уби ству ње го ва два са вре ме ни ка, 
претседника аустриј ске вла де Штир ка и претседника ма ђар ске вла де 
гра фа Ти се, сто је љу ди Двој не мо нар хи је, ко ји су хте ли њу да по мог-
ну или не? Има за ову пр ву претставку не ко ли ко осно ва по до зре ња. 
Је дан је овај: ула ском на Ви дов дан у Бо сну Франц Фер ди нанд је мо-
гао да по мог не беч кој вла ди да на ђе по вод да Ср би ју на пад не. То се 
на ме ра ва ло још за вре ме анек си је Бо сне. Жр тва ни је би ла ве ли ка, јер 
је и ина че по оп штем уве ре њу Франц Фер ди нанд био осу ђен да умре, 
ње му би се до го ди ло исто што би би ло и са ње го вим прет ход ни ком 
Крон-прин цом Ру дол фом да ни је на сил ном смр ћу био у Ма јер лин гу 
укло њен са све та. Зна ци ра стро је но сти су се по ка зи ва ли у та квој ме ри 
да су че сто „ви со ко сто је ћа ли ца“ стра да ла од ње го ва бе са; та кав је био 
слу чај са Кон ра дом фон Хе цен дор фом у Лај пци гу при ли ком јед не вој-
нич ке све ча но сти. Ње го во укла ња ње је би ло жи вот но пи та ње мо нар хи је 
и ње но га цр во точ но га пре сто ла. Ако ни је био као ње гов пра дед Фер ди-
нанд I, а оно је цео свет стре пео од ње го вог пре те ра ног кле ри кал ства, 
од ње го ве те жње да сво јој де ци обез бе ди пре сто, од ње го ве нео гра ни-
че не мр жње пре ма Ма ђа ри ма.
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– Не бих га оста вио ни је дан дан на вла ди, он би ми за два да на 

спре мио гра ђан ску бу ну, го во рио је пред по ла зак у Бо сну Франц Фер-

ди нанд за гра фа Ти су.

Мно ги су у Аустро-Угар ској осе ти ли не ко олак ша ње кад је Фран-

ца Фер ди нан да не ста ло. Зар ни је сâм Фра ња Јо сиф ре као:

– Стра шно! Али Про ви ђе њу се ни шта не оти ма... Оно је ус по-

ста ви ло онај ред ко ји ја ни сам мо гао одр жа ти. (Ре чи ца ре ве кад је чуо 

за смрт сво га на след ни ка, ко ме ни је ни кад мо гао опро сти ти брак на 

леву ру ку са гра фи цом Со фи јом Ко тек, некадањом двор ском да мом 

над вој вот ки ње Иза бе ле.)

И ово ни су при ча ња, о то ме го во ри ба вар ски по сла ник на дво ру 

Фра ње Јо си фа и чла но ви нај ви ших беч ких кру го ва. Ова осе ћа ња олак-

ша ња су још мно го ја ча у Ма ђар ској, ма ђар ски др жав ни па пи ри ска чу 

од 72% на 80%, у Пе шти ве се ље „те че као го ле ма ре ка“, Ма ђа ри се за-

ба вља ју као да ни је не ста ло на сил ним пу тем њи хо во га бу ду ће га кра ља. 

Па он да, зар ни је шпан ски це ре мо ни јал при са хра ни Фран ца Фер ди-

нан да и хер цо ги ње Со фи је Хо ен берг ис ка лио сво је не за до вољ ство над 

њом мр твом. Двор ском ети ке том јав но је при са хра ни по ка за но да она 

ни је дру го до же на на дру гу ру ку, и ти ме је до шло до де мон стра ци ја 

ви со ко га плем ства аустриј ско га и до јед не ин тер пе ла ци је гра фа Апо-

њи ја у Ма ђар ском са бо ру. А из над све га сум њи ва мо ра би ти ла ко ми-

сле ност по ли ци је у Бо сни са ко јом је обез бе ђи ва ла пу то ва ње Фран ца 

Фер ди нан да кроз Бо сну у ју ну 1914. Ов де па да у очи по до зри во тр ве ње 

из ме ђу гу вер не ра за Бо сну фелд мар ша ла По ти о ре ка и ви те за Би лин-

ско га, за јед нич ког ми ни стра за Бо сну и Хер це го ви ну. Ано ним на пи сма 

ко јим се Би лин ском скре та ла па жња на опа сност бо ра вље ња Фран ца 

Фер ди нан да у Бо сни, ба ца на су у кош, а опо ме не срп ско га по сла ни ка 

у Бе чу иг но ри са не; сâм ви тез Би лин ски је про сто от кло њен од сва ког 

ме ша ња у овај пут. И са мо ме на чел ни ку Глав но га ге не рал шта ба сти-

за ле су опо ме не са гра ни це о опа сно сти за жи вот Фран ца Фер ди нан-

да и он их је слао ко ме тре ба. Све је то По ти о рек стр пао у је дан кош 

и обе ћао „окру жи ти Фран ца Фер ди нан да ло јал ним ста нов ни штвом...“ 

И ни је чу до што се у Ма ђар ско ме са бо ру го во ри о „нео пи са но ме не-

ха ту управ них вла сти у Бо сни“ по сле Ви дов дан ског до га ђа ја.

– Ка ко је мо гло би ти да се шест-се дам атен та то ра, на о ру жа них 

ре вол ве ри ма и бом ба ма, ше та ју по пу ту ко јим тре ба да про ђе Франц 

Фер ди нанд а да по ли ци ја, ко јој су атен та то ри по зна ти, њих не пра ти 

или по хап си, го во ри Ти са на сед ни ци за јед нич ко га Ми ни стар ско га са-

ве та од 7. ју ла 1914. го ди не.

Граф Ти са ов де го во ри о бо сан ској по ли ци ји, а не о срп ској, а че-

ти ри да на ра ни је ће пи са ти ви те зу Би лин ском пи смо из ко је га се мо же 
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из во ди ти да он зна не што ви ше о атен та ту: „Чи та ју ћи ва ше пи смо од 
30. ју на 1914. о при ли ка ма бо сан ске ад ми ни стра ци је, не мо же се ни 
го во ри ти са пра вом да се од го вор ност пре не се на Ср би ју...“ Ми да нас 
зна мо, да ље, да је отац Ча бри но ви ћа Не дељ ка био аустриј ски тај ни 
агент, а од др Пфе фе ра опет зна мо да је он, као ислед ник на де лу Га-
вре Прин ци па и дру го ва, знао да је Ча бри но вић од јед но га аустрискога 
де тек ти ва знао цео план пу то ва ња Фран ца Фер ди нан да кроз Бо сну. За-
ни мљи во је да до са да аустриска вла да ни је об ја ви ла сва до ку мен та из 
до ба од 28. ју на до 2. ју ла 1914.

Кад се се то има на уму, он да се мо же са не ким пра вом го во ри-
ти да су су крив ци за де ло са ра јев ског атен та та аустро-ма ђар ски чи-
нов ни ци. Да су не што Ср би има ли ка кву мо дер ну про па ган ди стич ку 
уста но ву, мо гли би ла ко кроз мно го број не чи тан ке и школ ске књи ге 
це ло га све та да уне су да су за смрт Фран ца Фер ди нан да од го вор ни 
људи из Бе ча и из Пе ште.

Јов[ан] М. Јовановић
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По ли ти ка, 28. ју н 1934.

КАКО ЈЕ ИЗБИО СВЕТСКИ РАТ

Написао др Мирослав Спалајковић, југословенски посланик у Па-

ризу, некадашњи српски посланик у Петрограду

До клегод бу де би ло на ро да ко ји хо ће да го спо да ре и дру гих ко ји 

не ће да до пу сте да се над њи ма го спо да ри, ра то ви ће би ти не из бе жна 

по ја ва у ме ђу на род ном жи во ту.

Та во ља го спо да ре ња или, да по зај мим из са да шње иде о ло ги је 

не мач ких ин те лек ту а ла ца је дан од њи хо вих оми ље них из ра за, тај по-

ли тич ки ди на ми зам, ка да се оста ве по стра ни ње го ви књи жев ни или 

фи ло зоф ски из гле ди, прак тич но увек во ди ин ва зи ји јед не од су сед них 

те ри то ри ја.

Ко ји су би ли пра ви узро ци, ду бо ки узро ци по след њег ра та?

На жа лост, има исто ри ча ра ко ји фа бри ку ју исто ри ју. Ти на зо ви-

и сто ри ча ри от кри ва ју там ни не та мо где по сто ји са мо све тлост. Они 

се вр те око јед не тач ке, под из го во ром да хо ће да је раз ја сне у име 

исто риј ске исти не, а не ће да ви де ка ко све тлост из би ја из це ли не пи-

та ња. Они се не устру ча ва ју да осло бо де уби цу, ба ца ју ћи кри ви цу за 

зло чин на жр тву, за то што се од у пр ла. Из пе дант но сти или на мер но, 

они не пре ста но пре ту ра ју по ар хи ва ма и збир ка ма, да ви де да ли се 

жр тва од у пр ла под при ти ском свог соп стве ног на го на или на су ге сти-

ју не ког тре ћег.

Ме ђу тим фа бри кан ти ма исто ри је на ве шћу као нај ти пич ни јег 

пре[д]ставника г. фон Ве ге ре ра.

Исти ну ре ћи, исто ри ча ри ње го ве вр сте мо гу нам на не ти мно ге 

не при јат но сти, од ко јих је нај ве ћа што гу би мо вре ме чи та ју ћи њи хо ве 

спи се. Ко мо же про чи та ти све њи хо ве без број не и бес крај не пу бли ка-

ци је о пи та њу од го вор но сти за рат?

По мо ћу та квих до ку ме на та фа бри кан ти исто ри је по ку ша ли су да 

за мр се ства ри, об ја вљу ју ћи да су не по сред ни узро ци ра та ве о ма не ја сни.

24. јул 1914... Ка ко је то већ дав но! Се ћам се ипак до нај ма њих 

по је ди но сти не са мо свих сво јих уз бу ђе ња и свих сво јих ре чи, не го 

и уз бу ђе ња и ре чи дру гих, ко је сам имао при ли ке да осе тим и чу јем 

тог дра ма тич ног да на, чи ја се успо ме на ни ка да не ће из бри са ти из мо-

јег пам ће ња.

На ви ше од три не де ље пре пр вог пуц ња аустриског то па на Бе-

о град, ја ни сам био са мо об у зет не ким нео д ре ђе ним пред о се ћа њем, 

не го сам био убе ђен, пот пу но убе ђен да је рат не из бе жив. Јед на је ди-

на си ла мо гла је да га спре чи, да је хте ла, а то је би ла Не мач ка. Она 
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је је ди на би ла у ста њу да на мет не сво ју во љу за ми ром Аустри ји или 

сво ју во љу за ра том Евро пи.

Аустриј ска вој на стран ка би ла је све моћ на, а двор и вла да са мо су 

се по во ди ли за њом. Из Бер ли на су, што су бо ље уме ли, по др жа ва ли тај 

ве тар лу ди ла ко ји је ду вао цар ством Хаб збур га, тог се нил ног али вер-

ног са ве зни ка у ко ме је Ви љем II гле дао свог „бри љант ног по ма га ча“.

Ка ко су ми ве сти сти за ле из Бе о гра да, ја сам их до ста вљао Са-

зо но ву или ње го вом по моћ ни ку г. Не ра то ву. Са зо нов, пре ма ко ме сам 

до ње го ве смр ти га јио по што ва ње и љу бав, био је по штен, са вр ше но 

ло ја лан чо век, за дах нут искре ним сим па ти ја ма пре ма сви ма сло вен-

ским на ро ди ма, на ро чи то пре ма Ср би ји, пре ма ко јој ни је крио сво ја 

из у зет на осе ћа ња.

Пред ви ђа ло се ско ро пре да ва ње ул ти ма ту ма бе о град ској вла ди. 

Ко мен та ри са ле су се ве сти ко је су кру жи ле у из ве сним беч ким кру-

го ви ма о рат ном пла ну аустро-ма ђар ског ге не рал шта ба, чи ји би пр ви 

циљ био за у зи ма ње Бе о гра да, чак и пре об ја ве ра та.

На дан 24. ју ла око де вет са ти из ју тра до био сам из Бе о гра да 

је дан ши фро ван те ле грам, већ ма не ја сан услед рђа вог пре во ђе ња са 

ши фре, али чи ји сми сао је ја сно по ка зи вао да се ра ди о тек сту (у срп-

ском пре во ду) ул ти ма ту ма, ко ји је дан ра ни је у шест са ти по сле под не 

аустро-угар ски по сла ник пре дао срп ској вла ди. Пред са мо под не до-

био сам је дан дру ги те ле грам, не ши фро ван и по слан из Бе о гра да пре ко 

Бу ку ре шта. Пр ви је био ома шком от по слан пре ко Бе ча, то су при ме-

ти ли у Ми ни стар ству и по хи та ли су да ми те ле гра фи шу, отво ре ном 

де пе шом и пре ко Ру му ни је, фран цу ски текст ул ти ма ту ма.

По што сам про чи тао текст и по што су про шли пр ви тре нут ци мог 

за пре па шће ња, те ле фо ни рао сам у ру ско Ми ни стар ство и за тра жио са-

ста нак са Са зо но вим да бих му учи нио јед но од нај хит ни јих са оп ште ња.

За тим сам по шао у Ми ни стар ство. Дан је био ди ван, је дан од оних 

лет њих да на ко ји Пе тро гра ду да ју пра зни чан из глед. То пал и сун чан 

дан у ко ме све оди ше ра до шћу што жи ви, док је хар ти ја ко ју сам др-

жао у ру ци обе ћа ва ла да ће уско ро сву да за ца ри ти смр ти. Ка кав зло-

ко бан кон траст!

Ми слио сам на Бе о град, на ње го во ста нов ни штво, на пре сто ни цу 

сво је отаџ би не, стра те гиј ску тач ку на са мој гра ни ци, претстражу, пр ви 

бор бе ни по ло жај на до ма ку зе мун ских то по ва. Бе о град да спа сем ако 

је мо гу ће! Ако са мо мо гу да до би јем у вре ме ну за ње га, да омо гу ћим 

за пре па шће ним ду хо ви ма да се при бе ру и да пре ду зму пр ве ме ре за 

од бра ну, да се не би по ву кли у не ре ду, оста вља ју ћи ва рош без от по ра. 

Шта да ка жем Са зо но ву? Ка ко да из вр шим оно што сам сма трао да ми 

је то га ча са је ди на ду жност?
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Пре да ју ћи Са зо но ву ду гач ки Па ши ћев те ле грам, из ја вио сам му 

да је ул ти ма тум та ко са ста вљен да се, чак и да га Ср би ја у це ло сти при-

хва ти, рат не би мо гао да из бег не, јер циљ Аустри ји ни је био да по ни зи 

Ср би ју, не го да је уни шти.

По што смо за јед но ра смо три ли од ред бе аустро-угар ске но те, Са-

зо нов ме је очин ски ухва тио за ру ку и ре као ми:

– Ово је, не ма сум ње, нео бич но озбиљ но!

Очи су му би ле вла жне, по глед искрен, бо лан, пун са у че шћа.

– Ту по сто је од ред бе, на ста вио је он, ко је би јед на су ве ре на др жа-

ва те шко мо гла да при хва ти а да не из вр ши са мо у би ство, то је, искре но 

из нет, мој пр ви ути сак. Али, да го во ри мо као му дри и прак тич ни љу ди. 

Шта тре ба да нам је циљ? Да из бег не мо оно што је нај го ре, рат. Тре-

ба да кле, што је ви ше мо гућ но при ста ти на зах те ве Аустри је. Ја ра чу-

нам на му дрост г. Па ши ћа. Си гу ран сам да ће он учи ни ти и оно што је 

не мо гу ће. Он ће на ћи на чи на да ни шта не од би је. Је ди ни он мо же да 

учи ни жр тве на ко је ве ро ват но ни ко дру ги не би смео ни да по ми сли.

Од го во рио сам Са зо но ву да је у пра ву што та ко ми сли и да ће 

се ства ри си гур но та ко раз ви ја ти, али да кључ си ту а ци је ни је у то ме.

Он се сло жио са мном. При знао је за јед но са мном да срп ски од-

го вор, ма ка кав био, не ће би ти од не ке ве ли ке ва жно сти у це лој ства-

ри. Из ја вио је да ће од мах по ве ри ти г. Ше бе ку, ру ском ам ба са до ру 

у Бе чу, да за тра жи од гро фа Бер хтол да про ду же ње ро ка од че тр де сет 

и осам са ти за од го вор на ул ти ма тум, ра ди ди рект них пре го во ра из-

ме ђу Пе тер бур га и Бе ча.

Ре као сам Са зо но ву да је та ди пло мат ска ак ци ја на сво ме ме сту, 

али да не ве ру јем у ње ну ефи ка сност. Ако мо же још по сто ја ти не ка 

на да да се пред у пре ди рат, тре ба деј ство ва ти на Бер лин, по ка зу ју ћи 

Не мач кој да ни у ком слу ча ју рат не ће би ти ло ка ли зо ван на Аустро-

Угар ску и Ср би ју. А по сле аустро-угар ског ул ти ма ту ма Ср би ји, Ру си ји 

оста је све га је дан на чин да то ура ди, да на ре ди мо би ли за ци ју у обла-

сти ма дуж аустриј ске гра ни це. Али, ја ни сам при крио Са зо но ву свој 

скеп ти ци зам чак и у по гле ду те вој не ме ре, јер, по мо ме ми шље њу, ни-

шта ни је мо гло за др жа ти Не мач ку у ње ној ре ше но сти да не про пу сти 

тре ну так ко ји је са ма иза бра ла за от по чи ња ње ра та.

И не хо ти це, слу ша ју ћи Са зо но вље ве ре чи, ми слио сам на Тол-

сто ја и на ње го ву док три ну нео т пор но сти пре ма злу. Али Са зо нов, мада 

и сâм Рус, ипак је био по зи ти ван дух, реалан др жав ник и ни нај ма-

ње са ња ли ца. Шта је би ло у су шти ни ње го вих ре чи? Ка кав је био њи-

хов пра ви сми сао? То сам од мах и без те шко ћа про зрео. Он је, ме ђу-

тим, на ро чи то и пре све га ми слио на Ен гле ску и на ње ну евен ту ал ну 
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ин тер вен ци ју за јед но са Фран цу ском и Ру си јом, као од го вор на очај-

нич ки крик Ср би је. Се ћао се Глед сто но вог до ба.

Ма ка ко та ми сао мо гла да нам из гле да па ра док сал на да нас, Са-

зо нов је ипак био убе ђен ју ла 1914. да Ср би ја, да би нај ви ше по сти гла, 

мо ра мо мен та но све га да се од рек не, а да ће јој сво јом не из бе жном об-

ја вом ра та Аустро-Угар ска пру жи ти мо гућ ност да при хва ти тај па ра докс.

Али, он је ми слио и на тра ги чан по ло жај Ру си је, ако се до го ди 

аустро-угар ски на пад на Ср би ју и ако Ср би ја од го во ри от по ром, чи ји 

је хе ро и зам пред ви ђао да ће у то ме слу ча ју до сти ћи вр ху нац. Знао је 

та ко ђе да у то ме слу ча ју ни јед на си ла на све ту не ће мо ћи да за у ста-

ви ве ли ки ру ски на род да не при тек не у по моћ сво јој срп ској бра ћи.

Са зо нов је ипак био об у зет стреп ња ма пред огром но шћу дра ме. 

Стра хо вао је да ни он ни Цар не ће до кра ја оста ти го спо да ри си ту а ци је. 

Знао је да по сто ји јед но осе ћа ње ру ског на ро да ко ме се он ди вио исто 

ко ли ко га се и бо јао. Уви ђао је да ће му, због са мо жр тво ва ња Ср би је, 

би ти ве о ма те шко, чак и не мо гућ но да оства ри сво ју по тај ну же љу, да 

по ште ди Ру си ју, ма шта се тре нут но де си ло Ср би ји, пе ха ра жу чи ко ји 

су је, из гле да, до га ђа ји осу ди ли да ис пи је до дна.

По гле дао сам Са зо но ва и ре као му:

– Г. Па шић мо же све да учи ни, чак и не мо гу ће, из у зев јед не је-

ди не ства ри. А то ви баш од ње га оче ку је те, пре кли њу ћи га да се не 

бра ни од Аустри је с оруж јем у ру ци. Ја га по зна јем као што знам себе 

са мог и као што нас обо ји ца по зна је мо наш на род. Срп ска ду ша се 

гну ша сва ког де фе ти зма. Ка ко мо же те са ве то ва ти нај хра бри јем ме ђу 

на ро ди ма не да ва ње от по ра, ко је би сву да би ло сма тра но као од ри ца-

ње соп стве не ча сти, не за ви сно сти, сла ве? Све, чак и смрт, али не то!

Пре но што сам оти шао од Са зо но ва, до зво лио сам се би да му 

упу тим је дан пре кор, потсећајући га исто вре ме но на озбиљ ност ма те-

ри јал ног по ло жа ја у ко ме се на ла зи ла Ср би ја по сле Бал кан ских ра то-

ва и на ње го во обе ћа ње да ће да ти осам де сет хи ља да пу ша ка ко је су 

срп ској вој сци би ле та ко по треб не.

– Ни сам до са да то хтео да учи ним, од го во рио ми је, да не би 

мо гли оп ту жи ва ти Ру си ју да Ср би ју ору жа про тив Аустри је.

Али Ру си ја ни је има ла до вољ но пу ша ка ни за сво ју соп стве ну вој ску. 

Она ни ма ло ни је би ла спрем на за рат, чак ни за је дан одбранбени рат.

Из ла зе ћи из Са зо но вље вог ка би не та, срео сам у ве ли ком са ло-

ну Ми ни стар ства гра фа од Пур та ле са, не мач ког ам ба са до ра. Го во рио 

сам му о аустриј ском ул ти ма ту му. Он је уз вик нуо да се та ствар ти че 

са мо Аустро-Угар ске и Ср би је, и да ни ко не ма пра ва да се у то ме ша. 

Ја сам му од го во рио да се ва ра, да се на ла зи мо пред јед ним европ ским 

пи та њем, и да ће се он уско ро у то уве ри ти.
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У то ку сле де ћих да на чи тао сам у ру ској штам пи да је кре та ње 
аустриј ских тру па на југ би ло успо ре но, да су два су бо тич ка кор пу са, 
на ме ње на опе ра ци ја ма про тив Бе о гра да, до би ла на ре ђе ње да се хит но 
пре ба це у Лвов, у Га ли ци ји, итд... Ве сти о де ли мич ној ру ској мо би ли-
за ци ји очи глед но су оста ви ле ду бок ути сак на аустро-угар ски ге не рал-
штаб и по ме ле ње гов план за на пад. Оту да, на ред бе, про тив на ред бе 
и – по мет ња. Бе о град је мо гао да одах не.

Да би пре се као пре го во ре ве ли ких си ла и по ку ша је по сре до ва-
ња, граф Бер хтолд је од лу чио да об ја ви рат Ср би ји. И та ко је 28. ју ла 
1914. го ди не Беч дао знак за европ ски рат.

Вест о бом бар до ва њу Бе о гра да иза зва ла је у Пе тро гра ду и у це лој 
Ру си ји нај ве ће огор че ње. Не мач ка је и да ље за ва ра ва ла ру ску вла ду, 
уве ра ва ју ћи да Аустри ја не ће по вре ди ти ин те гри тет Ср би је, 30. ју ла 
Са зо нов је из ја вио гра фу од Пур та ле са да ће Ру си ја об у ста ви ти сво је 
вој не при пре ме ако Аустри ја при зна да је њен кон фликт са Ср би јом 
до био ка рак тер јед ног европ ског пи та ња и ако при ста не да из свог ул-
ти ма ту ма из ба ци тач ке ко је вре ђа ју су ве ре на пра ва Ср би је.

Са зо нов је већ мо гао да чу је пре те ће гун ђа ње ру ског на ро да, ко ји 
ни ка да не би при стао да Ср би ја бу де жр тво ва на и пре тво ре на у ва за ла 
Аустри је. С дру ге стра не, он је са ја сно шћу осу ђе ни ка на смрт про зрео 
да Бер лин не ће хте ти да из го во ри у Бе чу од луч не ре чи у ко рист ми ра 
и да сви ди пло мат ски на по ри Не мач ке те же јед ном ци љу: пре ба ци ти 
на Ру си ју од го вор ност за европ ски кон фликт ко ји је имао да из би је. 

На дан 1. ав гу ста Не мач ка је об ја ви ла рат Ру си ји, а два да на ка-
сни је Фран цу ској.
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ВИДОВДАНИ ЛАЗАРОВИ И ВИДОВДАНИ 
БЕЗ ПРИНЦИПА У ПОЛИТИЦИ, 1935–1940. 

По ли ти ка, 28. ју н 1930.

ВИ ДОВ ДАН ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ

У глу вој но ћи све ца Ви да, у мр твој, бо га Ви да по но ћи, плес се 

игра сла сти и бо ла, и што је не при род но, до га ђа се; удес се оства ру је. 

У ус трг ну тој но ћи Ви до вог пле са по ко ра ва се при ро да и оства ру је се 

што би ти не мо же; бе ли дан са цр ном но ћи осве тљу је и ожи вљу је цр ни 

дан бе лом но ћи. И од и гра ва се дра ма суд би не сво је и гло ма зни епос 

соп стве ног на по ра, соп стве не ве ре у про ви ђе ње, ожи во тво ре но соп-

стве ном во љом; надчовечном људ ском во љом. У Ви дов дан ској но ћи 

про гле да ва ју сле пи, у на ди ру ма те ри јал ног сун ца: зу ре ћи кроз игле-

не уши у по ноћ ном са мо са зна њу, у по ноћ но ме, ду бо ко ме на по ру ве ре 

и во ље, слеп ци и осле пље ни ци про гле да ва ју. Та ква је ве ра и па ган ско 

пре да ње; али ни је да и исти на ни је та ква. По сто ји стра сни плес на по ра 

и вас тр га во ље; по сто ји па да ње у не свест од ко смич ког рит ма. И по сто ји 

бу ђе ње у са мо са зна њу и по сти за њу са мо га се бе. По сто је и исто риј ски 

по дне ви и по но ћи, ве че ри и ју тра. И по сто је ко ла и спи ра ле суд би не 

на ци ја и кул ту ра; пе ри о да исто риј ских, кон ти не на та, све то ва.

Би ва ло је, и има, исти не у ми то ло ги ји. А има ми то ло ги је и чу-

до твор ства у са мој исти ни. И у исти ни и са зна њу би ва ло је, би ва и би-

ће чу до твор ства и пре див но сти, надприродности, над ра зум но сти. Јер 

жи вот је си ла, а ни је си ла иш та што ни је људ ске при ро де; што није 

од чо ве ка и ње го ве при ро де. Ја ство је жи вот веч ни. Јер ја ство мо же 

умре ти да би вас кр сло и жи ве ти да би умр ло; ја ство или чо веч ност је 

на че ло бес крај ног жи во та, ко је на че ло је јед но ве чи то, ве ков но, об ја-

вље ње тај не. Има Све то тај ство и сми сао ва си о но га по сто ја ња. По сто-

ји Чо век Жи во та Веч ног, и жизн вјеч на ја увек је би ва ла, би ва ће, би ва. 

Чо век Жи во та Веч ног, Све чо век, жив је од пам ти ве ка и пре не го што је 

при ро да по сто ја ла, ова при ро да ко јој би ва ноћ и би ва дан, би ва ју тро 

и би ва ве чер; јер има и не ство ре на при ро да и ре ал ност Жи во та Веч-

но га, ко ји је Дух Бож ји; и у тој при ро ди дни ни су дни смрт них, ни ти 

су но ћи но ћи смрт них, ни ве че ри ве че ри, ни зо ре зо ре са мо смрт них. 

Они ко ји се не са зна ју смрт ни су; ко ји се са зна ју, жи ве кроз дан свих 

да на и ноћ свих но ћи исто вре ме но и вас кр сли су ва зда у са мо са зда-

њу сво ме кроз сво је соп стве но са мо са зна ње. От кри ва се, да кле, Све та 
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Тај на са мој се би и бож је чу до твор ство раз ви ја сво ју соп стве ну моћ. 
Жи вот веч ни је жи вот Веч но га Чо ве ка, чо ве ка ко ји јест пле ро ма [грч. 
пунина] сми сла и ор га ни зам по сто ја ња; Све чо век је жи вот веч ни, и сви 
су љу ди и цар ства људ ска, све исто ри је на ци ја и кул ту ра у Све чо ве ку, 
од ње га, због ње га.

У Го спо да Ису са исто ри ји ова пло тио се ар хе тип ни лик Жи во та 
ко ји је од ва зда за ва зда; у са мо га Хри ста, дра ми зе мље и не бе са, од и-
грао се ар хе тип ни сми сао чу де стве не смр ти, ко ја је веч но де ло и ко ја 
је на че ло ства ра ња. Сва ког ства ра ња је сми сао за веч ност; сва ки сми-
сао је сми сао у ве ко веч но сти за сав бес крај. И сва ки је људ ски на пор 

или пре ста нак на по ра од зна ча ја за све љу де и за сми сао и вред ност по 
свим цар стви ма по сто ја ња; и би ва сва ко ме од љу ди у све му људ ско ме 
све она ко ка ко је по тре ба, и по за ко ну при ро де и ну жно сти Све сми сла 
ко ји је Све чо век. Ду хов но ће про гле да ти ду хов ни слеп ци ако у ду хов-
ној но ћи про ви де кроз уши игле ду ха; и мо гу ће је и вас тр гом и пле сом 
бе са са мо са зна ти се, као што је мо гу ће са мо ство ри ти се, са мо са зна ти, 
пре са зда ти се, обе смр ти ти се ра дом, вер ним ра дом, ти хим, стал ним, 
по за ко ни ма успе ха и по по тре би оно га Сми сла ко ји је Исти на. Онај 
Сми сао ко ји је исти на од ва зда, за ва зда, ода свуд и сву да јест Све чо век. 
У Све чо ве ку су ди пра вед ни дух ко ји се зо ве Стра шни Суд, збор чо ве чан-
ства. Тај је суд збор ду ша и њи хо вих де ла, до брих и злих, не за слу жних 
и за слу жних. Има збор сми сло ва свих и свих исти на и по сто ји прав да 
ме ђу сми сло ви ма и исти на ма. На збо ру све људ ском, у ве чи том збо ру 
Све чо ве ка, ко ји је збор жив и збо ру је ве чи то, по сто ји прав да от кад по-
сто ји Бо жан ство и прав да ва жи за сва вре ме на и све то ве. Ко про гле да 
у по но ћи, за слу жу је да про гле да, ко осле пи усред да на, за слу жу је да 

осле пи. Ко је сле пац сми сла, за слу жу је свој мрак ду ха; ко ви ди, за слу-
жу је због ви да сми сла сво га у Све сми слу, у Све чо ве ку, у Све ду ху, да 
ви ди. И де си ло се да је Ви дов-Дан ге ни ју, у сми слу, у ду ху срп ско ме 
и у ду ху Ју го сла ви је, дан Стра шно га Су да, дан збо ра ра се, оних ко ји 
гле да ју и ви де и оних ко ји кри во гле да ју и не гле да ју; збор ду ха; са-

зна ње, са мо са зна ње на ци о нал но; раз го вор Ср би на са Све ду хом. Те шко 
смрт ном те лу, те шко лич но сти ко ја се у Све ду ху чо ве ка не са зна је на 
бож ји и све ти на чин. На на чин исти не и чо веч но сти; чо веч но сти ко ја 
је сми сао и су шти на све га што је ви ди мо и не ви ди мо.

А сми сао је вред ност, вред ност сми сао. Све тост или бо жан стве-

ност је пу но ћа вред но сти и сми сла, пу но ћа сла ве и зна чај но сти, пу но-
ћа чо веч но сти и зна чај но сти. Сва је зна чај ност чо веч на, а људ ска зна-
чај ност са сто ји се у пу но ћи и сла ви људ ства, у са вр ше но сти људ ској. 
Срце ду ше људ ске, бив ство ро да љу ди и при ро де њи хо во је са вр шен ство 
у Све чо ве ку, све по ве за ност, ор га нич ност људ ских би ћа у оп штој, објек-
тив ној јер ин тер су бјек тив ној, све – су бјек тив ној, све људ ској, збор ној 
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вред но сти; или у сми слу ко ји су све тост и бо жан стве ност све оп ште 

исто риј ске и ва си о не дра ме веч но сти. У сми слу, или вред но сти, има 

те ло и има ду ша. Сми сао сми сла је ду ша, из ра жај је те ло. Из ра жај, 

по стиг ну ће из ра жа ја је по бед нич ки дан сми сла. Из ра жај је ва жност. 

У си ли је из ра жај, у ефек тив но сти. Јер је без сла ве и пу но ће, без са вр-

ше не бож је из ве сно сти дух без те ла и ми сао без оства ре ња. Без пло ти 

и ова пло ће ња дух су ми сао, ин ту и ци ја и ин стинкт, пра зни. Без вред на 

је, по лу сми сле на, ду ша без те ла и сми сао без из ра жа ја. А ра зум и вре ме 

су те ло веч но сти. Де ло ва ње, по сло ва ње, рад те ло је људ ско га сми сла, 

сла ве људ ске. Кроз ра зум и у вре ме ну ства ра се лик веч но га сми сла. 

Исто ри ја се из ра жа ва ра дом, а не са мо ства ра њем; ра дом, из вр ша ва-

њем у вре ме ну во ље бо жи је, ко ја ни је вре ме ни та, не го без вре ме на. 

Из де ља ти, учи ни ти вид ним и опип ним лик сми сла је сте про сла вље ње 

сва ког чо ве ка и удру же ња људ ских. На ро ди су са ми већ све ду си и бо-

жан ства, већ су на ро ди и њи хо ве ми си је историске де ли мич но са ми 

све чо век. Из де ља ти, ура ди ти, из гра ди ти, по диг ну ти лик сво га сми сла, 

образ и те ло сво је су шти не, то је ду жност и пра во сва ког ато ма Све чо-

ве ко вог и сва ке ко лек тив ни је је ди ни ца у ор га ни зму и Жи во та Веч но га; 

сва ког лич ног би ћа људ ског, у свим вре ме ни ма и при ли ка ма; и сва-

ког над лич ног, ко лек тив ног би ћа људ ског, као што су по ро дич не ло зе, 

ди на сти је, пле ме на, на ро ди, ра се, цар ства, ци ви ли за ци је. У сва ком је 

по је ди ном и чо ве ку и на ро ду са др жа но јед но зр но вред но сти и зр но 

сми сла све оп ште га пло да, зр но све оп ште све ти ње и по стиг ну ћа сла ве 

и гло ри је Жи во та Без да но га; веч но вас кр сло га жи во та пле ро ме ду хо-

ва свих; свих ду хо ва од ко јих по сто ји По сто ја ње, Све тост је сте нај ду-

бља, пра ва – баш у ср цу и у ср жи ко сти ју – чо веч ност, срж чо ве ка је 

све тост. Бо жан стве ност; она и ни шта дру го, ни ти ишта ни же, ср це је 

бив ства чо ве ка; сва ко га; и само бо жан ство. Бог, сми сао је и сла ва ро да 

љу ди. За то је са мо са зна ње људ ско од ва жно сти и за то је им пе ра тив-

но. Јер је са мо са зна ње исто вет но са пра вим по сто ја њем. Ко ји на род 

или ко ја по след ња је ди ни ца у Све ду ху Чо ве чан ства не из вр шу је сво је 

де ло, свој по зив, ње га не ста је из веч ног жи во та и на род тај или ин ди-

ви ду ум људ ски не ста је у ве ков ној, пра вој смр ти, у гне ву Све чо ве ка. 

У па клу без вред но сти мо гу про па сти и у њ до па сти и љу ди, и ло зе по-

ро дич не, ди на сти је, пле ме на; мо гу про ма ши ти свој сми сао и функ ци ју 

и на ро ди и еони ци ви ли за ци је. Има по ба ча ја и има кри во ро ђе но сти 

и ме ђу ко лек тив ним је ди ни ца ма ко је су ор га ни људ ско га ро да, и ко ји 

род људ ски ште те гре хо ви ма, злом сво јим.

Си но ви ма Ју го сла ви је, цар ства ово га на ше га, те шка је јед на и ва-

 жна функ ци ја од ре ђе на и за по ве ђе на у по ду на ро да, у Цар ству Цар-

ста ва. Све чо век Адам, цар ство је и сла ва свих љу ди, ло за, по ро дич-

них ди на сти ја, пле ме на, на ро да, свих све то ва у ро ду Зе мље. Пред 
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чо ве чан ством, у исто ри ји вред но сти људ ских, сви ће мо би ти су ђе ни. 

По прав ди ће мо би ти су ђе ни, и то све зна њем Све ду ха, ко ји је Бог и 

цар свих над лич них, ко ли ко и лич них, ду хо ва. То ме ца ру и Ње го во ме 

Цар ству, Ла зар, Ср бин Ју го сла ви је, за клео се; све ти ју нак чи ји дух и 

за вет ник Ср би нов и за ко но да вац Ју го сла ви је. Му шко Ла за ре во ср це и 

људ ско ср це ње го во, људ ско и цар ско ср це Ко сов ског за вет ни ка за ве-

шта ло је бу дућ ност Срп ске Др жа ве, обе ћа ло је род Ср ба цар ству не зе-

маљ ском, над зе маљ ском; цар ству ко је је по бед ник чи сте смр ти, ни же, 

не све те, не пра ве чо веч но сти. За ве штао је ви со ки ум Ла за ра Срп ско га 

сво ју моћ сла ви оно га све та, све та у ко ме су на че ла чи ње ни ца, а свест 

је твар од ко је је он са здан. Ми сте ри ја Ко сов ског За ве та је по сми слу 

рав но вред на ми сте ри ји ви со ког Изра и ље вог во ђе-за вет ни ка. Мој си је 

је За вет и са вез са Све ду хом про жи вио и пре дао их сво ме на ро ду. Је-

вреј ство до жи вљу је сво ју Гол го ту, сво ју Је вреј ску, и слу жи Све чо ве ку 

и слу жи ло је. На му тан, те жак на чин је слу жи ло. Још слу жи и слу жи-

ће, јер се са Све ду хом раз го ва рао и јер [је] с њим уго во рио уго вор Мој-

си је. Али је и дух Ср би нов за клео се Ла за ру да ће слу жи ти ми сте ри ји 

Све чо ве ка кроз ми сте ри ју ар хе ти па Све чо ве ка, ова пло ће ног у на че лу 

ко је је Хри стос, у оте ло вље ном на чи ну. И за клео се да ће во је ва ти за 

прав ду људ ску и до сто јан ство на свој на чин, на соп стве ни на чин свој. 

За вет Ср би на био је ори ги на лан и од го во ран. Ва жан је Чо ве чан ству 

За вет Ко сов ски. По сто ји исто риј ски сми сао Цар ства Ју го сло вен ског 

у људ ском, све оп штем цар ству.

Не го се исто риј ски пе ри о ди, као и пе ри о ди раз во ја људ ских лич-

но сти из вр ћу и пре вр ћу. Спи ра ле се раз во ја ди жу, да би па ле, и па да ју 

да би се уз ди гле; су жу ју се да би се про ши ри ле, про ши ру ју се да би се 

су зи ле. По сто је кри тич на ста ња и од го вор ни ча со ви у са мо са зна ва-

њу и се бе вођ ству На ци ја и лич них ду хо ва. До ла зе спа со но сни ча со ви, 

и суд бо но сни до ла зе; јер се жи во кре ће жи ви на род у жи во ме жи во ту 

исто ри је еон ске. На шем на ро ду по сле суд бо но сног и стра шног Ви дов-

да на Са ра јев ског, јед ног Ви дов да на ха о тич ног, до шао је да нас пр ви Ви-

дов дан об ја вље не Ју го сла ви је; је дан ви со ки Ви дов дан но ве фа зе Ср ба, 

Хр ва та, Сло ве на ца. Вр ху нац исто риј ских све ча но сти, др жа во но сних 

све ча но сти со кол ских па да на овај Ви дов дан и по пр ви пут се Сло вен-

ци, Хр ва ти, Ср би, си но ви Ју го сла ви је бу ду ће, и на след ни ци Цар ства 

ду хов но га Ср би но во га, Ко сов ско га, Цар ства оно га Ла за ра ко ји је по-

ги нуо у За ве ту да би За ве том ушао у жи вот на чела и иде ја људ ских, по 

пр ви пут кроз ход ево лу ци је Ју го сла ви ји не, си но ви Ју го сла ви је на ла зе 

се на оп штем и плод ном збо ру ду ша, као си но ви Ју го сла ви је, све сни 

Сло вен ства сво га и сна ге и до сто јан ства на ци о нал ног. У ова кав и овај 

дан по треб но је по сто ја ти сре ди шњим сво јим ду хом. Ну жно је са зна-

ти се и ну жно је раз го ва ра ти се са исто риј ском са ве шћу на ро да, и са 
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са ве шћу сва ки сво јом. Као што је да тум гро зни и по све ће ни Га ври ла 

Прин ци па био је дан пре крет ни дан суд би не и мрач но га про ви ђе ња, 

и као што је да тум фор ма ци је Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца у јед ну не за-

ви сну др жа ву био дан ва жни и све ти, та ко је и дан 6. ја ну а ра лањ ске 

го ди не био те ме љи ти дан на ци о нал ног про ла за кроз исто ри ју. И дан 

све ча ни, дан спа со но сни про гла ше ња пра во га кр ште ња, да тум про-

гла ше ња уз ви ше ног и од го вор ног име на Ју го сло вен ске На ци је, био је 

дан пре кре тан; дан све тлог Про ви ђе ња до бре суд би не; час исто риј ски 

и од го во ран ве ко ви ма, ко ји је мо рао би ти и час му шке и ју нач ке сло-

бод не во ље Вла да ра ко ји је на сле дио За вет Ко сов ски и пре дао га сил-

ној бу дућ но сти Ју го сла ви је у ама нет.

Пр во га Ви дов да на у Ју го сла ви ји по треб но је и сва кој је ди ни-

ци на ро да Ју го сло вен ског потсетити се, под стрек ну ти, за ми сли ти се 

у ср цу о сми слу у Бо гу, о сми слу ове не по зна те и за ве шта не во де ћој бу-

дућ но сти ове на ци је и др жа ве. Сва кој је ди ни ци: а од го вор ној, одговорно 

одговорној ин те ли ген ци ји Ју го сла ви је, љу ди ма по сла и упра ве, љу ди ма 

и же на ма ко је претстављају свест на ше ра се, ње зи но са мо са зна ње, ду-

жност је ко ре ни та да се и умом за ми сле, а не је ди но ср цем, да се од луч но 

ба це на ис пи ти ва ње зна ча ја ово га не по зна то га, и још не сти гло га на ро да 

у мо ру на ро да и ро до ва зе маљ ских. Јер се де си ла нео по зи ва, за вр шна 

пре крет на тај на. Об ја ви ла се јед на срећ на тај на. Кр ште на је пра вим 

име ном ова зе мља глав на на Бал кан ском по лу о стр ву, нај бре ме ни ти ја 

бу дућ ност зе мље на ју го и сто ку Евро пе. И ни је ова Ју жна Сла ви ја, ова 

Сло ве ни ја на ша, ова зе мља Сло вен ства, зна чај на са мо на ју го и сто ку 

Евро пе. Она је, пр во, зна чај на, и то од луч но, по бу дућ ност ци ви ли за ци-

је и по раз вој људ ске све сти и у вр ло да ле кој бу дућ но сти. Она је на ци ја 

ко ја је, као на ци ја, по зва на да ре ши еку мен ски про блем, и про блем и 

ми сте ри ју ре ли ги је хри шћан ске и ње зи них два ју и три ју и мно го цр ка-

ва, осим то га, и те же од то га, да ре ши бри љант но за го нет ну ми сте ри ју 

исла ма; на ро чи то исла ма у од но су пре ма хри шћан ству. Дру го, ова је 

Сла ви ја на Ју гу прет ход ни ца и му шко на че ло бу ду ће све сло вен ске ци-

ви ли за ци је. Не ка се чу де је зи ци и ма се мо дер ног људ ства; и мо гу ако 

хо ће, и да не схва те и не по слу ша ју глас и на ве ште ње о Све сло вен ској 

Ци ви ли за ци ји и рас ко шној слу жби Сло вен ства мо дер ној кул ту ри Евро-

пе са Аме ри ком и Ази јом. Сло вен ство је ну жно људ ству као што је [су] 

ду ша и сми сао ср ца ну жан [ну жни] ср цу и те ле сној кр ви. И због ње зи не 

ве ли ке ан ти ци па ци је Сло вен ства по треб но је Ју го сла ви ји на свој пр ви 

Ви дов дан да се и ср цем и умом за ду би у сво је соп стве но би ће и да 

у сво јој осо бе но сти по тра жи оп штост људ ску. Јер, не жи ви чо век је ди-

но од хле ба, ни ти на ци је је ди но од др жа ве и ци ви ли за ци је. Има све-

тих и Бо гу ми лих, те шко и не ра зу мљи во ми лих, на ци ја. Јест ова Ју-

го сла ви ја, жи ва и плод на хи ља да ма го ди на ме ђу ти ма на ци ја ма. Јер 
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на ци је жи ве од ду хов ног мо рал ног свог сми сла у ро ду љу ди. По сто ји ред 
и за кон у еко но ми ји људ ства и функ ци је у ор га ни зму Све чо ве ка; и има 
функ ци ја ви ше жи вот них и ну жних не го што су дру ге. Ми си ја је Ју го-
сла ви је у исто ри ји да све сно и од го вор но, сло бод ном во љом и зре лом 
од го вор но шћу по ве де Сло вен ство кроз стра шни и ужа сни Бал кан на 
са вр ше ном ра сном, плот ском об ја вље њу Бал кан ства у чо ве ку, пра вом 
об ја вље њу чо веч но сти и жи во та бес крај но га у кри вој и кри во ро ђе ној 
људ ској лич но сти, гре шној, пре стра вље ној лич но сти; лич но сти не све-
сној са ме се бе. А то ће по ста ти Ју го сла ви ја, жи ве ћи ду хом пр вог сво га 
Ви дов да на свог сва ког да на; из вр шив ши ре ви зи ју сво га пла на и ори-
јен та ци је исто риј ске у прав цу жен ске бу дућ но сти сво је, го ње не, упра-
вља не, во ђе на прав цем му шке сво је про шло сти.

Су шти на је на ша про шлост. Срп ски дух је про шлост на ша, дно 
и те мељ. На ша бу дућ ност је у твар но сти. Твар се ства ра од љу ди; Про ви ђе ње 
ства ра су шти ну. Ра зум је ору ђе и рад је на чин ко јим ства ра твар, ма те ри ја. 
Суп стан ци ја је твар ност. Есен ци ја је су шти на. Те ло је сла ва твар но сти; 
оду хо вље но жи во том те ло је сла ва и са вр шен ство. ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА ЋЕ БИ ТИ 
ОНАЈ ОР ГАН ЧО ВЕ ЧАН СТВА КО ЈИ ЋЕ ПО ПР ВИ ПУТ ОЖИ ВО ТВО РИ ТИ 
РА СНИ ИДЕ АЛ СА ВР ШЕН СТВА ЉУД СКОГ, ИДЕ АЛ МА СИ ВАН И У МА-
СА МА. Про сеч ни син Ју го сла ви је би ће, кад се са свим са зда Ју го сла ви ја, 
нај ви ши про сеч ни тип људ ске пу но ће и јед но став не сла ве. Бог ће ди са ти 
у чо ве ку све сном во љом чо ве ка. Лич не лич но сти ће ра ђа ти Ју жна Сла ви ја 
и огле да ће се дух пла не та на ше га, лик Све чо ве ка на нај лич ни ји на чин 
у лич но сти ма ју го сло вен ског ју на штва и чој ства. За то не ка не ту гу је 
са свим све сни син Ла за рев, Ср бин, Ср би ја нац и Ср бин у оп ште. Не ка 
не ту гу је род срп ски и не ка се не обр ће уна траг, јер се же на Ло то ва 
пре тво ри ла у ступ со ли. Спе ци фич на бу дућ ност Ју го сла ви је, од ње зи-
ног кр ште ња на да ље, гра ви та ци о на тач ка, ори јен ти ра ју ћа по лар ност 
Ју го сла ви је у бу дућ но сти би ће жен ска твар на, ма сив на, гра ди тељ ска. 
Род Хр ва тов и Сло вен чев – Амин! – би ће но ва сла ва и из вор бу ду ће 
сна ге и вред но сти Ју го сла ви ји не. Те жи ште про шло сти Ју го сла ви ји не 
је Ко со во и ср це Бал ка на. Бу дућ ност је Ју го сла ви је не са мо јед на ис-
точ на, бал кан ска бу дућ ност, не го и јед на бу дућ ност вр ло се вер на, вр ло 
сло вен ска, мо дер на и за пад на. Хр ва ти и Сло вен ци су, ко ли ко и Ср би, 
Ју го сла ви ја; јед но од глав них цар ста ва у дра ми чо ве ко вој.

Ди ми три је Ми три но вић
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По ли ти ка, 28. ју н 1937.

НА ВИДОВДАН

НАРОДНИ КУЛТ ОТМЕНОСТИ И ЧЕСТИТОСТИ

На род ни култ пој ма др жа ве не огле да се са мо у ви дов дан ском 
на род ном епу, већ у це ло куп ној на шој на род ној по е зи ји и на род ном 
жи во ту. Али у ви дов дан ском епу на један спе ци фи чан на чин осе ћа се 
тај култ пре ма от ме ном. Ви дов дан ским ко сов ским епом на род је ис-
кле сао тип ви со ког осе ћа ња пре ма пој му др жа ве, др жав ни ка и др жав-
них функ ци о не ра...

*
Ка да је не ста ло на ше сред њо ве ков не, фе у дал не др жа ве, на род 

у сво јим успо ме на ма ни је вр шио ана ли зу свог со ци јал ног, при вред ног 
и мо рал ног по ло жа ја ко ји је имао у тој сво јој не ста лој фе у дал ној др-
жа ви. Раз ви ја ју ћи не сме та но па три јар хал не об ли ке сво је по ро дич не 
и дру штве не ор га ни за ци је, на род се ујед но се ћао круп них историских 
до га ђа ја и чи ни ла ца, ко ји су уни шти ли ње го ву сред њо ве ков ну др жа-
ву. Ујед но у сво јој пле мен ској па три јар хал ној ор га ни за ци ји на род је 
из гра ђи вао со ли дан, сна жан си стем ду хов них вред но сти, ко је пред-
ста вља ју ко декс јед не чи сте на род не ети ке. Овај пре чи шће ни етич ки 
ко декс пре нео је на род и на сва схва та ња о сво јој ауто ном ној, не пи са-
ној те о ри ји о др жа ви.

У пи са ним те о ри ја ма о др жа ви и по ли тич ком ра ду мо жда нај-
пле ме ни ти ју па ра ле лу има мо у схва та њи ма фи ло зо фа Пла то на о по-
ли ти ци. Јер на ше на род но схва та ње, из ра же но у епу ко сов ске и ви-
дов дан ске тра ге ди је, као нај ви ше ква ли те те др жав ног и по ли тич ког 
по сло ва ња сма тра му дрост, удру же ну са че сти то шћу. Ова че сти тост 
не мо же да под не се ни ка кве ком про ми се. Др жа ва као за јед ни ца јед ног 
на ро да по сто ји и во ди се у име ви ше, бож је прав де и по сло ва ње у њој 
под врг ну то је су ду те нај ви ше прав де. Та ко је на род кроз свој еп из два-
јао све ти тељ ску лич ност че сти то га кне за Ла за ра и ча сне Ју го ви ће, ко ји 
сви се бе при ла жу нај ви шем прин ци пу: до мо ви ни. Ту спа да хе рој ски 
под виг Оби ли ћа и ан ти те за све га ово га, Вук Бран ко вић. На ме сто фе-
у дал них кне же ва и по тен та та ја вља ју се кроз еп пре чи шће не, спи ри-
ту ал не лич но сти, кроз ко је на род из но си сво ја схва та ња о др жа ви као 
нај у зви ше ни јем прин ци пу на род не за јед ни це.

При из но ше њу ових че сти тих лич но сти на род ујед но по ка зу је 
да га ји ви сок култ пре ма от ме ном. От ме ност и го спод ство у на шем 
на род ном епу претстављају си но ним че сти то сти. Го спод ство и от ме-
ност др жав них и на род них во ђа огле да се у њи хо вој те жњи за прав-
дом, ко ја као ап со лут на вред ност тре ба да вла да у сви ма ме ђу соб ним 
људ ским од но си ма.
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„Бо ље ти је из гу би ти гла ву, не го сво ју огре ши ти ду шу...“

По ла зе ћи од тог осе ћа ња пре ма прав ди, култ от ме но сти из ра ђу-

је тип на ро чи тог го спод ства, ко је – ли ше но охо ло сти и над ме но сти – 

претставља вред ност ви шег етич ког и естет ског сте пе на.

Ову от ме ност и го спод ство, као по зи тив не вред но сти, на ла зи мо 

у па три јар хал ној ор га ни за ци ји на род ној, а на ла зи мо је и на да љем, 

ино ко сном ступ њу на шег на род ног по ро дич ног жи во та. Не мо же мо 

че сто да се на ди ви мо от ме но сти ге ста, на ко је на и ла зи мо по нај те же 

при сту пач ним обла сти ма на ше зе мље и на ро да. Та от ме ност на род-

на огле да се у при сту па њу, по здра ву, у на чи ни ма го во ра, а на ро чи то 

у по што ва њу лич ног до сто јан ства дру ге лич но сти, у мир ном слу ша њу 

ту ђег и ко рект ном на гла ша ва њу сво га ми шље ња, ука зу ју ћи при то ме 

по што ва ње пре ма лич но сти ко ја за сту па дру го и су прот но ми шље ње.

*
Из на род ног епа, из кул та пре ма от ме но сти и го спод ству ко сов-

ских и ви дов дан ских пле ме ни тих ју на ка и из да љег на род ног кул та 

и по што ва ња пре ма ве ли ка ни ма на у ке, осе ћа се пра во на род но схва-

та ње о от ме но сти као вр ли не. Ово схва та ње о ду хов ној ари сто кра ци ји, 

ако се та ко сме ре ћи, не сто ји ни у ка квој опре ци са нај мо дер ни јим, 

па и са на шим на род ним де мо крат ским схва та њи ма о во ђе њу на ро-

да и др жа ве. Го спо дин, пре ма на род ном схва та њу, јест онај ко ји све 

сво је ду хов не сна ге ста вља у слу жбу ко лек тив не за јед ни це, на род не 

и људ ске, осла ња ју ћи се при том на стал не прин ци пе исти не и прав де. 

У то ме ду ху претстављена је људ ска от ме ност и го спод ство у на шем 

на род ном епу и ко сов ској тра ге ди ји. У то ме ду ху на род и да нас же ли 

да гле да на го спо ду, ко ја пре ма да на шњим при ли ка ма претставља т.з.в. 

шко ло ва ном ин те ли ген ци јом.

По шту ју ћи зна ње и шко лу, на род са пу ним пра вом тра жи да шко-

ло ва ни љу ди слу же у пу ној ме ри бит ним ин те ре си ма за јед ни це, ко јој 

ови шко ло ва ни љу ди при па да ју. Це не ћи зва ње, наш на род за вре ме Ка-

ра ђор ђе вог устан ка слао је у круп не ди пло мат ске ми си је про ту Ма те ју 

Не на до ви ћа, да као угле дан син Не на до ви ћа и као чо век од књи ге, код 

ши ро ког све та за сту па ин те ре се устан ка и Срп ског на ро да. Ни је би ла 

ла ка ствар кре ну ти се из ма ле Бран ко ви не у да ле ку и бес крај но ве ли ку 

Ру си ју. Ни је био ни ма ли по ду хват Ха џи-Ми лен ти ја да из ма лог, скри-

ве ног ма на сти ра по ред Дри не пи ше у Ца ри град Сул та ну о стра хо та ма 

ко је чи не бе о град ске да хи је. Све је то зна чи ло ста вља ти свој жи вот на 

ис ку ше ње. Али на род је т ра жио за сво је по сло ве љу де зва ња и от ме-

но сти ду ха и на шао их у овим љу ди ма од књи ге и ре чи, као што је на-

шао у лич но сти До си те ја пр вог до стој ног „по пе чи те ља про све ште ни ја“.
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Без му ке не мо же се са бља ис ко ва ти. Ни ти се мо же цар ство за-
до би ти пу ше ћи ду ван на ме ком ду ше ку. То је за па зи ла и из ре кла на-
род на му дрост при се ћа њи ма на ко сов ску и ви дов дан ску тра ге ди ју.

Ве ли ких де ла не мо же би ти без све тог прин ци па жр тво ва ња. Само 
жр тве и да ље слу же ње и но ше ње бре ме на за оп ште на ци о нал но и ко-
лек тив но до бро ства ра ће но ве по зи тив не вред но сти наше[г] на род ног 
и др жав ног жи во та. А за ово по треб на је она ква от ме ност и го спод ство, 
ка ко то схва та ду ша на род на у ко сов ском ви дов дан ском епу и у це лој 
сво јој на род ној ети ци. Та ко зах те ва ети ка Ви дов да на и осе ћа ње прав-
де, ко је ле жи у до бо кој све сти на шег на род ног жи во та.

др. Милорад Драгић



Hereticus, 1–2/2015

130

ЧЕТРДЕСЕТ ГОДИНА АТЕНТАТА: 
МЛАБОСАНЦИ КАО ПРЕТЕЧЕ СОЦИЈАЛИЗМА 

У БЕОГРАДСКОЈ ПОЛИТИЦИ

По ли ти ка, 26. ју н 1954.

МЛА ДА БО СНА*

Со ци јал ни осно ви

Бо сан ски устав од 1914 при мљен је ра зно ли ко. При јем је био 
не ка вр ста огле да ла по ли тич ких и со ци јал них од но са у зе мљи. Гра-
ђан ске по ли тич ке гру па ци је сма тра ле су устав по ли тич ким до бит ком 
и успе хом. Др Ни ко ла Сто ја но вић, је дан од во де ћих по ли ти ча ра тог 
до ба, об ја вио је, у оче ки ва њу но вог уста ва, је дан оп шир ни ји на чел ни 
чла нак у ко ме се ка же: „Ка кав год устав био – ва ља од ње га ство ри ти 
ба зу за иду ћи рад. Као Ср би на ви кли смо се на бор бу, као де мо кра те 
ми мо ра мо да се на вик не мо на ак тив ност... Ако та ко схва ти мо наш 
по ло жај нас не ће ни јед на од по ме ну тих вла да (аустри ска и ма ђар ска 
– В.М.) мо ћи из и гра ти. Ми ће мо шта ви ше би ти тра же ни и дра го це ни 
са ве зни ци сва кој од њих, кад јој бу де тре ба ла на ша по моћ и – кад она 
оси гу ра или да де бо ље га ран ци је за на пре дак на ше отаџ би не“.1 Да кле, 
још пре до но ше ња уста ва, у ње го во пред ве чер је, др Сто ја но вић га при-
ма као ба зу бу ду ћег ра да, „ка кав био год“, и при ма ју ћи га, опо ми ње да 
са да до ла зи – не бор ба, не го де мо крат ска ак тив ност, ко ја мо же до ве-
сти до ко ри сних са ве зни шта ва и то не са срп ском, не го на аустри ском 
и ма ђар ском вла дом. На рав но, ако јед на од њих „оси гу ра или да де 
боље га ран ци је за на пре дак на ше отаџ би не“.

Иако ни је у не по сред ној ве зи са уста вом, ипак се љач ки аграр-
ни по крет 1910 го ди не прак тич но зна чи од го вор се ља штва на по ли-
ти ку ко ја је до ње га де ло ва ла. Док др Сто ја но вић члан ком ана ли зи ра 
мо гућ но сти јед не по ли ти ке на ба зи но вог уста ва, до тле се љач ке ма се 
по ка зу ју да их ин те ре су ју дру ги про бле ми и да су спрем не да дру гим 
пу те ви ма, без об зи ра на устав, и про тив ње га, во де сво ју бор бу. Овај 

аграр ни по крет се ља ка би ла је јед на ве ли ка и спон та на ак ци ја, ко ја је 

* Ве се лин Ма сле ша, „Мла да Бо сна“, По ли ти ка, 26, 27. и 28. ју на 1954. Овај из-
бор је из пост хум но об ја вље не књи ге Ве се ли на Ма сле ше, с пред го во ром Ми-
ло ва на Ђи ла са. Ве се лин Ма сле ша, Мла да Бо сна, Др жав но из да вач ко пред у зе ће 
Бо сне и Хер це го ви не, Са ра је во 1945 (прим. прир.).

1 Др Ни ко ла Сто ја но вић: „На пра гу но вог до ба“, Пре глед, Са ра је во, бр. 1, 1910.
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у на ро ду по зна та под име ном „штрајк“. По Ђор ђу Кр сти ћу2 штрај ку је 

би ла свр ха да се ус кра ти да ва ње тре ћи не, да кле да се ли кви ди ра ју фе-

у дал ни од но си и да се аустри ска упра ва при си ли на ра ди кал но ре ше ње 

аграр ног пи та ња. По крет је по чео – то је ве о ма ва жно – у хр ват ском 

се лу Ши ми ћи ма, пре шао ме ђу срп ске кме то ве у Бо сан ској Гра ди шки 

и ода тле се про ши рио на оста ле сре зо ве све до ре ке Бо сне. Ус пут, се ља-

ци су па ли ли бе гов ске чар да ке и ди за ли се ла на бу ну. Аустри ске вла сти 

из ве ле су вој ску и код До бо ја су зби ле се ља ке, ко ји су хте ли да пре ђу 

ре ку Бо сну и да по ђу ка Дри ни и срп ској гра ни ци. Исто вре ме но је по-

сла та вој ска у по бу ње не сре зо ве. По крет је си лом угу шен. Гра ђан ство 

и ин те ли ген ци ја ни су уче ство ва ли у овој ак ци ји. Ме ђу тим, ба за бу ду-

ће по ли ти ке у Бо сни, и то баш у до ба ок тро и са ног уста ва, мо гла је да 

бу де је ди но овај по крет, ко ји је но си ла ствар на и нај ве ћа де мо крат ска 

сна га у Бо сни – се ља штво.

Из ме ђу ова два ста ва, на сам дан ства ра ња Са бо ра, Бог дан Же-

ра јић, син хер це го вач ког се ља ка за у зео је тре ћи став, атен та том на вр-

хов ног пред став ни ка аустри ске вла сти, по гла ва ра Бо сне и Хер це го ви-

не, ге не ра ла Ва ре ша ни на. То је став ин те лек ту а ла ца дру ге ге не ра ци је, 

то је би ла ствар но кон сти ту и ра ју ћа скуп шти на Мла де Бо сне, из ра да 

и при ме на ње ног про гра ма. Де ло Бог да на Же ра ји ћа зна чи ло је за бо-

сан ску омла ди ну от кро ве ње. Као да су се сто ти на ма мла ди ћа отво ри ле 

очи. Ње го ва смрт би ла је њи хов жи вот. Ни је убио Ва ре ша ни на, али је 

ожи вео Прин ци па. „Хтео је да диг не но ви жи вот, да га на по ји но вим 

иде ја ма, ве ра ма и љу ба ви ма...“3.

Ин те ре сант но је да Га ћи но вић у Же ра ји ће вом де лу гле да ње го ву 

во љу да по диг не нов жи вот у то до ба ка да већ по сто ји бо сан ски Са бор, 

ка да по сто је по ли тич ке срп ске ор га ни за ци је, ка да по сто ји цр кве но–

школ ска ауто но ми ја, ка да по сто је срп ски ли сто ви и ка да се кроз њих 

већ го ди на ма из ра жа ва ју из ве сне по ли тич ке иде је. Све то по Га ћи но-

ви ћу, спа да, да кле, у ста ри жи вот и све то ва ља од ба ци ти. У Же ра ји ће-

вом де лу Га ћи но вић ви ди пре крет ни цу, и због то га у Же ра ји ћу гле да 

„тип но вог до ба, ко ји има за ду шу део со ци јал не пси хо ло ги је“ и ко ји 

је „ду бо ко ве зан за зе мљу вр ли на ма и ма на ма сво јим“.4 

То зна чи да „тип но вог до ба“ пре ла зи пре ко све га што је у бо-

сан ској срп ској по ли ти ци до та да по сто ја ло, од ба цу је ње не иде је, ње не 

ме то де и ње не љу де.

2 Бо сна и Хер це го ви на као при вред но под руч је, Ђор ђе Кр стић: Аграр на по ли-
ти ка, с. 70.

3 Вла ди мир Га ћи но вић: Бог дан Же ра јић, у Спо ме ни ци Вла ди ми ра Га ћи но ви ћа, 
с. 43, Са ра је во, 1921.

4  Цит. де ло, с. 41.
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Мла да Бо сна се ро ди ла из су прот но сти пре ма чар ши ји. Ни у јед-
ном мо мен ту свог раз во ја она ни је има ла до дир них та ча ка са по ли-
ти ком гра ђан ства. Што се ти че дру гих по ли тич ких гру па, она је би ла 
јед но крат ко вре ме под ути ца јем гру пе око На ро да, због ње ног ин тра-
син гент ног на ци о на ли стич ког ста ва, и под ути ца јем гру пе око Отаџ би-
не, због ње них од луч них агра ри стич ких кон цеп ци ја. Али она се убр зо 
осло ба ђа ових ути ца ја и по ста је са мо ста лан по ли тич ки фак тор ко ји 
има сво је иде је и сво је ме то де бор бе.

Гра ђан ство се у сво јој по ли тич кој прак си ру ко во ди ло ис кљу чи во 
сво јим ин те ре си ма, а у сво јим на ци о на ли стич ким ма ни фе ста ци ја ма 
из ра жа ва ло са мо са др жај свог на ци о на ли зма, ко ји се, као што смо ви-
де ли, бит но раз ли ко вао од се љач ког. Оквир и јед не и дру ге де лат но сти 
био је ле га ли тет. Дру га ге не ра ци ја ин те ли ген ци је ни је сти гла до свог 
гра ђан ског за ни ма ња. По чев ши по ли тич ки да ми сли у до ба ве ли ког 
на ци о нал ног по ра за – анек си је, она се ни је мо гла по ми ри ти са та да-
шњом ре ак ци јом на тај акт5. Она је осе ћа ла сву бе ду те ре ак ци је, сла-
бо крв ност чар ши ског на ци о на ли зма, кла сну ори јен та ци ју гра ђан ства, 
на пу шта ње се ла из ког је ве ћи на ак ти ви ста Мла де Бо сне по те кло. Она 
је у свим тим по ја ва ма ви де ла на пу шта ње на ци о нал них стре мље ња у 
Бо сни. Пр во се, да кле, ра ђа ла свест о не до вољ но сти, сла бо сти и кла сној 
усло вље но сти во де ће срп ске по ли ти ке. По чи њу се раз ли ко ва ти они го-
ре и они до ле. Ути цај Ко чи ћа у то ме прав цу је не сум њив, а на ро чи то 
ње го ва са ти ра Ја за вац пред су дом. Бо ри во је Јев тић, је дан од ак тив них 
чла но ва Мла де Бо сне, ка же о то ме ути ца ју сле де ће: „ту се већ пр ви 
пут ја сно обе ле жа ва ју и кла сне раз ли ке из ме ђу оних до ле и оних го-
ре, и срп ство и аустро ср бо ва ње ни је све што мла ди на ра штај же ли.“6 
То ком свог по ли тич ког са зре ва ња омла ди на са зна је и дру ге ства ри, 
ме ђу ко ји ма и то да је Беч „ус пео да са вест не ким ам би ци ја ма олак ша 
–кон це си ја ма“, и да је „ду ги аустри ски ре жим био знат но ко рум по вао 
чар ши ју“7.Са бор ска по ли ти ка Срп ског клу ба са мо је још по тен ци ра ла 
свест омла ди не о по тре би са мо стал не по ли тич ке ак ци је, ко ја се мо ра 
у све му раз ли ко ва ти од ја ло вог са бор ског так ти зи ра ња.

Са да ви ше ни је до во љан ни агра ри стич ки про грам ко чи ће ва ца, 
ни од ва жан став Ри сте Ра ду ло ви ћа у На ро ду, иако овај на ја вљу је да 
„Аустри ју тре ба уни шти ти“. То су ре чи, ве ли ке ре чи, и њи хов ути цај 
си гур но ни је ма ли, али Мла да Бо сна не ће ви ше са мо ре чи, она хо ће 

5  У знак лич ног про те ста про тив анек си је, Ву кан Круљ да де остав ку на др жав ну 
слу жбу. Са остав ком ге о гра фа Де ди је ра, то бе ше је ди ни гест сло бод не лич но-
сти у це лој анек си о ној кри зи. Вла ди мир Га ћи но вић: Др Ву кан Круљ, у Спо ме-
ни ци, с. 57.

6  Бо ри во је Јев тић: „Са ра јев ски атен тат“, с. 4.

7  Цит. де ло, с. 6 и сл.



Један век расправа о Сарајевском атентату

133

ак ци ју, и то – ре во лу ци о нар ну. Слом чар ши је, по мет ња, опор ту ни зам, 

кла сни его и зам, ма те ри ја ли стич ко на сто ја ње ду хо ва, ма ли ин ди ви-

ду а ли зам и лич но уни жа ва ње“8 пре те да пот пу но упро па сте срп ску 

на ци о нал ну бор бу и да ти ме до ве ду до по бе де „ка та стро фал ни ути-

цај из ве сних про тив на ци о нал них иде ја“, ко је би пи та ње на ци о нал ног 

осло бо ђе ња од ло жи ле до суд њег да на. Че ка ње је не мо гу ће. Срп ски се-

љак, срп ски на род је роб. Он па ти и та во ри жи вот кме та, не до сто јан 

чо ве ка и Ср би на.

(на ста вак у иду ћем бро ју)

Млада Босна

(наставак из прошлог броја)

Сва љу бав љу ди „Мла де Бо сне“ упу ће на је се ља ку и ма лом чо ве-

ку. „Мла ди бо сан ски по крет за об но ву сво је зе мље мо ра се те ме љи ти 

на ду бо кој, огром ној љу ба ви пре ма на ро ду и ве ли кој тво рач кој ве ри 

у са мог се бе“9. Или: „У до ба ма лих сле пих цеп ка ња и пар ти ја, за ње га 

бе ше је ди ни су ве рен срп ски на род, је ди на стран ка ма ли би че ва ни ни-

жи слој и сред ња по лу про бу ђе на ње го ва ма са“10. Ко чи ће ве лич но сти 

са Зми ја ња би ли су сим бо ли за ове мла ди ће. Али по ред љу ба ви ни је 

би ло ве ре у се ља ка, ни ти је би ло ду бљег раз у ме ва ња дру штве них од-

но са и сна га, ко је су се на ла зи ле у бор би. „Мла да Бо сна“, отрг ну та од 

се ла, из гу би ла је с њим жив, не по сре дан кон такт, из гу би ла је осе ћај 

сна ге по ро бље ног се ља штва, пре ста ла је да бу де са став ни део ње гов, 

иако је де ло ва ла и ра ди ла под при ти ском со ци јал ног по ло жа ја бо сан-

ског кме та, жи ве ла у пси хо ло ги ји ње го ва бун тар ства, гле да ла у ње му 

„чи сто ту на род не ду ше и си лу на род ног ка рак те ра“. У при пре ма њу 

сво јих ак ци ја, у тра же њу њи хо вог со ци јал ног оправ да ња, она се осла-

ња ла на кме тов ско се ло11 на „на род наш“, али чи ју ма те ри јал ну сна гу 

и ре во лу ци о нар ни по тен ци јал ствар но ни је ни ви де ла ни осе ти ла, и због 

то га је мо ра ла да при бег не та квим ме то да ма бор бе, ко ја се са „ду шев-

но шћу бо га том ен ту зи ја змом“ ни је мо гла спро во ди ти. Под при ти ском 

се ла, за се ло, али без ње га.

Би ло је по ку ша ја ра да и на се лу, са се лом. Али изо ло ва ни и у 

по чет ку на пу ште ни. Је дан од њих био је по стао не што кон крет ни ји 

8  Вла ди мир Га ћи но вић: „Крик очај ни ка“, Спо ме ни ца, с. 35.

9 Вла ди мир Га ћи но вић: „Мла да Бо сна“, Спо ме ни ца, с. 34.

10  Вла ди мир Га ћи но вић: „Бог дан Же ра јић“, Спо ме ни ца, с. 51.

11  „Ре во лу ци ја ни ка да не до ла зи из оча ја ња као што се по гре шно ми сли, не го 
из ре во лу ци о нар не ми сли ра сте у на род ној ду шев но сти бо га та ен ту зи ја змом, 
ве ли ка уну тра шњим жи во том“. Цит. де ло, стр. 47.
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(ве ро ват но под ути ца јем Ма са ри ко вог ре а ли зма), али је убр зо сло мљен, 
а ње го ви уче сни ци у про це су Пја нић–Љу би бра тић, су ђе ни и осу ђе ни. 
Овај не у спех, ко ји је уоста лом и по сле ди ца нео р га ни зо ва но сти, као 
и вре мен ске и про стор не огра ни че но сти, био је до во љан да уве ри „Мла-
ду Бо сну“ да је је ди но мо гу ћа ак ци ја ин ди ви ду ал на ак ци ја, ко јом ће 
се по ди ћи мо рал на ро да и исто вре ме но за да ти те шки удар ци ре жи му. 
Ско ро би се мо гло ре ћи да су ова кви не у спе си до бро до шли „Мла дој 
Бо сни“, да их је она је два до че ка ла да би свој са став мо гла да прав да 
и бра ни и са мом ствар но шћу у зе мљи. Пре ди спо ни ра на за сво ју ин ди-
ви ду а ли стич ку кон цеп ци ју, под ути ца јем ли те ра ту ре и за ве ре нич ких 
кру го ва у Ср би ји, она је за тва ра ла очи пред чи ње ни ца ма, ко је би је од 
то га мо гле од вра ти ти, а оства ри ла их је што је ви ше мо гла пред чи-
ње ни ца ма, ко је су, по ње ном ми шље њу, по твр ђи ва ле ње но схва та ње.

„Гра до ви су из не ве ри ли, али је остао се љак. А ње го ве пат ње су тако 
ве ли ке да се из њих да „из би ти ка пи тал“ – „ка пи тал очај ни ка“ – ка же 
Бо ри во је Јев тић. Шта се под „ка пи та лом очај ни ка“ има под ра зу ме ва ти 
ни је са свим ја сно, као што то ни је би ло ја сно ни „Мла дој Бо сни“, али 
ова не ја сна фор му ла ци ја ја сно до ка зу је, да она ни је би ла спрем на да 
тај „ре во лу ци о нар ни ка пи тал“, ко ји су се ља ци већ јед ном би ли „ин ве-
сти ра ли“ 1910 у свој штрајк, ак тив но ко ри сте као је ди ну про дук ци о ну 
сна гу ствар не ре во лу ци о нар не бор бе. Ка кво је би ло ми шље ње „Мла де 
Бо сне“ о мо гућ но сти ма по ли тич ке бор бе се ља штва по ка зу ју ове ре чи 
Бо ри во ја Јев ти ћа: 

„Не тре ба смет ну ти с ума да се од се ља ка ни је мо гло мно го шта 
учи ни ти. Он је та да био у пот пу ном ду хов ном и ма те ри јал ном роп ству, 
анал фа бет у пу ном сми слу ре чи, пре дан на ми лост и не ми лост жан дар-
ме ри ји и уоп ште дру гим ор га ни ма вла сти, оп ко љен кон фи ден ти ма, он 
је био као у оп сед ну тој твр ђа ви. Ње го ву ата ви стич ку бун тов ност тре ба-
ло је по сте пе но раз го ре ти. Но за то је био по тре бан дуг и си сте мат ски 
рад, не са мо пре ко ње го ве нај бли же ин те ли ген ци је, по по ва и учи те ља 
у ко је је он имао је ди но по ве ре ње, не го и пре ко дру гих уста но ва, и ра-
зних про свет них, со кол ских, ан ти ал ко хол них и за дру жних ин сти ту ци-
ја. Та кав рад је био ри скан тан. Про цес Пја нић–Љу би бра тић, у ко ме је 
ви ше омла ди на ца сво је под у зе ће пла ти ло ви ше ме сеч ном там ни цом, 
био је до вољ но по у чан при мер“.12

Слич ну оце ну мо гућ но сти по ли тич ке ак ци је се ла да је и Владимир 
Га ћи но вић:

„Осе ћа ју ћи је дин ство се бе и оних ко ји па те, мрач них, бо ле сних 
и ал ко хо ли чар ских на род них ма са, он је сме лом отво ре но шћу из но-
сио про бле ме ко ји сто је пред омла ди ном и на ро дом, про по ве да ју ћи: 

12 Бо ри во је Јев тић: „Са ра јев ски атен тат“, с. 18.
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Не ма ли рад, не го бор бу, не мир но рат и по бе ду, рад у жуч ној бор би 
и мир у ве ли кој по бе ди“.13

Анал фа бет ске, мрач не, ал ко хо ли чар ске, ду хов но и ма те ри јал-

но роп ске се љач ке ма се ни су, по ми шље њу „Мла де Бо сне“, иако су се 
осе ћа ле с њи ма јед но, би ле спо соб не ни за ка кву ор га ни зо ва ну ак ци ју 
ве ли ког сти ла. И за то је ра зу мљи во што су ти љу ди до шли до уве ре ња 
да „про блем на ро да ниг де ни је та ко ду бо ко ве зан са про бле мом лич-
но сти чо ве ка, хе ро ја, као код нас“, и да „ни ка да опет, срп ски жи вот 

ни је че знуо ви ше за тим чо ве ком не го да нас“.14

Од овог са зна ња до ре вол вер ског мет ка кра так је пут: на ба ви ти 
ре вол вер и оки ну ти.

По ред овог схва та ња о се лу ко је је те ра ло омла ди ну на ак ци ју, 

и по ли ти ка гра ђан ства и с њи ма ве за не ин те ли ген ци је би ле су раз ло гом 

баш ова кве ак ци је „Мла де Бо сне“. Ви де ли смо ка ко се раз ви ја ла срп-
ска по ли ти ка у Бо сни и Хер це го ви ни и ко ји су би ли ње ни објек тив ни 

усло ви и окви ри. Дру га ге не ра ци ја омла ди не ви де ла је исто та ко мно го 

мрач них и не га тив них стра на те по ли ти ке, уве ри ла се у ње ну ја ло вост, 

зга ди ла се на ње но по ли ти кан ство и се бич ност. Из не ко ли ко ре че ни ца 

на пи са них или из го во ре них мо же се ви де ти ка ко је та омла ди на гле-

да ла на вла да ју ћу по ли тич ку стру ју и шта је ми сли ла о њој. Мо жда та 
ми шље ња ни су пот пу но тач на. Мо жда су она пре о штра и не пра вед-
на. Мо жда су су ви ше афек тив на и мла де нач ка. Све то мо же да бу де, 

и си гур но је да се на осно ву тих ре че ни ца и ре чи не мо же пи са ти при-

каз срп ске по ли ти ке у Бо сни и Хер це го ви ни, али је не сум њи во јед но, 
да је то би ло убе ђе ње ових мла ди ћа, и то је за оце ну њи хо вих мо ти ва 

по ли тич ког де ло ва ња, за оце ну њи хо вог ста ва, за оце ну њи хо вих иде-
ја ме ро дав но. И због то га кон ста та ци ја Да ни ла Или ћа у „Зво ну“ има 
до ку мен та ран зна чај за „Мла ду Бо сну“. Он ту ка же:

„Ме ђу на шим гра ђан ским пар ти ја ма не ма ни јед не ко ја ра ди пот-

пу но де мо крат ски. И по сво ме ра ду у са бо ру и по сво ме уну тра шњем 

пар тиј ском жи во ту оне су кон зер ва тив не, ари сто крат ске, оли гар хиј-
ске. Ко рум пи ра ни на ши на род ни по сла ни ци од ла зе ме ђу би ра че сво је 

само кад тре ба да их као не све сну сто ку из ве ду на би ра ли ште. На ле ђа 

на род на то ва ре све ве ће и ве ће на ме те и да ци је не бри не ћи се о то ме, 
ка ко ће то под ни је ти ого ље ли на род“.15 

Исто та ко до ку мен тар на је и ре че ни ца Га ври ла Прин ци па: „Кад 
бих Са ра је во мо гао са би ти у ку ти ју ши би ца ја бих га за па лио“16, као и 

13  Вла ди мир Га ћи но вић: „Бог дан Же ра јић“, Спо ме ни ца, с. 44.

14  Вла ди мир Га ћи но вић: „Крик очај ни ка“, Спо ме ни ца, с. 36.

15  Да ни ло Илић: „Де мо кра ти ја код нас“, Спо ме ни ца Да ни ла Или ћа, с. 69.

16  Л. Пфе фер: „Ис тра га у Са ра јев ском атен та ту“, с. 51. Изд. Но ве Евро пе, За греб 1938.
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при зна ње Не дељ ка Ча бри но ви ћа пред ислед ним су ди јом, да му је па-

да ло на па мет да уђе „у са бор ни цу“, па да ба цим с галерије бом бу ме ђу 

по сла ни ке, јер сам се уве рио да су они ху ље и ку ка ви це, те да ни шта 

не ра де, или да што год ра де – не вре ди“.17

Не по ве ре ње у се ло и се ља ка, мр жња и пре зир пре ма гра ду, не-

по сто ја ње јед не ре во лу ци о нар не рад нич ке стран ке би ли су са др жи на 

Ча бри но ви ће ве бом бе и ба рут Прин ци по вих ме та ка.

Ути ца ји

„Мла да Бо сна“ ни је би ла ни ка ква је дин стве на ор га ни за ци ја,

уко ли ко се уоп ште мо же на зва ти ор га ни за ци јом. Она је пре би ла не-

о р  га ни зо ва ни, не по ве за ни и хи е рар хиј ски не из гра ђе ни скуп чи та вог 

ни за гру па и кру жо ка, ко ји ма су би ле за јед нич ке не ке основ не цр те. 

Јед на од њих је одва ја ње, ма ње или ви ше оштро, од та да шње во де ће 

срп ске по ли ти ке, осе ћа ње по тре бе за јед ном од луч ни јом, сме ли јом и 

енер гич ни јом ак ци јом, ко ја је на зи ва на и ре во лу ци о нар ном, иако мно-

ги ма од тих гру па и кру жо ка ни је би ло ја сно шта то тре ба за пра во да 

бу де, и шта је то ре во лу ци о нар на ак ци ја уоп ште.  Дру га је би ла не ги-

ра ње Аустри је, не ги ра ње сва ке по ли ти ке ко ја се из ма ка квих раз ло га 

ста вља у „окви ре мо нар хи је“. На ба зи те при лич но оп ште плат фор ме 

ни ца ли су кру жо ци и де ло ва ли учи те љи – који су ве ли ким де лом би ли 

за хва ће ни ат мос фе ром „Мла де Бо сне“ – не успе ва ју ћи при то ме да се 

бо ље по ве жу и иде о ло шки ви ше при бли же. У мно гим на чел ним ста во-

ви ма као и у кон крет ним пи та њи ма по сто ја ле су ве ли ке не јед на ко сти 

и раз ми мо и ла же ња, ко ја су би ла че сто плод ра зних ути ца ја ко ји су се 

ја вља ли са свих стра на све та. Пре ма то ме, ор га ни за ци о на раз би је ност 

и ато ми за ци ја би ле су јед ним де лом и узро ком да је иде о ло шка струк-

ту ра – „Мла де Бо сне“, из у зев основ них, углав ном не га тор ских ста во ва, 

би ла не је дин стве на и ра зно род на, и да је ско ро сва ки стра ни ути цај, 

ко ји се по схва та њу омла ди не мо гао на ка ле ми ти на ње не основ не по-

гле де, мо гао да на ђе ме ста за сво је опло ђи ва ње. Ова по ја ва је од нео-

бич не ва жно сти за ана ли зу „Мла де Бо сне“, јер је че сто пу та за ви си-

ло са мо од то га да ли је ути цај до шао из Бе о гра да, За гре ба, Бе ча или 

Пра га не по сред но, пре ко љу ди, или из Ита ли је, Фран цу ске или Ру си је 

по сред но, пре ко књи га, ка ко ће се по је ди ни кру жо ци опре де љи ва ти и 

ка кав ће смер узе ти њи хов ак ти ви тет.

(на ста вак у иду ћем бро ју)

17  Бо ри во је Јев тић: „Са ра јев ски атен тат“, с. 35.
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Млада Босна

(наставак из прошлог броја)

Нај ја чи и нај оп се жни ји био је ути цај из Бе о гра да. Али, ни он 

ни је је дан и је дин ствен, не го вр ло сло жен и мно го струк. Осно ва ње-

го ва би ла је не сум њи во иден тич на са јед ним са др жај ним еле мен том 

оба ју срп ских на ци о на ли за ма у Бо сни и Хер це го ви ни, са те жњом за 

ује ди ње ње срп ског на ро да. Ова ко ши ро ко схва ћен, овај ути цај ни је се 

од но сио са мо на омла ди ну не го на ве ћи ну Ср ба у овој аустри ској по-

кра ји ни. Кон крет ни ји ути ца ји из Ср би је, ме ђу тим, ди фе рен ци ра ју се 

и ве жу за по је ди не дру штве не и по ли тич ке гру пе, ко је се по са др жа ју 

сво га на ци о на ли зма раз ли ку ју. Док се гра ђан ски на ци о на ли зам ве же 

за слу жбе ну срп ску поли ти ку, че ка ју ћи са мо ње ну ин тер вен ци ју и до-

тле од ла жу ћи и неку сво ју „од луч ни ју“ ак ци ју – ко јој „сад“ ни је вре ме, 

– до тле се се љач ки на цио на ли зам ко ји је са др жај но и на ци о на ли зам 

омла ди не, ве же са не слу жбе ном по ли ти ком и са ње ним ди рект ним про-

тив ни ци ма, са „На род ном од бра ном“, у ко јој су та да пре о вла ђи ва ли 

са мо стал ци, са кон спи ра тив ном ор га ни за ци јом „Ује ди ње ње или смрт“, 

са Јо ва ном Скер ли ћем и Јо ва ном Цви ји ћем, са „Сло вен ским ју гом“ и 

Љу бом Чу пом и ути цај ових ор га ни за ци ја и лич но сти ни је под јед нак 

и је дин ствен. Ис по чет ка је ве о ма јак ути цај „На род не од бра не“, ко ја 

има чи та ву мре жу сво јих по ве ре ни ка, али ка сни је тај је ути цај сла би ји, 

на ро чи то на онај део омла ди не ко ји се кри ста ли ше као је згро „Мла де 

Бо сне“. На ње га ве ћи ути цај вр ши Љу ба Јо ва но вић–Чу па и ор га ни за-

ци ја „Ује ди ње ње или смрт“. „На род на од бра на“ за др жа ва се ви ше код 

гру пе „На род“, ко ја ра ди ско ро у пот пу ној са гла сно сти са њом. У пр во 

вре ме и Вла ди мир Га ћи но вић је по ве ре ник „На род не од бра не“. Исто 

та ко и Да ни ло Илић, Јо ван Жи ва но вић и дру ги. Иако су ка сни је мно-

ги од њих са мим тим што су оти шли у ино стран ство, пре ста ли да бу ду 

по ве ре ни ци, ипак се мо же ре ћи да ни је са мо та про ме на ме ста игра ла 

уло гу у ла ба вље њу ве за из ме ђу њих и „На род не од бра не“. Они су се 

и да ље раз ви ја ли и ја ви ли су се но ви ути ца ји. Дру ги про блем где је ути-

цај из Ср би је на и ла зио на те шко ће и где је омла ди на мо ра ла да тра жи 

ре ше ње ван ње га, је сте на ци о нал но пи та ње у Бо сни и Хер це го ви ни. 

Ути цај из Ср би је по ла зио је од те зе да је Бо сна срп ска зе мља и то без 

ди ску си је. Ка ко је „Мла да Бо сна“ хте ла да ре ши овај про блем, го во-

ри мо у сле де ћем одељ ку. Ов де же ли мо само да кон ста ту је мо, да је она 

ту из и шла из окви ра срп ског на ци о на ли зма, и гра ђан ског и се љач ког, 

и да је та ко ство ри ла је дан дру ги, ши ри оквир сво је де лат но сти, и са-

мим тим мо ра ла да пре ла зи и пре ко ути ца ја из Бе о гра да, и да се ори-

јен ти ше и пре ма дру гим цен три ма, ко ји су јој углав ном и омо гу ћи ли 

да до ђе до сво јих ста во ва у на ци о нал ном пи та њу Бо сне и Хер це го ви не.
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Ути цај из За гре ба, Пра га и Бе ча, где су се фор ми ра ла ра зна сту-

дент ска удру же ња, и где је био жив по ли тич ки ак ти ви тет и дру гих угње-

 те них на ро да аустро-угар ске мо нар хи је, био је до ста јак, и на ро чи то 

ва жан с об зи ром на на ци о нал не од но се у зе мљи. Омла дин ски на пред-

ни по крет ко ји се раз ви јао у Хр ват ској по чет ком два де се тог ве ка под 

ути ца јем Ма са ри ка, ни је ухва тио ду бљег ко ре на у Бо сни. Би ло је при-

ста ли ца „сит ног“ ра да, али су се они убр зо од вра ти ли од то га по сла 

и по че ли тра жи ти дру ге ме то де ра да. Не сум њи во, то је до каз спе ци-

јал них и на ро чи тих од но са у зе мљи. Фе у да ли зам, и све што је с тим 

у ве зи, тра жи ли су дру ге ме то де бор бе. Оста ло је и при ста ли ца „сит-

ног“ ра да, али се они баш због сво га ста ва не мо гу убро ја ти у „Мла ду 

Бо сну“. Вла ди мир Га ћи но вић, нај а у тен тич ни ји ту мач иде ја „Мла де Бо-

сне“ и исто вре ме но њи хов се јач, го во ре ћи о сит ном ра ду ка же: „Не 

мали рад не го бор ба, не мир, но рат и по бе да, рад у жуч ној бор би и мир 

у ве ли кој по бе ди“.18 То про по ве да „Мла да Бо сна“. Друк чи је ре че но: 

не са мо рад – ма ко ли ко по зи ти ван био, не го ре во лу ци о нар ни рад. 

По ли тич ки, Га ћи но вић ква ли фи ку је си тан рад ова ко: „По зна то опор-

ту ни стич ко схва та ње љу ди и ства ри раз ви ја по гле де „сит ног“ ра да“.19

Ве ћи зна чај ни ути цај на „Мла ду Бо сну“ има ла је на ци о на ли стич ка 

омла ди на, ко ја се одво ји ла у пр вој де це ни ји два де се тог ве ка од на пред-

не, и ко ја је ме сто кул тур ног ра да по ста ви ла као свој глав ни за да так 

по ли тич ку бор бу за осло бо ђе ње Ју жних Сло ве на и ства ра ње ју го сло-

вен ске за јед ни це. Ова гру па, ко ја се пр во оку пи ла око беч ке „Зо ре“, 

а ка сни је ство ри ла и сво је по себ не ор га не у За гре бу, Спли ту и Пра гу, 

по мо гла је „Мла дој Бо сни“ да на ђе је дан при ви дан из лаз из су прот -

но сти на ко је је на и ла зи ла у свом ужем окви ру де ло ва ња, али је и то 

би ло ма ло да јој по мог не да на ђе ре ше ње за со ци јал не су прот но сти 

ко је су по сто ја ле у том истом окви ру, и због то га је ра зу мљи во што је 

ова мо ра ла да их тра жи у ино стран ству и у исто ри ји на ро да са слич-

ном со ци јал ном струк ту ром.

И стра ни ути ца ји би ли су ра зно вр сни. Ре кли смо да „Мла да Бо-

сна“ ни је има ла сво ју чвр сту ор га ни за ци ју, ни ти је има ла од ре ђен со-

ци јал ни и по ли тич ки про грам. То је би ла јед на гру па у тра же њу. Ње на 

иде о ло шка осно ва би ла је на ци о нал на ре во лу ци ја, али ње на иде о ло-

шка струк ту ра би ла је нај о бич ни ји скуп ра зних фраг ме на та и еле ме-

на та нај ра зно ли ки јих со ци јал них, по ли тич ких и еко ном ских те о ри ја 

и фи ло зо фи ја.

То по све до ча ва ли те ра ту ра ко јом су се ба ви ли ње ни чла но ви. 
Вла да Га ћи но вић, пр во сав у на ци о на ли стич ком за но су, брзо се то га 

18  Вла ди мир Га ћи но вић: „Бог дан Же ра јић“, Спо ме ни ца, с. 44.

19  Цит. де ло, с. 48.
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осло ба ђа и раз ви ја да ље. По ли тич ки, он је под ути ца јем ру ских есе-

ра, фи ло зоф ски он је пот пу но под ути ца јем Ги јоа, ко га на зи ва: „наш 

ми сли лац и наш пје сник. Пле ме ни ти учи тељ и див ни вођ мла дих ду-

хо ва“.20 Да ни ло Илић пре во ди Ба ку њи на, Ан дре је ва и Гор ког (вр ло ка-

рак те ри стич ну сим бо лич ну при чу о Дан ко вом кр ва вом ср цу), Бог дан 

Же ра јић је, по Вла ди ми ру Га ћи но ви ћу, „пе сни ке сло бо де учио на и-

зуст, знао Кар ду чи ја и Над зо на“. Чи тао је и сво јим дру го ви ма пре по-

ру чи вао Кро пот ки на, Ча бри но вић је чи тао пр во мно го со ци ја ли стич ку, 

а за тим анар хи стич ку ли те ра ту ру. Јо ван Жи ва но вић је сту ди рао Ги јоа, 

Тар да, Дирк хе ма, Ба ку њи на и Кро пот ки на. Да ни ло Илић из ве шта ва 

Га ћи но ви ћа да се у кру жо ку чи та ју Скер лић, Чер ни шев ски, Степ њак, 

Кро пот кин.21 По ли ци ским пре тре си ма код чла но ва „Мла де Бо сне“ по-

сле атен та та про на ђе не су књи ге и бро шу ре Марк са, Ба ку њи на, Кро-

пот ки на, Бе бе ла, Ка уц ког, Степ ња ка итд.

Би ло је то све тра же ње пу та. Сна ла же ње у јед ној си ту а ци ји ко ја 

је ва пи ла за ак ци јом. Сви су би ли спрем ни за ак ци ју, сви су осе ћа ли 

ње ну по тре бу – са мо је пи та ње би ло, ка ква тре ба да бу де. На то пи та-

ње тра жи ли су од го вор и у Бе о гра ду, и у За гре бу, и у Пра гу и по це лом 

све ту. Га ћи но вић, Жи ва но вић, Же ра јић, Илић, Сли јеп че вић и дру ги пу-

ту ју, тра же и сту ди ра ју. Мла ђи дру го ви че ка ју њи хо ву реч, реч Ср би је 

и Евро пе. По кру жо ци ма се гро зни ча во и са ужа ре ним очи ма ди ску ту је. 

Сва ка реч је те шка и ва жна, сва ка ми сао је до бро до шла, сва ки пред лог 

је пред мет озбиљ ног и жи вог рас пра вља ња. Бор ба, али ка ква? С ким, 

ка да и ка ко? Без број пи та ња и низ од го во ра ис пре ту ра них и ис пре-

ме шта них: при слу шки ва них на се лу, ис трг ну тих из се бе, са ве то ва них 

у Бе о гра ду, утвр ђе них у За гре бу и Пра гу, на у че них из књи га и чла на ка 

ве ли ких и све тлих при ме ра ве чи те бор бе.

Од го во ри ли су 28 ју на 1914, иако ни су би ли на шли сви је дан 

од го вор. Ствар ност је би ла ја ча од њих, до га ђа ји су се бр же раз ви ја ли 

не го њи хо во са зна ње, за да ци су би ли ве ћи не го њи хо ве мо ћи. За сит-

ни ре а ли зам би ли су су ви ше ја ки, за ре во лу ци о нар ни ре а ли зам би ли 

су су ви ше сла би.

Је ди но су зна ли с ким не мо гу. И то су гла сно и ја сно го во ри-

ли. Ни су мо гли и ни су хте ли са они ма ко ји су се одво ји ли од на ро да, 

ко је му се на жа лост ни они са ми ни су уме ли при бли жи ти, иако ни су 

бе жа ли од ње га. Ми сли ли су да ра де за ње га, ма кар и без ње га. И то је 

би ло нај глав ни је пи та ње на ко је ни су уме ли на ћи од го вор.

(Крај) Веселин Маслеша

20  „Да на шњи ца и Мла да Бо сна“, с. 54.

21  На пор, Пе ра Сли јеп че ви ћа: „Мла да Бо сна“, с. 200.
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По ли ти ка, 26. ју н 1954.

ЧЕ ТР ДЕ СЕТ ГО ДИ НА ОД СА РА ЈЕВ СКОГ АТЕН ТА ТА. 

БЕ ЛЕ ШКЕ О АТЕН ТА ТУ

Пре че тр де сет го ди на, 28. ју на 1914, Га ври ло Прин цип и ње го ви 

дру го ви из вр ши ли су у Са ра је ву атен тат на аустри ског пре сто ло на-

след ни ка Фер ди нан да, из ра жа ва ју ћи на тај на чин ре волт на ро да Бо сне 

и Хер це го ви не про тив аустро у гар ске оку па ци је.

По во дом 40-го ди шњи це овог, за на шу нај но ви ју исто ри ју ве о ма зна-

чај ног до га ђа ја, ре дак ци ја „По ли ти ке“ об ја ви ће ових да на из ве стан број 

на пи са ка ко би пот се ти ла чи та о це на ње га и, илу стру ју ћи га, до при не ла 

свој део оној по ча сти ко ју мла дим ре во лу ци о на ри ма, чла но ви ма Мла де 

Бо сне, ука зу ју да нас сви ју го сло вен ски на ро ди.

Не где дру гом по ло ви ном ме се ца мар та 1914 го ди не Не дељ ко 

Ча бри но вић, та да за по слен у Др жав ној штам па ри ји у Бе о гра ду, до био 

је пи смо. Ње го во име и адре са на ко вер ти (ка фа на „Злат на мо ру на“ – 

Зе ле ни ве нац) би ли су от ку ца ни пи са ћом ма ши ном, а пре ко мар ке био 

је оти снут жиг от прем не по ште Зе ни ца. У ко вер ти са мо је дан исе чак 

из но ви на у ко ме се у не ко ли ко ре да ка ја вља ло о до ла ску над вој во де 

Фер ди нан да на вој не ма не вре у Бо сну и о ње го вом све ча ном ула ску 

у Са ра је во на сам Ви дов дан. И ни шта ви ше, ни ре чи, ни пот пи са. Са мо 

ис под то га пи са ћом ма ши ном: Здра во!

Ча бри но вић је ста вио пи смо у џеп и уве че га у ка фа ни по ка зао 

Га ври лу Прин ци пу.

– То је по ру ка од на ших дру го ва – ре као је Прин цип. – Пре сто ло-

на сљед ник до ла зи у Бо сну, а на на ма је да га не пу сти мо на траг у Беч.

– А ко ће то из ве сти?

– Ја, ти, Да ни ло Илић.

Ка сни је су и Триф ку Гра бе жу по ка за ли пи смо.

Та да још ни су зна ли да је тај исе чак из за гре бач ког „Ср бо бра на“ 

од 17. мар та из ре зао учи тељ Ми хај ло Пу ша ра и по слао.

*
Из Бе о гра да 28. ма ја по ла зе Прин цип, Ча бри но вић и Гра беж. И 

оруж је је с њи ма. Они сти жу у Са ра је во 4. ју на. По зван је и Мех мед-

ба шић из Сто ца. У Са ра је ву су и Цвјет ко По по вић и Ва со Чу бри ло вић. 

Шест чла но ва „Мла де Бо сне“, две трој ке.

У за би тим ка ва ни ца ма они до у де та ље раз ра ђу ју план атен та-

та на Фер ди нан да. Илић је ор га ни за тор. Код ње га у ста ну са кри ве но 

је и оруж је.
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Уве че уочи атен та та у Или ће вом ста ну све је спрем но. Сва ки зна 
сво је ме сто. Шест мла дих љу ди ко ји во ле свој на род и сво ју зе мљу и из 
дна ду ше мр зе не при ја те ља, шест хе ро ја ко ји не це не свој жи вот, шест 
бом би и че ти ри ре вол ве ра.

Жив не ће про ћи!

*
Био је леп и сун чан дан – Ви дов дан 1914 го ди не. По плоч ни ци ма 

ули ца ко ји ма ће про ћи над вој во да са Со фи јом ста јао је свет. Ту су би-
ли и атен та то ри. На оба ле по ред Ми љац ке, пред да на шњом Фи ли ја лом 
На род не бан ке, на ла зио се Мех мед ба шић, не што да ље Чу бри ло вић. 
Код Ћу му ри је ћу при је Цвјет ко По по вић и Ча бри но вић, код Ла тин ске 
ћу при је (Прин ци пов мост) Прин цип и код Ви јећ ни це Гра беж.

У де сет са ти, уз сал ву из 21 то па, са Ма ри јин дво ра по шла је по-
вор ка ауто мо би ла. У тре ћем су се во зи ли Фра њо Фер ди нанд, ње го ва 
мор га нат ска же на Со фи ја Хо хен берг, По тјо рек и гроф Ха рах.

По вор ку су про пу сти ли Мех мед ба шић и Чу бри ло вић. Ча бри но-
вић од вр ће бом бу, уда ра њо ме у зид над Ми љац ком и ба ца је у ауто-
мо бил. Фер ди нанд је до че ку је ра ме ном и од ба цу је. Пра сак. У иду ћем 
ауто мо би лу ра њен је пу ков ник Ме ри ци и не ко ли ко ли ца на ули ци. Ча-
бри но вић ска че у ре ку, гу та ци јан ка лиј и че ка смрт ко ја не до ла зи. За 
њим ска чу, хва та ју га, ту ку и из во де на су прот ну оба лу.

Ауто мо би ли сти жу пред Већ ни цу. Гра до на чел ник по чи ње да чи-
та по здрав ни го вор. Фер ди нанд је бе сан, пре ки да га:

– Ја до ла зим као гост, а ви ме до че ку је те бом ба ма. То је скан дал!

Он се око мио и на По тјо ре ка, али га овај уми ру је:

– Зар ми сли те да је Са ра је во пу но убо ји ца?

Фер ди нанд од у ста је од да љег про ла ска кроз град. Он хо ће да иде 
у бол ни цу да по се ти ра ње ног ађу тан та.

Ауто мо бил се окре ће. На ста је гу жва. Гра беж је сте шњен у го ми-
ли и не мо же да из ве де де ло.

Шо фер пр вог ауто мо би ла на по врат ку низ оба лу не зна за про-
ме ну про гра ма. Он за ви ја у ули цу Фра ње Јо си фа (Ју го сло вен ске на род-
не ар ми је), а за њим и Фер ди нан дов ауто мо бил. Ту за ста је. Прин цип, 
ко ји се на ла зи све га ко рак-два да ле ко, ва ди ре вол вер и мир но га ђа. 
Пр ви и дру ги ме так по га ђа ју Фер ди нан да. Тре ћи је на ме њен По тјо-
ре ку, али уби ја Со фи ју, ко ја се на гло ди гла. Прин цип ис пу шта бом бу 
и гу та ци јан ка лиј. Бом ба не екс пло ди ра, ци јан ка лиј не де лу је. По ли-
ци ја и аген ти на ва љу ју на ње га. Уда ра ју га го лим са бља ма, кун да ци ма, 
но га ма и во де у по ли ци ју.

Ауто мо би ли се окре ћу и ју ре у ко нак. Фер ди нанд и Со фи ја ле-
же не по мич ни.
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*
За пре па шће ње и не из ве сност. Да ли су жи ви? Пр во из да ње ли-

ста „Са ра је во Таг блат“ ја вља да је Фер ди нанд са мо ра њен. Пет ми ну та 
доц ни је из ла зи „Бо сни ше Пост“ са цр ним об ру бом. Фер ди нанд и Со-
фи ја су мр тви.

По смрт но зво но би је са ка те дра ле. Ски да ју се др жав не и ве ша ју 
цр не за ста ве. Те ле гра ми ју ре у Беч, у све пре сто ни це све та.

Пр ва Потјоре ко ва де пе ша упу ће на у Беч ја вља са мо за смрт над-
вој во де. Со фи ју уоп ште не по ми ње. Ми ни стар Би лин ски је два до би ва 
те ле фон ску ве зу са Са ра је вом и са зна је да су обо је мр тви. Ту вест ја-
вља Фра њи Јо си фу у лет њи ко вац Ишл.

Не мач ки цар Ви љем II, кад на јах ти „Ме те ор“ у Ки лу са зна је за 
атен тат, оста је пре не ра жен и блед, без ре чи.

У Ита ли ји олак ша ње, па и ра дост. У јед ном би о ско пу у Ри му пу-
бли ка на те ру је ор ке стар да сви ра кра љев ски марш.

Ита ли јан ски ми ни стар ино стра них по сло ва Сан Ђу ли ја но из ја-
вљу је: „Атен тат је ужа сан, али га свет ски мир не ће опла ки ва ти.“

Ру ски ам ба са дор у Ри му ја вља ру ском ми ни стру ино стра них 
по сло ва Са зо но ву: „Са не го до ва њем ко је је у ов да шњим по ли тич ким 
кру го ви ма иза звао атен тат, ме ша се осе ћај осло бо ђе ња од не из ве сне 
опа сно сти.“

По ли ти ча ри ве ру ју да су смр ћу ра то бор ног Фер ди нан да по ве-
ћа не ак ци је за мир.

У Аустри ји и Тр сту др жав на рен та, ко ја је до та да ко ти ра ла 72 
кру не, на дан по ги би је Фер ди нан да ска че на 100 кру на.

*
Из Бе ча у Бер лин ша љу оп ши ран ме мо ран дум о по ли тич кој кри-

зи на Бал ка ну и ца ре во пи смо.

– Сад или ни кад! – уз ви ку је Ви љем.

На ђен је по вод за ду го при пре ма ни рат. Са ста вља се срам ни ул ти-
ма тум Ср би ји и пре да је 23. ју ла. Три де се тог ју ла Бе о град је бом бар до ван.

По чео је Пр ви свет ски рат.

Д. Пи ља
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Политика, 27. јун 1954.

НАШ НАЦИОНАЛИЗАМ

[Одломак из уводника „Наш национализам“, објављеног у „Звону“, 

год. I, број 4, од 15. јуна 1914, написан 13 дана пред атентат.]

Наш је по крет на и шао на сим па ти је свих сло бо до ум ни јих, на-

пред них де мо крат ских, еле ме на та на сло вен ском ју гу, али на ши дру-

го ви око „Гла са Сло бо де“,1
22 про тив чи јег је рђа вог ра да упе рен чи тав 

наш по крет, ћу те као да су им уста за ли ве на зла том рад нич ких фон до-

ва и, као ној, пла шљи во за вла че гла ву у пе сак да не ви де жа ло сни ко-

нац сво га ко ри сто љу би вог ра да, ко јим су дис кре ди то ва ли со ци ја ли зам 

у Бо сни и Хер це го ви ни. И ни је ни чу до што је да нас у овим зе мља ма 

та ко при гу ше на ова бо га та и плод на иде ја со ци ја ли зма.

Док на ше ов да шње пар ти ске во ђе ћу те, не бри ну ћи се о це па њу 

Со ци ја ли стич ке стран ке и не мо гу ћи оправ да ти сво је го то ван ске ге-

сто ве, до тле нам ја вља ју из Бе о гра да да су „Рад нич ке но ви не“ по во дом 

по кре та ња на шег ли ста ста ви ле не ка кве при мед бе гле де на ци о на ли зма. 

Ово га пу та же ли мо, и ра ди на ших не ких при ја те ља ко ји ма ни је то још 

ја сно, да об ја сни мо наш од но шај пре ма ов да шњем вођ ству Со ци јал-

-де мо крат ске пар ти је и на ци о на ли зму.

Ин тер на ци о на ли зо ва ни ка пи та ли зам иза звао је ин тер на ци о на-

ли зам про ле та ри ја та. Али ка ко со ци ја ли сти уда ра ју по ка пи та ли сти ма, 

а ови су обич но зва нич ни прет став ни ци на ци о на ли зма и бра не и не-

пре ста но спо ми њу на ци о на ли зам, то из гле да да со ци ја ли сти уда ра ју на 

на ци о на ли зам, а по го то ву реч ин тер на ци о нал ни мо же да се схва ти као 

ан ти на ци о нал ни или бар ана ци о нал ни. А оно се код нас у исти ну ова-

ко и схва ти ло, јер је слу чај хтео да нам со ци ја ли зам до не су стран ци, 

ко ји ни су има ли об зи ра пре ма на шем на ци о на ли зму.

Јед ном не слу ће ном ја ком сна гом из био је рад нич ки по крет овде, 

успе шно про ве де ним ге не рал ним штрај ком, и као гро мо ви сна жне ре-

чи на ве ште ња но ве бор бе про тив еко ном ског под јарм љи ва ња про бу ди-

ле су ду бо ко за ко па не ин стинк те на шег бор бе ног на ро да, а до но си о ци 

со ци ја ли зма, иден ти фи ко ва ни рад нич ки по крет са со ци ја ли змом, си-

сте мат ски су уби ја ли на ци о нал но осје ћа ње.

Со ци ја ли зам Кар ла Марк са, чи је смо ми шље ње о бал кан ским 

на ро ди ма до не ли у про шлом бро ју, и ко ји се бо ри про тив ко ло ни јал не 

по ли ти ке за ро бљи ва ња, а за ауто но ми ју по је ди них на ро да и пра во са-

мо о пре де љи ва ња, на ше су гла ве ши не со ци ја ли стич ког по кре та ис кри-

ви ле то ли ко да го во ре да смо ми Бо сан ци срећ ни што смо ко ло ни ја...

1 „Глас Сло бо де“, ор ган Соц. дем. стран ке Б. и Х. по кре нут 1898 г.
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Про тив ни ци свих шо ви ни стич ких стра сти, ми, као ту ма чи пра-
во га со ци ја ли зма, сма тра ли би зло чин ство[м] не жи го са ти ре чи на ших 
„во ждо ва“ кад го во ре да би за Цр ну Го ру бо ље би ло да је оку пи ра ко ја 
ве ле власт. Ово не са мо да се не сла же са ра дом бал кан ске со ци јал не 
де мо кра ти је на Бал кан ској Фе де ра тив ној Ре пу бли ци, не го се про ти ви 
само[м] со ци ја ли зму ко ји за шти ћа ва сла бе на род но сне ма њи не од под-
јарм љи ва ња ја чих и ве ћих на ро да. Ми не зна мо уко ли ко је то стра ни 
ути цај на на ше вод ство пар ти је, али зна мо да се и сам де ле гат Соц. де-
мо крат ске стран ке друг Ту цо вић на ин тер нац. со ци ја ли стич ком кон-
гре су у Ко пен ха ге ну 1910, жа лио на аустри ске дру го ве ко ји су за вре ме 
анек си о не кри зе вр ло сла бо по ма га ли бор бу ср би јан ских со ци ја ли ста 
про тив осва јач ке по ли ти ке вла де мо нар хи је. Друг Ту цо вић је пре ба-
цио не мач ким со ци ја ли сти ма да су се дис кре ди то ва ли у очи ма срп ског 
рад ни штва, јер се не за у зи ма ју до вољ но за ма ле бал кан ске на ро де, ко ји 
су при ти сну ти кан џа ма ве ли ких си ла. Ра зу ми је се да со ци ја ли зам ми-
сли у пр вом ре ду ши ро ке на род не и рад нич ке сло је ве. А у Ср би ји, где 
не пре ти опа сност по ти ски ва ња до ма ћег еле мен та од стра них као код 
нас у Бо сни, мо же та ши ро ко гру дост и ин тер на ци о нал на со ли дар ност 
да бу де мно го ши ра и ве ћа не го што би мо гла би ти код нас, где нам 
стран ци на ту ра ју чак и сво ја обе леж ја: је зик, пи смо и др.

Пло до ви ова ко лу до во ђе ног со ци ја ли зма код нас је су опа да ње 
со ци ја ли стич ке све сти и код оних син ди ка та ко јих су се во ждо ви чвр-
сто при хва ти ли да их екс пло а ти шу...

Да ни ло Илић
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Политика, 27. јун 1954.

САРАЈЕВСКИ АТЕНТАТ 1914–1954

Од Са ра јев ског атен та та 1914 го ди не раз два ја нас епо ха од 40 

го ди на, ко ју су ис пу ни ла два свет ска ра та и ве ли ка со ци ја ли стич ка 

ре во лу ци ја, ко ја од ок то бра 1917 по тре са са вре ме ни свет. То је и по 

вре ме ну и по зби ва њи ма до во љан раз мак да би смо мо гли стро го-на-

уч но, кри тич ки про у чи ти ње гов по ста нак и зна чај за исто ри ју на ро да 

Ју го сла ви је.

И до сад је мно го пи са но о Са ра јев ском атен та ту, и код нас и на 

стра ни, на ро чи то у ве зи с ве ли ком ди ску си јом ко ја се во ди ла по сле 

1918 о то ме ко је крив за по че так Пр вог свет ског ра та. Та ко је сен ка 

ис то ри ске по за ди не по чет ка овог ра та у ве зи са атен та том то ли ко па-

да ла на сам до га ђај да је ба ца ла до не кле у за се нак на шу уну тра шњу 

исто ри ску про бле ма ти ку по ве за ну с њим. Ова јед но стра ност при про-

у ча ва њу исто ри је Са ра јев ског атен та та би ла је по ја ча на код нас и чи-

ње ни цом да је у ве зу с њим до во ђе на и тај на офи цир ска ор га ни за ци ја 

у Ср би ји „Цр на ру ка“. Из тих раз ло га ду го го ди на ни је мо гло по че-

ти при ку пља ње и об ја вљи ва ње це ло куп не ис то ри ске гра ђе о Са ра јев-

ском атен та ту, ни ти се то пи та ње мо гло об ра ди ти стро го објек тив но 

и кри тич ки. Ус то су и по је ди ни ме мо а ри сти и пи сци о атен та ту да ва-

ли сво јим лич ним при ка зи ва њи ма и опи си ма љу ди и до га ђа ја пре у зак 

оквир не тру де ћи се да об у хва те це лу ис то ри ску про бле ма ти ку. По не где, 

и код нас и на стра ни, ја вља се тен ден ци ја за сен за ци о на ли стич ким 

или кри ми нал но–ро ман ским.

Ме ђу тим, Са ра јев ски атен тат има сво ју уну тра шњо по ли тич ку 

и спољ но по ли тич ку стра ну. Ње гов зна чај у ве зи с по чет ком Пр вог свет-

ског ра та до вољ но је ис так нут. Ма ње је об ра ђи ва на на ша уну тра шња 

по ли тич ка ис то ри ска по за ди на. За то ћу се на њој ви ше за др жа ти.

Пр во је и основ но што се мо ра при том ис та ћи да је Са ра јев ски 

атен тат био ло гич на по сле ди ца ис то ри ског су ко ба ју жно сло вен ских 

на ро да и Хаб збур шке мо нар хи је. У XIX ве ку, слич но дру гим европ-

ским на ро ди ма, и ми ула зи мо у бор бу за сво ју на ци о нал ну не за ви сност. 

Хаб збур шка мо нар хи ја др жи та да до бар део на ших зе ма ља под сво јом 

вла шћу. За то је не ми нов но мо ра ла би ти глав ни про тив ник на ших осло-

бо ди лач ких те жњи. У Бо сни и Хер це го ви ни она се 1878 по ја вљу је као 

ка пи та ли стич ка осва јач ка ко ло ни јал на си ла с те ме љи то раз ра ђе ним 

пла но ви ма сво га да љег при вред ног и по ли тич ког про ди ра ња на Бал кан. 

Та ко оста је Аустро-Угар ска пре ма на ма све до сво га сло ма 1918 го ди не. 

За то ни је чу до што је ње на ко ло ни јал на по ли ти ка у при вре ди, по ли ци-

ска сте га у упра ви и њен пр о ти вју жно сло вен ски став у ме ђу на род ној 
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по ли ти ци уоп ште, по сле 1878 го ди не иза зи вао код нас ста лан и упо ран 

от пор. По сле анек си је Бо сне и Хер це го ви не 1908, ја сно је би ло сва ко ме 

да се ју жно сло вен ско пи та ње не мо же ре ши ти без оп штег об ра чу на са 

Хаб збур шком мо нар хи јом и ње ном ди на сти јом. За то уче ста ва ју су ко-

би из ме ђу нас и њих, из го ди не у го ди ну по о штра ва се бор ба, во ђе на 

у сви ма ју жно сло вен ским зе мља ма од свих ју жно сло вен ских на ро да, 

већ пре ма њи хо вом дру штве ном раз вит ку, по ло жа ју и тра ди ци ји.

У то до ба ја вља се у на шим зе мља ма ве ли ки ју жно сло вен ски ре-

во лу ци о нар ни омла дин ски по крет. Но сио га је нај мла ђи школ ски на-

ра штај пред Пр ви свет ски рат 1914. го ди не. Узро ци ње го ва по стан ка 

исто су та ко ра зно вр сни као и ути ца ји под ко ји ма се раз ви јао и иде је 

ко је је за сту пао. Ма да овај омла дин ски по крет не ма из гра ђен про грам, 

је дин стве ну иде о ло ги ју и ор га ни за ци ју, ипак су код ње га већ уоб ли че-

ни по гле ди на основ не про бле ме сво га вре ме на. Он је про тив на ци о-

нал не ис кљу чи во сти и шо ви ни зма, ши ро ко ју жно сло вен ски. У бор би 

про тив вер ског фа на ти зма и кул тур не за о ста ло сти, овај по крет био је 

на пре дан, ан ти кле ри ка лан, со ци јал но-по ли тич ки про гре си ван, а пре-

ма Аустро-Угар ској не по мир љив, ре во лу ци о на ран; про по ве дао је ње но 

уни ште ње и ства ра ње за јед нич ке др жа ве свих Ју жних Сло ве на.

У Бо сни је овај омла дин ски по крет, ина че по знат под име ном 

„Мла да Бо сна“, као и у оста лим на шим зе мља ма, имао сво јих осо бе-

но сти ко је су про ис ти ца ле из ње ног дру штве но-по ли тич ког раз вит ка 

и по себ ног по ло жа ја као пре ла зне, ме ша не срп ско-хр ват ске обла сти. 

За то се код бо сан ске ре во лу ци о нар не омла ди не пре 1914. укр шта ју 

кул тур ни и по ли тич ки ути ца ји свих ју жно сло вен ских на ро да и на и ла-

зе на од јек до га ђа ји свих ју жно сло вен ских зе ма ља, по чев од кул тур них 

ак ци ја, пре ко де мон стра ци ја и атен та та у мо нар хи ји, до са рад ње с на-

пред ним омла дин ским и кул тур ним кру го ви ма и уског по ве зи ва ња са 

На род ном од бра ном и ре во лу ци о нар ним офи цир ским кру го ви ма око 

„Цр не ру ке“ у Ср би ји.

Све се то по сле 1908 пре пли ће у Бо сни у јед но не раз мр си во клуп-

ко ко је за хва та чи тав њен омла дин ски на ра штај у епо хи из ме ђу 1903–

–1914. То тим ви ше што су и ње на уну тра шња со ци јал на и по ли тич ка 

пре ви ра ња, ве ли ки рад нич ки штрајк 1906, бу на се ља ка ра ди ре ша ва ња 

аграр ног пи та ња 1910, бор ба про тив вој не упра ве и по ли ци ске сте ге 

у зе мљи, би ли по во љан основ за ре во лу ци о ни са ње ње не школ ске омла ди не.

У вре ме о ко ме го во ри мо Аустро-Угар ска је би ла моћ на ка пи та-

ли стич ка европ ска си ла с ја ком вој ском и до бро ор га ни зо ва ном упра-

вом. Ми смо би ли ма ли, раз је ди ње ни, с не раз ви је ном ма ло гра ђан ском 

сре ди ном. Та да се ни је мо гло ни го во ри ти о не кој до бро ор га ни зо ва ној 

бор би ма са про тив осва ја ча. За то је ра зу мљи во што је ре во лу ци о ни са на 
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омла ди на мо ра ла при бе га ва ти ин ди ви ду ал ној ак ци ји атен та ти ма. Јер 

ак ци је ове вр сте ја вља ју се у та квим за о ста лим гра ђан ским сре ди на ма, 

про тив до бро ор га ни зо ва не др жав не вла сти; а код нас је то још би ло 

по ја ча но скло но шћу на шег чо ве ка ова квој вр сти бор бе и очу ва ној тра-

ди ци ји: Ко со во – Ми лош Оби лић.

За то се још мно го пре 1914 го ди не ја вља ју по Бо сни иде је о атен-

та ти ма, на ро чи то по сле 1908. По не где се оста ло на пла ни ра њу, не кад 

се по ку ша ва ло ства ра ње ор га ни за ци ја па се од у ста ло или су ста ри ји 

и озбиљ ни ји ква ри ли ствар, али се по не где пре шло и на де ло. Сту дент 

Бог дан Же ра јић пу ца у Са ра је ву 1910 на ге не ра ла Ва ре ша ни на, сту дент 

Лу ка Ју кић вр ши у За гре бу 1911 атен тат на ко ме са ра у Хр ват ској Цу-

ва ја. Бал кан ски ра то ви 1912–1913 по ве ћа ва ју за тег ну тост из ме ђу нас 

и Аустро-Угар ске. Уко ли ко је Беч ви ше при бе га вао по ли ти ци ван ред-

них ме ра и ко ме са ри ја та уну тра и спре ма њу ра та про тив Ср би је спо-

ља, уто ли ко ра сте от пор код ју жно сло вен ских на ро да, на ро чи то код 

њи хо ве омла ди не. Атен та ти по ста ју че шћи: Дој чи ћев и Ше фе ров у За-

гре бу и по след њи, нај у спе ли ји по по сле ди ца ма и зна ча ју, Прин ци пов 

у Са ра је ву 28 ју на 1914.

Као што се ви ди, Са ра јев ски атен тат је био не ми но ван за вр ше-

так раз вит ка на шег су ко ба са Аустро-Угар ском. Он ни је ис кљу чи вао 

де ло јед ног чо ве ка, јед не гру пе љу ди или јед не ор га ни за ци је, не го из-

раз оп штег рас по ло же ња осло бо ди лач ких те жњи на ших на ро да пред 

Пр ви свет ски рат 1914. До то га би ра та до шло бе сум ње и без Са ра јев-

ског атен та та. До са да шња про у ча ва ња ње го вих узро ка објек тив но су то 

утвр ди ла. Им пе ри ја ли стич ка епо ха европ ске исто ри је, ко ја је по че ла 

фор ми ра њем Не мач ког Рај ха 1870, би ла је у зна ку при вред не и по-

ли тич ке бор бе им пе ри ја ли стич ких свет ских си ла. За то се она мо ра ла 

за вр ши ти ве ли ким свет ским су ко бом из ме ђу тих си ла.

У тај су коб и ми смо би ли уву че ни бо ре ћи се про тив јед не од 

тих им пе ри ја ли стич ких си ла, Аустро-Угар ске. Бор бу ни смо мо гли из-

бе ћи, а у њој смо при ме њи ва ли она сред ства ко ја су нам пре ма на шем 

раз вит ку и сна зи ста ја ла на рас по ла га њу. Јед но од та квих сред ста ва су 

би ли и атен та ти.

По во дом Са ра јев ског атен та та по чео је 1914 Пр ви свет ски рат. 

С тим се ве зао не са мо атен тат, не го и узрок због ко га је до ње га до-

шло, те жња на ших на ро да за на ци о нал ном не за ви сно шћу, за тај рат 

и за по сле ди це ко је ће из ње га про ис те ћи за са вре ме ни свет. Ту лежи 

ис то ри ски зна чај Са ра јев ског атен та та. С то га ста но ви шта га тре ба про-

у ча ва ти и ту тре ба тра жи ти ње го во ме сто у на шој но ви јој исто ри ји.

Био сам је дан од уче сни ка у Са ра јев ском атен та ту, по зна вао сам 

љу де ко ји су га спре ма ли, ор га ни зо ва ли и из вр ши ли. Ни ко не уме бо ље 
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да це ни њи хов хе ро и зам и по жр тво ва ност. Ипак ми слим да ће се и њи ма 
бо ље слу жи ти ако се пре ђе с до са да шњег ме мо ар ског, по не кад су ви ше 
уског при ка зи ва ња љу ди и до га ђа ја око атен та та, на ши ро ку свет ску 
ис то ри ску по за ди ну су ко ба ве ли ких си ла и укла па ња на по ра на ших 
на ро да у те бор бе да из во ју ју и очу ва ју сво ју не за ви сност.

Да нас за та кав по сао по сто је сви по треб ни објек тив ни и су бјек-
тив ни усло ви. Ме ђу тим, они тра же на по ран ис тра жи вач ки рад на ше 
мо дер не исто ри о гра фи је. Ни је ла ко про у чи ти до ба у на шој исто ри ји 
ко је је прет хо ди ло атен та ту. А оно је та ко за ни мљи во и та ко ва жно. 
На ро чи то би тре ба ло об ра ди ти исто ри ју ре во лу ци о нар ног омла дин-
ског по кре та пре 1914 го ди не. Ва жан и ина че због сво га оп ште ју жно-
сло вен ског ка рак те ра и про гре сив но сти, он за слу жу је да бу де ви ше но 
до са да про у ча ван упра во у ве зи са Са ра јев ским атен та том, јер су из 
ње го ве сре ди не из и шли 28 ју на 1914.

Ва са Чу бри ло вић



Један век расправа о Сарајевском атентату

149

Политика, 27. јун 1954.

ПРИНЦИП И ГАЋИНОВИЋ

Сећање на њихове састанке у Београду на Зеленом венцу

По чет ком ју ла 1912, по ред Га ври ла Прин ци па и Триф ка Гра бе жа, 

у Бе о гра ду се на ла зи ло још не ко ли ко ђа ка из Бо сне, чла но ва по кре-

та „Мла да Бо сна“. По сле фе бру ар ских де мон стра ци ја у Са ра је ву, исте 

го ди не, тој не ко ли ци ни ђа ка са ра јев ске гим на зи је био је оне мо гу ћен 

из глед за успе шан рад у шко ли, јер су их, као де мон стран те, већ ожи-

го са ли ди рек тор и на став ни ци. Сто га су се они од лу чи ли да пот пу но 

на пу сте да ље уче ње, да са че кају крај школ ске го ди не, да се на иле га-

лан на чин пре ба це у Бе о град, да би као при ва ти сти по ла га ли ис пи те 

у бе о град ским гим на зи ја ма. Та ко су се кра јем ју на 1912 на шли, по ред 

Прин ци па и Гра бе жа, још њих не ко ли ко, а ме ђу њи ма Бо ри во је Јев тић, 

Ми шко Са мар џи ја, Си мо Ми љуш, Да ни ло Ва сић и пи сац овог члан ка. 

Ста но ва ли смо по дво ји ца-тро ји ца у со ба ма по тле у ши ца, а хра ни ли 

се, го то во сви, у та да чу ве ној на род ној ку хи њи Чи ка Ва се „Чо ка ли је“ 

на Зе ле ном вен цу.

*
Пре по нов ног су сре та у Бе о гра ду, Прин цип је упо знао Га ћи но-

ви ћа још с про ле ћа те го ди не, го то во не по сред но по сле по ме ну тих 

фе бру ар ских де мон стра ци ја. То је би ло у ста ну Бо ри во ја Јев ти ћа, где 

су се, по до ла ску Га ћи но ви ћа из Бе ча у Са ра је во, одр жа ва ли са стан ци 

не ко ли ци не чла но ва „Мла де Бо сне“. Су ге стив ни ути цај Га ћи но ви ћа 

на тај скуп мла дих љу ди био је ви ше не го очи гле дан, ре во лу ци о на ран 

и кон спи ра тор ски. На не ко ли ка та ква са стан ка до ла зио је и Прин цип, 

али та да, услед ње го вог го то во де чач ког из гле да, не до вољ но за па жен 

од Га ћи но ви ћа, тим пре што су оста ли уче сни ци би ли две-три го ди не 

ста ри ји од ње га. О ли ку и др жа њу Га ћи но ви ћа на тим са стан ци ма Јев-

тић на јед ном ме сту пи ше:

„По на ра ви ме лан хо лик, по ср цу са вр шен ал тру и ста, по ка рак-

те ру иде ал мо рал не чи сто ће, по ду ши на ци о нал ни иде а ли ста и пе-

сник, он је оста вљао су ге сти ван ути сак у сво јој око ли ни, сво јом по ја вом 

и сво јом ре чи.“

*
Не где сре ди ном ју ла се де ли смо под гу стим ба гре мо ви ма ко ји су 

ства ра ли при јат ну хла до ви ну пред ка фа ном „Злат на мо ру на“, у скло пу 

„Зе ле ног вен ца“. Мо гло је би ти око три са та по под не, ка да је спа ри на 

би ла већ уве ли ко осво ји ла. Пред ка фа ном је био из глед на цео пла то 

Зе ле ног вен ца и дуж це ле та да ње ули це Кра љи це На та ли је. Са про тив-

не стра не, од ме ста где смо се де ли, плоч ни ком је ла га но, го то во тро мо, 
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до ла зио је дан млад чо век ко ји свра ти на шу па жњу упра во сто га што је 
био го то во је ди ни про ла зник у то спар но до ба. Ње го ва по ја ва је би ла 
уто ли ко за ни мљи ви ја што је и по ред вру ћи не био за о гр нут не ком по-
ха ба ном цр ном пе ле ри ном а на гла ви је имао цр ни ше шир ши ро ког 
обо да. Ис под ше ши ра не у ред но су штр ча ле гу сте ви ти це сме ђе ко се. 
Био је кру пан и пле ћат, али не што по гнут. Кад до ђе на оно ме сто плоч-
ни ка, ко је је би ло тач но пре ма на шем сто лу, не зна нац по ди же гла ву 
и оштро нас осмо три. За тим се ма ло осмех ну, па бр зим ко ра ци ма по че 
пре ла зи ти ули цу. У исти мах Јев тић по ви ка, го то во за клик та:

– Ама, Вла до, је си ли то ти? Кад си до пу то вао? За тим ско чи иза 
сто ла, по ђе му у су срет, па га при ве де на шем сто лу.

Био је то Га ћи но вић.

*
Од то га да на све до кон ца ле та, кад је оти шао из Бе о гра да, Вла-

ди мир Га ћи но вић, ко ји је био глав ни пу бли ци ста „Мла де Бо сне“, ни је 
се ви ше одва јао од Прин ци па. Де ша ва ло се да су њих дво ји ца по не ко-
ли ко са ти про во ди ли у ти хим ве чер њим раз го во ри ма, од ма ра ју ћи се 
на Ка ле мег да ну. Већ на кон не ко ли ко да на при ме ти ли смо на Прин ци-
пу зна чај ну про ме ну. До та да жив и ду хо вит у раз го во ру с на ма, увек 
спре ман на дру гар ску ша лу, на ма хо ве го то во де чач ки не ста шан, – од 
по знан ства с Га ћи но ви ћем Прин цип је знат но из ме нио сво је до та да ње 
сва ко днев но др жа ње, свој ма нир у оп хо ђе њу и сво је ра зо но де. Сво је 
до та да ње шти во (ру ску и фран цу ску књи жев ност у срп ском пре во ду), 
и школ ске уџ бе ни ке он за ме ни шти вом ре во лу ци о нар не и дру штве-
но-по ли тич ке те ма ти ке. По ан ти квар ни ца ма Бе о гра да на ла зи и ку пу је 
бро шу ре из ру ске со ци ја ли стич ке ли те ра ту ре.

*
Јед не ве че ри, док смо Јев тић и ја не што раз го ва ра ли о прет сто-

је ћем по ла га њу ма ту ре, Прин цип нас је из не на да пре ки нуо и по чео 
да оду ше вље но го во ри о чу ве ном де лу Чер ни шев ског „Шта да се ра-
ди?“ Где је про на шао наш пре вод то га де ла, ка ко га је на ба вио и кад га 
је про чи тао – о то ме ни је хтео ни шта да го во ри. Због то га смо мо гли 
лако да за кљу чи мо да му је то де ло дао сам Га ћи но вић.

Сре ди ном ав гу ста те го ди не Га ћи но ви ћа је не ста ло из Бе о гра да, 
а на ма је сви ма по ста ло ја сно да је Вла ди мир Га ћи но вић, сна гом сво га 
ре во лу ци о нар ног убе ђи ва ња, пот пу но пре ва спи тао Га ври ла Прин ци па. 
Од по тре бе уче ња школ ских пред ме та и по ла га ња ис пи та, Прин цип се 
пре о ри јен ти сао за не што дру го, круп ни је, зна чај ни је.

Јо ван Па ла ве стра
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Политика, 27. јун 1954

ИЗ ДНЕВ НИ КА ИВЕ АН ДРИ ЋА ОД 8/VI 1912 Г. 

КО ЈИ СУ КОН ФИ СКО ВА ЛЕ АУСТРИ СКЕ ВЛА СТИ У БО СНИ

Да нас је Ју кић по чи нио атен тат на Цу ва ја. Ка ко је ле по да се 
за те жу кон ци де ла и бу не. Ка ко ра до сно слу тим да не ве ли ких де ла. 
И ди же се и го ри хај дуч ка крв. Без чед но сти и до бро те и жр та ва про-
ла зи мој жи вот. Али во лим до бре. Не ка жи ве они ко ји уми ру по тро-
то а ри ма оне све ште ни од срџ бе и ба ру та, бол ни од сра мо те за јед нич ке. 
Не ка жи ве они, ко ји по ву че ни, ћу тљи ви, у мрач ним со ба ма спре ма ју 
бу ну и сми шља ју увек но ве вар ке. А ја то ни сам. А не ка жи ве и они.

*
Го ди не 1915 ја ви ла се те ле гра фом Зе маљ ска вла да у Са ра је ву 

зам. ми нист. фин. у Бе чу: „Иво Ан дрић упра во сти гао и ста вљен под 
стро ги над зор“.

Политика, 27. јуни 1954

ДА НИ ЛУ ИЛИ ЋУ И ЊЕ ГО ВИМ ДРУ ГО ВИ МА

Со ко ли си ви. Ви бес те олу је
Што но се ве сти сун ча ни јех да на,
Где ће мо јед ном слу ти ти сла ву је
У гор дом цве ту за ви чај них гра на.

С Ви си на ва ших сле те ли су бе ли
Ан ге ли, сву да тру ба ма да ја ве:
Не де ље све тле и ви ди ке пла ве
И у храм брат ства ску пе на род це ли.

Из ва ших ср ца – из вул ка на жи вих,
Из би ше ва тре ве ли ке и ле пе,
Ко зо ра ра на сврх ти мо ра си вих.

И сва се ср ца огре ја ше бо нâ,
И у там ни це сту де не и сле пе
Сле пр ша пе сма Спа сов дан ских зво на.

Са ра је во, Држ. бол ни ца   Алек са Шан тић
8–III–1921 г.
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По ли ти ка, 28. ју н 1954.

ТЕ РЕ ЗИН

Из успо ме на за тво ре ни ка у Те ре зи ну

Те ре зин је ста ра твр ђа ва ко ју је Ма ри ја Те ре зи ја са гра ди ла на 

бр ду на ве зе не зе мље... Овај ста ри вој ни за твор имао је три одје ље ња: 

дру го и тре ће дје лио је друм, док је пр во би ло одво је но од дру гог зи-

дом. У пр вом одје ље њу су би ли за тво ре ни ис так ну ти Че си, у дру гом 

Гра беж, Ча бри но вић и Ђу кић, а у тре ћем Прин цип, Стје па но вић и ја... 

Пр ви да ни су би ли стра шни. Ни шта ни сам ра дио, књи га ни сам имао, 

па зи ли су на сва ки наш по крет, ни сам мо гао ни ри је чи про го во ри ти ни 

с ким... Не гве те шке, ла нац кра так, при ли ком сва ког по кре та ка ри ке 

се окре та ле и ра ња ва ле ми но ге. Због то га сам обич но сје дио... Ме ђу-

тим, из да на у дан ста ње је би ло го ре. Хра на све ло ши ја, обро ци све 

ма њи. Пре о бу ку ко ју смо при је до би ја ли сва ких осам да на, са да су нам 

ди је ли ли сва ког мје се ца. Пре ста ли смо до би ја ти и са пун, па се ни смо 

мо гли ни уми ва ти... На дан ше зде се то го ди шњи це вла де Фра ње Јо си па, 

управ ник за тво ра ми је са оп штио да ће ме не и Стје па но ви ћа осло бо ди-

ти не гви, док ће их Прин ци пу за др жа ти, јер – ка ко ре че – Прин цип не 

за слу жу је ни ка кве ми ло сти... Пр ве зи ме оста вљао сам ла нац од не гви 

да но ћу ви си ван кре ве та. Ла нац је из вла чио то пло ту: бу дио бих се сав 

пре мр зао, је два сам успи је вао да ста нем на но ге. Та да сам по ку шао 

да и ла нац увла чим под по кри вач, за гри ја ва ју ћи га при је спа ва ња ру-

ка ма... Прин цип је и да ље остао у не гва ма, чак је и бо ле стан да ни ма 

око ван ле жао на кре ве ту...

...Од за тво ре ни ка сам на ро чи то за пам тио јед ног Је вре ја, ли јеч-

ни ка, ко ји је осу ђен на 20 го ди на ро би је за то што је по ма гао Че си ма 

да се из ву ку од вој не слу жбе. Он је че сто оби ла зио бо ле сног Прин ци па, 

до но сио му ко ма ди ће чо ко ла де или ка ква бо ља је ла, ко је је до би вао 

од ку ће. Ка да је до знао да му се вје ре ни ца уда ла за дру гог, отро вао се. 

Та ко је Прин цип из гу био чо вје ка ко ји га је по ма гао...

...Бо ле стан, Прин цип је све ви ше сла био. Био је за до во љан Ха џи 

Ло ји ном ће ли јом: ра до стан је што је он – по сљед ни за тво ре ник Аустри је 

из Бо сне – смје штен у ће ли ју пр вог ње ног за тво ре ни ка из Бо сне. Јед-

ном, ка да су му бо ло ви до ди ја ли, ре че ми: „Био сам на сло бо ди, по бо-

ље вао сам, чак сам и крв пљу вао. А са да у ово ме ја ду, без хра не и без 

ва зду ха жи вим и ни ка ко не мо гу да умрем и да се ри је шим роп ства“. 

Ни је се на дао да ће до че ка ти крај ра та, али ипак ни је оча ја вао, јер је 

био увје рен да је Аустри ји до шао крај... Ка да је Ру му ни ја об ја ви ла рат 

Аустри ји и Ње мач кој, та се ви јест про ни је ла кроз там ни цу му ње ви том 

бр зи ном. Ка да сам иза шао на шет њу, Прин цип ме је до че као на про зо ру 
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сво је ће ли је: пи тао ме је да ли сам чуо за Ру му ни ју. Ре кох му да знам, 
а он ми он да по ка за ма ли ко мад хље ба, ко ји смо до би ја ли сва ког ју-
тра, и ре че: „Знаш да сам гла дан као и ти, али од ра до сти не мо гу да 
је дем. Са да ће си гур но би ти крај ра ту“. Ре кох му да сту па ње Ру му ни је 
у рат не ће мно го по мо ћи, јер она ни је не ка ква вој нич ка си ла, али он 
ми ре че да се не ра ди о то ме да по мог не, не го о то ме да сви јет ви ди да 
Аустри ја и Ње мач ка не ће по бје ди ти, и да ула зи у бор бу про тив њих. То 
га оду ше вља ва, јер то до ка зу је да на ше на де ни су сан, не го ствар ност...

...Јед ног да на, ка да је Прин цип ле жао у бол ни ци, кљу чар када 
ме је пу стио у шет њу, отво ри вра та ње го ве ће ли је. Ви дио сам да неко 
лежи у ће ли ји, али ни сам мо гао ви дје ти ко је... Кљу чар ми та да рече 
да је уну тра Триф ко Гра беж... Гра беж је ле жао пот пу но ис цр пљен. Рече 
ми да му је сто мак пот пу но по пу стио и да не мо же ви ше да при ма хра-
ну. Осла био је то ли ко да ви ше не мо же да ста не на но ге... Сју тра дан је 
Триф ко осва нуо мр тав у Прин ци по вој ће ли ји. Умро је од ис цр пље но-
сти усљед стал не, ду го трај не гла ди... Зи ма 1916/17 го ди не би ла је ве-
о ма ја ка, а ни је би ло угље на да се ће ли је бар ма ло за гри ју. Хлад но ћа 
је би ла то ли ка да се во да смр за ва ла. За нас, из глад ње ле, зи ма је би ла 
још те жа. У про ле ће 1917 го ди не хра на је по ста ла још сла би ја, до би-
ја ли смо смр зну те и по лу тру ле кром пи ре. Због то га је на стао ве ли ки 
по мор ме ђу за тво ре ни ци ма. Обич но би оте кле но ге, чо век не би осје-
ћао ни ка кве бо ло ве, али за де сет да на би осва нуо мр тав...

Иво Крањ че вић
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Политика, 28. јун 1954.

СУЂЕЊЕ АТЕНТАТОРИМА

У јед ној ома ле ној дво ра ни Вој ног гар ни зон ског су да у Са ра је ву 

по че ло је 12 ок то бра 1914 го ди не су ђе ње Га ври лу Прин ци пу и дру го-

ви ма. У сре ди ни дво ра не се де ло је на клу пи 25 оп ту же ни ка, од ко јих 

21 Ср бин и 4 Хр ва та. По го ди на ма, ме ђу оп ту же ни ма нај ста ри ји је био 

Хр ват Иван Мом чи ло вић, оп ту жен због при кри ва ња оруж ја атен та то-

ра Ва се Чу бри ло ви ћа. Он је имао 67 го ди на. Нај мла ђи је био Дра ган 

Ка лем бер, ђак ше стог раз ре да гим на зи је, ко ји је имао 16 го ди на. Про-

сеч на ста рост оп ту же них би ла је 28 го ди на. Је дан од ше сто ри це ак тив-

них уче сни ка у атен та ту, му сли ман Му ха мед Мех мед ба шић, био је ис-

кљу чен са су ђе ња јер је ус пео да по сле атен та та по бег не у Цр ну Го ру.

У тре нут ку кад је прет сед ник суд ског се на та др Ку ри нал ди отво рио 

су ђе ње, би ло је про шло два ме се ца ка ко су вој ске ге не ра ла По ћо ре ка 

пре тр пе ле кр вав по раз на Це ру, а ме сец да на ка ко је би ло за у ста вље-

но на ди ра ње пе те ар ми је аустро-угар ске бал кан ске вој ске на Дри ни. 

У Са ра је ву су од је ки ва ле бом бе и пу шке са окол них ви со ва Тре бе ви-

ћа. Срп ске ко ми те би ле су већ на Па ла ма. Све је то ули ва ло још ви ше 

хра бро сти од ва жним оп ту же ни ци ма, ко ји су му шки ди за ли свој глас 

оп ту жу ју ћи до тра ја лу екс пло а та тор ску хаб сбур шку мо нар хи ју.

Ни ко ни је мо гао до би ти по у зда на оба ве ште ња 

о то ку су ђе ња

Су ђе ње је би ло об ја вље но као јав но. Али је пу бли ке на рас пра ви 

би ло вр ло ма ло. Ус пе ли су да уђу у дво ра ну са мо они ко ји су рас по ла-

га ли по себ ним ула зни ца ма.

Штам па је до би ја ла мр ша ве из ве шта је. То ни су би ли из ве шта ји 

но ви на ра са су ђе ња. То што се мо гло чи та ти у но ви на ма би ло је из-

ра ђе но у зе маљ ској вла ди. У тим из ве шта ји ма из о ста вље но је све што 

би на сам ре жим ба ца ло рђа во све тло. Ино стра на јав ност та ко ђе није 

мо гла да до би је по у зда на оба ве ште ња о то ку су ђе ња, ни ти да са зна 

ин те ре сант не по је ди но сти с пре тре са. Све је би ло за ви је но у тај ну... 

Са су ђе ња се мо гло чу ти са мо оно што су па жљи во ре ди го ва ли вла ди-

ни чи нов ни ци.

Те жи ште суд ске рас пра ве

По че ло се ис пи ти ва њем ге не ра ли ја. Кад је Прин цип ре као да је 

ро ђен 13 ју ла 1894 го ди не по ста ром ка лен да ру, прет сед ник суд ског 

се на та жу стро је до ба цио: „То ће мо још ви де ти!“ Прин ци пу је, на и ме, 
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не до ста ја ло по за ко ну 28 да на да би мо гао би ти осу ђен на смрт, и слу-
жбе но се тра жио на чин да се ипак не ка ко до ка же да је он пу но ле тан.

Мла ди атен та тор и сви ње го ви дру го ви би ли су не са мо ин те ли-
гент ни и од ва жни, не го и обра зо ва ни, и вр ло су тре зве но ра су ђи ва ли. 
Али аустро-угар ски вла сто др шци ипак ни су оче ки ва ли оно што би код 
са мих су ди ја и бра ни те ља ство ри ло ве о ма ви со ко ми шље ње о оп ту-
же ни ма. Они су зна ли из ван ред но да се бра не а да дру ге не оп ту жу ју, 
а сви су од ре да упи ра ли пр стом на Аустро-Угар ску као на екс пло а та то ра 
и на ци о нал ног угње та ча, и отво ре но из ра жа ва ли же ље за ње ну про паст.

Те жи ште чи та вог су ђе ња би ло је на две ма основ ним по став ка-
ма: 1. До ка за ти да је На род на од бра на узе ла уче шћа у ор га ни зо ва-
њу Са ра јев ског атен та та, чи ме би се, по што је она би ла ле гал на ор га-
ни за ци ја, до ка за ла од го вор ност зва нич не Ср би је у ве зи са атен та том 
и оправ дао на пад Аустро-Угар ске на Ср би ју, и 2. Из ве сти на чи сти ну 
у че му су се са сто ја ле те жње омла ди на ца-ђа ка ко ји су у то ли ком бро-
ју би ли ан га жо ва ни у за ве ри, и ка кво је њи хо во ста но ви ште пре ма по-
ли тич ком ује ди ње њу Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца у са мо стал ну др жа ву.

Био је то нео бич но те жак за да так. Че сто је из ме ђу прет сед ни-
ка се на та и чла но ва ве ћа с јед не, и оп ту же них, с дру ге стра не, во ђе на 
же сто ка по ле ми ка. Из гле да ло је да је на оп ту же нич кој клу пи Аустро-
Угар ска, а не мла ди Прин цип и ње го ви дру го ви...

Од го во ри оп ту же них на пи та ња ко ја су по ста вља ли чла но ви суд-
ског ве ћа би ли су ја сни и од луч ни.

– Да ни је по сто јао ко ји дру ги мо тив за чин (атен тат В. Б.) с вер-
ског гле ди шта? На и ме, ве ру је те ли у бо га? – упи тао је прет се да ва ју ћи 
Прин ци па у јед ном тре нут ку.

– За што пи та те, то је ко мич но пи та ње.

„Тре ба жр тво ва ти и то мно го жи во та...“

– Да ли ти ве ру јеш у бо га или си ви ше ате и ста? – обра тио му се 
та да адво кат Пре му жић.

– Ате и ста – од го во рио је Прин цип.

– Ка кву ве ру имаш, је си ли де и ста или ате и ста? – обра тио се 
прет се да ва ју ћи оп ту же ном Ча бри но ви ћу.

– Ате и ста – од го во рио је овај.

– Ка кво је ва ше по ли тич ко гле ди ште? – гла си ло је пи та ње ко је 
је прет се да ва ју ћи се на та др Ку ри нал ди упу тио Прин ци пу.

– Ја сам на ци о на ли ста Ју го сло вен и те жим за ује ди ње њем свих 
Ју го сло ве на у би ло ко ју др жав ну фор му, и да се осло бо ди од Аустри је.

– Ка кво је ва ше ми шље ње о то ме да се Бо сна и Хер це го ви на 
при по је Ср би ји?
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– Би ло је ми шље ње да се ује ди не сви Ју го сло ве ни. Раз у ме се, 
Ср би ја као сло бод ни део Ју го сло ве на, има ла би мо рал ну ду жност да 
по мог не том ује ди ње њу, као што је био Пи је монт у Ита ли ји.

– Ми сли те ли да је до ста да чо век бу де Ср бин и да мо ра од мах 
би ти не при ја тељ Аустри ји?

– По мом ми шље њу, сва ки Ср бин, Хр ват и Сло ве нац мо рао би 
би ти не при ја тељ ски рас по ло жен пре ма Аустро-Угар ској.

– Ми сли те ли да за ује ди ње ње тре ба жр тво ва ти и жи вот? – упи-
тао је на кра ју прет се да ва ју ћи Прин ци па.

– Тре ба жр тво ва ти, и то мно го жи во та – по но сно је од го во рио 
Прин цип.

Осу да

Осу да за ве ре ни ци ма у Са ра јев ском атен та ту гла си ла је:

На ка зну те шке там ни це по 20 го ди на осу ђе ни су Га ври ло Прин-
цип, Не дељ ко Ча бри но вић и Триф ко Гра беж. Ка зна је свој тро ји ци 
по о штре на на дан 28 ју на сва ке го ди не твр дим ле жа јем и са мот ним 
за тво ром у мрач ној со би. Осим то га, Прин ци пу је од ре ђен је дан пост 
ме сеч но а Гра бе жу сва ка три ме се ца.

На ка зне те шке там ни це, та ко ђе са мрач ном са ми цом, 28 ју на 
осу ђе ни су Ва со Чу бри ло вић, Цвет ко По по вић, Ла зар Ђу кић, Ми тар 
Ке ро вић, Иво Крањ че вић, Цви јан Стје па но вић, Бран ко За го рац и Мар-
ко Пе рин. Чу бри ло вић је осу ђен на 16.

На ка зну смр ти ве ша њем осу ђе ни су Да ни ло Илић, Не ђо Ке ро-
вић, Ми ха и ло (Ми шко) Јо ва но вић, Вељ ко Чу бри ло вић и Ја ков Ми ло вић, 
с тим што је ка зна има ла да се из вр ши пре ма те жи ни кри ви це, та ко да 
те жи крив ци бу ду ка сни је ве ша ни. Ред је био ова кав: Ја ков Ми ло вић, 
Не ђо Ке ро вић, Вељ ко Чу бри ло вић, Ми шко Јо ва но вић и Да ни ло Илић. 
Смрт на ка зна је ка сни је Ми ло ви ћу пре тво ре на у до жи вот ну ро би ју, 
а Вељ ко Чу бри ло вић, Ми шко Јо ва но вић и Да ни ло Илић обе ше ни су 
3. фе бру а ра 1915 го ди не у дво ри шту Вој ног гар ни зон ског су да.

Во ји слав Бо ги ће вић
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Политика, 28. јун 1954.

ОМЛА ДИ НА ЈЕ ТРА ЖИ ЛА СВОЈ ПУТ...

Про шло је 40 го ди на од исто риј ског Ви дов да на 1914 г., а ипак 

нам се чи ни да то ни је би ло дав но, иако из ме ђу тог да ту ма и да на шњи-

це ле же два ве ли ка свет ска ра та. Они ко ји су че зну ли за ми ром у све-

ту, ни су то ни до да на до че ка ли. На пе тост ко јом је био из би јен ва здух 

то га ве дрог ви дов дан ског по по дне ва, не из гле да да је мно го по пу сти ла, 

ма да су се мно го ства ри по при лич но из ме ни ле. Из ме ни ли су се но си-

о ци уло га. Али су шти на узро ка им пе ри ја ли стич ких су прот но сти, из 

ко јих и про из ла зе не мир и не спо кој ство, још леб ди над чо ве чан ством.

Пре 40 го ди на во зио се су ве ре но са ра јев ским ули ца ма над вој-

во да Фра њо Фер ди нанд, пре сто ло на след ник Аустро-Угар ске Мо нар-

хи је. Про ла зио је кроз шпа лир смр ти, ко ја је вре ба ла са угло ва ули ца, 

и ко ја му је, упра во на тим ули ца ма, пре ки ну ла жи вот ни пут и круп-

не мрач не за ми сли. 

Нај пре је уз љу ља ла ва здух Ча бри но ви ће ва бом ба, да би не што 

доц ни је Прин ци по ви ме ци уз бу ни ли чи тав свет. Је дан фран цу ски лист, 

до но се ћи пр ве ве сти о атен та ту, по ку шао је сим бо лич ки да ту ма чи 

Прин ци по во име и пре зи ме. „Ве сник но вих на че ла – гла си ло је то ту-

ма че ње“. Јер по Ар хан ге лу Га ври лу, ка ко то ка же Би бли ја, Га ври ло 

зна чи ве сник. А Прин цип је – на че ло. Свет је за и ста оче ки вао не што 

но во и ве ли ко. На све стра не осе ћа ли су се на го ве шта ји то га но вог 

и ве ли ког. А сам Ви дов дан ски атен тат збио се за и ста у зна ку до ла ска 

но вих на че ла, он се збио у пра ско зор је јед не но ве ере у исто ри ји на-

ших на ро да и це лог чо ве чан ства.

Тра ге ди ја Прин ци па и ње го вих дру го ва, ме ђу тим, би ла је у то ме 

што ни су мо гли, у усло ви ма у ко ји ма су де ло ва ли, да до ку че та но ва на-

че ла, а још ма ње ме то де ко ји ма би оства ри ли свој циљ. Ле њин је до шао 

доц ни је. Прин ци пи и ме то ди ста ри јих ге не ра ци ја, ко је су окру жи ва ле 

те мла де љу де, би ли су ја ло ви и бес плод ни. Омла ди на је тра жи ла свој 

пут и, не ма ју ћи на ко га да се осло ни у то ме ча су, ре ши ла је да де лу је 

пи што љем и бом бом.

Ни је слу чај но што бив ши ре жи ми Кра ље ви не Ју го сла ви је ни су 

до пу сти ли да се штам па ју сте но граф ске бе ле шке суд ског про це са, во-

ђе ног од аустри ског пре ког су да у Са ра је ву про тив Прин ци па и ње го вих 

дру го ва. Та да шњим вла сто др шци ма, по ред оста лог, ни су кон ве ни ра ле 

из ја ве глав них оп ту же них, ко ји су на ро чи то на гла ша ва ли да су се бо-

ри ли за Ју го сла ви ју као ре пу бли ку, за сло бод ну др жа ву Ср ба, Хр ва та, 

Сло ве на ца, па мо жда и Бу га ра. Да кле за ре пу бли ку, а не за мо нар хи ју, 

па ма и под ди на сти јом Ка ра ђор ђе ви ћа. Њи ма ни су кон ве ни ра ле из ја ве 
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ве ћи не оп ту же них ко ји су на гла ша ва ли не ке, до ду ше, не ја сне и ма гло-

ви те со ци јал не иде је, као што им се ни су сви ђа ле ни из ја ве Прин ци па, 

Ча бри но ви ћа, Или ћа и још не ких, ко ји су твр ди ли за се бе да су ате и сти.

Ни је слу чај но што се, на при мер, Вла ди мир Га ћи но вић, – глав-

ни тво рац и ин спи ра тор Мла де Бо сне, лич ност у ко јој су и Прин цип, 

Илић и Мех мед ба шић и ве ћи на ње го вих дру го ва гле да ли иде ал и во-

ђу, – на мер но уви јао у густ вео ми сти ке (иако је ми сти ке код Га ћи но-

ви ћа у пр во вре ме и би ло), док се на мер но ћу та ло и не ја сно го во ри ло 

о ње го вом раз вој ном пу ту пред крај ње го вог муч ног и бор бе ног жи во-

та. Оста ле су до да нас нео бја шње не ње го ве ве зе са Троц ким и дру гим 

бољ ше ви ци ма из тог вре ме на, као што је оста ла нео бја шње на и од бра-

на Ра де ка на про це су у Мо скви 1936 го ди не у ко јој је го во рио о тај ни 

ко ју је, на вод но, Прин цип од нео са со бом у гроб. 

Оста ле су до да нас нео бја шње не ве зе из ме ђу срп ске, хр ват ске 

и му сли ман ске омла ди не у Бо сни и Хер це го ви ни, а још нео бја шње ни-

је ве зе и ути ца ји, ко ји су би ли ин тен зив ни и знат ни, из ме ђу омла ди не 

у Бо сни и Хр ват ској, Сло ве ни ји и дру гим не ким зе мља ма. Тек уз гред 

спо ми њу се име на сло ве нач ких омла ди на ца Ен дли ха ра, Јен ка, Фа би-

јан чи ћа и Ко за ка, а још ма ње има ре чи о они ма ко ји су во ди ли хр ват-

ску омла ди ну.

Је ди ни ко ји је озбиљ но по чео да ула зи у на уч ну ана ли зу и об ра-

ду Мла де Бо сне, и по ли тич ких, дру штве них и еко ном ских усло ва ко ји 

су до ве ли до са ра јев ског атен та та, био је Ве со Ма сле ша. У сво ме де лу 

„Мла да Бо сна“ Ма сле ша је дао пр ву пи са ну исто ри ју бор бе Мла де Бо-

сне, по сма тра ну са ста но ви шта ис то ри ског ма те ри ја ли зма. У зби је ном 

об ли ку, он је дао на уч ну ана ли зу по ја ва и про бле ма, дру штве них од но са 

и иде ја, ко је су се укр шта ле и ути ца ле на по ли тич ко фор ми ра ње Мла-

де Бо сне. Ма сле ша је пи сао свој рад док се крио ис пред по ли ци је ко ја 

га је тра жи ла да би га по сла ла у кон цен тра ци о ни ло гор у Би ле ћу 1940 

го ди не. Иако је ду же вре ме на про у ча вао то пи та ње, он је у том ча су 

ра дио под те шким усло ви ма ка да се до по треб них ма те ри ја ла и до ку-

ме на та ни је мо гло до ћи. Сам он ни је тај свој рад сма трао за вр ше ним. 

Ру ко пис је, ме ђу тим, штам пан тек по сле Дру гог свет ског ра та, то јест 

по сле Ма сле ши не смр ти. Не до ста ја ле су по след ње стра ни це. Па ипак, 

све то не иде на ште ту ње го ве на уч не и ис то ри ске вред но сти. Упра во 

рад Ве се Ма сле ше, и број на дра го це на до ку мен та ко ја се на ла зе по на-

шим ар хи ви ма, ука зу ју на по тре бу и мо гућ ност да то пи та ње ко нач но 

до би је свој за о кру жен и пот пун об лик.

Мо же се ди ску то ва ти о ра зним тен ден ци ја ма и ути ца ји ма ко ји 

су се укр шта ли у бор бе ној ак ци ји и стре мље њи ма бо сан ско-хер це го-

вач ке омла ди не, па и омла ди не у дру гим сло вен ским по кра ји на ма, 
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а на ро чи то у Хр ват ској и Сло ве ни ји, у то вре ме. Те ути ца је и тен ден-

ци је та ко ђе тре ба ис пи та ти и про у чи ти. Али јед но се у све му то ме ја-

сно ви ди. Омла ди на оку пље на у Мла дој Бо сни тра жи ла је вла сти ти пут. 

Мо ра ла је да га тра жи са ма.

С чар ши јом и ње ним гра ђан ским пар ти ја ма, чи ја је ком про ми-

сна по ли ти ка ко чи ла сва ку осло бо ди лач ку ми сао и ак ци ју, с чар ши-

јом ко ја је тра жи ла на год бу са оку па ци о ним вла сти ма, на ро чи то по-

сле анек си је  Бо сне, рас кр сти ла је ко нач но та омла ди на још за вре ме 

анек си о не кри зе.

Не по вер љи ва пре ма раз је ди ње ном, за о ста лом се ља штву, чи јом 

се не про све ће но шћу ко ри сти ла ра зно ра зна ре ак ци ја, та омла ди на је 

с пре зи ром од би ја ла по ли тич ке ме то де та да шњег ру ко вод ства рад-

нич ког по кре та, ко је је си лан бор бе ни елан ма ло број них про ле тер-

ских ма са из 1906. тј. из вре ме на ве ли ког штрај ка, ус пе ло да сво јом 

аустро марк си стич ком так ти ком го то во у пот пу но сти уко чи и па ра ли-

зу је. Омла ди на је тра жи ла свој пут окре ћу ћи гла ву Бе о гра ду, За гре бу, 

Бе чу, Же не ви. Мо жда пре ка сно за ње не усло ве дао је Ле њин смер ни-

це но вој по ли тич кој стра те ги ји и так ти ци, и за то ни је чуд но што је та 

омла ди на, пре пу ште на са мој се би, про блем на ро да и ње го ве сло бо де, 

про блем бор бе за ту сло бо ду, по ве зи ва ла с про бле мом лич но сти чо ве-

ка–хе ро ја ко ји де лу је. Ни је слу чај но што су те ро ри стич ке ме то де као 

сред ство бор бе би ле при хва ће не упра во у ча су анек си о не кри зе, ка да 

су гра ђан ске пар ти је оста ви ле омла ди ну са мој се би по шав ши на пут 

на га ђа ња, у ча су ка да се та омла ди на осе ти ла на пу ште ном за јед но са 

сво јим на ро дом од свих оних у све ту од ко јих се мо гла још оче ки ва ти 

ко ли ка-то ли ка по моћ.

Омла ди на је тра жи ла свој пут, али вре ме на за то ни је би ло. На 

пи та ња ко ја су се укр шта ла, она је од го во ри ла 28 ју ном 1914 го ди не, 

„иако ни су на шли сви је дан од го вор. Ствар ност је би ла ја ча од њих, 

до га ђа ји су се бр же раз ви ја ли не го њи хо во са зна ње, за да ци су би ли 

већи не го ли њи хо ве мо ћи. За сит ни ји ре а ли зам би ли су су ви ше ја ки, 

за ре во лу ци о нар ни ре а ли зам би ли су пре сла би.

Јед но су зна ли – с ким не мо гу, и то су гла сно и ја сно го во ри ли. 

Ни су мо гли и ни су хте ли са они ма ко ји су се одво ји ли од на ро да ко је му 

се, на жа лост, ни они са ми ни су уме ли при бли жи ти, иако ни су бе жа ли 

од ње га.  Ми сли ли су да ра де за ње га, ма кар и без ње га. И то је би ло 

нај глав ни је пи та ње на ко је ни су уме ли на ћи од го во ра“. (Ма сле ша). Ту 

ле жи тра гич ност њи хо ве те ро ри стич ке ак ци је.

У та квим окол но сти ма, до атен та та је мо ра ло до ћи. Он ни је до-

шао чак ни из не на да. Пр ви је по чео сту дент Же ра јић, пу ца ју ћи у Са-

ра је ву 8 ју на 1910 на ге не ра ла Ва ре ша ни на, вој ног гу вер не ра у Бо сни 



Hereticus, 1–2/2015

160

и Хер це го ви ни. У За гре бу, 2 ју на 1912 пу ца Ју кић на кра љев ског ко-
ме са ра Цу ва ја, да би га по но вио 31 ок то бра исте го ди не и Пла ни шчак. 
18 ав гу ста 1913 у За гре бу ра ња ва Ба на Скер ле ца сту дент Стје пан Дој-
чић, да би то уза луд по ку шао 20 ма ја 1914 и Ја ков Ше фер. Ви дов дан-
ски атен тат био је ше сти по ре ду у том ре ла тив но крат ком пе ри о ду.

Мла да Бо сна ни је би ла чвр сто по ве за на ре во лу ци о нар на ор га-
ни за ци ја, као што је то слу чај с ко му ни стич ком и не ким слич ним пар-
ти ја ма. Она ни је чак би ла је дин стве на ни по иде ја ма. У њој су на ла зи-
ли ме ста и гра ђан ски на ци о на ли сти, и со ци ја ли сти и анар хи сти, сви 
они ко ји су би ли са мо у јед ном је дин стве ни – на ру ше њу аустро-угар-
ске им пе ри је. Мла да Бо сна ни је би ла је дин стве на ни што се ти че са-
мог атен та та. До ње га би, без об зи ра на све, ипак до шло, за атен тат је 
била са мо ма њи на, али је она би ла од луч на. Њи ма ни је био по тре бан 
пот стрек спо ља. Њи ма је тре ба ло само оруж је и они би га при хва ти-
ли ма од ко га оно до шло. Прин цип би пу цао да је био чак и сам. Мех-
 мед ба шић је до пу то вао у Са ра је во уочи атен та та иако га Да ни ло Илић 
ни је ни по звао. Та квих је би ло мно го да би до атен та та до шло, као што 
би до Пр вог свет ског ра та мо ра ло до ћи без об зи ра на Са ра јев ски атен-
тат, јер су се за ње га спре ма ле и јер су га же ле ле ве ли ке им пе ри ја ли-
стич ке зе мље.

Да нас је не сум њи во јед но, а то је уства ри нај ва жни је. Два де сет 
осми ју ни 1914 отво рио је јед ну од нај зна чај ни јих стра ни ца бор бе на-
ших на ро да за сло бо ду, ује ди ње ње и не за ви сност. Тај зна чај не ума њу је 
ни чи ње ни ца што су ти ве ли ки ци ље ви и иде а ли мо гли да бу ду по стиг-
ну ти је ди но но вим ме то да ма, но вом по ли тич ком стра те ги јом и так ти-
ком, као и ор га ни зо ва ном бор бом на ших на род них ма са под вођ ством 
ко му ни стич ке пар ти је и дру га Ти та.

Да нас, по сле че тр де сет го ди на, на ши на ро ди се с по но сом се ћа-
ју хе рој ских ли ко ва Га ћи но ви ћа, Прин ци па, Ча бри но ви ћа, Гра бе жа, 
Мех мед ба ши ћа и дру гих. Они су их увек осе ћа ли као део се бе, као део 
сво је бор бе и сво је сло бо де, ди ве ћи се њи хо вом хе рој ству, јер су да ли 
у сво ме вре ме ну сво јим на ро ди ма оно што су нај ви ше уме ли и мо гли.

То дор Ву ја си но вић



II. ПЕДЕСЕТОГОДИШЊИЦА И НОВА ТУМАЧЕЊА

ПРОСЛАВА ПОЛА ВЕКА АТЕНТАТА 
КАО ЛОКАЛНИ ДОГАЂАЈ У САРАЈЕВУ

По ли ти ка, 14. март 1964.

ГДЕ ПОСТАВИТИ СПОМЕНИК 

ГАВРИЛУ ПРИНЦИПУ

Скуп ис так ну тих и јав них и кул тур них рад ни ка Са ра је ва, у ор га-
ни за ци ји За дру ге умет ни ка ли ков не и при ме ње не умет но сти, по чео је 
ди ску си ју о ме сту на ко ме тре ба по ста ви ти спо ме ник Га ври лу Прин-
ци пу. До ју на, ка да ће по че ти све ча но сти по во дом 50-го ди шњи це атен-
та та, гра ђа ни Са ра је ва ће јав ном ан ке том од лу чи ти о ко нач ном ме сту 
где ће ста ја ти спо ме ник, ко ји је да нас при вре ме но по ста вљен на ле вој 
оба ли Ми љац ке, тач но пре ко пу та исто риј ског ме ста.

Гру па гра ђа на Са ра је ва ко ји са ин те ре со ва њем по сма тра ју тек 
по ста вље ну при вре ме ну ста туу из ли ве ну у гип су, де ло ва ја ра Афа на 
Хо зи ца [Хозића], јед но ду шни су у ми шље њу да се спо ме ник од брон-
зе по ста ви на ме сту ода кле је Прин цип пу цао на пре сто ло на след ни ка 
Фер ди нан да. На дру гој стра ни ре ке и мо ста, пре по ру чу ју гра ђа ни, мо-
гли би се у пар ку по ста ви ти спо ме ни ци или би сте оста лих уче сни ка 
атен та та. Уоста лом, зна чај и са мог му зе ја „Мла де Бо сне“ на гла шен је 
упра во ти ме што се на ла зи на са мом ме сту до га ђа ја. Оту да и пред лог 
за по ста вља ње спо ме ни ка на исто риј ском ме сту, по ла зи од уве ре ња 
да ур ба ни стич ко-умет нич ко ре ше ње тре ба пот чи ни ти тој исто риј ској 
чи ње ни ци и спо ме ник по ста ви ти на ме сту ода кле је Прин цип пу цао.

А[сим] Гру хо њић
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Политика, 29. јун 1964.

„МЛАДА БОСНА“ – БОРАЦ ЗА ЈЕДИНСТВО СРПСКЕ, 

ХРВАТСКЕ И МУСЛИМАНСКЕ ОМЛАДИНЕ

Сарајево, 28. јуна

У Са ра је ву су по че ле све ча но сти обе ле жа ва ња 50–го ди шњи це са-
ра јев ског атен та та. Ју че је у већ ни ци отво ре на из ло жба сли ка „Ста ра 
са ра јев ска чар ши ја“, а си ноћ, у До му из ви ђа ча, одр жа но и ме мо ри јал но 
ве че на ко ме је бив ши члан „Мла де Бо сне“, др Дра го слав Љу би бра тић, 
го во рио о „Мла дој Бо сни“, Вла ди ми ру Га ћи но ви ћу ко ји је „Га ври ла 
Прин ци па при пре мио за де ло и жр тву“. Љу би бра тић је ис та као да је 
„Мла да Бо сна“ би ла бо рац за је дин ство срп ске, хр ват ске и му сли ман-
ске омла ди не и да је то је дин ство, у крат ком раз до бљу од че ти ри го-
ди не пр ви пут и оства ре но“.

Ме мо ри јал ној све ча но сти при су ство ва ли су Џе мал Би је дић, пред-
сед ник Ре пу блич ког и Или ја Ма те рић, пред сед ник При вред ног ве ћа 
Скуп шти не Бо сне и Хер це го ви не, Ду шан ка Ко ва че вић, пред сед ник при-
вред но-кул тур ног ве ћа Скуп шти не и Ва со Ра дић, пред сед ник Град ског 
ве ћа Са ра је ва као и бив ши чла но ви „Мла де Бо сне“. При сут не уче сни ке 
ове све ча но сти пр во је по здра вио књи жев ник Ра ди во је Па пић, пред-
сед ник од бо ра за пр о сла ву 50–го ди шњи це, и упо знао их са ра дом од-
бо ра и ње го вим ак ци ја ма.

У окви ру обе ле жа ва ња овог ју би ле ја би ће из да то ви ше књи га 
о „Мла дој Бо сни“. Пре у ре ђе на је и пре тво ре на у спо мен-му зеј и кућа 
Да ни ла Или ћа, а да нас су от кри ве не спо мен-пло че ода кле је, пр во Же-
ра јић, пу цао на ге не ра ла Ва ре ша ни на, а ка сни је на Ви дов-дан Не дељ-
ко Ча бри но вић, ба ца њем бом бе на Фер ди нан да пр ви по ку шао да из-
вр ши атен тат.

Ју че и да нас у Са ра је ву се на ла зи мно го стра них по се ти ла ца. 
Сви хо те ли су за у зе ти. Стран ци по се ћу ју исто риј ска ме ста, а нај ви ше 
му зеј „Мла де Бо сне“ и ме сто ода кле је Га ври ло Прин цип на да на шњи 
дан, пре 50 го ди на, пу цао на Фер ди нан да.

У окви ру обе ле жа ва ња овог ју би ле ја ју че су се са ста ли и ма ту-
ран ти учи тељ ске шко ле из 1914. го ди не. Ова шко ла је по сле атен та та, 
по ка зни, пре ме ште на у Дер вен ту, где је оста ла све до 1926. го ди не. 
Ве ћи на ђа ка је би ла по хап ше на, па су та да у прат њи жан дар ма до ла-
зи ли на ди плом ски ис пит.

На ме сти ма где су се са ста ја ли атен та то ри и на њи хо вим гр о бо-
ви ма ју трос су по ло же ни бу ке ти цве ћа.

Асим Гру хо њић
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Њујорк Тајмс, 28. јун 1964. 

САРАЈЕВО ОБЕЛЕЖАВА ПРВИ ПУЦАЊ 

ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА*

[антрфиле: „Та да смо би ли са мо де ца“, ка же је дан од оних 
ко ји су узе ли уче шће у за ве ри у ци љу атен та та-уби ства]

Деј вид Бајн дер (Da vid Bin der), 
спе ци јал но за Њу јорк тајмс

[у гор њем де лу члан ка на ла зе се две сли ке: 1. ма па Евро пе, на 
ко јој је Са ра је во озна че но кр сти ћем, и 2. сли ка ис под ко је пи ше „Га-
ври ло Прин цип, атен та тор-уби ца“]

Са ра је во, Ју го сла ви ја, 27. ју на – Град чи је је име по ста ло си но-
ним за атен тат-уби ство су тра има са ста нак с исто ри јом.

Љу ди у Са ра је ву су ду бо ко све сни да је тај дан пе де се то го ди шњи-
ца уби ства над вој во де Фра ње Фер ди нан да, до га ђа ја ко ји је по кре нуо 
[to uc hed off] Пр ви свет ски рат. Али, из гле да да они не го во ре мно го 
о „атен та ту“,1 ка ко га зо ву, ни ти се у Са ра је ву одр жа ва би ло шта ви ше 
од по вр шне про сла ве.

...

Упра во та мо је де вет на е сто го ди шњи бо сан ски ре во лу ци о нар, Га-
ври ло Прин цип, ста јао че ка ју ћи на пу цањ на кра љев ски пар. Два ма ла 
оти ска сто па ла обе ле жа ва ју то ме сто на тро то а ру.

Прин цип се са да сма тра као хе рој по кре та за ства ра ње ју жно сло-
вен ске др жа ве сло бод не од пот пе ти ца аустриј ских и тур ских чи за ма. 

Сан је оства рен

Ње гов сан о ју го сло вен ској на ци ји оства рен је но вем бра 1918, 
шест ме се ци по сле ње го ве смр ти у аустриј ском ка за ма ту. Омо гу ћен 
је пуц њи ма ко је је ис па лио, а по це ну гло бал ног ра та, ко ји је убр зао. 

Не ма Прин ци по ве ста туе у Са ра је ву, ни ти има ика квих су ве ни-
ра с ње го вим ли ком на про да ју. Али ста ри ши ља сти тур ски мост ко ји 
пре ла зи пре ко ре ке на ме сту атен та та-уби ства но си Прин ци по во име. 
Оиви чен је ку ти ја ма ру жи ча стих и љу би ча стих пе ку ни ја. Знач ке за ре-
вер са сли ком мо ста мо гу да се ку пе као успо ме на. 

„Не пра ви те гре шку“, ка же мла ди Са рај ли ја, „ми смо по но сни 
на тај до га ђај, не за то што је за по чео рат, већ за то што је био по че так 
на шег осло бо ђе ња.“

* David Binder, „Sarajevo Marking First Shot of World War I“, The New York Times, 
June 28, 1964, p. 20.

1 У из вор ни ку је реч на пи са на на срп ско хр ват ском је зи ку „aten tat“ (прим. прев.).
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Са мо дво ји ца од ше сто ри це мла ди ћа ко ји су че ка ли на оба ли ре-
ке да уби ју да нас су жи ва, а тек је дан жи ви у Са ра је ву.2 

Он је Цвет ко Ј. По по вић, ко ји ни ти је пу цао из свог ре вол ве ра 
ни ти је ба цио сво ју бом бу.

Око два де сет ми ну та по што су над вој во ди на ко ла про шла г. По по-
ви ћа, три мет ка из Прин ци по вог бел гиј ског ауто ма та про на шла су циљ. 
Би ло је 10.10 пре под не, 28. ју на 1914. Ме сец да на ка сни је, аустриј ски 
ул ти ма тум Ср би ји, али и не у спех европ ских ди пло ма та да су зби ју ши-
ре ње кри зе, сур ва ли су свет у рат.

Са да стар 67 го ди на, г. По по вић ак тив но ра ди као ет но лог. На пи-
сао је мо но гра фи је о бо сан ским то ци ли ма, др ве ним се дли ма, грн ча ри ји 
и те пи си ма за про вин циј ски по кра јин ски му зеј у Са ра је ву.3

„Та да смо би ли са мо де ца“, се ћа се да нас.

„Ни смо зна ли шта ра ди мо. Же ле ли смо са мо да уни шти мо над-
вој во ду као сим бол аустриј ске оку па ци је и гер ма ни за ци је Бо сне“, до-
да је г. По по вић. „То је био чи сто је дан про тест, стро го ло кал на ствар. 
Ни смо раз ми шља ли о ра ту.“ 

2 У пи та њу су би ли Цвет ко Ђ. По по вић и Ва са Чу бри ло вић (прим. прев.).

3 Цвет ко Ђ. По по вић (1896–1980) слу жбо вао је, у ме ђу рат ном пе ри о ду, у ви ше 
шко ла у Ср би ји, а по ли тич ки је био ин те грал ни Jугословен. Ва са Чу бри ло вић 
је мо рао да га бра ни по сле ра та од ко му ни стич ког про го на, у че му је и ус пео, 
а По по вић је ра дио у Ет но граф ском му зе ју у Са ра је ву од 1946. до 1962. Об-
ја вио је 1969. успо ме не на Са ра јев ски атен тат у књи зи: Са ра јев ски атен тат. 
До жи вља ји и се ћа ња, Про све та, Бе о град. „Про све та“ је књи гу по но во штам па-
ла 2014 (прим. прев.).
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Њујорк тајмс, 29. јун 1964.

ТЕК ПОНЕКО У САРАЈЕВУ ОБЕЛЕЖАВА 

АТЕНТАТ-УБИСТВО ИЗ 1914.*4

Дејвид Бајндер (David Binder), 

специјално за Њујорк тајмс

[антрфиле: Неколицина је дошла на свечаности поводом 

убиства надвојводе које је водило у Први светски рат]

Сарајево, Југославија, 28. јуна – Овај град од 200.000 људи у су-

штини је окренуо леђа младићима који су га учинили познатим пре 50 

година, када су извршили атентат-убиство на аустријског надвојводу 

Фрању Фердинанда.

Сузу је пролио један старац. Четири плоче су откривене обележа-

ва јући сећање на чин који је покренуо [touched off] догађаје који су 

во ди ли у Први светски рат. Одржано је неколико кратких говора.

Публика на овим свечаностима никада није бројала више од 80 

особа. Било је неколико дечака с пластичним мачевима, а било је и 

десетак преживелих из „Младе Босне“, револуционарног друштва које 

је организовало заверу за атентат-убиство. 

Стари људи, углавном око 70 година, носили су сламене шешире 

и тамна одела, а неки су имали и штапове.

Свечаности није чак ни поздравила југословенска влада, а изгледа 

како та чињеница указује на то да су јој одвратни терористички чинови 

од 28. јуна 1914. Меморијални програм, који је почео претходне ноћи 

сећањима и уз нешто читања поезије, извео је приватни одбор.

Само један од преживелих завереника био је тамо. Његово име је 

Цветко Ђ. Поповић и он ради као етнолог, односно стручњак за порекло 

раса и народа. Он је избегао данашње свечаности.

Програм је овог јутра отворен полагањем венаца на гробове глав них 

чланова „Младе Босне“, укључујући атентатора-убицу Гаврила Прин-

ци па и идеолога групе Владимира Гаћиновића. 

На гробљу је говорник, др Драгослав Љубибратић, повезао Га ћи-

но вићев политички развој и састанак с комунистом Лавом Троцким 

у Швај царској 1911.

Касније је други говорник описао Недељка Чабриновића, још је дног 

од атентатора-убица, као „социјалисту“, тврдећи да његова припадност 

„радничкој класи“ ствара од тога очигледну чињеницу.  

* David Binder, “Only a Few in Sarajevo mark 1914 Assassination”, The New York 
Times, June 29, 1964, p. 3.



Hereticus, 1–2/2015

166

Изгледало је да су званични Југословени покушавали да развију 
идеолошку везу између комунистичког система и младих националиста 
који су убили аустријског престолонаследника.

Дан је свануо углавном као пре 50 година, када се Фрања Фердинанд 
до везао у град у краљевском оделу да се покаже пред босанским по да-
ни цима. Било је сунчано и топло.

У 10 пре подне, у истом тренутку као пре педесет година, када је 
Принцип надвојводу погодио у врат, једна сарајевска улична кола, из-
ворно из Вашингтона, прошла су тим местом на обали реке. 

Сељанка која је носила црни шал, прешла је улицу, на светлост 
сун ца, а два војника Југословенске војске ушла су у Музеј „Младе Босне“ 
на углу.

Није било никакве свечаности да обележи Принципов чин од та-
чно педесет година унатраг, када је испалио два пуцња на краљевски 
пар у аутомобилу који се задржао.

„Чуо сам два хица“, сећао се Џозеф Питерс (Joseph Peters), европски 
дописник за издања Макгроу хила из Њујорка, који је тада био на овом 
попришту као четрнаестогодишњи ђак. „Трчао сам да видим“, рекао је.

Господин Питерс, који је стајао око 30 метара удаљен, наставио 
је: „Онда изнебуха долази Принцип, крваво претучен од полиције и 
стра жара. Принцип је испустио бомбу и видео сам је како лежи на 
ули ци. Био је то трг, налик калупу сапуна за прање.“

Упитан да ли је недостатак медијске пажње разочарање за њих, 
је дан од преживелих из „Младе Босне“ рекао је: „Није важно. Ми овде 
до лазимо сваке године на овај дан. И обично су ту само они од нас 
који су преостали.“

Хамдија Никшић, стар седамдесет година, који је био члан групе, 
каже: „Нисмо били терористи или анархисти. Били смо млада група 
која се борила за националну и културну слободу.“

Упитан како је група прибегла атентату-убиству, одговорио је: 
„Свака група има крило појединаца радикала.“
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Њујорк тајмс магазин, 28. јун 1964.

Џо зеф А. Бе ри

НО ВА ПО СЕ ТА СА РА ЈЕ ВУ, ПО СЛЕ 50 ГО ДИ НА*5

Сарајево

Пут ник у по тра зи за исто ри јом хр ли на то ме сто из хо те ла „Евро-

па“ у ста рој аустриј ској че твр ти офу ца них, от ме них зда ња. Не ма по-

те шко ћа да га на ђе. Ка же „Прин цип“, а де чак од 12 го ди на во ди га 

на угао уске ули це и Апе ло вог ке ја, на де сној оба ли ре ке Ми љац ке. 

„Прин цип!“, ка же де чак.

Ту се у бе то ну тро то а ра на ла зи пар оти са ка но гу ко ји озна ча ва ју 

тач но ме сто на ко јем је де вет на е сто го ди шњи Га ври ло Прин цип ста јао 

пре пе де сет го ди на, у не дељ но ју тро, на дан Св. Ви да, 28. ју на 1914, 

и ис па лио хи тац ко ји је убио над вој во ду Фра њу Фер ди нан да и био оки-

дач [trig ge red] за Пр ви свет ски рат.

Оти сци сто па ла, са зна је мо ка сни је, по ти чу с јед не исто риј ске 

ски це атен та та-уби ства. Ци пе ле од ко јих су на пра вље ни ни су Прин-

ци по ве. Бар два бро ја су пре ве ли ке за сла ба шног атен та то ра-уби цу, 

у ти неј џер ској до би. Ипак, они су ту, ус пут но, на иви ци ове обич не, 

отр ца не ули це. Љу ди из Са ра је ва се за у ста вља ју са мо да за чу ђе но по-

гле да ју пут ни ка ка ко сто ји на оти сци ма, с но жним пр сти ма ко ји по-

ка зу ју пре ма спо ља, у ба лет ском сти лу, по ла ме тра раз дво је ни, као да 

је Прин цип по зи рао за по том ство. 

Ра ди бо љег по гле да на про шлост, као и на са да шњост, на овој 

тач ки пут ник пре ла зи мост на дру гу стра ну.

Ћу при ја се зо ве Прин ци пов мост, а ло кал ни во дич огор че но ка же: 

„Ту ри сти су из не на ђе ни што се не зо ве мост Фра ње Фер ди нан да. Они 

ми сле да је Прин цип био анар хи ста. Ни је био. Био је на ци о на ли ста.“

У при јат ном хла ду др ве ћа, на ле вој оба ли, по се ти лац по ди же очи 

да би гле дао Са ра је во. Не ка да тро мо ме сто од 38.000 са да је град од 

220.000, али је дан или два не у ку сна и не со лид на обла ко де ра, фа бри-

ке и рад нич ки ста но ви на ла зе се низ вод но, при лич но пре ма за па ду. 

Ов де, у ста ри јој по ло ви ни, бе ли ми на ре ти са зе ле ним по клоп-

цем из ди жу се по пут игли и под се ћа ју нас да је сло вен ско Са ра је во, 

по сле че ти ри ве ка тур ског осва ја ња, у ве ли кој ме ри пре о бра ће но на 

ислам ску ве ру. Ипак, чо век се још увек трг не ка да на и ђе на ве лом 

пре кри ве не пла ву ше у тур ским пан та ло на ма на пум па ним као ба лон.

* Jo seph A. Ba rry, “Sa ra je vo Re vi si ted, 50 Years Af ter”, The New York Ti mes Ma ga-
zi ne, Sun day, Ju ne 28, 1964, pp. 12–13, 15–16.



Hereticus, 1–2/2015

168

У са мој ста рој тур ској че твр ти – око пи ја це – ка зан џи је и ку јун-

џи је с фе со ви ма још чу че на бо ко ви ма и ку ју ме тал сред њо ве ков ним 

ору ђи ма, др же ћи их бо со но ги. Ули це су уске, гро бља за пу ште на, а мо-

гу да се ви де с ле ве стра не оба ле ка ко изобличују пла ни не ко је окру-

жу ју Са ра је во.

Око се спу шта на ста ру аустриј ску че тврт, ко ја је углав ном дуж 

Апе ло вог ке ја, пре ко плит ког то ка ре чи це. Згра де са ко јих се кру ни 

и от па да по ти чу из те шког цар ског раз до бља Фра ње Јо си фа. Оне се не 

укла па ју, већ се пре гра ни че са ста ром тур ском че твр ти, као да су пре-

о ста ла гар ни ту ра с на пу ште ног хо ли вуд ског пла ца.

Ова те а трал ност олак ша ва да се ре кон стру и ше тај дан Св. Вида 

28. ју ни 1914, ка да се аустриј ски над вој во да до ве зао овим од се ком кеја 

– ко ји те шко да је ду жи од не ко ли ко сто ти на ме та ра – што је во ди ло 

пра во у Ар ма ге дон.

Уз уза ни Апе лов кеј во зе се че ти ри отво ре на ауто мо би ла из по-

вор ке. У дру гом се ди над вој во да Фра ња Фре ди нанд, аустро у гар ски пре-

сто ло на след ник, пра во с вој них ма не ва ра ко ји ма је упра во ру ко во дио, 

с ци љем да оста ви ути сак на Бо сну, ко ју је Аустри ја анек ти ра ла, а на-

ро чи то на жи те ље ње не пре сто ни це Са ра је ва.

Фер ди нанд, ње го ва мор га нат ска су пру га Со фи ја, и зе маљ ски по-

гла вар Бо сне де ле дру га ко ла. Они се во зе кроз ма се, ко је ода но кли-

чу, пре ма Град ској већ ни ци. Та мо их че ка гра до на чел ник. Дуж пу та 

че ка ју за ве ре ни ци.

На овај ран де ву до шао је Га ври ло Прин цип. Он је још ђак ко ји 

већ па ти од ту бер ку ло зе. Ро ђен је и од го јен у си ро ма шном пла нин ском 

се лу, ме ђу се ља ци ма ко ји су про во ди ли ду ге да не и пре пу шта ли се те-

шким ми сли ма да су Бо сну, ко ја је не коћ би ла не за ви сна кра ље ви на, 

не ких 600 го ди на ра ни је, про да ле ве ли ке си ле и на кра ју ју је про гу та ло 

Аустро у гар ско цар ство. Прин цип је оти шао у Бе о град, пре сто ни цу та да 

не за ви сне Ср би је, где су ка фа не вр ве ле од за ве ре ни ка ко ји су са ња ли 

но ву, ве ли ку, про ши ре ну бал кан ску на ци ју Ју жних (или „Ју го“) Сло ве на. 

Си ла ко ја је за у ста вља ла ам би ци ју Ср би је би ла је Аустро-Угар ска. 

Над вој во да Фра ња Фер ди нанд је сим бол цар ства. Прин ци по ви дру го ви 

су од лу чи ли да он мо ра да бу де усмр ћен атен та том-уби ством.

Снаб де ве ни пи што љи ма, бом ба ма и ам пу ла ма отро ва (ко је је тре-

 ба ло да узму по сле атен та та-уби ства), Прин цип и тро ји ца дру го ва, по 

име ну Ча бри но вић, Гра беж и Илић, про кри јум ча ри ли су их пре ко гра-

ни це са Ср би јом у Бо сну и че ка ли Фер ди нан да у Са ра је ву. Овог ра ног 

не дељ ног ју тра са ста ју се у пан си о ну Или ће ве мај ке, где су са кри ли 

оруж је. Блед и тре су ћи се, Прин цип је при мио пи штољ и ам пу лу отро ва. 
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Знат но пре де сет пре под не, за ве ре ни ци су се ра штр ка ли дуж 

Апе ло вог ке ја. Ча бри но вић и не ко ли ко ло кал них мла ди ћа на мо сту 

Ћу му ри ја. Прин цип на мо сту ко ји је 1914. на зи ван Ла тин ска ћу при ја, 

ко ји је окре нут пре ма ули ци Фра ње Јо си фа.

Ке јом до ла зи по вор ка, уз не знат но ка шње ње. Ка да дру га ко ла 

до ла зе до ње га, Ча бри но вић ба ца бом бу. Фер ди нанд је, пре ма не ким 

све до ци ма, од би ја лак том. Она па да на зад на тре ћа ко ла и екс пло ди ра, 

ра нив ши јед ног ађу тан та и не ко ли ко про ла зни ка. Ча бри но вић пре ска че 

пре ко зи да у ре ку, по ли ци ја ју ри за њим. Хва та ју га. Дру ги гу бе гла ве 

и бе же. „На ста ви мо с про гра мом“, ка же Фер ди нанд, и три пре о ста-

ла ауто мо би ла на ста вља ју у Град ску већ ни цу по ред на из глед па ра ли-

зо ва ног Прин ци па. Та мо, гра до на чел них по чи ње да др жи пла ни ра ни 

го вор. „До ста!“, пре ки да га Фер ди нанд и на ре ђу је прат њи пре ве зе ној 

у бол ни цу да се по бри не о ра ње ни ма.

По вор ка иде на зад низ Апе лов кеј. Фер ди нан до ва ко ла скре ћу 

де сно, по што је пр во би тан ити не рер от ка зан, у ули цу Фра ње Јо си фа. 

„Не!“, ви че зе маљ ски по гла вар Бо сне во за чу. „Иди до ле Ке јом до бол-

ни це!“ Во зач се по кор но за у ста вља и во зи уна зад – пра во ис пред за па-

ње ног де вет на е сто го ди шња ка с пи што љем у ру ци. 

Прин цип ис па љу је два пут. Пр ви пут на Фер ди нан да, по го див ши 

га у врат. Дру ги пут на зе маљ ског по гла ва ра Бо сне, по го див ши Со фи-

ју, док се она при сил но ба ца дуж ко ла, по ку ша ва ју ћи да до сег не свог 

мужа. Обо је уми ру за не ко ли ко ми ну та. Прин цип гу та отров, али, гру-

бо ухва ћен од стра не по ли ца ја ца, бр зо га ис по вра ћа.

Пре млад за смрт ну ка зну, Прин цип је по слат у че шки за твор. 

Та мо је ис тру лио, што је и би ла на ме ра. Умро је 1918. а да ни кад ни је 

у пот пу но сти схва тио шта је ура дио.

Аустри ја, ко ја је мо жда тра га ла за из го во ром, прет по ста ви ла је 

да је за ве ра би ла под по кро ви тељ ством срп ске вла де. Беч је по слао ул-

ти ма тум с де сет зах те ва ко ји би за пра во окон ча ли не за ви сност Ср би је. 

Она је при ста ла на све осим два. Аустри ја је зах те ва ла све или ни шта.

Ру си ја је хи тро по др жа ла Ср би ју, Не мач ка је ста ла иза Аустри је. 

Да на 28. ју ла Аустри ја је об ја ви ла рат Ср би ји. Не мач ка је, по зи ва ју ћи 

се на ру ску мо би ли за ци ју, об ја ви ла рат Ру си ји, а за тим Фран цу ској, са-

ве зни ци Ру си је. На ва лив ши кроз не у трал ну Бел ги ју, Не мач ка је уве ла 

Бри та ни ју у рат. Пре не го што је за вр шен, рат чи ји је оки дач по кре нут 

[trig ge red] у Са ра је ву про ши рио се на без број фрон то ва, а окон чан је 

с го то во де вет ми ли о на мр твих.

*  *  *
Пут ник от кри ва да је ов де, у гра ду у ко јем је по чео, из ни као култ 

атен та то ра-уби це.
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На зад пре ко Прин ци по вог мо ста, иза Прин ци по вих оти са ка је 
Прин ци пов му зеј. То је зда ње на углу, на коб ном углу Апе ло вог ке ја и 
ули це Фра ње Јо си фа, ко ји се са да зо ву Кеј вој во де Сте пе и ули ца Ју-
го сло вен ске на род не ар ми је.16

Уну тра су са став ни де ло ви обо жа ва ња све та ца: Прин ци по ве то-
бо жње пан та ло не и пр слук, се љач ка ке це ља ње го ва мај ке, гла ва у ди-
мен зи ја ма хе ро ја, ста си тог и од ва жног Прин ци па (ко ју ода ју су сед не 
фо то гра фи је ту жног, чу па вог, ма лог чо ве ка ши ро ких очи ју), ме ста за-
ве ре ни ка по ста вље на на уве ћа ним ма па ма као да су у пи та њу ме ста на 
пу ту Жи во твор ног кр ста,2

7

 са ма оруж ја, бла го сло ве на сло га ном ко ји је 
уре зан у зид: „Во ле ли смо наш на род“, с пот пи сом „Прин цип“.

Из ван, на зи ду му зе ја, иза оти са ка, а не ко ли ко сто па из над тро-
то а ра, та ко да и нај ма ње сло вен ско де те мо же про чи та ти, на ла зи се 
пло ча ко ја обе ле жа ва Ви дов дан ка да: „Га ври ло Прин цип сво јим пуц-
њем из ра зи на род ни про тест про тив ти ра ни је.“ На бр ду ко је над зи ре 
Са ра је во на ла зи се Прин ци по во све ти ли ште. Ши рок по пло ча ни пут 
во ди пра во до ње га с ула за на гро бље. Грч ка пра во слав на ка пе ла је из-
гра ђе на од ка ме на с гро бља, а ви со ка је око 30 сто па.3

8

 По све ће на је 28. 
ју на 1933, у вре ме ка да је вла дао краљ Алек сан дар.4

9 Мо нар хи сти или 
ко му ни сти, Ју го сло ве ни су пре све га на ци о на ли сти.

Екс ху ми ра но из че шког гро ба по сле ра та, те ло Прин ци па је вра-
ће но у Са ра је во и ово све ти ли ште. На јед ном зи ду је угра ђе на спо-
мен-пло ча од цр ног мер ме ра, а на њој де бе лим сло ви ма „Ви дов дан ски 
хе ро ји“. Ис под пло че су име на и те ла: Прин ци по во и де се то ри це дру-
гих ко ји су уче ство ва ли у за ве ри из 1914. Ов де ће да нас, на пе де се ту 
го ди шњи цу, би ти до не то цве ће. А, ко му ни стич ка вла да и зва нич ни ци 
Ју го сла ви је не мо гу а да не бу ду у не у год ни јем по ло жа ју.

Они су до ве де ни у не при ли ку из два раз ло га. Пр во, вла сти и су-
ви ше до бро зна ју да, ма да Прин цип мо же да бу де на ци о нал ни хе рој 
обич них љу ди у Ју го сла ви ји, он је мла ди лу дак Пр вог свет ског ра та за 
оста так све та, укљу чу ју ћи и оста ли део ко му ни стич ког бло ка.

Као дру го, по што је Ле њин осу дио те ро ри зам што ни је „на уч ни 
со ци ја ли зам“, или истин ска (тј. ма сов на) ре во лу ци о нар на ак тив ност, 
ко му ни стич ка дог ма не мо же да про гу та Прин ци пов чин у це ли ни. 

1 Почетком XXI века ове се улице зову Обала Кулина бана и Зелених беретки 
(прим. прев.).

2 У изворнику “Stations of the True Cross”. У католичком предању места на ко-
јима су се догодиле главне епизоде страдања Исуса Христа. На хрватском кри-
жни пут (прим. прев.).

3 То одговара висини од 9 метара у метричком систему (прим. прев.).

4 Митрополит дабробосански је извршио освећење спомен-капеле видовдан-
ским херојима 29. октобра 1939 (прим. прев.).
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У нај бо љем слу ча ју, пар тиј ски зва нич ни ци га про ту ра ју као вр сту при-

ми тив ног, го то во пра и сто риј ског, и сва ка ко прет ко му ни стич ког ге ста.

Сто га, по пут цр кве, ко ја је су о че на с па ган ским оби ча јем (Св. Вид 

је пр во бит но па ган ски бог), ко му ни стич ка хи је рар хи ја Ју го сла ви је је 

учи ни ла нај ви ше што мо же, а то је да окру жи Прин ци па при хва тљи вом 

ми то ло ги јом, што је у овом слу ча ју гру па „Мла да Бо сна“. У жур би слу-

жбе ни ци до да ју у Прин ци пов му зеј – ко ји се са да зо ве Му зеј Прин ци-

па и „Мла де Бо сне“ – „до ку мен тар ни до каз“ о по сто ја њу та кве гру пе.

Да обес хра бри до пи сни ке ко ји су у по се ти, за ду жен је Му рат Ку-

сту ри ца, са ра је вев ски ко му ни стич ки се кре тар за ин фор ма ци је, у све му 

дру гом при ја тељ ски чо век од 37 го ди на, ра ни је ка пе тан ме ђу Ти то вим 

пар ти за ни ма. Ве ћи део овог ме се ца Ку сту ри ца се са ста је с оп штин ским 

слу жбе ни ци ма по во дом то га ка ко да од мог не но ви на ри ма да се сја те 

у Са ра је во ра ди при че о го ди шњи ци.

„Мо лим вас“, ре као је јед ном упор ном Аме ри кан цу, „иди те ку ћи. 

Ису ви ше сте озбиљ ни. Мој син (са да има 10 го ди на)5
10

 не зна о Прин ци пу. 

О пар ти за ни ма зна. Они су би ли за и ста ва жни. Не мо же мо ре ћи да се 

то ни је до го ди ло. Али ја вам лич но ка жем, лич но, то је би ла гре шка, 

а не ма сов ни по крет, као пар ти за ни. Мо жда ће би ти по ко ји го вор, од 

стра не му зе ја, не од стра не др жа ве.“ На сме шио се и по слао по се ти о ца 

Ах ме ту Гре бу, ди рек то ру град ског му зе ја, с ко јим је Прин ци пов му зеј 

по ве зан. Све ча ног на сту па, у за су ка ним ру ка ви ма, уз по др шку пла-

во ко сог аси стен та, Гре бо је опи сао не сла вље ње пе де се те го ди шњи це.

Му зеј „Мла де Бо сне“, ка же он, по но во се кре чи. Би ће от кри ве не 

пло че у ра зним де ло ви ма Са ра је ва, укљу чу ју ћи јед ну на Или ће вој кући, 

„где су бом бе са кри ве не ис под кре ве та“, и дру гу где је Ча бри но вић ба-

цио сво ју бом бу, и ста ви ће мо цве ће на гро бо ве, ка же он.

„Без го во ра?“

„Без го во ра.“

Ка сни је, ка да је пла во ко си аси стент до нео фо то гра фи је Прин-

ци по вих пан та ло на и пр слу ка (оне су би ле на чи шће њу за но во отва-

ра ње му зе ја), упи тао сам ди рек то ра: „Зар не ри зи ку је те култ Прин цо-

по ве лич но сти?“

Ме ка но и у стра ну, ре као је: „До кле год је мр тав, не ма про бле ма.“

Још је у жи во ту не ко ли ко пре жи ве лих из за ве ре. Ови стар ци има ју 

ми шље ња и бр ко ве из тог вре ме на, а, од свих љу ди у Са ра је ву, они су 

нај по све ће ни ји кул ту атен та то ра-уби це у ти неј џер ској до би. Је дан од 

њих, ко ји је имао уло гу по сма тра ча, Хам ди ја Ник шић, има 69 го ди на. 

5 У питању је потоњи редитељ Емир Кустурица, рођен 1954 (прим. прев.).
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Имао је 1914. исто го ди на као ње гов при ја тељ Прин цип, а и са да има 

исто ми шље ње, ко је се са чу ва ло по пут до ку ме на та у па ти на стој бо ји.

Бле до се се ћа да је „Мла да Бо сна“ упра во по чи ња ла. „Ве ћи на је 

ми сли ла да је те ро ри зам је ди ни на чин. Ја сам био у сре ди ни. Ни сам 

мо гао да уби јем ни пи ле. То сам ре као Или ћу. За то сам био са мо по-

сма трач. Ка да је бом ба пу кла, ја сам оти шао ку ћи.“

„Зна ју ћи да је до не ла рат“, упи тах Ник ши ћа, „да ли са да ми сли-

те да је атен тат- уби ство би ла гре шка?“

„Не, ни је гре шка“, уз ви ку је. „Рат је раз био и по ра зио Аустри ју, 

а ство ре на је Кра ље ви на Ју го сла ви ја.“

„Да ли је то вре де ло го то во де вет ми ли о на мр твих?“

„Без жр та ва не ма сло бо де. Рат је очи стио свет и ро ђе ни су но ви 

од но си. Без то га не би би ло Ју го сла ви је.“

Да ли зна да вла сти ми ни ми зу ју го ди шњи цу?

„Знам“, ре че ста рац, „због ме ђу на род них од но са. Кра ље ви и кра-

љи це још по сто је.“

Ис пи ти ва ње мла дих Сло ве на о Прин ци по вом чи ну је сте као ис-

пи ти ва ње мла дих Аме ри ка на ца о ети ци шпи ју ни ра ња На та на Хеј ла 

(Nat han Ha le) или кра ђа ма Ро би на Ху да. Прин цип ни је ни шта ма ње 

не го Ви љем Тел Са ра је ва, а ве ро ват но и ни шта ви ше.

Ах мед Мо ста раш,6
11 19, упи тан је за ми шље ње. 

„Оста ви те ме мо јим поп-пе сма ма“, ка же. „Не же лим рат ни бор-

бе. Би ће див но ка да не бу де по ли ти ке. Јер ни јед на по ли ти ка ни је вред-

на ра та.“

„Да ли је он да Прин цип био у пра ву?“

„На рав но. Бор ба за сло бо ду ни је по ли ти ка. То је ду жност. Прин-

цип је био ве ли ки хе рој.“

„А шта је с кул том Прин ци па?“

„Он ов де не по сто ји. Љу ди ка жу са мо да је би ло атен та та-уби ства 

и то је све. Де ча ци мог уз ра ста ви ше во ле твист не го по ли ти ку и то је 

до бро. Прин ци пов му зеј? За што да не. Има мно го му зе ја у Са ра је ву. 

По сто ји Рим ски му зеј, али не и рим ски култ.“

Став је сли чан у рад нич кој ка фа ни, али без пре фи ње но сти. Ста ри 

рад ни ци су но стал гич ни ји не го мла ђи, али сви има ју не ку вр сту че твр-

то јул ског по што ва ња7
12 за Прин ци па. Да ле ко су од то га да има ју при мед-

бе да им учи те љи во де де цу у Прин ци пов му зеј, упра во сви су за то.

6 У изворнику „Mostarasch” (прим. прев.).

7 Аутор мисли на четврти јул, Дан независности Сједињених Америчких Држава 
(прим. прев.).
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„Да ли ће их то учи ни ти те ро ри сти ма?“, упи тао је пут ник. Смех 
је од зва њао ка фа ном. „Не, па три о ти ма!“

Нај ви ше су збу ње ни сту ден ти ко ји су не све сно ухва ће ни из ме ћу 
ко му ни стич ке дог ме и на ци о на ли стич ког ми та. Јед ног по дне ва, из ван 
ре сто ра на бли зу уни вер зи те та 50 сту де на та се оку пи ло око ра до зна лог 
Аме ри кан ца. Је дан сту дент ко ји је го во рио ен гле ски ре че: „Не сту ди-
рам исто ри ју. Сту ди рам еко но ми ју. Ми слим да је уби ја ње Фер ди нан да 
би ло до бро, јер је аустриј ски на род за у зео Бо сну. Же ле ли су да узму 
це лу Евро пу.“

„Не, те ро ри зам ни је до бар. Со ци ја ли зам је до бар. Би ло је по-
гре шно уби ти Ке не ди ја. Он је био до бар чо век. Али, Фер ди нанд је био 
лош чо век.“

„Али, зар Прин цип ни је био те ро ри ста и зар се Ле њин ни је про-
ти вио те ро ри зму?“

„Ов де ни је би ло Ко му ни стич ке пар ти је 1914. Прин цип ни је био 
ко му ни ста, али ни је био те ро ри ста.“

„Али, зар атен тат-уби ство ни је био те ро ри стич ки чин?“

„Не, то је би ло пу ца ње на не при ја те ља. Да је не ки Ју го сло вен 
убио Хи тле ра у по след њем ра ту, да ли би то био те ро ри зам? Хи тлер је 
био лош. Фер ди нанд је био лош. Обо ји ца су би ли оку па то ри.“

„Али, Прин цип је дао Аустри јан ци ма из го вор ко ји су тра жи ли 
да оку пи ра ју Ср би ју.“

Сту дент ко ји го во ри не мач ки узео је реч. „Они би ис ко ри сти ли 
сва ки из го вор.“

„Али, он им је дао је дан. Да ли је то би ло по ли тич ки му дро?“

„Би ло му је са мо 19 го ди на“, а он да на гло рече: „Не ме шај те ме 
у по ли ти ку!“

„Бо јиш се?“

„Ја!“813

8 У изворнику „Ја“ на немачком (прим. прев.).
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Тајмс, 29. јун 1964.

САРАЈЕВСКО ПУЦАЊЕ ОБЕЛЕЖЕНО*14

од нашег сталног дописника

Беч, 28. јуни

Са ра је во, где је пре пе де сет го ди на уби јен над вој во да Фра ња Фер-
ди нанд, за ко ни ти на след ник хаб збур шког пре сто ла, у по ли тич ком атен-
та ту-уби ству ко је је до ве ло до Пр вог свет ског ра та и за тим до про па сти 
Аустро у гар ског цар ства, да нас је скром ном све ча но шћу обе ле жи ло 
го ди шњи цу, ко јој су при су ство ва ли исто ри ча ри, пре жи ве ли чла но ви 
на ци о на ли стич ке ор га ни за ци је „Мла да Бо сна“ и њи хо ве по ро ди це.

Би ла је то при гу ше на све ча ност, уз упа дљи во од сут не зва нич ни ке 
из ју го сло вен ске и бо сан ске вла де, да би под ву кли оно на че му срп ски 
исто ри ча ри го ди на ма ин си сти ра ју: да за ве ре ни ке у Са ра је ву ни је охра-
бри ла зва нич на Ср би ја. Око 300 осо ба се оку пи ло да обе ле жи, а не да 
про сла ви ову при ли ку, што су се го вор ни ци тру ди ли да на гла се, иако 
су пуц њи ис па ље ни у Са ра је ву утрли пут за уједи ње ње Ју жних Сло ве на. 

   

* Оur own correspondent, “Sarajevo Shooting Commemorated”, The Times, No. 56050,
June 29, 1964, p. 9, a.



Један век расправа о Сарајевском атентату

175

ЖИВО СЕЋАЊЕ НА АТЕНТАТ

Транскрипт дела интервјуа РТБ-у академика 

Предрага Палавестре 1992.*15

Моји преци већ више од сто педесет, скоро двеста година, леже 

на мостарском гробљу, та ко да се ја и сва мо ја по ро ди ца углав ном сма-

тра мо Мо стар ци ма... 

Ја сам ро ђен у Са ра је ву, где је мо ја по ро ди ца пре шла 1910. го-

ди не, уочи Са ра јев ског атен та та. Ро ђен сам у Са ра је ву. За вр шио сам 

све, основ ну шко лу и гим на зи ју, у Са ра је ву у Пр вој му шкој гим на зи-

ји... По сле ра та сам за вр шио ви ше раз ре де гим на зи је и ’49. го ди не до-

шао у Бе о град на сту ди је књи жев но сти на Бе о град ском уни вер зи те ту.

... Та ко да сам тај рад о Ди су од ло жио. Ни ти је Дис у то вре ме био 

по до бан ни ти сам ја био по до бан. Па сам не ку го ди ну ка сни је при ја-

вио дру ги док то рат, у до го во ру са Ве ли бо ром Гли го ри ћем и Ди ми три-

јем Ву че но вим. При ја вио сам док то рат о књи жев но сти Мла де Бо сне, 

ко ји сам и ра дио и ко ји сам на кра ју ‘63. или ‘64. го ди не и од бра нио.

• За што сте ра ди ли док то рат о књи жев но сти Мла де Бо сне? Што 

вас је то при ву кло?

Па, би ла су два раз ло га. Пр ви раз лог је био тај што ми се до па-

дао тај иза зов и што сам хтео да про ђем кроз је дан гу стиш, јед но под-

руч је кроз ко је ни ко пре то га ни је про шао, да кле да про ђем пр ви и да 

ис тра жим не што што је не ис тра же но. Тај аван ту ри стич ки, иза зов ни 

мо ме нат је био до ста јак. А дру ги је био из ве стан дуг пре ма по ро дич-

ној тра ди ци ји, ко ја се у мо јој по ро ди ци одр жа ва ла, па и дан-да нас, ако 

мо гу та ко да ка жем, одр жа ва. Чла но ви мо је по ро ди це су уче ство ва ли 

у Са ра јев ском атен та ту и у по кре ту Мла де Бо сне. Мој стриц је био је-

дан од са ра јев ских атен та то ра. Он је био све вре ме ухап шен за вре ме 

Пр вог свет ског ра та. Мој де да је и умро у кон цен тра ци о ном ло го ру 

у Ара ду. Због то га по ро ди ца је мо ра ла да се се ли. Би ла је про те ра на из 

Са ра је ва, та ко да је оста ло у по ро ди ци жи во се ћа ње на атен тат. Ка да 

су ’912. го ди не са ра јев ски атен та то ри и мла до бо сан ци на пу шта ли Са-

ра је во и ов де у Бе о гра ду ма ту ри ра ли, мој стриц Јо ван је ста но вао са 

Га ври лом Прин ци пом у Ло ми ној ули ци. 

Та ко да је то, да та ко ка жем, био круг не ке по ро дич не тра ди ци је. 

Ја сам хтео да из в у чем не ке еле мен те из то га. Хтео сам да при ме ним 

не ке при че ко је су се у по ро ди ци о то ме го во ри ле. А, с дру ге стра не, 

хтео сам и да ис пи там тај иде о ло шки до при нос Мла де Бо сне атен та ту. 

* Ин тер вју Пре дра га Па ла ве стре еми то ван је на Те ле ви зи ји Бе о град у еми си ји 
„Остав шти на за бу дућ ност“, уред ни ка Ми ли во ја Бе ге ни ши ћа, РТС-ТВБ, 1992; 
Про грам ски ар хив Ра дио-те ле ви зи је Ср би је.
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Јер сам сма трао да је по крет мла до бо са на ца био дво јак. С јед не стра не 

по ли тич ки, ко ји је кру ни сан Са ра јев ским атен та том, а, са дру ге стра-

не, по мом ми шље њу, мно го зна чај ни ји, то је био иде о ло шки, кул тур-

ни по крет за пре по род чи та вог срп ског на ци о нал ног би ћа, за при па ја-

ње срп ског кул тур ног про сто ра у јед ну це ли ну, за по ве зи ва ње срп ске 

омла ди не са хр ват ском омла ди ном пре ко Бо сне и Хер це го ви не, јер, 

као што зна те, Мла да Бо сна и Мла да Хр ват ска су, у то вре ме, би ле 

ду бо ко скер ли ћев ски на дах ну те и по кре ну те истом иде јом аван гар де 

и аван гард ног ду ха.

• По ја ва ва ше књи ге, док то ра та у ства ри, Књи жев ност Мла де Бо-

сне ни је баш до бро до че ка на од по ли тич ке и кул тур не јав но сти 

Са ра је ва, од но сно Бо сне и Хер це го ви не?

Па, ту је би ло не че га што би се мо гло на зва ти успо ном и па дом. 

То су би ле не ке ам пли ту де до ста нео бич не. Те, 1964. го ди не је би ла 

про сла ва пе де се то го ди шњи це Са ра јев ског атен та та и та про сла ва није 

баш озна че на нај бо ље. Би ло је при го во ра да је то на ци о на ли стич ки по-

крет. Мо јој књи зи је ста вље но у грех да ја пре ве сла вам је дан део бо-

сан ске књи жев не тра ди ци је у срп ску кул тур ну сфе ру. Али сам ја, мо-

рам при зна ти, ипак, као и Вла ди мир Де ди јер, до био ше сто а прил ску 

на гра ду Са ра је ва за ту књи гу. Де ди јер је до био за књи гу Са ра је во ‘914, 

ја сам до био за књи гу Књи жев ност Мла де Бо сне.

Ме ђу тим, ре по ви су се ву кли, и те ре по ве су пла ти ли мла до бо-

сан ци ви ше не го ја. Вр ло ду го сам се му чио око то га да у еди ци ју „Кул-

тур но на сље ђе Бо сне и Хер це го ви не“, на не ки на чин, угла вим јед ног 

од пе сни ка Мла де Бо сне, Ми ло ша Ви да ко ви ћа, чи ју сам остав шти ну 

ја имао на рас по ла га њу, јер ми је ње гов брат, мој про фе сор Ми лен ко 

Ви да ко вић, то био дао. Тру дио сам се, ка жем, и ус пео сам то да ура-

дим, али ни сам ус пео у дру гом ве ћем по ду хва ту ко ји се од но сио на 

са бра на де ла Ди ми три ја Ми три но ви ћа. 

Дим ти три је Ми три но вић је био не сум њи ви идеј ни во ђа Мла де 

Бо сне. Као Вла ди мир Га ћи но вић у по ли тич ком, Ди ми три је Ми три но-

вић је био у ду хов ном и ин те лек ту ал ном сми слу. Он је об ја вио и пр ве 

пе сме Ан дри ће ве, он је об ја вио и Цр њан ско га ’912. го ди не у Бо сан ској 

ви ли. Јед ном реч ју, био је јед на вр ло ја ка, ис так ну та лич ност. Ње гов 

рад је био пот пу но за не ма рен, пот пу но за бо ра вљен, из гу бљен у ча со-

пи си ма, у ли сто ви ма, у ру ко пи си ма, и ја сам се при хва тио за дат ка, 

ко ји је из ра стао из сту ди је о Мла дој Бо сни, да при ре дим са бра на де ла 

Ми три но ви ће ва и мно го сам вре ме на утро шио ра де ћи на то ме.

Два или три пу та су књи ге би ле го то ве и пре да те у ру ке из да ва ча, 

али су увек про на ла же ни раз ли чи ти раз ло зи да се те књи ге не об ја ве. 

Јед ном ни сам био по го дан ја, дру ги пут ни је био по го дан Ми три но вић. 
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Он је био „ми стик“, ја сам био „ан ти ко му ни ста“, он је био „на ци о на ли-
ста“, ја сам био, та ко ђе, „на ци о на ли ста“. Та ко да су књи ге про па да ле 
и во за не су ја ко ду го. На кра ју, ка да је исто ри ја за вр ше на, про шло је 
пу них да ва де сет и пет го ди на од при пре ме пр во га мог по сла око Ми-
три но ви ћа, ка да су се у из да њу са ра јев ске „Свје тло сти“ у еди ци ји „Кул-
тур но на сље ђе БиХ“ по ја ви ле књи ге Са бра на де ла Ди ми три ја Ми три-
но ви ћа, ко ја су, ба рем, за тих два де сет и пет го ди на ура ђе на ка ко тре ба.
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НАУЧНА ТУМАЧЕЊА УОЧИ И ПОВОДОМ 
ПЕДЕСЕТОГОДИШЊИЦЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА 

И ФИШЕРОВЕ ТЕЗЕ

А.Џ.П. Тејлор*
ИЗБИЈАЊЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА

Четвртог августа 1914. ова земља је објавила рат Немачкој. Европски 
рат је већ почео. Аустро-Угарска је објавила рат Србији 28. јула. Немачка 
је објавила рат Русији 1. августа, а Француској 3. августа. Аустријанци, 
окаснело као и обично, објавили су рат Русији тек 6. августа. Велика 
Британија и Француска одговориле су објавом рата Аустро-Угар ској 
12. ав гу ста. Ово од ла га ње је би ло ва жно. Ма да су Аустри јан ци же ле ли 
рат про тив Ср би је, оп шти европ ски рат ни је био део њи хо вог пла на, 
а њи хо во цар ство је по ста ла ње го ва глав на жр тва. Њи хов ма ли бал-
кан ски рат про гу тан је у бор би европ ских ве ли ких си ла, а по чео је оп-
шти пре о крет у Евро пи, ко ји је уни штио ње ну по сто ја ну ци ви ли за ци ју 
– пре о крет ко ји тра је до да на да на шњег. Пр ви свет ски рат је иза звао 
ра ши ре но уни шта ва ње и по кољ ви ше људ ских би ћа не го ма шта од 
вар вар ских ин ва зи ја. Али, ње гов мо рал ни ути цај – ствар ко ја је оте-
жа ла љу ди ма да о ње му раз ми шља ју ра ци о нал но – био је у то ме што 
је до шао по сле раз до бља ми ра ду жег од би ло ко јег дру гог за бе ле же ног 
у исто ри ји Евро пе.

Ве ли ка Бри та ни ја ни је би ла уме ша на у оп шти рат још од бит-
ке код Ва тер лоа 1815. По след њи рат из ме ђу две европ ске си ле био је 
рат из ме ђу Фран цу ске и Не мач ке, ко ји је окон чан 1871. Би ло је ко-
ло ни јал них ра то ва и до го ди ли су се Бал кан ски ра то ви. Ови по след њи 
1912. и 1913. Али, они су сви би ли да ле ко од оно га што се сма тра ло 
за ци ви ли зо ва ну Евро пу. Љу ди су на ста ви ли да го во ре о ра ту. Би ло је 
ди пло мат ских кри за, а сва ка ве ли ка си ла има ла је оп се жно на о ру жа ње 
пре ма ме ри ли ма вре ме на. Бри тан ска мор на ри ца ни ка да ни је била та ко 
моћ на, а сва ка кон ти нен тал на зе мља има ла је ми ли о не љу ди òбу че них 
да уђу на бој но по ље. Све јед но је ствар ност ра та би ла да ле ко од ми-
сли љу ди. Сва ко је прет по ста вљао да ће си стем, или ње го во од су ство, 

* A.J.P. Taylor, “The Outbreak of the First World War”, in A. J. P. Taylor, Europe. Grandeur 
and Decline (Harmondsworth: Penguin Books, 1967), pp. 183–189. Првобитно објављено 
у: A.J.P. Taylor, Englishmen and Others (London: Hamish Hamilton, 1956). У земљама 
енглеског говорног подручја овај знаменити историчар познат је по спелованој 
скраћеници имена као Еј-Џеј-Пи Тејлор (прим. прев.).
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на ста ви ти да ра ди као што је та ко ду го ра дио. Би ће уз бу на, па чак 
и мо би ли за ци ја, али ће из то га не ка ко про ис те ћи мир. Рат је у жар го-
ну вре ме на био не за ми слив.

Оту да, ка да је рат до шао, сва ко је зах те вао об ја шње ње. А тра га ње 
за њим те че од та да. Уста но вље ни су по себ ни ин сти ту ти за ис тра жи ва-
ње по ре кла ра та. Штам па ни су ча со пи си по све ће ни ис кљу чи во то ме. 
Сва ка ве ли ка си ла је об ја ви ла хи ља де ди пло мат ских до ку ме на та. Пот-
пу на би бли о гра фи ја о по ре клу ра та, ако ика да бу де са ста вље на, има ла 
би хи ља де то мо ва. Ви ше по је ди но сти зна мо о то ме шта се до го ди ло 
из ме ђу 28. ју на и 4. ав гу ста 1914. не го што зна мо о би ло ко јих дру гих 
пет сед ми ца у исто ри ји. За и ста, ако не мо же мо да раз у ме мо ове до га-
ђа је и сло жи мо се око њих, ни ка да не ће мо раз у ме ти или се сло жи ти 
ни око че га. Про блем ни је био са мо исто риј ски. Он је на ста вио да бу де 
од го ру ћег по ли тич ког зна ча ја. По бед нич ки са ве зни ци ис тра ја ва ли су 
на рат ној кри ви ци Не мач ке. Нем ци су ово оспо ри ли, а до ка зи ко је су 
из не ли про тре сли су мно ге струч ња ке, по себ но у Ен гле ској и Аме ри ци. 
Сма тра ло се да се с Не мач ком по сту пи ло ису ви ше оштро, да је пре бр-
зо осу ђе на. Ова ква осе ћа ња су на ве ла мно ге да има ју са о се ћа ња с не-
мач ким жал ба ма, чак и ка да их је из го ва рао Адолф Хи тлер. За пра во су 
спо ро ви око по ре кла Пр вог свет ског ра та по мо гли да се до ђе до Дру гог.

Ове кон тро вер зе су се нај пре усре сре ди ле на до га ђа је ко ји су 
усле ди ли по сле уби ства над вој во де Фра ње Фер ди нан да од Аустри је 
у Са ра је ву 28. ју на. Мно ги су уско ро оти шли мно го да ље уна зад. Нем ци 
су кри ви ли фран цу ско-ру ски са вез ко ји је ско пљен 1894. Фран цу зи су 
кри ви ли по ли ти ку Би змар ка, ма да је он на пу стио ду жност 1890. Дру-
ги су кри ви ли ства ри уоп ште – струк ту ру са ве за, или на о ру жа ва ње ве-
ли ких си ла. Не ки су од ре ђе ни је оп ту жи ва ли про из во ђа че на о ру жа ња. 
Ле њин и дру ги марк си сти по сле ње га оп ту жи ва ли су ка пи та ли стич ки 
им пе ри ја ли зам. Пси хо ло зи су оп ту жи ли ра то бор ност људ ске при ро-
де. У та квим оп штим те о ри ја ма нај го ре је што оне об ја шња ва ју го то во 
све. Са ме ства ри ко је су оп ту же не за рат из 1914. го ди не – тај на ди-
пло ма ти ја, рав но те жа мо ћи, ве ли ке кон ти нен тал не вој ске – та ко ђе су 
Евро пи по да ри ли не у по ре ди во раз до бље ми ра. Са да смо че сто скло ни 
да ми сли мо да, са мо ако би смо мо гли да им се вра ти мо, по но во би смо 
има ли мир. Ако ће мо да ис тра жу је мо ису ви ше уна зад у исто ри ју, ни је 
до бро пи та ти: „Ко ји до га ђа ји су про у зро ко ва ли из би ја ње ра та?“ Пи та-
ње је пре: „за што су чи ни о ци ко ји су ду го чу ва ли мир Евро пе про па ли 
у по ку ша ју да то учи не 1914?“ Мо жда ће мо он да за кљу чи ти да ди пло-
ма ти ја ни је би ла до вољ но тај на, да рав но те жа ни је до бро урав но те жа-
ва ла, да су тро шко ви за на о ру жа ва ње би ли пре ма ли.

Упу тио бих на је дан чи ни лац ко ји мо жда ни је до вољ но ис тра жен. 
У по след ње две или три го ди не пред рат из гле да ло је да су умо ви љу ди 
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до ве де ни до иви це, као да су би ли не све сно умор ни од ми ра и без-

 бед но сти. То се мо же ви де ти у ства ри ма уда ље ним од ме ђу на род не 

по ли ти ке: у умет нич ком по кре ту на зва ном фу ту ри зам, у ра то бор ним 

си фра жет ки ња ма из ове зе мље [Британије], у те жњи рад нич ке кла се 

пре ма син ди ка ли зму. Љу ди су же ле ли рат ра ди ње га са мог. По здра ви-

ли су рат као олак ша ње од ма те ри ја ли зма. Европ ска ци ви ли за ци ја се, 

за пра во, рас па да ла чак и пре не го што ју је ра зо рио рат. Све јед но смо 

има ли скло ност да и су ви ше гле да мо у прав цу ду бљих узро ка ра та, 

а да за не ма ру је мо ње го во не по сред но из би ја ње. Упр кос овим ду бљим 

узро ци ма, љу ди као по је дин ци су до но си ли од лу ке и сла ли об ја ве рата. 

Мо же те ре ћи ка ко они не тре ба да но се сву од го вор ност, али од ре ђе ну 

има ју. Да су два или три чо ве ка по сту па ла дру га чи је, рат се не би до-

го дио тог по себ ног тре нут ка. А има мо но ви во дич. Чу ве ни ита ли јан ски 

из да вач Лу и ђи Ал бер ти ни (Lu i gi Al ber ti ni), ка да га је Му со ли ни ис кљу-

чио из по ли ти ке, окре нуо се ис тра жи ва њу по ре кла ра та. Го то во два-

де сет го ди на је из у ча вао до ку мен те и ин тер вју и сао др жав ни ке ко ји су 

пре жи ве ли. Два обим на то ма ње го вог де ла пре ве де на су на ен гле ски, 

а тре ћи тре ба да иза ђе.1 Ни је ве ро ват но да ће мо ика да зна ти ви ше 

о по ли тич ким и ди пло мат ским до га ђа ји ма ко ји су прет хо ди ли ра ту из 

1914. Мо же мо да са зна мо не што ви ше из вој них по да та ка, на ро чи то 

у Не мач кој и Аустро-Угар ској, али, ми слим, не мно го то га. 

До зво ли те ми да узмем до га ђа је она ко ка ко их зна мо. По чет-

на тач ка је уби ство над вој во де Фра ње Фер ди нан да у Са ра је ву. За што 

је уоп ште био та мо? Као гест пр ко са про тив срп ског на ци о на ли зма, 

као де мон стра ци ја да Бо сна, иако је на се ља ва ју Ср би и Хр ва ти, има 

да оста не део Аустриј ског цар ства. То, та ко ђе, об ја шња ва за што су се 

Прин цип и ње го ви дру го ви за пу ти ли да уби ју над вој во ду. Они су би ли 

бо сан ски Ср би ко ји су же ле ли на ци о нал ну сло бо ду и да ле ко од то га 

да их је охра бри ва ла Ср би ја, а још ма ње су де ло ва ли по срп ским на-

ре ђе њи ма. Њи хо ве ак тив но сти су би ле крај ње не до бро до шле срп ској 

вла ди. Ср би ја се упра во опо ра вља ла од Бал кан ских ра то ва из прет-

ход не го ди не. Она ни је ап сор бо ва ла сво је но ве зе мље, а рат с Аустро-

Угар ском је би ла по след ња ствар ко ју је срп ска вла да же ле ла. Ни ко 

ни ка да ни је ус пео до ка за ти да је срп ска вла да има ла би ло ка кве ве зе 

са за ве ром, ма да су мо жда има ли не ко ма гло ви то зна ње. За и ста је ла-

ко би ло по ми сли ти да ће аустриј ски над вој во да би ти уби јен ако по се-

ти Са ра је во 28. ју на, на на ци о нал ни дан Ср би је. О то ме је је дан Ср бин 

1 Пр ва два томa пре во да на ен гле ски об ја вље на су 1952–1953, а тре ћи 1957: 
Lu i gi Al ber ti ni, The Ori gins of the War of 1914, tran sla ted and edi ted by Isa-
bel la M. Mas sey (Lon don and New York: Ox ford Uni ver sity Press, 1952–1957), 
прим. прев.
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знао све. Пу ков ник Ди ми три је вић, или Апис, ка ко су га зва ли, шеф 

тај ног на ци о нал ног дру штва. Али, ма да је одо брио пла но ве, он их ни је 

ини ци рао, ни ти дао мно го озбиљ не по мо ћи. За ве ра је би ла де ло шест 

мла дих, пле ме ни тих на ци о нал них иде а ли ста. Дво ји ца од њих су још 

жи ва. Је дан је про фе сор на Уни вер зи те ту у Бе о гра ду, дру ги је ку стос 

му зе ја у Са ра је ву.2

Пла но ви ова квих мла дих љу ди ни су мно го ве шти. За пра во, сва 

ше сто ри ца су про ма ши ла. Прин цип, нај ја чи ка рак тер ме ђу њи ма, ста-

јао је из гу бље но на тро то а ру, спре ма ју ћи се да оде ку ћи, ка да се отво-

ре ни ауто мо бил, с Фра њом Фер ди нан дом у ње му, за у ста вио упра во ис-

пред ње га. Во зач је скре нуо на по гре шно ме сто и спре мао се да кре не 

уна зад. Прин цип је стао на па пу чу ауто мо би ла, убио јед ним пуц њем 

Фра њу Фер ди нан да, а гре шком над вој во ди ну же ну дру гим – на дао се 

да ће уби ти за маљ ског по гла ва ра Бо сне. 

Ово је био са ра јев ски зло чин. Аустриј ска вла да ни је би ла мно го 

за ин те ре со ва на да га ка зни. Они су же ле ли да ка зне је дан дру ги зло-

чин: зло чин ко ји је Ср би ја по чи ни ла ти ме што је по сто ја ла као не за-

ви сна на ци о нал на др жа ва. Аустри јан ци су же ле ли да до ка жу ка ко су 

још увек ве ли ка си ла и да не ка ко уни ште Ср би ју. Од лу чи ли су да кре-

ну у рат на Ср би ју, ка кви год би ли ње ни из го во ри и из ви ње ња. Ово је 

би ла по ла зна од лу ка ко ја је до ве ла до Пр вог свет ског ра та. Чо век ко ји 

ју је до нео био је гроф Бер хтолд (Ber chtold), без вре дан ари сто кра та, 

али ми ни стар спољ них по сло ва Аустро-Угар ске.

Ње му је би ла по треб на по твр да не мач ког са ве зни ка, а он ју је 5. 

ју ла и до био. Не мач ки цар Вил хелм II са гла сио се на руч ку. Аустро-

Угар ска, ре као је, мо ра да де лу је про тив Ср би је, чак и уз ри зик ра та 

с Ру си јом. Кан це лар Бет ман Хол вег (Bet hmann Hol lweg) по ја вио се то-

ком по по дне ва и та ко ђе се са гла сио. Ни је би ло фор мал ног ве ћа, ни је 

би ло те шких раз ма тра ња ових пи та ња. На рав но, Нем ци су бле фи ра ли. 

Сма тра ли су да ће Ру си ја до зво ли ти да Ср би ја бу де уни ште на. А ако 

не, би ли су спрем ни за рат. Не мач ка вој ска је би ла на вр хун цу сна ге. 

Фран цу ска вој ска се ре ор га ни зо ва ла. Ру ска вој ска не би би ла од го ва-

ра ју ће опре мље на до 1917. Не мач ки пра вац је био: ако тре ба да буде 

ра та, бо ље са да не го ка сни је. Вил хелм II је че сто го во рио же сто ко, 

мада би обич но убр зо за жа лио. Но ви фак тор је био да је Бет ман та ко ђе 

по др жао по ли ти ку ко ја во ди у рат. За то овај за слу жни и ми ро љу би ви 

чо век мо ра за оно шта је сле ди ло да по не се ви ше од го вор но сти не го 

би ло ко ји дру ги по је ди нац. Он је сâм мо гао да за у ста ви рат. Уме сто 

то га, до зво лио је да се до го ди.

2 Теј ло ро ва на по ме на се од но си на про фе со ра Ва су Чу бри ло ви ћа и ет но ло га 
Цв(ј)ет ка По по ви ћа (прим. прев.).
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По сле 5. ју ла ни је усле ди ло ни шта го то во три не де ље. Аустри-

јан ци су при пре ма ли ул ти ма тум Ср би ји на њи хов уоби ча је ни тром на-

чин. Дру ге си ле су би ле бес по моћ не. Оне ни су мо гле да учи не ни шта 

док аустриј ски зах те ви ни су по ста ли по зна ти. Сми шље не су све мо гу ће 

нео б у зда не прет по став ке о фран цу ским и ру ским ак тив но сти ма. Али 

не ма ни мр ви це до ка за да је Ру си ја обе ћа ла да по др жи Ср би ју, или да 

је Фран цу ска обе ћа ла да по др жи Ру си ју. За пра во, Ср би ја се сло жи ла са 

без ма ло свим аустриј ским зах те ви ма. Би ло је уза луд но. Аустри јан ци су 

пре ки ну ли од но се и 28. ју ла су об ја ви ли рат. Они су ово учи ни ли на-

мер но да би оне мо гу ћи ли ми ро љу бив ис ход. Са да је мо ра ла не што да 

учи ни Ру си ја. Ру си ни су има ли агре сив не пла но ве у Евро пи. За пра во, 

ни су има ли ин те ре са за Евро пу, осим да их оста ве на ми ру. Али ни су 

мо гли до зво ли ти да Бал кан, а на тај на чин и Ца ри град и мо ре у зи, пад-

ну под кон тро лу Цен трал них си ла. Да су то учи ни ли, њи хов еко ном ски 

жи вот, ко ји је у то вре ме за ви сио од спољ ног све та, био би при да вљен 

– као што је то ком ра та и био. По ку ша ли су да упо зо ре Аустро-Угар-

ску да оста не по стра ни од Ср би је. Ка да је то про па ло, об ја ви ли су мо-

би ли за ци ју, пр во са мо про тив Аустро-Угар ске, а он да 30. ју ла оп шту 

мо би ли за ци ју. Ово ни је био рат ни чин – ру ске ар ми је ни су мо гле да 

бу де спрем не бар за још шест не де ља. То је био да љи по тез ди пло ма-

ти је – упо зо ре ње да Ру си ја не ће оста ти по стра ни.

Али је то та ко ђе био по след њи чин ди пло ма ти је. Не мач ки пла-

но ви су по чи ва ли на то ме да они уда ре пр ви. Ако рат до ђе, ка кав год 

био ње гов узрок, они мо ра ју да од луч но уда ре на Фран цу ску у пр вих 

шест не де ља, а да се он да окре ну свом сна гом про тив Ру си је. План је 

на пра вио Шли фен, ко ји је умро 1913. Он је учи нио из ве сним да сва-

ки рат у Евро пи мо ра би ти оп шти рат, да не ће мо ћи да бу де ло ка ли зо-

ван и учи нио је из ве сним да је рат не из бе жан ка да Не мач ка поч не да 

мо би ли ше. Љу ди су сву да има ли оби чај да ка жу „мо би ли за ци ја зна чи 

рат“. Ово је би ла исти на са мо за Не мач ку. Дру ге зе мље су вр ши ле мо-

би ли за ци ју у про шло сти без ра та: бри тан ска мор на ри ца 1911, аустро у-

гар ска вој ска ок то бра 1913. А ово је би ла исти на за Не мач ку са мо за то 

што је Шли фен ре као да то мо ра би ти исти на. У том сми слу је је дан 

мр твац но сио нај ду бљу од го вор ност од свих за европ ски рат. Не мач ка 

је 31. ју ла по че ла мо би ли за ци ју. Овим ко ра ком пре ста ла је ефек тив-

на ди пло ма ти ја. Ди пло ма те, па чак и кра ље ви и ца ре ви, на ста ви ли су 

с по ку ша ји ма. Али ни је би ло ни че га што су мо гли да ура де. Јед ном 

ка да су не мач ке вој ске мо би ли са не, рат је мо рао да бу де иза зван, а не 

спре чен. А не мач ке ди пло ма те су мо ра ле да ра де оно што су им ре кли 

не мач ки вој ни ци. Они ни су би ли све сно по ква ре ни ји од дру гих ди пло-

ма та. Њи ма је го ди на ма го во ре но да са мо Шли фе нов план мо же спа-

сти Не мач ку и они су по ве ро ва ли у оно што им је ре че но.



Један век расправа о Сарајевском атентату

183

Од Ру си је је за тра же но да за у ста ви мо би ли за ци ју. Ка да је од би ла, 
Не мач ка јој је об ја ви ла рат 1. ав гу ста. Од Фран цу ске је за тра же но да 
обе ћа да ће оста ти не у трал на и пре да ти глав на утвр ђе ња као обез бе ђе-
ње. Фран цу зи су из и гра ли овај зах тев, па су 3. ав гу ста Нем ци и њи ма 
об ја ви ли рат. Че сто се ка же да су са ве зи иза зва ли рат, али са ве зи ни су 
по што ва ни 1914. Не мач ка је обе ћа ла да ће по мо ћи Аустро-Угар ској ако 
је на пад не Ру си ја. Али, за пра во је Не мач ка об ја ви ла рат Ру си ји, а, да 
се то ни је до го ди ло. Фран цу ска је обе ћа ла да ће по мо ћи Ру си ји ако је 
на пад не Не мач ка. Али, за пра во је Фран цу зе на па ла Не мач ка пре не го 
што су они до не ли би ло ка кву од лу ку. Не сум њи во би они од лу чи ли да 
по мог ну Ру си ји, а мо жда би Ру си ја на па ла Аустро-Угар ску. Али она ко 
ка ко је би ло ни јед на од ових ства ри се ни је до го ди ла. Не мач ки вла да-
ри су от по че ли пре вен тив ни рат.

Што се ти че Ве ли ке Бри та ни је, на њу не мач ки ге не ра ли ни ка да 
ни су обра ћа ли па жњу. Она ни је има ла вој ску кон ти нен тал них раз ме-
ра, а они ни ка да ни су узи ма ли у об зир бри тан ску мор на ри цу. Као део 
Шли фе но вог пла на не мач ке вој ске су мо ра ле да иду кроз Бел ги ју да би 
од луч но уда ри ли на Фран цу ску. И упра во је не мач ка ин ва зи ја Бел ги је 
уве ла Ве ли ку Бри та ни ју у рат. Љу ди су та да и од та да го во ри ли да ово 
ни је био пра ви раз лог – да смо се би ли оба ве за ли Фран цу ској или да 
смо под ста кли Ру си ју. Чи ње ни ца оста је да би, осим у слу ча ју ин ва зи је 
Бел ги је, бри тан ска по ли ти ка би ла мно го по ме те ни ја и скло ни ја окле-
ва њу, а бри тан ски на род сва ка ко не би био ује ди њен. На на чин ка ко се 
до го ди ла, бри тан ска ак ци ја ни је би ла не што ви ше од мо рал ног ге ста. 
Њи хо ва ар ми ја да ла је ма ли до при нос. Фран цу зи, а не Бри тан ци, по-
бе ди ли су у би ци на Мар ни.

Да ли је рат из 1914. мо гао би ти спре чен? Мо же те да сми шља те 
све мо гу ће усло ве: да је Аустро-Угар ска да ла сво јим на ро ди ма ви ше 
на ци о нал не сло бо де, да на ци о на ли зам ни ка да ни је сми шљен, да се 
Не мач ка осло ни ла ви ше на еко ном ску, а ма ње на вој ну моћ. Али при 
усло ви ма из 1914, Ве ли ка Бри та ни ја је мо гла оста ти из ван ра та, са мо 
да је би ла спрем на да до зво ли Не мач кој да по ра зи Фран цу ску и Ру си-
ју. Фран цу ска је мо гла оста ти из ван ра та, са мо да је пре да ла соп стве ну 
не за ви сност као ве ли ке си ле. Ру си ја је мо гла оста ти из ван ра та, са мо 
да је би ла вољ на да бу де при да вље на на мо ре у зи ма. Украт ко, оне су 
мо гле да из бег ну рат са мо та ко што би се са гла си ле да Не мач ка тре ба 
да по ста не до ми нант на си ла на кон ти нен ту. Ни јед на од ових сила није 
се од лу чи ла за рат. Три чо ве ка ко ја су до не ла од лу ке – ма кар и они
са ми би ли жр тве окол но сти – би ли су Бер хтолд, Бет ман Хол вег и је-
дан мр твац: Шли фен. 
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I

Као по сле ди ца ме ђу на род них усло ва под ко ји ма се до го ди ло 

и ре ги о на где се зби ло, ни јед но дру го по ли тич ко уби ство у мо дер ној 

исто ри ји ни је има ло та кве тре нут не по сле ди це као атен тат-уби ство на 

над вој во ду Фра њу Фер ди нан да од Есте рајх-Естеа (Franz Fer di nand von 

Österreich-Este), пре сто ло на след ни ка Хаб збур шког цар ства, од стра не 

Га ври ла Прин ци па у Са ра је ву 28. ју на 1914. У ње го вој род ној Бо сни, 

у ко јој се пле мен ско дру штво рас па да ло под ути ца јем мо дер ног ко ло-

ни ја ли зма, Прин цип је опа лио из свог пи што ља не са мо на над вој во ду, 

већ и на фа са ду јед ног мир ног, на из глед по сто ја ног све та.

У ствар но сти, Евро па се 1914. на ла зи ла у ста њу пре ви ра ња и убр- 

за но је ишла ка кра ју јед не епо хе. Не мач ка с ин ду стри јом и ста нов-

ни штвом у по ра сту оспо ра ва ла је Бри та ни ју као во де ћу свет ску си лу. 

Им пе ри ја ли стич ко над ме та ње по ја ча ло се си сте мом тај них са ве зни-

шта ва. Што се ти че Бри та ни је, она је про на шла за јед нич ки ин те рес чак 

и с ње ним ве ков ним су пар ни ком – цар ском Ру си јом. 

Бал кан, као мост из ме ђу Евро пе, Ази је и Афри ке, био је по себ-

но осе тљи ва област око ко је су се су ко бља ва ле ве ли ке си ле. Не мач ка 

и Аустро-Угар ска про на шле су за јед нич ки ин те рес у про до ру кроз овај 

ре ги он пре ма то пли јим мо ри ма. Фран цу ска, Ру си ја и Бри та ни ја по ку-

ша ле су да ус по ста ве пре пре ку овом “Drang-у nach Osten” по др жа ва-

ју ћи ма ле, еко ном ски не раз ви је не бал кан ске др жа ве, ко је су го ре ле 

од же ље да се мо дер ни зу ју. Во де ћи европ ски бан кар ски кон цер ни так-

ми чи ли су се ко ће, кроз др жав не зај мо ве, фи нан си ра ти на о ру жа ва ње 

бал кан ских вој ски. Успех Ср би је, Грч ке, Бу гар ске и Цр не Го ре у ра ту 

1912–1913, као и крај ве ко ви ма ду ге вла да ви не Осман ског цар ства 

у Евро пи, по здра вље ни су на бер за ма европ ских пре сто ни ца као по бе да 

Шнај дер-Кре зоа (Schne i der-Cre u sot) и Ви керс-А(р)мстрон га (Vic kers-

Armstrong) над Кру пом (Krupp) и Шко дом (Sko da).

Јед на од нај кон тро верз ни јих ства ри мо дер не исто ри је про ис ти че 

из сле де ћег пи та ња: ко ји су би ли мо ти ви Прин ци па и ко га је, ако ико, 

под ста као, те ко су би ли ње го ви са у че сни ци? Сер Едвард Греј (Ed ward 

Grey) опи сао је Прин ци пов зло чин као са вр ше но по ли тич ко уби ство, 

у сми слу да ће би ти не мо гу ће да се ика да утвр ди исти на. 

Ова ква ми сти фи ка ци ја око Са ра јев ског атен та та-уби ства по ја-

ви ла се, у пр вом ре ду, у ве зи с пи та њем од го вор но сти за Пр ви свет ски 

* Пр во бит но об ја вље но као: Vla di mir De di jer, “Sa ra je vo. Fifty Years af ter”, Fo re ign 
Af fa irs, vol. 42, No. 4 (July 1964), стр. 569-584.
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рат. За не ке је Прин ци по ва за ве ра би ла основ ни узрок. За дру ге је она 
би ла са мо по вод, искра, што је пот па ли ла го ми лу мр жње ко јом је свет 
већ био ис пу њен, а ко ја је уни шти ла дра го це ну рав но те жу мо ћи ме ђу 
цар стви ма ко ја су до ми ни ра ла Евро пом и де ли ла свет. 

На са мом по чет ку не при ја тељ ста ва Не мач ка и Аустро-Угар ска 
су твр ди ле да је глав ни узрок ра та [war’s cru cial ca u se] уби ство у Са-
ра је ву. У на сто ја њу да се уста но ви уло га Ср би је у под сти ца њу зло чи на, 
на ме ра ва ле су да пре ба це од го вор ност за рат на њу и да, на тај на чин, 
оп ту же ње не са ве зни це: Ру си ју, Бри та ни ју и Фран цу ску. С дру ге стра-
не, у Вер сај ском ми ров ном спо ра зу му си ле по бед ни це су ста ви ле ис-
кљу чи ву од го вор ност на пле ћа Не мач ке и ње них са ве зни ца. Пи та ње 
„рат не кри ви це“ по ста ло је основ но у ме ђу на род ним од но си ма из ме-
ђу два ју свет ских ра то ва и оно је до ми ни ра ло уну тра шњом по ли ти ком 
Не мач ке. Обе ћа ње Адол фа Хи тле ра да ће осло бо ди ти Не мач ку од ка-
зне них огра ни че ња Вер са ја утр ло му је пут до кан це лар ског по ло жа ја 
у Бер ли ну. Онa [ограничења] су му сјај но по слу жи ла у пла но ви ма да 
вас кр сне по кре тач ке си ле не мач ког им пе ри ја ли зма.

Ову кон тро вер зу за по че ли су исто ри ча ри, а до 1939. се по ја ви ло 
око 3.000 књи га и пам фле та о овом пред ме ту. Ра зни ауто ри име но ва ли 
су сле де ће др жа ве као ле гло са ра јев ске за ве ре: Ср би ју, Ру си ју, Ма ђар-
ску, Аустри ју, Не мач ку, Фран цу ску и Ве ли ку Бри та ни ју.

Срп ска вла да је ис пр ва оп ту же на за ор га ни зо ва ње за ве ре. Дру ги 
су сма тра ли ову вла ду од го вор ном што је пре ћут но до зво ли ла за ве ру 
бе о град ског тај ног дру штва – Ује ди ње ње или смрт, на че лу с пу ков ни-
ком Дра гу ти ном Ди ми три је ви ћем Апи сом, та ко што ни је на сто ја ла да 
га спре чи и што је про пу сти ла да оба ве сти Беч о оно ме што је зна ла. 
Твр ди ло се та ко ђе да је срп ски пре сто ло на след ник Алек сан дар био 
уме шан у за ве ру.

Као под стре кач та ко ђе је име но ва на Ру си ја, за то што је 1914. би-
ла нај по у зда ни ја са ве зни ца Ср би је. По је дин ци су твр ди ли ка ко је ње на 
по ли ти ка би ла да иза зо ве рат не би ли се осве ти ла за по ни же ње ко је 
је пре тр пе ла од стра не Аустро-Угар ске 1903. и 1913. Не ко ли ко ауто ра 
је твр ди ло да су ру ски ге не рал штаб и ру ска тај на по ли ци ја – Охра на 
– би ле по кре тач ке сна ге ко је су ста ја ле иза пу ков ни ка Ди ми три је ви ћа 
Апи са. Би ло је и те о ри ја да су Троц ки и ру ски со ци јал ре во лу ци о на ри 
под ста кли атен тат-уби ство.

Дру ги су оп ту жи ва ли Фран цу ску и Ве ли ку Бри та ни ју, као са ве-
зни це Ру си је и Ср би је: да су оне би ле сре ди шта за ве ре. Отац Ан тон 
Пун ти гам, је зу и та (An ton Pun ti gam, S. J.), твр дио је чак, то ком Пр вог 
свет ског ра та, да је Са ра јев ски атен тат-уби ство ини ци ра ло, ор га ни-
зо ва ло и из вр ши ло сло бод но зи дар ство с кон ти нен та, а да је је дан од 
атен та то ра-уби ца и сâм био сло бод ни зи дар. 
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Не ки су оп ту жи ва ли Беч, Бу дим пе шту и Бер лин би ло да су зна-
ли о при пре ма ма за атен тат-уби ство на над вој во ду (ко ји је био нео ми-
љен у мно гим кру го ви ма и у Бе чу и у Бу дим пе шти) и да ни су ни шта 
учи ни ли да га спре че, би ло да су за пра во узе ли уче шћа у са мој за ве ри 
пре ко сво јих аге на та у ју жно сло вен ским тај ним дру штви ма. Не ко ли ко 
ауто ра је ци ља ло на то да је угар ски пред сед ник вла де, гроф Сте фан 
Ти са (Tis za), над вој во дин смрт ни не при ја тељ, био у тај ном са ве зу с пу-
ков ни ком Апи сом. Нај ста ри ји над вој во дин син, Макс Хо ен берг (Max 
Ho hen berg), оп ту жио је 1937. не мач ку тај ну слу жбу да је ста ја ла иза 
атен та то ра-уби ца у Са ра је ву.1 

Та ко је це ло куп но пи та ње Са ра јев ског атен та та-уби ства пре тре са-
но го то во ис кљу чи во са ста но ви шта од го вор но сти за Пр ви свет ски рат, 
као ле га ли стич ко пи та ње. Из но ше не су хи по те зе о то ме ко ја је стра на 
мо гла има ти ин те ре се да од стра ни над вој во ду, а за тим су стра стве но 
при ку пља не и нај ма ње по је ди но сти не би ли до ка за ле те зу.

Нај ма ње про у че на стра на са ра јев ске при че од но си се на са ме 
атен та то ре-уби це, њи хо ве пси хо ло шке и ин те лек ту ал не од ли ке, дру-
штве ни и по ли тич ки ми ље у ко јем су од ра сли, ме ђу од нос њи хо вих 
по ли тич ких и лич них мо ти ва,2 и од но се тај них бо сан ских дру шта ва 
с дру гим тај ним дру штви ма ме ђу Ју жним Сло ве ни ма. За то мо ра мо да 
до ве де мо Са ра јев ски атен тат-уби ство у ве зу не са мо са спољ ним од-
но си ма Бо сне и Хер це го ви не и с при ро дом ак ци ја над вој во де Фра ње 
Фер ди нан да, већ и с пи та њи ма жи во та и дру штва у окви ру ових две ју 
по кра ји на. Да нас, пе де сет го ди на по сле зло чи на, мо же се сте ћи ја сни-
ја сли ка сло же но сти Са ра јев ског атен та та-уби ства из оних ар хи ва ко ји 
су отво ре ни за ака дем ско ис тра жи ва ње. 

II

За о став шти на (Nac hlass) над вој во де Фра ње Фер ди нан да и ар-
хи ва Вој ног уре да (Militärkanzlei), ко је је пи сац ових ре до ва пре гле-
дао ви ше го ди на, ка да се упо ре де с ва жним до ку мен ти ма не мач ког 
ми ни стар ства спољ них по сло ва, омо гу ћа ва ју да се на це ло ви ти ји на-
чин при сту пи при ро ди над вој во де и ње го вим пла но ви ма за ре фор му 
Хаб збур шке мо нар хи је.

Над вој во да, од лу чан чо век ја сног ума, од га јан је у ле ги ти ми стич-
ком на сле ђу кле ри кал ног мо нар хи зма. Ње гов жи вот ни за да так био 

1 Ка да су 1938. Аустри ју оку пи ра ли на ци сти, ова оп ту жба је, ме ђу оста лим раз-
ло зи ма, од ве ла Мак са Хо ен бер га и ње го вог мла ђег бра та у кон цен тра ци о ни 
ло гор Да хау.

2 На по чет ку се мо же ре ћи да мен тал на бо лест ни је би ла узрок. Прин цип и ње-
го ви са у че сни ци би ли су здра ви и у пот пу но сти све сни соп стве ног зло чи на, 
ко ји су бра ни ли од пр вог тре нут ка ка да су ухва ће ни.
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је да об но ви ве ли чи ну хаб збур шке ди на сти је. Лич на пи сма ње го вом 

стри цу, ца ру Фра њи Јо си фу, от кри ва ју до бар сми сао за ху мор, а број-

ни из ве шта ји што их је на пи сао на про сла ва ма ко ји ма је при су ство вао 

у кра љев ским пре сто ни ца ма Евро пе има ју при зву ке го то во тве нов ске 

са ти ре. Ипак, он је био ари сто кра та од гла ве до пе те. Ка да је у Лон до-

ну 1910. срео Те о до ра Ру звел та (The o do re Ro o se velt), из ве стио је ца ра 

да се „Ру звелт“3 [написано „Ro o se veldt“ у из вор ни ку, прим. прев.] ис-

ти цао „упа дљи вим не до стат ком двор ских ма ни ра“, до дав ши да је он 

„био крај ње ду хо вит – или, да ја сни је ка жем, без о бра зан“.

Над вој во да је био не у мо ран пут ник, с та лен том да бр зо схва ти 

ста ње око се бе. Не ко ли ко ње го вих из ве шта ја из Ка и ра пу но је гор ке 

кри ти ке пре ма бри тан ској вла сти у Егип ту и Су да ну. Фра ња Фер ди нанд 

био је по све ће ни отац. Он је бри жљи во слу шао са ве те не са мо сво је 

же не, вој вот ки ње од Хо ен бер га, већ и ис по вед ни ка свог оца, чак и о 

др жав ним пи та њи ма. Он се осе ћа као код ку ће ме ђу ве ли ким зе мљо-

по сед ни ци ма Че шке и ме ђу ге не ра ли ма вој ске. Фи нан сиј ска пи та ња 

су му узи ма ла до ста вре ме на. За ни мао се за „Шко ди не“ ра до ве на на-

о ру жа ва њу и ко ри стио је соп стве ну моћ да бан кар ским кон цер ни ма, 

по свом из бо ру, дâ при мућ ство у из град њи аустро у гар ске по мор ске 

фло те и у екс пло а та ци ји бо га тих бо сан ских руд ни ка. Био је по себ но 

не при ја тељ ски рас по ло жен пре ма Рот шил ди ма (Rothschild).

Оштро се ра зи ла зио с ца рем о пи та њи ма ре фор ми Цар ства. За 

Фра њу Јо си фа је на год ба из 1867, ко ја је уве ла не ку вр сту ду а ли зма 

у Аустро-Угар ску, пред ста вља ла ка мен те ме љац Мо нар хи је. За надвој-

во ду је она би ла по ни же ње вла дар ске по ро ди це од стра не угар ског 

плем ства. У пре пи сци, али и у лич ним раз го во ри ма с не мач ким и ру-

ским ца рем, ко ри стио је нај о штри је из ра зе ка да су у пи та њу Ма ђа ри. 

Још 1907, уз по моћ ми ни стра ино стра них де ла Ерен та ла (Aehrent hal), 

по чео је да фор му ли ше та ко зва ни про грам Thron wec hsel [промена на 

пре сто лу, прим. прев.], по ли ти ку ко ју би сле дио по сту па њу на пре сто. 

Ка да год би све ста ри ји Фра ња Јо сиф до шао у опа сност од хро нич ног 

брон хи ти са, раз ра ђи ва на је но ва вер зи ја пла на. 

По след њу пре ра ду на чи нио је апри ла 1914. Ка ко по ка зу ју до ку-

мен ти из За о став шти не, он је био мно го оштри ји не го што се, уоп ште 

узев, сма тра ло. Угар ска је има ла да бу де све де на на по ло жај хаб збур-

шке крун ске зе мље. Уко ли ко би угар ски пред сед ник вла де, гроф Сте-

фан Ти са, од био над вој во дин план, вој ска би би ла спрем на да се уме ша. 

У За о став шти ни се на ла зе тек сто ви над вој во ди них на ре ђе ња ми ни-

стру ра та и ко ман дан ти ма вој них кор пу са, от ку ца ни на од го ва ра ју ћем 

3 Над вој во да је био ан ти се ми та, и то је по ка зао чак и ша љи вим на чи ном пи са-
ња Ру звел то вог име на са „dt“.
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па пи ру, ко ји ма је био по тре бан са мо над вој во дин пот пис и да тум да 

би би ли спро ве де ни. Над вој во да је 1913. по чео да за ме њу је ма ђар ске 

је ди ни це у Угар ској не ма ђар ским пу ко ви ма, ре гру то ва ним у дру гим 

де ло ви ма Цар ства. 

Над вој во да је пред ви ђао да ће има ти на сво јој стра ни не ма ђар ске 

на ци о нал но сти Угар ске. У про гла су је обе ћа вао оп ште пра во гла са, али 

до ку мен та ци ја Трон вех зе ла, а по себ но ње го ва пре пи ска с ца рем Вил-

хел мом из 1909, от кри ва да је ово био са мо так тич ки по тез. Он ни је 

имао на ме ру да пру жи јед на ка пра ва не ма ђар ским на ро ди ма или да 

усли ши њи хо ве зах те ве за нео п ход ном аграр ном ре фор мом. Од ба цио 

је Вил хел мо во ми шље ње да Сло ве ни пред ста вља ју не по сред ну опа сност 

за оба гер ман ска цар ства и из ја вио је да пр во мо ра ка зни ти Ма ђа ре, 

„учи те ље бу не за дру ге на ци о нал но сти“, пре не го што се по за ба ви Сло-

ве ни ма. До ку мен та ци ја Трон вех зе ла ба ца но во све тло на план за тре ћу 

фе де рал ну је ди ни цу Мо нар хи је, ко ја би би ла са ста вље на од Ју жних 

Сло ве на. Над вој во да је у пот пу но сти од ба цио овај план као опа сан. 

Ипак, до зво лио је да он оста не у јав ној рас пра ви ка ко би пла шио Ма-

ђа ре, као и да би за бо клин из ме ђу Ср ба и Хр ва та.

Над вој во да је пред ви ђао др жа ву ко ја ће би ти ви ше ап со лу ти стич ка 

и цен тра ли стич ка. Не мач ки еле мент је имао да по ста не ве зив но тки-

во Цар ства, а он је на гла ша вао ве ћи осло нац на вој ску, као нај о да ни је 

сред ство ди на сти је. Као што је у уну тра шњим од но си ма Цар ства био 

бра ни лац ле ги тим но сти и уста но вље ног по рет ка, та ко је у ме ђу на род-

ним од но си ма не го вао иде ју је дин ства свих мо нар ха про тив ре во лу ци-

је – не ку вр сту об но ве Све те ли ге. Чак је са њао и о об на вља њу Пап ске 

др жа ве у Ита ли ји. На дао се по себ но то плим од но си ма с ру ским ца ре-

ви ма, увек све стан то га да је Ни ко лај I спа сао хаб збур шки пре сто 1849. 

Ма да су ње го ви од но си с ге не ра лом Кон ра дом, ше фом Ге не рал шта ба, 

би ли мно го бли жи не го што се сма тра ло, че сто га је упо зо ра вао да не 

иза зо ве рат с Ру си јом.

Ни ка да не ћу во ди ти рат про тив Ру си је. Учи ни ћу жр тве да га из-

бег нем. Рат из ме ђу Аустри је и Ру си је окон чао би се би ло ру ше њем 

Ро ма но ва или ру ше њем Хаб збур га – мо жда ру ше њем и јед них и дру гих. 

Ка да су ствар ни по ли тич ки усло ви пр вог де се тле ћа два де се тог 

ве ка пру жи ли ма ло мо гућ но сти за осла ња ње на ру ског ца ра, над вој во да 

се окре нуо пре ма Не мач кој. Мо рао је да за бо ра ви соп стве но не при ја-

тељ ство пре ма ди на сти ји Хо ен цо лерн (Ho hen zol lern), што је про ис ти-

ца ло из по ра за ко је су Хаб збур зи пре тр пе ли 1866. од про те стант ске 

Пру ске, као и од јав но из ре че них ис ка за „да је хи пер тро фи ја Пру ске 

не сре ћа“, што ће во ди ти „у стра шну ка та стро фу“, ко ја ће угро зи ти „и бу-

 дућ ност Не мач ке и Аустро-Угар ске“.
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По сле озбиљ не кри зе с Ма ђа ри ма 1907. над вој во да се обра тио 

не мач ком ам ба са до ру у Бе чу са зах те вом за по др шком сво јој по ли ти-

ци пре ма Бу дим пе шти. Ам ба са дор је из ве стио Бер лин: 

Мо ра се има ти на уму да је над вој во да не дав но из ја вио ка ко се 
„Ма ђар ска мо ра осво ји ти још јед ном уз по моћ Ру си је“. По што 
Ру си ја са да не мо же да се ис ко ри сти у ову свр ху, мо же мо прет по-
ста ви ти да би над вој во да, по зи ва ју ћи се на мо нар хиј ско на че ло, 
же лео да ис ко ри сти не мач ку по моћ про тив Ма ђа ра, ко ји се бу не... 
Сма трао бих на ше уче шће у то ме ве ли ком гре шком. Ма ђа ри, ни 
до дан-да нас, ни су за бо ра ви ли ову ру ску ин тер вен ци ју, да и не го-
во ри мо о вр сти за хвал но сти ко ју је Ру си ја до би ла од Аустри је. 

Над вој во да и цар Вил хелм ус по ста ви ли су бли же по ли тич ке од-

но се. Пот пу но су се сло жи ли о мно гим пи та њи ма. На су прот Фра њи 

Јо си фу, ко ји је, у пр вом ре ду, био за ин те ре со ван за бал кан ска пи та-

ња, над вој во да је био им пе ри ја ли ста у мо дер ном сми слу ре чи. Он је 

по др жа вао Вил хел мо ва стре мље ња за ве ли ком мор на ри цом и осе ћао 

је ка ко Мо нар хи ја тре ба да оства ру је пре стиж у свим де ло ви ма све та. 

То ком Бок сер ског устан ка у Ки ни огор че но се по жа лио: „Скан да ло зно 

је да ни смо по сла ли ни ка кве тру пе у Ки ну, ма да су та ко ма ле, сме шне, 

др жа ве по пут Бел ги је и Пор ту га ла та мо има ле сво је тру пе.“

Ве ран соп стве ним по и ма њи ма ле ти гим но сти, а у бо ја зни да ри зи-

ку је ве ли ки рат с ве ли ким си ла ма, у вре ме ка да ње го ва др жа ва још ни је 

би ла ста би ли зо ва на, над вој во да је, у увод ним ре че ни ца ма Трон вех зе ла 

за 1914, дао обри се спољ не по ли ти ке ко је би сле дио ка да се уз диг не 

на пре сто: „Стра не др жа ве мо ра ју да бу ду уве ре не ка ко ће по ли ти ка 

ми ра би ти очу ва на одр жа ва њем на ших по у зда них са ве за, по себ но оног 

с Не мач ком.“ Али, до дао је: „Ре во лу ци ја у Угар ској, рат с Ита ли јом 

и мо жда са Ср би јом и Цр ном Го ром оче ку ју се с из ве сно шћу.“

Над вој во да је ве ро вао да рат са Ср би јом мо же би ти ло ка ли зо-

ван, по себ но по сле са стан ка у Ко но пи шту ок то бра 1913, ка да се цар 

Вил хелм ко нач но оба ве зао да ак тив ни је по др жи аустро у гар ску по ли-

ти ку на Бал ка ну.

III

Су де ћи пре ма до ку мен ти ма из За о став шти не, Вој ног уре да и дру-

 гих из во ра, над вој во дин жи вот је мно го пу та био у опа сно сти. Из гле-

да да су пред у зе та три по ку ша ја ње го вог уби ства (1902, 1906. и 1910). 

Мно ге дру ге за ве ре су от кри ве не, а без број не су би ле опо ме не и гла-

си не ко је је при ма ла по ли ци ја. За ни мљи во је да се Ма ђа ри рет ко по-

ми њу у беч ким ар хи ви ма као за ве ре ни ци, а нај че шће оп ту жи ва ни 

су Ита ли ја ни и Ју жни Сло ве ни, и то ка ко они ко ји жи ве у Мо нар хи ји 

тако и они у пре ко мор ским исе ље нич ким за јед ни ца ма. По пут ир ских 
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фе ни ја на ца, они су, где год су жи ве ли, ко ва ли за ве ре про тив ти ра ни је 

у свом ста ром до му. Над вој во да је чи тао све по ли циј ске из ве шта је и на 

мар ги на ма је пи сао упут ства. Че сто би оп ту жио по гре шног чо ве ка.4

Гру пу бо сан ске омла ди не ко ја је уби ла над вој во ду не ки исто ри-

ча ри су озна ча ва ли као „Мла да Бо сна“, али за пра во ни је би ло ор га-

ни за ци је тог на зи ва. Ме ђу тим, по сто ја ло је мно штво тај них клу бо ва и 

дру шта ва са, у осно ви, истим од ли ка ма. Ра зу мљи во је да они ни су чу-

ва ли по дроб не за пи сни ке о оно ме што су чи ни ли. При мар ни из во ри о 

жи во ту и ра ду Прин ци па и ње го вих са у че сни ка оскуд ни су, а они ко ји 

по сто је мо ра ју да се узи ма ју с опре зом. У де лу ју жно сло вен ског дру-

штва, на при мер, по сто ји не ка вр ста идо ла три је Прин ци па.5

Прин цип и ње го ви дру го ви су би ли под сна жним ути ца јем око-

ли не у ко јој су од ра сли. Ве ћи на њих је ро ђе на ме ђу се ља ци ма ко ји су 

жи ве ли у фе у дал ној за ви сно сти пре ма хаб збур шкој вла да ви ни. Сто па 

не пи сме но сти би ла је 1910. у Бо сни 87 по сто. Сто га су би ли ре пре зен-

та тив ни усме но на род но пе сни штво, по е зи ја и ети ка. Ме ђу се о ским 

де лом Ју жних Сло ве на цве та ло је уве ре ње да је нај пле ме ни ти ји циљ 

у жи во ту уби ти стра ног ти ра ни на, а ово је из ра же но у ко сов ском ци-

клу су на род них еп ских пе са ма. Ова са га на ста ла је по сле Ко сов ског 

бо ја 28. ју на 1389, ка да су Тур ци уни шти ли не за ви сну сред њо ве ков ну 

др жа ву Ср би ју. Ди пло мац Хар вар да, Џон Рид (John Reed), ту ма ра ју ћи 

по Бал ка ну пре Пр вог свет ског ра та, про на шао је да је она ве о ма жива: 

„Ме ђу Ср би ма“, на пи сао је, „сва ки вој ник се љак зна за шта се бо ри. 

Ка да је био де те, мај ка га је по здра ља ла са ‘здра во, освет ни че Ко со-

ва!’“ Га ври ло Прин цип и ње го ви са у че сни ци зна ли су ко сов ске ју нач ке 

пе сме на па мет. Ве о ма не срећ на је би ла од лу ка над вој во де да по се ти 

Са ра је во на го ди шњи цу 28. ју на.

На мла до бо сан це су ве о ма ути ца ла Ши ле ро ва (Schil ler) по и ма-

ња ти ра но у би ства, на на чин на ко ји су из ра же на у „Ви ље му Те лу“, као 

и уче ња Ма ци ни ја (Maz zi ni). У срп ском сту дент ском ча со пи су Зо ра, 

у Бе чу, об ја вљен је 1910. један дуг есеј о ти ра но у би ству и ње го вом мо-

рал ном оправ да њу.

Прин цип и ње го ви дру го ви би ли су по бу ње ни ци не са мо про тив 

стра не вла сти, ко ја је њи хо ву зе мљу др жа ла у по ло жа ју ко ло ни је, већ 

4 Ма ја 1914. на пи сао је огор чен ко мен тар на из ве шта ју о „ан ти др жав ним“ ак тив но-
сти ма Ми хај ла Пу пи на са Уни вер зи те та Ко лум би ја, Аме ри кан ца срп ског по ре кла.

5 Пи сац ових ре до ва до био је до каз да су по је ди на Прин ци по ва пи сма фал си-
фи ко ва на. Та ко ђе, не ки пре жи ве ли чла но ви спољ ног кру га за ве ре ни ка има-
ли су лич не пред ра су де. По сле Пр вог свет ског ра та Бо ри вој Јев тић је хва лио 
Прин ци па, али је оп ту жио не ке дру ге атен та то ре-уби це (по себ но Да ни ла Или ћа 
и Не дељ ка Ча бри но ви ћа) да бу би ли ку ка ви це и го то во из дај ни ци. Из бе ле жа ка 
с ис пи ти ва ња сти че се ути сак да је ова оп ту жба без осно ва.
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и про тив соп стве них ро ди те ља и њи хо вих учи те ља. Њих су те ре ти ли 
за кон зер ва ти ви зам и роп ски мен та ли тет. 

Бе ху пра ве аске те. Ни су пи ли. Из ра жа ва ње љу ба ви пре ма де вој ци 
сма тра ло се за кр ше ње ње ног до сто јан ства. Фи зи о ло шка љу бав има ла 
је ма ло сми сла. Књи жев ност је би ла њи хов свет. Пи са ти у сло бод ним 
сти хо ви ма сма тра ло се за знак по бу не про тив учи те ља, који су да ва-
ли пред ност кла си ци ма. Њи хо ви идо ли би ли су Гор ки (М. Горький), 
Ан дре јев (Л. Н. Ан дре ев), Ги јо (Ma rie Jean Guyаu), Вит ман (Whit man), 
Оскар Вајлд (Oscar Wil de) и Хен рик Иб зен (Hen rik Ib sen). Ство ри ли 
су соп стве ну те о ри ју не пре кид не ре во лу ци је, ко ја је под се ћа ла на Иб-
зе но во гле ди ште. Об ја вљи ва ли су ду ге есе је о Иб зе ну и чи та ли су ње-
го ву пре пи ску с Ге ор гом Бран де сом (Ge org Bran des), ис так ну тим дан-
ским књи жев ним кри ти ча рем. Прин цип се оку шао у пе сни штву, али 
без успе ха. Обе ћао је Иви Ан дри ћу, пред сед ни ку њи хо вог тај ног књи-
жев ног дру штва, да ће му, јед ног да на, по ка за ти сти хо ве, али то ни-
ка да ни је учи нио. Иво Ан дрић је пре жи вео и 1961. до био Но бе ло ву 
на гра ду за књи жев ност. Ње го ва При ча из Ја па на, на пи са на по што је 
на пу стио за твор 1918, не ка је вр ста књи жев не опо ру ке Прин ци по вог 
на ра шта ја, ко ја из ра жа ва се љач ку не спо кој ност и ди хо то ми ју из ме ђу 
ре во лу ци је и по бу не.

Мла до бо сан ци, као ка кви искон ски бун тов ни ци, ни су има ли мно-
го раз у ме ва ња за те о ри је со ци јал де мо кра ти је, ко је им ни су из гле да ле 
као ре ле вант не за бе зин ду стриј ско се љач ко дру штво Бо сне. Осим то га, 
ова омла ди на је би ла ве о ма кри тич на пре ма цен тра ли стич ком на че-
лу со ци јал де мо крат ске ор га ни за ци је. То ком бал кан ских пу то ва ња и у 
Швај цар ској Троц ки се су срео с по је ди ним чла но ви ма тих дру шта ва и 
по ку шао је да их од вра ти од по је ди нач ног те ро ри зма, али с ма ло успе ха.6

Прин цип и са у че сни ци ни су има ли по себ них раз ло га за не за до-
вољ ство про тив над вој во де Фер ди нан да. Би ли су спрем ни да уби ју ма 
ко јег хаб збур шког зва нич ни ка као про тест про тив усло ва у ко ји ма се 
на ла зи ла њи хо ва зе мља. Ор га ни зо ва ли су за ве ру про тив ца ра Фра ње 
Јо си фа, ње го вих ми ни ста ра, Бу ри ја на (Bu rian) и Би лин ског (Bi lin ski), 
али и про тив свих земаљских поглавара Бо сне. У ле то 1910, ка да је цар 
Фра ња Јо сиф до шао да по се ти Бо сну и Хер це го ви ну, он је за ма ло био 
уби јен. Сту дент по име ну Бог дан Же ра јић, с пи што љем у џе пу, ста јао је 3. 
ју на на же ле знич кој ста ни ци у Мо ста ру, са мо не ко ли ко ко ра ка од ста рог 

ца ра. Же ра јић ни је пу цао, јер је „био ису ви ше под ути ском озбиљ но сти 

6 Он ни је имао ни шта с њи хо вом за ве ром, ма да је, од мах по сле 28. ју на 1914, 
Вла ди мир Га ћи но вић, је дан од Прин ци по вих при ја те ља, дао Троц ком при чу 
о за ве ри, ко ју је он об ја вио у јед ном ки јев ском ли сту. Бли же иде о ло шке ве зе 
по сто ја ле су с ру ским со ци јал ре во лу ци о на ри ма, по себ но с М. А. На тан со ном, 
ко ји је у Ру си ју 1917. од нео нај ва жни је де ло ве Га ћи но ви ће ве ар хи ве.
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ко ја је зра чи ла с ли ца ста рог чо ве ка“. Али, не ко ли ко да на ка сни је, 16. 

ју на 1910, ис па лио је пет пуц ње ва на ге не ра ла Ва ре ша ни на, зе маљ ског 

по гла ва ра по кра ји не, а по след њим мет ком је из вр шио са мо у би ство. 

Прин цип је 1912. дао реч на Же ра ји ће вом гро бу да ће га осве ти ти та ко 

што ће из вр ши ти атен тат-уби ство на пр вог Хаб збур га на ко јег на и ђе, 

а уочи 28. ју на 1914. по ло жио је ве нац на Же ра ји ћев гроб. 

Мла до бо сан ци су има ли до ди ра с тај ним дру штви ма у Ср би ји 

и у ју жно сло вен ским по кра ји на ма под хаб збур шком вла шћу, по себ-

но у Хр ват ској и Сло ве ни ји. Прин цип је лич но по зна вао Лу ку Ју ки ћа, 

који је у За гре бу 8. ју на 1912. по ку шао да уби је кра љев ског по ве ре ни-

ка, гро фа Слав ка Цу ва ја. Сло ве нач ко тај но ре во лу ци о нар но дру штво 

„Пре по род“ има ло је ве о ма бли ске од но се с Бо сан ци ма. Али оста је 

отво ре но пи та ње да ли је сло ве нач ки ре во лу ци о нар Иван Ен дли хер 

(En dlic her) био уме шан у за ве ру од 28. ју на. Прин цип је сла вио чин 

хр ват ског омла дин ца Стје па на Дој ти ћа, ко ји је на пу стио по сао у Или-

но и су ка ко би мо гао по ку ша ти да уби је ба на Хр ват ске, гро фа Иву Скер-

ле ца (Sker letz), ав гу ста 1913.

Из аустриј ских ар хи ва ја сно се види да су Бо сан ци има ли до ди-

ра с европ ским анар хи стич ким ор га ни за ци ја ма. Хаб збур шки шпи ју-

ни су из јед ног па ри ског анар хи стич ког дру штва има ли оба ве ште ња 

да је Же ра јић на ме ра вао да из вр ши  атен тат-уби ство на ца ра Фра њу 

Јо си фа. Ин тер вју с ру ско-аме рич ким анар хи стом Алек сан дром Берк-

ма ном (Ale xan der Berk man), ко ји се по ја вио у Њу јорк тај мсу 29. ју на 

1914, и са да пред ста вља за го нет ку за исто ри ча ра. Берк ман је ре као: 

„Атен тат-уби ство на Фер ди нан да био је за ве ра анар хи ста и ре во лу цио-

на ра“, а њи хов план био је „да сру ше је ди ног чо ве ка до вољ но ја ког да 

на ста ви че лич ну вла да ви ну ца ра Фра ње Јо си фа“. Берк ман је твр дио 

и да је „Аустро-Угар ска ле гло ре во лу ци је“ и да су „анар хи сти, ре во-

лу ци о на ри и сна жни ре пу бли кан ски чи ни о ци... по ку ша ли да на пра ве 

ком пли ка ци је ко је би до ве ле до гра ђан ског ра та“. Берк ман ни је по ре-

као овај ин тер вју, ма да је у соп стве ној књи зи Бу квар анар хи зма (ABC 

of Anar chism), об ја вље ној 1929. го ди не, на пи сао да је Прин цип срп ски 

ро до љуб ко ји ни ка да ни је чуо за анар хи зам. Ипак, по сле Прин ци по вог 

хап ше ња, по ли ци ја је пре тре са ју ћи ње го ву со бу на шла анар хи стич ке 

спи се од Ба ку њи на до Кро пот ки на.

За ни мљи во је да је у за тво ру Прин цип ре као др Мар ти ну Па пен-

хај му (Mar tin Pap pen he im), за твор ском ле ка ру, ка ко је ве ро вао да ће 

ње гов чин иза зва ти свет ску ре во лу ци ју. 

И Прин цип и Ча бри но вић су би ли ве о ма осе тљи ви мла ди ћи. 

Прин цип је па тио од јед ног об ли ка ком плек са ни же вред но сти, и то 

по себ но за то што је 1912. био од би јен као до бро во љац за срп ску вој ску. 
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Ча бри но вић је имао те шко де тињ ство. Ка да је био три на е сто го дишњи 

ше грт, је дан кал фа по моћ ник га је из за ба ве при ти снуо ужа ре ним же-

ле зом по вра ту. Ча бри но ви ћев отац је био ве о ма строг и че сто га је ту-

као. По бе гао је од ку ће, али је на пи сао мно го по тре сних пи са ма баби 

и се стра ма. Ча бри но ви ћев отац је оп ту жен да је аустриј ски жбир и то 

је про го ни ло овог мла ди ћа. Ка да је ухва ћен, пр ве ре чи би ле су му: „Ја 

сам срп ски ју нак.“

По је ди ни бо сан ски сту ден ти, ко ји су би ли на сту ди ја ма у Фран-

цуској и Швај цар ској, већ су у ја ну а ру 1914. пла ни ра ли да де лу ју про-

тив Фра ње Фер ди нан да. Прин цип и ње го ви при ја те љи у Са ра је ву од-

лу чи ли су у мар ту те го ди не, ка да су про чи та ли у но ви на ма о по се ти 

Са ра је ву ко ја је до ла зи ла, да кре ну про тив над вој во де. Пет од шест 

са ра јев ских атен та то ра-уби ца би ли су мла ди ћи, у до би из ме ђу 16 и 20 

го ди на. Њи хов по ду хват у зло чи ну био је нај а ма тер ски је из ве де но по-

ли тич ко уби ство у мо дер ној исто ри ји. Пра во је чу до да ни су ухва ће-

ни пре 28 [јуна]. Сâм атен тат-уби ство био је про из вод пу ког слу ча ја. 

По што је Ча бри но вић ба цио бом бу, сви дру ги атен та то ри-уби це на-

пу сти ли су ме ста ко ја су им до де ље на, осим Прин ци па. Над вој во дин 

во зач је по гре шно скре нуо и, док је по вла чио ко ла уна зад, на чи нио 

је фа тал ну гре шку ка да се за у ста вио упра во ис пред Прин ци па, ко ји 

је с уда ље но сти од не ко ли ко сто па пу цао на над вој во ду и зе маљ ског 

по гла ва ра По тјо ре ка. Пр ви ме так по го дио је над вој во ду, али је дру ги 

усмр тио вој вот ки њу од Хо ен бер га. На ис пи ти ва њу, по ла ча са ка сни је, 

Прин цип је из ја вио да му је жао што је слу чај но убио над вој вот ки њу. 

IV

Нај но ви ји исто риј ски по да ци ука зу ју да је Са ра јев ски атен тат-

уби ство био про из вод до слу ха из ме ђу тај них ре во лу ци о нар них дру-

шта ва Бо сне и Хер це го ви не и Ује ди ње ња или смр ти пу ков ни ка Апи са, 

са се ди штем у Бе о гра ду – ма да њи хо ви мо ти ви ни су, ни у ко јем слу-

ча ју, би ли исто вет ни.

У про це њи ва њу уло ге тај ног дру штва пу ков ни ка Апи са ва жно је 

узе ти у об зир про ме не ко је су се у ње му до го ди ле од вре ме на ка да је 

осно ва но 1911. до вре ме на уочи Пр вог свет ског ра та. У два бал кан ска 

ра та не ки од кључ них чла но ва дру штва уби је ни су у ак ци ји, укљу чу ју ћи 

Љу бу Јо ва но ви ћа-Чу пу, уред ни ка Пи је мон та, но ви на овог дру штва, чо-

ве ка од ве ли ког ути ца ја ме ђу ју жно сло вен ском омла ди ном. На осно ву 

свих до ка за Јо ва но вић је био сло бод ни зи дар и об ја вио је у Пи је мон ту 

не ко ли ко чла на ка о сло бод ном зи дар ству. По што је Јо ва но вић уби јен 

у ле то 1913, те о ри је да су сло бод ни зи да ри ор га ни зо ва ли са ра јев ску 

за ве ру пре ко Апи со вог дру штва гу бе јед но од глав них упо ри шта.
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Ус пе си срп ске вој ске у ра то ви ма 1912/1913. ство ри ли су мо гућ-

ност за бли жу са рад њу из ме ђу Апи са и дру шта ва у Бо сни. Али, из ме ђу 

на ци о нал ног про гра ма Бо са на ца и пу ков ни ка Апи са би ло је раз ли ка. 

Пу ков ник Апис је на го ве шта вао срп ску пре моћ над дру гим Ју жним 

Сло ве ни ма (за ње га је Хр ват ска би ла са мо срп ска по кра ји на), док су 

Прин цип и ње го ви дру го ви да ва ли пред ност фе де ра ли зму, уз јед на кост 

свих Ју жних Сло ве на. Апи сов про грам имао је са стој ке ис точ но пра во-

слав ног кле ри ка ли зма, док је Прин ци пов био ате и стич ки. Пу ков ник 

Апис је био ге не рал штаб ни офи цир ко ји је по др жа вао упо тре бу вој ске, 

док је у са мој осно ви Прин ци по вог вје ру ју био ин ди ви ду ал ни те рор. 

Је дан чла нак у Пи је мон ту из 1911. исме вао је за ми сао по ли тич ког 

уби ства. Али, ове две гру пе су на шле за јед нич ки основ за де ло ва ње 

и од лу чи ле су се да кре ну про тив над вој во де Фра ње Фер ди нан да 1914. 

Глав ни по сред ник био је ма јор Во јин Тан ко сић, де сна ру ка пу ков ни ка 

Апи са и во ђа ко ми та, срп ских ге рил ских сна га ко је су де ло ва ле у  Ма-

ке до ни ји, ко ји ма су се као до бро вољ ци при дру жи ли мно ги бо сан ски 

сту ден ти. Ка ко је и сâм био бо сан ског по ре кла, Тан ко си ћа су ови Бо-

сан ци по сма тра ли с ди вље њем.

По што смо ви де ли шта је мо ти ви са ло Прин ци па и његове дру -

го ве у од лу ци да из вр ше атен тат-уби ство на над вој во ду, мо ра мо се 

вра ти ти и раш чла ња ва њу Апи со вих мо ти ва. Он ни је био не ка кав анар-

хи стич ки омла ди нац, већ хлад но кр ван и до бро òбу чен ге не рал штаб-

ни офи цир. Био је све стан ло шег ста ња срп ске вој ске по сле два ра та 

и ал бан ске по бу не, у ко ји ма су гу би ци ме ђу офи ци ри ма би ли ве ли ки, 

а вој на опре ма ис тро ше на. Ри зи ко ва ти рат про тив Аустро-Угар ске било 

је, под тим усло ви ма, не за ми сли во. Та ко ђе, Апис је знао да Ру си ја, нај-

бли жа са ве зни ца Ср би је, ни је за вр ши ла ре фор му вој ске. 

Из гле да ка ко су те о ри је да је и Прин ци по ву ску пи ну и пу ков ни ка 

Апи са по кре ну ла на де ло ва ње не ка спољ на си ла (ру ски ге не рал штаб 

или не мач ки ге не рал штаб, ка ко твр де не ки исто ри ча ри) за сно ва не на 

нео д го ва ра ју ћим до ка зи ма. Бо сан ци су има ли до ди ра с не ким анар хи-

стич ким гру па ма из ван сво је зе мље, као и с ру ским ре во лу ци о нар ним 

со ци ја ли сти ма, али не ма до ка за да је ијед на тај на слу жба ве ли ких си ла 

ус пе ла да ус по ста ви над зор над Бо сан ци ма.7 И пу ков ник Апис је био 

крај ње не за ви сан чо век. Оп ту жбе за са у че сни штво с Аустро-Угар ском 

не ма ју осно ва. Исти на је да су од 1903, ка да су аустро у гар ске вла сти 

7 Кру жи ле су гла си не да је Му ста фа Го лу бић, ва жан члан Бо са на ца, ра дио за 
ру ску Охра ну. Овај пи сац је про ве рио име на во де ћих чла но ва Прин ци по вог 
дру штва у ар хи ва ма бал кан ског одељ ка Охра не (бу ду ћи да сe оне чу ва ју у 
Ху ве ро вој уста но ви за рат, ре во лу ци ју и мир [Ho o ver In sti tu tion for War, Re-
vo lu tion and Pe a ce] на Уни вер зи те ту Стен форд), али ни је дан од њих ни је на 
спи ску Охра ни них по ве ре ни ка.
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по мо гле за ве ре ни ци ма про тив Алек сан дра Обре но ви ћа, не ки ста ри-

ји офи ци ри из Апи со ве гру пе одр жа ва ли беч ке кон так те,8 али је сâм 

Апис по сма трао Аустро-Угар ску као нај смрт ни јег не при ја те ља Ср би је. 

Од но си пу ков ни ка Апи са с Не мач ком сло же ни је су при ро де. Он 

сâм је по се тио Не мач ку не ко ли ко пу та. Ње гов Пи је монт је хва лио уло-

гу не мач ке вој ске „у вас кр сну ћу не мач ке на ци је“, а он је имао при-

лич но бли ске ве зе са срп ским ди пло ма том Ми ло шем Бо ги ће ви ћем, 

ко ји је пре бе гао у Не мач ку 1915. Али, из гле да ка ко не ма до ка за ко ји 

би по твр дио да је пу ков ник Апис ра дио као не мач ки агент, за шта су 

га оп ту жи ли по је ди ни исто ри ча ри. Он је одр жа вао кон так те с Нем ци-

ма са мо у свр ху на сто ја ња да уве ћа раз ли ке из ме ђу Бе ча и Бер ли на.

Пу ков ник Апис ни је био ни ру со фил. Пи је монт је на па дао све 

ве ли ке си ле због за не ма ри ва ња ин те ре са ма лих на ро да, а био је по-

себ но кри ти чан пре ма тај ним спо ра зу ми ма Ру си је с Хаб збур зи ма око 

Бал ка на, на зи ва ју ћи је „брат ски Ју да“. Из ве шта ји фран цу ског ам ба са-

до ра у Санкт Пе тер бур гу ука зу ју да је цар Ни ко лај II био не при ја тељ-

ски рас по ло жен пре ма Апи су и да је, не ко ли ко пу та, при ти скао кра ља 

Пе тра да га от пу сти.9

Од свих те о ри ја о то ме за што је и пу ков ник Апис узео уче шће 

у за ве ри про тив Фра ње Фер ди нан да, нај ве ро ват ни ја је да се при бо ја-

вао да је на са стан ку у Ко но пи шту, из ме ђу ца ра Вил хел ма и над вој во-

де кра јем ок то бра 1913, Не мач ка да ла Аустро-Угар ској од ре ше не ру ке 

да сло ми Ср би ју. Апис је ве ро вао да ће уби ством над вој во де про из ве-

сти по мет њу у не при ја тељ ским ре до ви ма и, на тај на чин, при си ли ти 

беч ку вој ну стран ку да од ло жи сво је пла но ве про тив Ср би је, у вре ме 

ка да она и ње на са ве зни ца Ру си ја ни су би ле спрем не за рат. Од зна-

ча ја је да су се на па ди у Пи је мон ту про тив над вој во де умно жи ли по-

сле су сре та у Ко но пи шту. У из да њу од 2. ја ну а ра 1914, по сле члан ка 

Ште фа на Гро сма на (Ste fan Gros sman) ко ји је обе ле жио над вој во дин 

пе де се ти ро ђен дан, уред ник је при до дао соп стве ни ко мен тар, ко ји је 

од го ва рао јав ној прет њи смр ћу над вој во де. За и ста, Апис је, у то вре ме, 

дао упут ства сво јим љу ди ма да ис тра же мо гућ но сти за од стра њи ва ње 

Фра ње Фер ди нан да. 

8 Пу ков ник Ма шин и пу ков ник Да мјан По по вић јед но вре ме су да ва ли пред-
ност то по ви ма „Шко де“ над фран цу ским.

9 За ни мљи во је да је 1917, ка да се Апис су о чио са смрт ном ка зном, ко ја је до-
не та на ин си сти ра ње ре ген та Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, вла да Ке рен ског 
пру жи ла нај сна жни ју по др шку Апи су. Од но си из ме ђу Хар тви га, ру ског по сла-
ни ка у Бе о гра ду, и ње го вог вој ног ата шеа Ар та ма но ва ни су би ли по себ но бли-
ски, ма да ово ни је био слу чај с ка пе та ном Алек сан дром Ива но ви чем Вер хов-
ским, за ме ни ком Ар та ма но ва, ко ји је ка сни је по стао ми ни стар вој ни Ке рен ског 
и, ко нач но, је дан од ко ман да на та Цр ве не ар ми је.
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Прин цип је до шао у Бе о град ја ну а ра 1914. да се при пре ми за 

за вр шне ма тур ске ис пи те, а сре ди ном мар та, ка да му је ње го ва гру-

па из Са ра је ва по сла ла исе чак из штам пе о по се ти над вој во де Бо сни, 

обра тио се бо сан ским сту ден ти ма у Бе о гра ду, тра же ћи им оруж је. Та ко 

је ус по ста вље на не по сред на ве за с пу ков ни ком Апи сом пре ко ма јо ра 

Во ји на Тан ко си ћа, а ко нач но је по стиг ну та ко ор ди на ци ја свих за ве ре-

нич ких гру па.

V

Од но си срп ске вла де, пу ков ни ка Апи са и мла до бо са на ца то ком 

коб них не де ља пред 28. ју ни 1914. са да мо гу да се лак ше про це не у све-

 тло сти но вих исто риј ских до ка за.

Кра љев ске ју го сло вен ске вла де ни су об ја вљи ва ле зва нич ну срп-

ску до ку мен та ци ју о са ра јев ској за ве ри, јер је це ла ствар има ла ду бо ке 

уну тра шње ре пер ку си је. Из ме ђу 1903. и 1914. пу ков ник Апис је био 

си ва еми нен ци ја срп ског по ли тич ког жи во та, не ка вр ста кра ље твор-

 ца. Ње га су, од по чет ка, до во ди ли у пи та ње Ра ди кал на стран ка и њен 

вођа Ни ко ла Па шић, ко ји је био пре ми јер Ср би је пре Пр вог свет ског 

ра та. Њи хо во не сла га ње се отво ре но ис по љи ло у ма ју 1914, ка да је Апис 

иза звао от пу шта ње Па ши ћа од стра не кра ља Пе тра. Ин тер ве ни са ла 

је ру ска вла да и Па шић је по но во по ста вљен. Апис је 10. ју на по ку-

шао да иза зо ве др жав ни удар, али је ње гов ути цај сла био и ста ри дру -

гови су од би ли његова на ре ђе ња. У том тре нут ку, принц Алек сан дар је 

ушао у су коб на стра ни Па ши ћа. Ис ход је био да је краљ Пе тар мо рао 

да се по ву че, Алек сан дар је по стао ре гент, а но ви из бо ри су на ја вље ни 

за 1. ав густ. Упр кос из би ја њу ра та, су коб се ни је сми рио, а 1917. Апис 

и ње го ви глав ни след бе ни ци ухап ше ни су и оп ту же ни за пла ни ра ни атен-

тат-уби ство на Алекcандра. Апис и два ње го ва по руч ни ка по гу бље ни су.

Има ју ћи у ви ду ове до га ђа је, би ло ка кво об ја вљи ва ње зна чај них 

до ку ме на та о Са ра је ву 1914. мо гло је да на у ди ин те ре си ма кру не, као 

и моћ них ра ди ка ла. Али, то ком Дру гог свет ског ра та не мач ке тру пе 

су за пле ни ле ју го сло вен ске ар хи ве и збир ка срп ских до ку ме на та била 

је у штам пи ма ја 1945, али ни ка да ни је об ја вље на. Ови ар хи ви су вра-

ће ни у Бе о град, али не ки од кључ них до ку ме на та и да ље не до ста ју. На 

по но вље ном су ђе њу Апи су у Бе о гра ду 1953. ве ћи на до ку ме на та је об-

зна ње на. Ханс Иберс бер гер (Hans Uebers ber ger) је, та ко ђе, об ја вио по-

је ди не срп ске до ку мен те 1958, у књи зи Österreich zwischen Rus sland und 

Ser bien [Аустрија из ме ђу Ру си је и Србије], али не на објек ти ван на чин. 

Не дав но об ја вље на се ћа ња Сло бо да на Јо ва но ви ћа, јед ног од по след-

њих пред сед ни ка кра љев ске вла де Ју го сла ви је и исто ри ча ра од угле-

да, ко ји је као при ја тељ Апи са имао кон так те с кра љем Алек сан дром, 
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мно го су до при не ла раз ја шња ва њу ве за ко је не до ста ју у овој сло же ној 

исто риј ској ства ри. 

Ма јор Тан ко сић по мо гао је Прин ци пу и са у че сни ци ма да пре ђу 

из Ср би је у Бо сну кроз тај ни ка нал, скри ве ну ве зу из ме ђу две ју др жа-

ва. До го ди ло се да су исти љу ди слу жи ли у по тај ним лан ци ма и вој не 

оба ве штај не слу жбе пу ков ни ка Апи са и „На род не од бра не“, дру штва 

ко је је има ло ви ше кул тур ну уло гу ме ђу Ју жним Сло ве ни ма Бо сне, 

а ко је је би ло под ути ца јем срп ске вла де. 

Је дан од се ља ка, Ја ков Ми ло вић, ко ји је по мо гао Прин ци пу да 

пре ђе гра ни цу за Бо сну, био је исто вре ме но по ве ре ник На род не од бра-

не, а он је од мах оба ве стио Бо жу Ми ла но ви ћа, свој кон такт у Шап цу, 

срп ском по гра нич ном ме сту, да је био во дич дво ји ци школ ских уче-

ни ка ко ја су но си ла че ти ри ре вол ве ра и шест бом би. Ми ла но вић је 

по слао хит ну по ру ку се би над ре ђе ном у Бе о гра ду ге не ра лу Бо жи Јан-

ко ви ћу, пред сед ни ку „На род не од бра не“, ко ји је, по ре ду, оба ве стио 

ми ни стра уну тра шњих де ла, а, ко нач но, из ве штај је сти гао до пред-

сед ни ка вла де Па ши ћа.

Па шић је соп стве ном ру ком са ста вио са же так пр вог де ла до ку-

мен та и овај па пир, без да ту ма, по сто ји у срп ским ар хи ви ма. Иберс-

бер гер га је об ја вио 1958, за јед но с фак си ми лом пр вог де ла до ку мен та 

у ко јем су по ме ну та сва оба ве ште ња о пре ла ску школ ских ђа ка. Али, 

Иберсбер гер је из о ста вио дру ги део до ку мен та ко ји је од кључ не ва-

жно сти за про це ну од го вор но сти срп ске вла де за са ра јев ски зло чин. 

Ме ђу тим, оти сак за ко рек ту ру ове стра ни це у про јек то ва ном не мач ком 

из да њу срп ских до ку ме на та по ка зу је фак си мил дру гог де ла до ку мен та.

На осно ву овог из ве шта ја Па шић се обра тио ше фу Ге не рал шта ба 

и тра жио од ње га да ис пи та пу ков ни ка Апи са, јер је из ве штај по ми њао 

чи ње ни цу да је оруж је но ше но у Бо сну на зах тев Ма ло ба би ћа, глав ног 

тај ног аген та срп ске вој не оба ве штај не слу жбе у Бо сни, Хер це го ви ни 

и Хр ват ској. Апис је соп стве ном ру ком на пи сао ду го об ја шње ње (без 

да ту ма) и из ја вио да су ре вол ве ри и бом бе по сла ти ра ди за шти те ње-

го вих по ве ре ни ка на под руч ју Аустро-Угар ске.

Али, овим од го во ром Па шић ни је био за до во љан и на ре дио је 

зва нич ну ис тра гу ко ју је спро вео на чел ник суд ства Ми ни стар ства вој-

ног, пу ков ник Стан ко Цвет ко вић. Исто вре ме но је ми ни стар вој ни из-

дао на ре ђе ње вој ним гра нич ним је ди ни ца ма да спре че пре ла зак љу ди 

у Бо сну или тран спорт оруж ја, а гра ђан ске вла сти у Шап цу от по че ле 

су, та ко ђе, соп стве ну ис тра гу и из да ле су слич на на ре ђе ња. 

У ова квим окол но сти ма, пу ков ник Апис је од лу чио да за у ста ви 

Прин ци па и ње го ве са рад ни ке. Је дан од ње го вих љу ди сту пио је у кон-

такт с Да ни лом Или ћем, на став ни ком из Са ра је ва, ко ји је био глав ни 
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тех нич ки ор га ни за тор за ве ре. Илић је дао све од се бе да убе ди Прин ци-

па да од ло жи ак ци ју, али је та кав пред лог Прин цип твр до гла во од био.10 

То ком ис тра ге и то ком су ђе ња, ка ко от кри ва ју до ступ ни зва нич ни до-

ку мен ти, Илић је го во рио о свом су ко бу с Прин ци пом овим по во дом. 

Али, та да је ова афе ра до би ла но ви пре о крет. Ра де Ма ло ба бић 

се по ја вио у Бо сни се дам или осам да на пред 28 [јуни] и, пре ма оба ве-

ште њи ма ко ја је, у не дав ној књи зи о Прин ци пу, обе ло да нио др Дра го 

Љу би бра тић, опо звао Апи со ву прет ход ну од лу ку да се за ве ра об у ста ви. 

Ма ло ба бић је, из гле да, био на са мо ме ме сту где је над вој во да уби јен.

Пи та ње је за што је Ма ло ба бић де ло вао на овај на чин. Да ли га је 

под ста као пу ков ник Апис или је он де ло вао по не чи јем дру гом на ре-

ђе њу? Срп ска вла да на ло жи ла је хап ше ње Ма ло ба би ћа чим је по но во 

пре шао гра ни цу у Ср би ју, и јав но га је оп ту жи ла да је „аустриј ски шпи-

јун“. Али, ова оп ту жба ни је по твр ђе на. Ми шље ње пи сца ових ре до ва 

гла си да је Ма ло ба бић де ло вао по на ре ђе њу ма јо ра Во ји на Тан ко си ћа, 

чо ве ка ди вље при ро де, ко ји је био ве о ма уз не ми рен не у спе хом пу ков-

ни ка Апи са да по бе ди Па ши ћа то ком кључ них не де ља пре 28. ју на. Ову 

хи по те зу по твр ђу је из ја ва Тан ко си ћа ка да је ухап шен у Бе о гра ду по сле 

атен та та-уби ства на над вој во ду. Ка да је упи тан за што је учи нио та кву 

ствар, од го во рио је: „За и нат Па ши ћу.“

Да украт ко из ло жи мо слу чај у по гле ду оп се га са зна ња ко ји је 

срп ска вла да има ла о са ра јев ској за ве ри: из гле да да је Па шић знао 

о пре ла ску на о ру жа них љу ди, али не и о са мој за ве ри. При род но је да 

је он прет по ста вио шта би се мо гло до го ди ти узи ма ју ћи у об зир над-

вој во ди ну по се ту Бо сни, те да је дао све од се бе да спре чи би ло ка кав 

су коб с Аустри јом на ре див ши ис тра гу про тив Апи са и на ло жив ши стра-

жа ри ма на гра ни ци на за у ста ве не ле гал ни пре ла зак гра ни це. Али, ва-

жно је да је, у дру гом де лу из ве шта ја ко је је при мио од Ми ни стар ства 

уну тра шњих де ла, као свр ха сла ња оруж ја на ве де но да је то на о ру жа-

ва ње Ма ло ба би ће вог лан ца оба ве шта ја ца на аустро у гар ској те ри то ри ји, 

а за ве ра про тив над вој во де уоп ште ни је по ме ну та. 

За хва љу ју ћи но вим при мар ним из во ри ма, при ча о Са ра јев ском 

атен та ту-уби ству из гле да јед но став ни ја не го ра ни је, ка да је це ла ствар 

би ла за ма гље на пи та њем од го вор но сти за Пр ви свет ски рат. Над вој-

во да је уби јен за јед нич ком ак ци јом тај них ре во лу ци о нар них дру шта-

ва Бо сне и Бе о гра да. Те о ри је да су узе ле уче шћа ру ске, не мач ке, или 

бри тан ске и фран цу ске слу жбе, или да је пу ков ник Апис био у са ве зу 

с угар ским пред сед ни ком вла де, гро фом Сте фа ном Ти сом, ни су по-

твр ђе не рас по ло жи вом до ку мен та ци јом.

10 „На род на од бра на“ је, у три на вра та, по сла ла по ру ке сво јој ве зи у Бо сни да 
за у ста ви за ве ру.
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Тајмс, 13. април 1966.

Владимир Дедијер

УСКРШЊИ ПОКОЉ ИРСКЕ*

Господине,

Сум њам да би „там ну пси ху Ир ске“ пси хи ја тар мо гао бо ље об-

ја сни ти од исто ри ча ра, као што сма тра пи сац члан ка (од 7. апри ла).1
11

Из у ча ва ње исто ри је по ка зу је да мно ге дру ге по тла че не гру пе, 

ка да не мо гу да на ђу дру ги из лаз, при бе га ва ју са мо жр тво ва њу. Та ко је 

му че ни штво до би ја ло но ви, оп ти ми стич ни ји ка рак тер. Оно је по ста-

ја ло пред ви ђа ње бу дућ но сти.

Још је по кој ни Р. В. Си тон-Вот сон (R. W. Se ton-Wat son) от крио 

за јед нич ки име ни тељ у исто ри ји на ци о нал не еман ци па ци је Ир ске и 

Бо сне и Хер це го ви не. По ду хва тио сам се да љег ис тра жи ва ња ове по-

ја ве и от крио сам не ве ро ват не слич но сти у со ци јал ној пси хо ло ги ји ре-

во лу ци о нар них гру па обе ју зе ма ља. Исти на је да су при па да ли два ма 

раз ли чи тим де ло ви ма Евро пе и да ни су има ли не по сред не ве зе, али су 

у оба дру штва пле мен ски об ли ци жи во та би ли, до из ве сне ме ре, жи ви.

Као што су во ђе Да блин ског устан ка би ле оштро по де ље не о томе 

да ли да на ста ве очај нич ку по бу ну, иста ствар се до го ди ла мла до бо сан-

ци ма уочи атен та та-уби ства на над вој во ду Фра њу Фер ди нан да у Са ра-

је ву 28. ју на 1914. Вла ди мир Га ћи но вић и Да ни ло Илић по ку ша ли су, 

по пут Ои на Мак ни ла (Eoin Mac Ne ill), да за у ста ве за ве ру, јер су се бо-

ја ли тра гич них по сле ди ца за бо сан ски на род. Али, очај ни ји еле мен ти, 

ко је је пред во дио Га ври ло Прин цип, од би ли су да то ува же и уда ри ли 

су на над вој во ду.

Га ври ло Прин цип је био под ве ли ким ути ца јем срп ско-хр ват ских 

фол клор них схва та ња стра дал ни штва из Ко сов ског епа. Он је знао на-

па мет еп Гор ски ви је нац, вла да ра и вла ди ке Ње го ша, у ко јем је нај бо ље 

из ра же на фи ло со фи ја стра дал ни штва:

Мла до жи то, на ви јај кла со ве, 

пре ђе ро ка до шла ти је жње тва.

Див не жер тве ви дим на го ми ле

пред ол та ром цр кве и пле ме на, 

чу јем ле лек ђе го ре про ла ма.

Тре ба слу жит че сти и име ну.

Не ка бу де бор ба не пре ста на!

* Letter of Vladimir Dedijer, „Ireland’s Easter Blood Bath“, The Times, No. 56604, 
April 13, 1966, p. 13.

1 [Непотписан чланак], „Ire land’s Easter Blood Bath“, The Ti mes, No. 56600, April 
07, 1966, p. 13.
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Не ка бу де што би ти не мо же!
Нек ад про ждре, по ко си Са та на!
На гро бљу ће из ни ћи цви је ће
за да ле ко не ко по ко ље ње.

Жр тва мо же да из гле да ира ци о нал но и раз у ме је са мо не ко ли-
ци на, али, ка ко вре ме про ла зи, у ко нач ној про це ни бор бе, мо же да 
по ста не ве о ма ра ци о нал но сред ство осло бо ђе ња. Шест го ди на по сле 
Да блин ског устан ка Пир сов (Pe ar se) сан је по стао ствар ност. Прин цип 
је умро у Те ре зи јен шта ту апри ла 1918. Хаб збур шко цар ство је по тра-
ја ло са мо не ко ли ко ме се ци ду же.

Мо же се би ти про тив ме то да по ли тич ке бор бе Пир са и Прин-
ци па, али, као љу ди од убе ђе ња, са мо жр тво ва ња и хе ро и зма, они при-
па да ју нај у зви ше ни јој вр сти искон ских бун тов ни ка [pri mi ti ve re bels].

Вер но Ваш,

На па ро бро ду „Фран цу ска“, Вла ди мир Де ди јер

8. апри ла
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Пре драг Па ла ве стра

КЊИ ЖЕВ НИ НА РА ШТАЈ МЛА ДЕ БО СНЕ*

Као да га је пра ти ла не ка зла коб, књи жев ни на ра штај Мла де Бо-

сне ни је сти гао да по твр ди сво је пра ве ства ра лач ке спо соб но сти. Рат, 

чи ји су по че так на ве сти ли хи ци са ра јев ских атен та то ра, раз био је по-

крет пред рат не ју го сло вен ске на пред не омла ди не. 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 си ро ма шне еми гра ци је, при пад ни ци 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. Де сет ко ван и уни штен, 

ре во лу ци о нар ни омла дин ски на ра штај уга сио се у рат но ме ви хо ру; 

у го ди на ма у ко ји ма срећ ни је ге не ра ци је тек по чи њу да ства ра ју, мно ги 

пи сци Мла де Бо сне за у век су се опро сти ли од књи жев но сти и жи во та.

Два де се то го ди шњи пе сник Дра гу тин Мрас пао је као до бро во љац 

1915. го ди не код Ћу при је, из ре ше тан ко ма ди ћи ма не мач ког шрап не-

ла.1 Два де сет че тво ро го ди шњи пре во ди лац и пу бли ци ста Да ни ло Илић 

обе шен је 1915. го ди не у са ра јев ском гар ни зон ском за тво ру као не по-

сред ни ор га ни за тор Са ра јев ског атен та та.2 Два де сет че тво ро го ди шњи 

пе сник и кри ти чар Ми лош Ви да ко вић умро је 1915. го ди не као из бе-

гли ца у Ве ле су.3

На кон по вла че ња кроз Ал ба ни ју и не ре дов ног шко ло ва ња у Фран-

цу ској, мла до ме пе сни ку и пре во ди о цу Дра гу ти ну Ра ду ло ви ћу из гу-

био се сва ки траг от ка ко je ује сен 1919. го ди не на пу стио уни вер зи тет 

у Клер мон-Фе ра ну оти шав ши не зна но ку да.4 Јо во Ва ра гић, ко ји je био 

на пу стио прав не сту ди је у За гре бу да би се по све тио по е зи ји и жур-

на ли сти ци, по ги нуо je не где у Ру му ни ји 1916. го ди не као не по у здан 

и по ли тич ки сум њив аустриј ски ре зер вни офи цир, при сил но мо би ли-

сан из ло го ра у Ара ду, где je био за то чен по сле Са ра јев ског атен та та.5 

* Пре у зе то из: Пре драг Па ла ве стра, „Књи жев ни на ра штај Мла де Бо сне“, у: Пре-
драг Па ла ве стра, Књи жев ност Мла де Бо сне, Ин сти тут за књи жев ност и умет-
ност, Бе о град 1994, стр. 281-297. Пр во из да ње: Pre drag Pa la ve stra, Knji žev nost 
Mla de Bo sne, Свје тлост, Са ра је во 1965.

1 N. Va sić, Dra gu tin Mras, Zvo no, 1919, II, 30, стр. 3; Дра го Љу би бра тић, Га ври ло 
Прин цип, Бе о град, 1959, стр. 158.

2 Бог дан Ла лић, Би о гра фи ја Да ни ла Или ћа, Спо ме ни ца Да ни ла Или ћа, Са ра је-
во, 1922, стр. 99–101.

3 Ни ко ла Ви да ко вић, Би о граф ски по да ци о Ми ло шу Ви да ко ви ћу, ру ко пис у вла-
сни штву проф. Ми лен ка Ви да ко ви ћа у Са ра је ву.

4 Пи смо ју го сло вен ског по сла ни ка у Па ри зу пе сни ко вој мај ци Јо ван ки Ра ду ло-
вић од 15. ја ну а ра 1923. го ди не: На род на би бли о те ка у Са ра је ву, Остав шти на 
Дра гу ти на Ра ду ло ви ћа у ар хи ву Јо ва на Кр ши ћа, бр. 68/3-1.

5 Бо ри во је Jевтић, Пи сци Бо сне и Хер це го ви не у бор би за сло бо ду, Срп ски књи-
жев ни гла сник, н.с. 1930, LVI, 1. стр. 43–50.
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Два де сет сед мо го ди шњи кри ти чар и пу бли ци ста Вла ди мир Га ћи но вић 

умро je из не над но 1917. го ди не у Фри бур гу, у Швај цар ској, под та јан-

стве ним окол но сти ма и не ра све тље ном сум њом тро ва ња.6 Све те пре-

ра не смр ти, као и гор ке суд би не по је ди них пре жи ве лих при пад ни ка 

ре во лу ци о нар ног омла дин ског по кре та, од ко јих су не ки нај бо ље го ди не 

жи во та про ве ли по мра че на ума (Вла ди мир Че ри на), у не у ро тич ним ис-

ку ше нич ким за но си ма по ја ча ним бо ле шћу, хро нич ним ал ко хо ли змом 

и бе дом (Тин Ује вић), че сто без ика квих чвр шћих ве за са отаџ би ном 

за ко ју су се не ка да стра сно ан га жо ва ли и чи ју су сло бо ду ис ти ца ли 

као вр хов ни прин цип сво га жи вље ња (Ди ми три је Ми три но вић), ра ста-

ви ле су и раз би ле књи жев ни на ра штај Мла де Бо сне. Иако су не ки пи-

сци Мла де Бо сне и ка сни је на ста ви ли да пи шу (Бо ри во је Јев тић, Пе ро 

Сли јеп че вић, Ми лош Ђу рић, Јо ван Па ла ве стра), оства ру ју ћи не јед на ке 

вред но сти, чи ји су вр хун ци (Иво Ан дрић) при зна ти као нај сна жни ји 

из ра зи це ло куп не на ше ли те рар не има ги на ци је, a исто вре ме но и као 

нај зна чај ни ји до при но си на ше ства ра лач ке ми сли мо дер ној књи жев но-

сти чи та во га све та, књи жев ни по крет Мла де Бо сне као це ли на уга сио 

се у тре нут ку ка да je, кре ћу ћи се ли ни јом не пре кид но га успо на и си ло-

ви то га раз вит ка, до шао до пу не ства ра лач ке сна ге, ко ја je, тра гич ним 

сти ца јем окол но сти, оста ла за пре та на и нео сло бо ђе на.

Са зре ва ње ду хов но сти и схва та ња Мла де Бо сне, пре ки ну то ра том 

и оси па њем омла дин ског по кре та, по твр ђи ва ло се, на естет ском пла ну, 

усва ја њем но вих, мо дер них и аван гард них умет нич ких на сто ја ња, ко-

ја су у при пад ни ци ма Мла де Бо сне на ла зи ла ис кре не и ода не ту ма че. 

Уочи са мо га ра та Ди ми три је Ми три но вић je, пре ра ста ју ћи твр до гла-

во праг ма тич ко ту ма че ње умет нич ких де ла и бес по штед но ко ри шће-

ње свих ви до ва и вр ста умет но сти за ци ље ве на ци о нал не бор бе, пре-

стао с ек ста тич ним ве ли ча њем Ме штро ви ће вог пу та на ци о нал не сна ге 

и енер ги је, и као умет нич ки кри ти чар с чи јим се спо соб но сти ма, пре-

ко углед ног не мач ког ча со пи са Die Kunst für Al le, уне ко ли ко већ би ла 

упо зна ла и Евро па, одр жао у Мин хе ну за па же но пре да ва ње о Кан дин-

ском, фу ту ри зму, и тек на го ве ште ној ап стракт ној има ги на ци ји.7 Исто-

вре ме но, Ми лош Ви да ко вић je чи та о ци ма На ро да об ја шња вао основ не 

по став ке бун тов ног фу ту ри стич ког про гра ма, o ко ме се у бо сан ско хер-

це го вач ким књи жев ним кру го ви ма го во ри ло с оду ше вље њем8 и по-

зна ва њем.9 Су вре ме не књи жев не иде је и мо дер на есте тич ка схва та ња 

6 Дра го Љу би бра тић, Вла ди мир Га ћи но вић, Бе о град, 1961, стр. 205–228.

7 Пре ма усме ном све до че њу Че до ми ра Ми три но ви ћа из Бе о гра да.

8 Јо сип Ми ли чић, Пи смо из Ита ли је, Бо сан ска ви ла, 1911, vi, 11–12, стр. 180–181.

9 Зден ка Мар ја но вић, Књи жев на ре вол та у Ита ли ји, Бо сан ска ви ла, 1911, XXVI, 
13–14, стр. 209–212.
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ни су про ми ца ла пи сци ма и кри ти ча ри ма Мла де Бо сне, ко ји су мо дер-

ност све уве ре ни је сма тра ли из ра зом и по твр дом де мо крат ско га ду ха 

и усме ре ња но ве умет но сти.10 Ha по ли тич ко ме пла ну, на пу шта ње екс-

тре ми стич ких по зи ци ја и фа на тич них ро ман ти чар ских за но са би ло je 

још очи глед ни је: зре ли ји и тре зве ни ји ста во ви Мла де Бо сне до шли су 

до из ра за у чи та во ме ни зу ма ни фе ста ци ја, пре све га у на по ру јед но-

га де ла ње них при пад ни ка да пре ва зи ђу уске и не до вољ но аде кват не 

окви ре на ци о нал ног про гра ма и да сво ју ре во лу ци о нар ну ак ци ју за-

сну ју на ши рим осно ва ма кла сне бор бе.

Скре та ње уле во, ко је je би ло пот по мог ну то не са мо спо ља шњим 

ути ца ји ма, ли те ра ту ром и ду хов ном ори јен та ци јом, већ и по ре клом 

и со ци јал ном по зи ци јом ве ћи не при пад ни ка Мла де Бо сне, по твр ди-

ло се на го то во свим под руч ји ма ње но га де ло ва ња. Док je Вла ди мир 

Га ћи но вић оти шао, без сум ње, нај да ље и као сту дент у Фран цу ској 

и Швај цар ској сту пио у не по сред ни кон такт са ру ском еми гра ци јом,11 

пр вен стве но са ле вим есе ри ма чи ји je во ђа М.A. На тан сон био по-

звао Га ћи но ви ћа да по ђе с њи ма у Pycију,12 и ко ји je, кад по зив ни је 

био при хва ћен, на вод но од нео са со бом Га ћи но ви ће ву до да нас не про-

на ђе ну и мо жда не по врат но из гу бље ну по вер љи ву пре пи ску,13 дру ги 

при пад ни ци Мла де Бо сне сво је со ци јал не им пул се за до во ља ва ли су 

ве о ма раз ли чи то, у скла ду са сво јом иде о ло шком струк ту ром, кoja je 

би ла „скуп ра зних фраг ме на та и еле ме на та нај ра зно ли ки јих со ци јал-

них, по ли тич ких и еко ном ских те о ри ја и фи ло со фи ја“.14 Код јед них 

се са зре ва ње и изoш травање со ци јал них ре флек са ма ни фе сто ва ло на 

тај на чин што се иде ја o етап ном ре ша ва њу по ли тич ке си ту а ци је кроз 

на ци о нал ну пa тек за тим со ци јал ну ре во лу ци ју по сте пе но са жи ма ла 

у јед ну је дин стве ну осло бо ди лач ку ми сао; код дру гих су се со ци јал ни 

мо ти ви у књи жев ним ра до ви ма пре пли та ли са на ци о нал ним рас по-

ло же њи ма и ин тим ним ис по ве сти ма; код тре ћих су сим па ти је пре ма 

глад ни ма, по ни же ни ма и обес пра вље ни ма, на ро чи то пре ма угње те-

ним се љач ким сло је ви ма и град ској си ро ти њи, пре ра ста ле у гр че ви-

ти не мир, ко ји је по не кад на ла зио из ра за у прав до љу би вим мо ра ли-

стич ким сти хо ви ма, ис пу ње ним пре зре њем пре ма со ци јал ној не прав ди 

10 Пе ро Сли јеп че вић, Мо дер на и ми, Зо ра, 1910, I, 3, стр. 114.

11 Во ји слав Га ћи но вић, Швај цар ска у по ме ни ма Мла де Бо сне, Књи жев не но ви не, 
1961, XII, 160, стр. 7.

12 Дра го Љу би бра тић, Вла ди мир Га ћи но вић, стр. 201.

13 Ha мој зах тев, мо сков ски Ин сти тут марк си зма-ле њи ни зма при ЦК КП СССР, 
пи смом бр. а-77. од 26. ја ну а ра 1963. оба ве стио ме je да код њих ни у дру гим 
мо сков ским ар хи ви ма и му зе ји ма не ма ни ка квих до ку ме на та ко ји би при па-
да ли В. Га ћи но ви ћу или M. А. На тан со ну-Бо бро ву.

14 Ве се лин Ма сле ша, Мла да Бо сна, Са ра је во, 1945, стр. 120.
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и љу ба вљу за ма лог чо ве ка. „Пје сма си ро ма ха“ Јо ве Ва ра ги ћа, пр во-

бит но об ја вље на у ка лен да ру Про свје та за 1911. го ди ну, a ка сни је, 

у не што скра ће ном об ли ку, пре штам па на у Срп ској ри је чи 1913. го ди-

не, пред ста вља ка рак те ри сти чан при мер упра во та квог из ра жа ва ња 

не мир них осе ћа ња дру штве не не прав де.

„На сво јим пле ћи ма но си мо, u крот ки u глад ни u би јед ни
Згра ду сви је та овог, u отвр длих ко па мо ру ку
Пу те ужи ва ња си тим, ми са ми ужи ва ња жед ни;
Гру ди нам очај раз но си, a ср це не во ље ту ку,
Лу до сти ви је ко ва мно гих u чуд ни усу ди сли је пи
На ше гру ди оштри ца ма сво јим ле де ним бо ду,
Па ипак ви у то пло ти сје ди те ме ки и ли је пи,
A ми га зи мо, га зи мо ту по кроз сни јег u во ду.

Mи смо oд ка ме на сте са ни, ср ца су на ша го ре
И ду ше на ше хра сто ви o ко је вје тро ви би ју,
Око нас смрт се и жи вот вје чи то, вје чи то бо ре,
И мно ге хум ке жи во те на ше јед но ли ке кри ју;
И док ви сје ди те мир но и тра жи те сми сао смр ти,
Kpијући бри жно oд ње очи u пу те но ти је ло,
Нас до тле из ла же жи вот, док се ма ни то вр ти,
И ми joj сва ког да на у очи гле да мо сми је ло.

Mи cpeћy ства ра мо људ ску, ма ха му не да мо – бо лу,
И ми смо хра на сви је ту, је згра ње го ве ср жи,
Ми ши це на ше сна жне раз гр ћу зе мљу го лу
Бо гат ство ства ра ју оно што вас у cpeћи др жи.
И док се на зно ју на шем пе ње те сун цу u не бу
A oни то пло свје тло док ша љу са мо ва ма,
Haши се удо ви сла би бол но мр зну u зе бу
И ср ца нaшa и ду ше уби ја вла га и та ма.

Те шка je на ша пје сма као и људ ство ста ра
И сва ки ви јек но си по звук oд пје сме на ше,
И сва ки но си облак на ше га тру да u ма ра,
И сил ни ца ре ви не кад са мо су дје ло на ше;
Пре вра ти сви је та мно ги и сви ти уде си сли је пи,
Са мо су ко рак по ко рак у на шем те шком хо ду,
Но ипак ви у то пло ти сје ди те ме ки a ли је пи,
А ми га зи мо, га зи мо ту по кроз сни јег и во ду.“15

Kao и код ве ћи не дру гих пи са ца Мла де Бо сне, Ва ра ги ће ви по гле-

ди и ста во ви би ли су мо ти ви са ни ви ше ocећањем прав де и ал тру и змом 

не го кла сном све шћу; као у не ком мо рал ном ма мур лу ку, Bapaгић је 

15 Јо во Ва ра гић, Пје сма си ро ма ха, Срп ска ри јеч, 1913, IX, 265. стр. 1.
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сво ју сим па ти ју пре ма вр ло кон вен ци о нал но и књи шки-ро ман тич но 
схва ће но ме рад ни штву из ра жа вао искре но и не по сред но, с не сум њи-
вом љу ба вљу и то пли ном, али па сив но и са стра не, от при ли ке она ко 
ка ко је и Иво Ан дрић, ка сни ји пе сник бун тов них „Цр ве них ли сто ва“,16 
до жи вео пр во мај ске рад нич ке де мон стра ци је у Кра ко ву 1914. го ди не. 
„И не ки дан сам опет“ – пиcao je Ан дрић Хр ват ском по кре ту у „Пи-
сму из Кра ко ва“ – „ви дио ду ге ре до ве љу ди и же на у пра знич ним оди-
је ли ма, с цр ве ним ка ран фи ли ма. С њи ма ме ве же при ја тељ ство кр ва-
вог ocjећаја кад као гим на зи ста бом бар до вах – с ти су ћа ма – ка ме њем 
ма ги страт ске про зо ре и у је дан не за бо ра ван су мрак при др жа вах – док 
на да мном зви жда ху жан дар ски ме ци – мла да рад ни ка ко ји je уми рао 
без гла са и с кр ва вом пје ном на усна ма. По зна ти су ми и бли зи [тј. 
блиски], јер су ин тер на ци о нал ци као те ле фо ни, ауто так си и хо тел ске 
со бе. И опет: пр ко сна ли ца с на ср тљи вом све сти на цр ве ним штан дар-
ти ма и не то ле ран цом пре моћ них. Ти су ћу ма лих ег зи стен ци ја ди гло je 
ру ке с по сла и из и шло да др жи сво ју ре ви ју, да се пре бро ји и пре гле да 
и да у нај љеп ши дан у го ди ни цр ве ним по те зом пот цр та ди со нан цу на-
шег жи во та. Ни гдје ни је чуд ни ји њи хов мај лес не го у овом гра ду. Ли ца, 
ко ја се ина че не ви ђа ју, из бри ја на и сви је сна и смје ла, јер су у го ми ли, 
сту па ју ста рим ули ца ма, ис под окру ње них кра ков ских тор ње ва и из ви-
ку ју у про љет но ју тро сво је не во ље. Цр ве ним за ста ва ма сен че го ти ку, 
рас цвје та ла ста бла, зла то, тра ди ци ју и мо ју са мо ћу.“17

Из ве сно не ра зу ме ва ње ко је су, упр кос до бро на мер но сти и искре-
ним сим па ти ја ма, при пад ни ци и пи сци Мла де Бо сне ис по ља ва ли пре-
ма рад нич ко ме по кре ту би ло je, ве ли ким де лом, усло вље но ду бо ким 
и коб ним не скла ди ма ко ји су по сто ја ли из ме ђу мла до бо са на ца и до ма-
ћих рад нич ких во ђа. Кла сно нео д ре ђе на по зи ци ја Мла де Бо сне, чи ји je 
јав ни и по ли тич ки, a до брим де лом и књи жев ни, рад био про жет осло-
бо ди лач ким иде ја ма и за сно ван на на ци о нал но ме про гра му упе ре ном 
про тив ту ђин ске вла сти као ви нов ни ка и но си о ца свих ви до ва угње та-
ва ња и екс пло а та ци је, за сме та ла je бор бе но на стро је ној мла дој ин те ли-
ген ци ји да схва ти по тен ци јал ну ре во лу ци о нар ну сна гу про ле та ри ја та 
и да сво ју пре врат нич ку ак ци ју по ве же с бун тов ним те жња ма рад ни-
штва. По гре шна по ли ти ка рад нич ких во ђа и бо сан ско хер це го вач ке со-
ци јал де мо кра ти је, ко ји су, под ути ца јем беч ке со ци јал не де мо кра ти је, 
„при хва ти ли ре фор ми зам со ци јал де мо крат ских стра на ка II ин тер на ци о-
на ле“ и, за сту па ју ћи ми шље ње „да je по треб но са чу ва ти Аустро-Угар ску 
мо нар хи ју (...), би ли про тив на ци о нал но-ре во лу ци о нар них по кре та“,18 

16 Ivo An drić, Cr ve ni li sto vi, Knji žev ni jug, 1919, III, 1, стр. 24–25.

17 Ivo An drić, Pi smo iz Kra ko va, Hr vat ski po kret, 1914, X, 134, стр. 6.

18 Fuad Sli pi če vić, Bo sna i Her ce go vi na od ber lin skog kon gre sa do kra ja pr vog svjet skog 
ra ta (1878–1918), Za greb, 1954, стр. 52.
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још ви ше je уда љи ла иона ко кла сно не до вољ но све сну ин те лек ту ал ну 
омла ди ну Мла де Бо сне од рад нич ко га по кре та.

Це па ју ћи ре во лу ци о нар не сна ге и раз два ја ју ћи две та да нај бор-
бе ни је и нај жи вље дру штве не фор ма ци је у Бо сни и Хер це го ви ни, ли де-
ри рад нич ко га по кре та су објек тив но пру жа ли по др шку оку па тор ским 
вла сти ма, штo је, у вре ме нај ја чег де ло ва ња и ра да Мла де Бо сне, до ве-
ло чак и до те сне са рад ње рад нич ких пред став ни ка са аустро у гар ском 
ад ми ни стра ци јом и упра вом,19 и иза зва ло ре волт, гну ша ње и пре зре ње 
у на ци о нал но осе тљи вим омла дин ским кру го ви ма. „Ути цај беч ке со-
ци јал не де мо кра ти је био je ве ли ким де лом спро ве ден и пре ко стра них 
рад ни ка, ко ји су у пр вим го ди на ма др жа ли ско ро цео по крет у сво јим 
ру ка ма“ и ко ји су во ди ли по гре шну на ци о нал ну по ли ти ку, чи ме је „цео 
по крет до био и фор мал но ту ђин ски ка рак тер. (...) Они су (...) сво јом 
по ли тич ком прак сом, ру ко во ђе ни оп штим по ли тич ким ди рек ти ва ма, 
по ка зи ва ли да на ци о нал но-осло бо ди лач ки по крет не мо же ра чу на ти 
на по ли тич ку по моћ про ле те ри ја та мо нар хи је, и ти ме упро па сти ти 
мо гућ ност за јед нич ке бор бе и јед ног за јед нич ког фрон та. (...) Та ко су 
на о па ком по ли ти ком со ци јал не де мо кра ти је би ли де лом ство ре ни усло-
ви за дру гу ре во лу ци о нар ну так ти ку, ко ја ни је уоп ште ра чу на ла са ре-
во лу ци о нар ним сна га ма аустро у гар ске мо нар хи је, не го се углав ном 
осла ња ла на Ср би ју, и ко ја je од ба ци ва ла ре во лу ци о нар ну бор бу ма са 
и при кло ни ла се ин ди ви ду ал ном те ро ру.“20

Но си лац и нај ва тре ни ји по бор ник те и та кве ре во лу ци о нар не 
прак се, фор ми ра не под деј ством со ци јал них и по ли тич ких од но са 
у Бо сни и Хер це го ви ни у пе ри о ду од анек си је до атен та та, био je ре-
во лу ци о нар ни на ра штај Мла де Бо сне, чи ји су по је ди ни пред став ни ци 
уочи са мо га paтa по че ли да вр ше отво ре ну кри ти ку до та да шње по ли-
ти ке со ци ја ли стич ких пр ва ка и опор ту ни стич ког на чи на ру ко во ђе ња 
рад нич ким по кре том. Ha стра ни ца ма крат ко веч ног со ци ја ли стич ког 
ли ста Зво но, по кре ну тог у ма ју 1914. го ди не по ред оста лог и са на ме-
ром да се су прот ста ви со ци јал де мо крат ском Гла су сло бо де,21 Да ни ло 
Илић je не пун ме сец да на пре атен та та с огор че њем пи сао да je при 
по сто је ћем ста њу у рад нич ко ме по кре ту у Бо сни и Хер це го ви ни соци-
 ја ли стич ка ми сао до ве де на у кри зу: „рад нич ке ма се па да ју у ле тар ги-
ју и обес хра бре ност; стег сло бо де, јед на ко сти и брат ства спао je (...) 
на не ко ли ко ши ћар џиј ских гла ве ши на“.22 При пре ма атен та та, ко ју 
je ужур ба но при во дио кра ју упра во у ча су ка да je ис пи си вао те ре чи 

19 Исто.

20 Ве се лин Ма сле ша, на ве де но де ло, стр. 65–67.

21 Dr Pa vo Mi tro vić, Sli ke iz kul tur ne isto ri je pr vog rad nič kog po kre ta Bo sne i Her ce-
go vi ne (1910–1914), Sa ra je vo, 1956. стр. 32.

22 Да ни ло Илић, Де мо кра ти ја код нас, Зво но, 1914, I, 2, стр. 1.
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не за до вољ ства и осу де, би ла je за Или ћа је дан од нај не по сред ни јих на-

чи на да се раз би је дре мљи вост успа ва них сна га и да се ма се по кре ну 

на ре во лу ци о нар ну ак ци ју. По зи ва ју ћи се на Марк са и не ке дру ге во ђе 

ме ђу на род ног про ле та ри ја та, по на вља ју ћи основ не по став ке Ту цо ви-

ће ве кри ти ке, из ре че не на ра чун по ли ти ке и ста во ва аустро у гар ске со-

ци јал де мо кра ти је у вре ме анек си о не кри зе, Да ни ло Илић je, шта ви ше, 

по ку шао и да те о риј ски об ја сни сми сао ре во лу ци о нар ног на ци о на ли-

зма Мла де Бо сне, ко ји, пo ње го во ме yвepењу, ни је био у су прот но сти 

са те о ри јом на уч ног со ци ја ли зма.

Су прот ста вив ши до ма ћим рад нич ким во ђа ма ми шље ње јед ног 

аустриј ског со ци ја ли стич ког по сла ни ка, ко ји je твр дио да „при сва кој 

при ли ци гдје се ра ди о ствар ном на ци о нал ном жи во ту мо гу со ци ја ли-

сте ста ти у пра ви ред“, он je у Марк со вим ре чи ма по тра жио по др шку 

за на ци о нал но-осло бо ди лач ку ак ци ју Мла де Бо сне. „Со ци ја ли зам Кар ла 

Марк са, чи је смо ми шље ње о бал кан ским на ро ди ма до не ли у про шлом 

бро ју, и ко ји се бо ри про тив ко ло ни јал ног за ро бља ва ња и за ауто но ми ју 

по је ди них на ро да и пра во са мо о пре де љи ва ња, на ше су гла ве ши не со-

ци ја ли стич ког по кре та ис кри ви ле то ли ко да го во ре да смо ми Бо сан ци 

срећ ни што смо ко ло ни ја.“23 Ma ко ли ко да je био до бро за ми шљен, Или-

ћев по ку шај марк си стич ког ту ма че ња на ци о на ли стич ких пре о ку па ци ја 

мла де бо сан ско хер це го вач ке ин те ли ген ци је, ко ја се у схва та њу ре во лу-

ци о нар не так ти ке бит но раз ли ко ва ла од ре фор ми стич ки на стро је них 

до ма ћих ру ко во ди ла ца син ди кал ног и рад нич ког по кре та, остао je без 

ши ре га од је ка и без ве ће га деј ства. Зна чај на ис кљу чи во као симп том 

идеј ног са зре ва ња Мла де Бо сне, ко ја се у тра же њу чвр шће иде о ло шке 

плат фор ме за ре во лу ци о нар ну ак тив ност при бли жи ла по став ка ма на-

уч ног со ци ја ли зма, та ини ци ја ти ва би ла je сво је вр сни на го ве штај нео-

ства ре ног пре гру пи са ва ња на пред не пред рат не омла ди не и ње не све 

из ра зи ти је ле ве ори јен та ци је, пре ки ну те ра том и ра ним га ше њем мла-

дог ре во лу ци о нар ног на ра шта ја, чи ји су пе сни ци сво ју ла бу до ву пе сму, 

по след њу по ру ку с ове стра не гро ба, по све ти ли дру га ри ци са Вол ге, 

стра сно ве ру ју ћи у цр ве на зр на сло бо де што их je она, у њи хо вим ек-

ста тич ним ви зи ја ма, се ја ла по ред род не ма ту шке ре ке.24

Из гу бље на у мно штву ути ца ја и про тив реч но сти под ко ји ма се 

Мла да Бо сна раз ви ја ла, по је ди нач на про марк си стич ка на сто ја ња про-

гре сив но ори јен ти са них омла ди на ца ни су, ме ђу тим, ус пе ла ни шта бит но 

да из ме не у дру штве ном и по ли тич ком жи во ту Бо сне и Хер це го ви не. 

Ра ди кал но на стро је на мла да ин те ли ген ци ја и да ље je оста ла без по др-

шке рад нич ко га по кре та, чи ји во ђи ни су раз у ме ли омла дин ску ак ци ју, 

23 Да ни ло Илић, Наш на ци о на ли зам, Зво но, 1914, I, 3, стр. 1.

24 Вла ди мир Га ћи но вић, Дру га ри ци, Огле ди и пи сма, Са ра је во, 1956, стр. 151.
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ма да je омла ди на „без об зи ра на ње ну идеј ну не зре лост и озбиљ не 
гре шке у так ти ци, објек тив но игра ла ре во лу ци о нар ну уло гу. Она се“ 
– пo оце ни не ких да на шњих исто ри ча ра – „још ни је би ла раз ви ла до 
пра вил ног раз у ме ва ња со ци јал не и на ци о нал но-осло бо ди лач ке бор бе 
и на род ну ре во лу ци ју ни је схва ти ла као је ди но сред ство за осло бо ђе-
ње од угње та ва ња хаб збур шке мо нар хи је; то, ме ђу тим, ни је би ла ње на 
кри ви ца не го ње на не сре ћа. Основ ни раз лог за то што нај бо љи омла-
дин ци, ко ји су као ва тре ни ро до љу би да ли сво је жи во те за осло бо ђе ње 
отаџ би не, ни су би ли до ра сли до пра вих ме то да бор бе, био je у то ме 
што у то вре ме у ју го сло вен ским зе мља ма Аустро-Угар ске ниje би ло 
пра ве марк си стич ке пар ти је рад нич ке кла се, ко ја би мла де бор це мо-
гла пра вил но да ори јен ти ше.“25

Тра же ћи чвр шћи осло нац и ши ру иде о ло шку плат фор му Мла да 
Бо сна се, не ус по ста вив ши бли же кон так те са рад нич ким по кре том, 
ори јен ти са ла пр вен стве но ка на ци о нал ној ак ци ји и ју го сло вен ству, ко-
је je, пре ма ту ма че њу Ве се ли на Ма сле ше, би ло „чи ста по ли тич ка кон-
струк ци ја по мо ћу ко је се ми сли ло пре ва зи ћи на ци о нал не те шко ће. (...) 
Ју го сло вен ство омла ди не (...) ни је по ни кло из са мих срп ских ма са, не го 
je уне се но из ва на, у ци љу пре бро ђа ва ња те шко ћа на ко је je омла ди-
на на и ла зи ла и за ко је ни је, као и за мно ге дру ге, зна ла да на ђе са ма 
ре ше ње. Kao пот пу но ег зо те ран еле ме нат, ју го сло вен ство Мла де Бо-
сне je ви ше јед на ло ги ци ра ју ћа свест о то ме да би би ло до бро ка да би 
би ло не го јед на ло гич на по сле ди ца осве до че ња ко је би про из и ла зи ло 
из на ци о нал не и по ли тич ке све сти срп ске ма се у Бо сни и Хер це го ви-
ни.“26 При хва ће на као спа со но сна, све о бје ди ња ва ју ћа нит ко ја мо же 
да по ве же све ре во лу ци о нар не сна ге у ју го сло вен ским зе мља ма под 
аустро у гар ском мо нар хи јом, иде ја ју го сло вен ства по ста ла je не са мо 
осно ва бор бе ног про гра ма пред рат не срп ске и хр ват ске омла ди не већ 
и уз ви ше но етич ко на че ло, ко је се под јед на ко стра сно и уве ре но при-
ме њи ва ло и у жи во ту и у ли те ра ту ри.

Ожи во тво ра ва ју ћи ту иде ју, књи жев ни на ра штај Мла де Бо сне 
при др жа вао се, у глав ним цр та ма, основ них по став ки та ко зва не пр ве 
ре дак ци је оп штег про гра ма омла дин ског клу ба „На род но ује ди ње ње“, 
чи ји je аутор нај ве ро ват ни је био Ди ми три је Ми три но вић,27 ко ји га je, 
пре ма из ве сним све до чан стви ма, у про ле ће 1912. го ди не „из кон цеп-

та из ла гао на ви ше са ста на ка у ре дак ци ји Пи је мон та“28 у Бе о гра ду. 

25 Ј.А. Пи са рев, Мла да Бо сна и дру ге ор га ни за ци је ју го сло вен ске омла ди не, Ака де-
ми ја на у ка СССР, Сло вен ски ин сти тут, Крат ка са оп ште ња 29, Мо сква, 1960 
(на ру ском).

26 Ве се лин Ма сле ша, на ве де но де ло, стр. 122.

27 Пре ма усме ном све до че њу Че до ми ра Ми три но ви ћа.

28 Дра го Љу би бра тић, Га ври ло Прин цип, стр. 48.
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„‘На род но ује ди ње ње’“ – ка же се у то ме про гра му – „сма тра да je ује-

ди ње ње срп ско-хр ват ског на ро да, за јед но са на ро дом сло ве нач ким, 

из над свих дис по зи ци ја ин тер на ци о нал них и исто риј ских, усло вље но 

на ро чи то дис по зи ци ја ма са ме на ци о нал не ду ше: вје ром на ро да у сво-

ју сна гу при је све га, и ње го вом свје сно шћу сво га на ци о нал ног за дат-

ка. За то ће клуб ства ра ти нео бо ри ви култ срп ско-хр ват ске на ци о нал не 

енер ги је, на ци о нал не ре ли ги је и на ци о нал но га оп ти ми зма. У ту свр-

ху клуб ћe иза зи ва ти и сна жи ти на ци о нал ну бор бу срп ско-хр ват ску 

и оту да ћe као је ди ну спа со но сну иде ју на ци о на ли стич ку, про па ги ра ти 

иде ју ко ор ди на ци је, ко о пе ра ци је и кон цен тра ци је свих сна га на род них; 

у пр вом ре ду клуб ћe ту иде ју брат ски сло жног ра да про па ги ра ти и из-

во ди ти у дје ло ме ђу са мом омла ди ном срп ско-хр ват ском (и сло ве нач-

ком) и то ме ђу ци је лом омла ди ном, че сти том, од Ско пља до Љу бља не 

и од Це ти ња до Но вог Са да, оста ју ћи не пре ста но на те ре ну ин те лек-

ту ал не аги та ци је за фи ло со фи ју срп ско-хр ват ског на ци о на ли зма и за 

по ли тич ку док три ну ра ди кал ног де мо кра ти зма.“29

Kao нај бит ни ја по ли тич ка на че ла клу ба, ко јих се пред рат на омла-

ди на у кул тур ној ак ци ји при др жа ва ла с истим жа ром као и у сво јој по-

ли тич кој де лат но сти, про грам je ис та као да „иде ју (срп ско-хр ват ског 

ује ди ње ња – П. П.) ју го сло вен ски клуб ин тер пре ти ра у сми слу пот пу-

ног ду хов ног из јед на че ња и ује ди ње ња срп ско-хр ват ског и сло ве нач ког 

и у сми слу да тре ба ства ра ти но ву и ве ли ку, мо дер ну и на ци о нал ну кул-

ту ру ју го сло вен ску; на род но је дин ство Ср ба и Хр ва та са Сло вен ци ма 

факт je не до вољ но опа жен и на гла шен и клуб ћe ра ди ти на пот пу ној 

свје сно сти то га фак та. Цен трал на на ци о на ли стич ка дог ма клу ба је сте 

иде ја да je јед на на ци о нал на кул ту ра не мо гу ћа без на ци о нал ног дру-

штва, a на ци о нал но дру штво не мо гу ће je без на ци о нал не др жа ве. Клуб 

je увје ре ња да je у да на шњем ста њу ју го сло вен ске, срп ско-хр ват ске 

и срп ске де цен тра ли за ци је и ана ци о нал но сти др жав ног, дру штве ног 

и ду хов ног жи во та на ци о нал ног, не мо гу ће ство ри ти је дан мо ћан на-

ци о нал ни ор га ни зам срп ско-хр ват ско-сло ве нач ки. Клуб сто ји на нео-

по зи вом за хтје ву да се за ко ном сан ти фи ку ју и ожи во тво ре по ли тич ке 

док три не ра ди кал но-де мо крат ске, a про па ги ра ће иде ју су вер ни те та 

срп ско-хр ват ског на ро да у јед ној др жа ви осно ва ној на сло бо до ум ним 

прин ци пи ма. Клуб сма тра бес плод ном јед ну пар ла мен тар ну бор бу 

у не пар ла мен тар ној др жа ви, a тра жи по ко ра ва ње из вр шне вла сти во љи 

на род ног су ве ре ни те та и мо гућ ност да на род на во ља у де мо крат ском 

пар ла мен ту до ђе до пот пу ног из ра жа ја. Те жи ште на ци о нал не бор бе 

29 Пр ва ре дак ци ја Оп штег про гра ма за омла дин ски клуб На род но ује ди ње ње, 
Др жав ни ар хив БиХ у Са ра је ву, акв. бр. 863. Vo ji slav Bo gi će vić, Mla da Bo sna; 
Pi sma i pri lo zi, Са ра је во, 1954, 296–299.



Hereticus, 1–2/2015

210

срп ско-хр ват ско-сло ве нач ке тре ба и мо ра да бу де из ван пар ла мен та 

у ја ча њу на ци о нал не сви је сти, на ци о нал не сна ге и во ље, да се из вр-

шу је на ци о нал на са мо од бра на: ра дом, тр пље њем, жр тво ва њем.“30 Ли-

те ра ту ра Мла де Бо сне би ла je 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 со фи је на ци о на ли зма, про па-

ги ра ње ра ди кал но-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 je на ци о нал на кул ту ра не мо гу ћа без на ци о нал но га 

дру штва, a на ци о нал но дру штво без на ци о нал не др жа ве, од ба ци ва ње 

пар ла мен тар не бор бе и ја ча ње на ци о нал не све сти, ан ти кле ри ка ли зам, 

су зби ја ње ту ђих ути ца ја, не го ва ње кул та жр тве, ви те шко га ду ха, бор-

бе но га оп ти ми зма, као и ши ре ње ре во лу ци о нар них иде ја ју го сло вен-

ског је дин ства – све су то би ли ви до ви јед не до след но при ме њи ва не 

иде о ло шке ори јен та ци је, ко ја je Мла ду Бо сну и на ин те лек ту ал ном 

и на по ли тич ком пла ну учи ни ла нај ак тив ни јим и нај бор бе ни јим де-

лом на пред не ју го сло вен ске омла ди не пре Пр вог свет ског ра та. Kao 

и чи та ва он да шња омла ди на, Мла да Бо сна je би ла за мр шен, не из ди-

фе рен ци ран и про тив ре чан по крет, ко ји je ши ре њем и про па ги ра њем 

иде ја на ци о нал ног и кул тур ног је дин ства на сто јао да оку пи и об је ди ни 

про гре сив не сна ге и да пре вла да мно ге со ци јал не, пси хо ло шке, по ли-

тич ке и мо рал не не скла де с ко ји ма се у сво ме ра ду су сре тао.

Ју го сло вен ство Мла де Бо сне и чи та ве пред рат не омла ди не било 

je иде о ло шка плат фор ма са ко је се нај е фи ка сни је мо гло де ло ва ти пи-

са ном реч ју, и за то ни је би ло ни ма ло слу чај но да су се го то во сви ви-

ђе ни ји омла дин ски пр ва ци у Хр ват ској и Бо сни и Хер це го ви ни жи во 

ба ви ли ли те ра ту ром и пу бли ци сти ком, ко ја je вр ло че сто има ла из ра-

зит ка рак тер бор бе не иде о ло шке при пре ме мла дог ре во лу ци о нар ног 

на ра шта ја, чи ји су при пад ни ци у сва кој при ли ци ис ти ца ли мо рал на-

ци о нал не сна ге, здра вља и оп ти ми зма као вр хов но на че ло сво га ак ти-

ви зма. „На ши на ци о нал ни за да ци ве о ма су те шки, али нео д ло жи ви“ 

– пи са ли су они – „на ши не при ја те љи ве о ма су ја ки: ме ђу тим, на ша 

со ци јал на, ду хов на, фи зич ка сре ди на je ису ви ше сла ба да би из глед 

на по бје ду мо гао би ти близ[ак] или си гу ран: бу ђе ње успа ва них на род-

них енер ги ја, ис ко ри шћа ва ње све га што има ка кву год упо тре бљи вост 

за на ше свр хе, ди за ње мли та вих, уда ра ње у ре бра ли је них, освје шћи-

ва ње не свје сних, ука зи ва ње пу та, иде ње тим пу тем као нај бо љи при-

мјер, хра бре ње, ју ре ње без од сту па ња, све оп ће са би ра ње и сре ђи ва ње 

30 Исто; ов де су до да те две ис пу ште не ре чи, на вед не пре ма ци та ту у књи зи Oska-
ra Tar ta lje, Ve le i zdaj nik, Split, 1928, стр. 63.
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на ци о нал не енер ги је и ди фе рен ци ра ње те сна ге за ра зно вр сне, ве ли ке 

и те шке за дат ке, то je наш по сао да нас.“31

У скла ду са том ори јен та ци јом, пи сци Мла де Бо сне на сто ја ли 

су да са рад њом у срп ској и хр ват ској штам пи пре ва зи ђу те сне ре ги-

о нал не окви ре и рав но прав но ста ну ра ме уз ра ме са но си о ци ма ју го-

сло вен ске кул ту ре. Ha стра ни ца ма број них књи жев них и по ли тич ких 

ча со пи са и ли сто ва уочи Пр вог свет ског ра та, Срп ског књи жев ног гла-

сни ка, Са вре ме ни ка, Де ла, Бо сан ске ви ле, Књи жев них но во сти, Хр ват-

ског по кре та, Срп ске ри је чи, Нapoдa и дру гих, њи хо ви при ло зи би ли су 

штам па ни упо ре до с тек сто ви ма нај у глед ни јих та да шњих кри ти ча ра 

и по ли тич ких рад ни ка. Мно го број не омла дин ске пу бли ка ци је, Хр ват ски 

ђак, Вал, беч ка Зо ра, Срп ска омла ди на, Сло бо да, За ста ва, На пред њак, 

Ује ди ње ње, Пре по род, Глac Ју га, Ви хор, Но ва ри јеч, пра шка Ју го сла ви ја 

и мно ге дру ге ко је су ду же или кра ће вре ме на из ла зи ле у пе ри о ду од 

анек си је Бо сне и Хер це го ви не до Са ра јев ског атен та та, би ле су та ко ђе 

по ве за не с мла дом бо сан ско хер це го вач ком ин те ли ген ци јом, чи ји су 

пред став ни ци узи ма ли и не по сред но га уче шћа у њихо во ме по кре та њу 

и ра ду. Не ки од тих ча со пи са би ли су пре вас ход но по ли тич ко га ка рак-

те ра. Дру ги су углав ном не го ва ли та ко зва ну „на ци о на ли стич ку кул ту-

ру“, и штам па ли пр вен стве но оне пу бли ци стич ке, кри тич ке и књи жев не 

тек сто ве ко ји су од го ва ра ли по ли ти ци ли ста и оп штој на гла ше ној на-

ци о нал но-ре во лу ци о нар ној ори јен та ци ји. Пи сци Мла де Бо сне би ли су 

ре дов ни и вред ни са рад ни ци и у јед ни ма и у дру ги ма. Сво ју по ли тич ку 

и књи жев ну енер ги ју они су у њи ма из ра жа ва ли с од луч но шћу и чвр-

стим уве ре њем, др же ћи се на че ла да је чо век, по го то ву ства ра лац, тек 

он да ис пу нио сми сао сво га жи во та и за слу жио ча сно име „кад је се би 

оси гу рао ме сто у не бе ском, у ду хов но-хи сто риј ском жи во ту сво је на-

ци је a пре ко на ци је и у дуxoвно-хи сто риј ском жи во ту човечaнства“.32

Kao за ступ ни ци и ту ма чи бор бе них те жњи сво је ге не ра ци је, пи-

сци Мла де Бо сне су, су де ћи по ве ћи ни тек сто ва об ја вље них у омла дин-

ској штам пи, за хва љу ју ћи упра во тој ети ци, углав ном би ли све сни сво је 

со ци јал не, ду хов не и исто риј ске по зи ци је, све сни сво је суд би не и свих 

пред но сти и не до ста та ка сво га опре де ље ња. „Ми смо још у пре ла зној 

фа зи“ – пи сао је Јо во Ва ра гић по чет ком 1914. го ди не – „још пи па мо 

ру ка ма око се бе, али се ин стинк тив но окре ће мо и пру жа мо ру ке сун-

цу, кoje још не ви ди мо, али осе ћа мо до бро сву то пли ну ње го ву. Пред 

на ма се ука зу ју кон ту ре на ро да ко ји уста је и до ла зи, пун све же сна ге 

и бор бе но сти, и осе ћа мо но во до ба ко је тра жи но ве љу де и но ве при ли ке. 

31 Ди ми три је Ми три но вић, Ме штро вић, Бо сан ска ви ла, 1911, XXVI, 9, стр. 129–
131; стр. 145–148.

32 Mi loš N. Đu rić, Vi dov dan ska eti ka, Vi hor, 1914, I, 3, стр. 44.
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Ми спре ма мо те рен за но ве до га ђа је и на ма je у део па ла ча сна за да-
ћа да ис кр чи мо пу те ве по сва ку це ну нас са мих, на шег ми ра и на ше 
сре ће. У на ша ср ца ула зи стра сна, не појм љи ва љу бав пре ма на ро ду 
и сво јој зе мљи, не љу бав ро ман тич на и сен ти мен тал на не го љу бав ко ја 
je уско скоп ча на с обо ре ним ко ли ба ма на ших те жа ка, њи хо вим за пар-
ло же ним њи ва ма и њи ховнм бед ним ста њем. Јед ном ре чи, у на шим 
ср ци ма je си лан од раз све на ше зе мље, али на ше у пу ном сми слу те 
ре чи, и у сва ком ср цу ку ца ју ср ца свих. Ге не ра ци је ко је да нас жи ве, 
и ге не ра ци је ско рих да на, по зва не су да при пре ме до стој ни ји жи вот 
ге не ра ци ја ма ко је до ла зе. To je ин стинкт ма те ре ко ја xo ћe да одр жи 
сво ју де цу, ин стинкт са мо о др жа ња и, не жа ле ћи ни сна ге ни ми ра, ми 
мо ра мо одр жа ти ову зе мљу за нас и за оне ко ји иза нас до ла зе.“33 Чи-
тав књи жев ни на ра штај Мла де Бо сне био je искре но одан то ме по зи ву: 
ша чи ца мла дих ли те рар них ен ту зи ја ста, ко ји су би ли стра сно по кре-
ну ти ка бу дућ но сти и оду ше вље но, фа на тич но вер ни иде ји све оп штег 
про гре са, оства ри ла је на тлу на ше мо дер не кул ту ре пр ву до след но 
ан га жо ва ну књи жев ност и ју нач ки па ла и сто ич ки са го ре ла у бор би за 
ожи во тво ре ње искон ске жуд ње за сло бо дом, по и сто ве ће не са буј ном 
и цвет ном мла да лач ком љу ба вљу пре ма жи во ту.

Из ре до ва пре жи ве лих при пад ни ка и са рад ни ка Мла де Бо сне из-
и шла je ка сни је пле ја да пи са ца ко ји су сво јим де ли ма, да тим у пу ном 
рас цва ту ства ра лач ке зре ло сти, ви со ко над ма ши ли не до вр ше не књи-
жев не по ку ша је сво јих по мр лих и не ста лих дру го ва, и ти ме до ка за ли 
да je жи ла, по ву че на из мла до сти, би ла сна жна и бо га та и да су пр ви 
ко ра ци, учи ње ни у уза вре лим ђач ким и сту дент ским да ни ма, би ли до-
сто јан на го ве штај њи хо вих бу ду ћих оства ре ња. Чак и ако, по сма тра на 
у це ли ни, ни је до се гла ви ше књи жев не вред но сти, ко је би joj у исто-
ри ји на ше но ви је ли те ра ту ре мо гле обез бе ди ти она кво ме сто ка кво je 
у исто ри ји на ци о нал ног осло бо ди лач ког по кре та обез бе ђе но ре во лу ци-
о нар ном на ра шта ју пред рат не бо сан ско хер це го вач ке омла ди не, књи-
жев ност Мла де Бо сне ус пе ла je да оства ри и пред ста ви лик омла дин-
ско га бор ца и ре во лу ци о на ра, лик на пред ног мла дог ин те лек ту ал ца 
који je ослу шки вао и сле дио ри там сво је епо хе и, про жет нај бор бе ни-
јим мо рал ним и есте тич ким иде ја ма сво га вре ме на, су прот ста вља ју ћи 
се пре жи ве лим об ли ци ма кон зер ва тив ног есте ти зма, ис по ве дао ху ма-
ни стич ку ети ку на ци о нал но га је дин ства и сло бо де, со ци јал не прав де 
и ства ра лач ке исти не, ети ку бор бе ног ан га жо ва ња књи жев не ре чи у ја-
ви жи вот не и људ ске ствар но сти, на ко јој je, до брим де лом, из гра ђе на 
про стра на гра ђе ви на на ше мо дер не ли те ра ту ре.

33 Јо во Ва ра гић, Пе тар Ко чић, Срп ска ри јеч, 1914, X, 47, стр. 1.
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Bogdan Krizman

SARAJEVSKI ATENTAT

Sa ra jev ski aten tat, aten tat na austro-ugar skog pri je sto lo na sljed ni-

ka nad voj vo du Fer di nan da iz vr šen  u Sa ra je vu na Vi dov dan, 28. VI 1914. 

Fra nju Fer di nan da su u to ku slu žbe ne po sje te Sa ra je vu, ka mo je do šao 

po sli je za vr še nih voj nih ma ne va ra ko ji ma je pri su stvo vao u svoj stvu vr hov-

nog in spek to ra oru ža nih sna ga Mo nar hi je, aten ta to ri do če ka li re vol ve ri ma 

i bom ba ma. Jed nom od njih, Ga vri lu Prin ci pu (v.), đa ku VII raz re da gim-

na zi je, uspje lo je pri tom da sa dva re vol ver ska met ka ubi je nad voj vo du 

i – ne na mjer no, jer je dru gi me tak, či ni se, bio na mi je njen ze malj skom 

po gla va ru Bo sne i Her ce go vi ne ge ne ra lu Oska ru Po ti o re ku – pri je sto lo-

na sljed ni ko vu su pru gu So fi ju. Aten ta to ri su bi li po di je lje ni u dvi je troj-

ke. U pr voj su, osim Prin ci pa, bi li gra fič ki rad nik Ne delj ko Ča bri no vić 

i Prin ci pov škol ski drug Trif ko Gra bež, a u dru goj Mu ha med Meh med-

ba šić, Va so Ču bri lo vić i Cvet ko Po po vić. Či nje ni ca da je pr va troj ka sti gla 

u Sa ra je vo iz Sr bi je na o ru ža na po slu ži la je Austro-Ugar skoj kao iz go vor 

da op tu ži srp sku vla du za aten tat, da joj 23. VII upu ti ul ti ma tum, da dva 

da na ka sni je pre ki ne s njom di plo mat ske od no se i da 28. VII poč ne voj na 

ne pri ja telj stva, pri če mu je pret po sta vlja la da će tu „ka zne nu eks pe di ci-

ju“ br zo i uspje šno za vr ši ti. Me đu tim, ta pret po stav ka se ni je is pu ni la: iz 

za mi šlje nog ob ra ču na jed ne evrop ske ve le si le s ma lim bal kan skim su sje-

dom, ko ji je tek bio iza šao iz Dru go ga bal kan skog ra ta (1913), na stao je 

Pr vi svjet ski rat 1914–1918.

Da nas je iz van sum nje da je ide ja aten ta ta po te kla iz re do va bo san-

skih omla di na ca ko ji su u to vri je me usva ja li po ru ku Vla di mi ra Ga ći no vi ća 

(v.), jed nog od is tak nu ti jih sta ri jih omla di na ca na stu di ja ma u Švi car skoj, 

„da je do šlo vri je me da se ski ne gla va jed nog od naj ve ćih austro u gar skih, 

vo đa“. Oni su u po čet ku po mi šlja li na Po ti o re ka, i već se na šao i aten ta-

tor (Mu ha med Meh med ba šić, sto lar ski rad nik iz Sto ca), ali su omla din-

ci u Sa ra je vu od lu či li dru ga či je. Sa znav ši za pri pre ma ni do la zak Fra nje 

Fer di nan da, uči telj Da ni lo Ilić, ko ji je ka sni je iz ra dio plan i ne po sred no 

ru ko vo dio pri pre ma ma za aten tat, od lu čio je – u do go vo ru s Mi ha i lom 

Pu ša rom i dru gim pri pad ni ci ma omla din skog po kre ta u Sa ra je vu – da se 

aten tat iz vr ši na sa mog pri je sto lo na sljed ni ka, ko ga su oni – ka ko je iz ja-

vio Gra bež pred su dom 13. X 1914 – sma tra li onim „ko ji je do no sio sva 

zla Bo sni, ko ji je bio zlo duh Sla ve na, čo vjek Ger man ka kav mo že da bu-

de pro tiv nik ve li ke ide je Ju go sla ve na, pa za to ta kav čo vjek tre ba da bu de 

uni šten po mo jem i Prin ci po vom mi šlje nju“. Vi jest o do la sku Fra nje Fer-

di nan da na ma ne vre u Bo snu ob ja vio je i za gre bač ki „Sr bo bran“ u bro ju 

od 17. III 1914, pa je M. Pu ša ra, u spo ra zu mu s Ili ćem, po slao no vin ski 

isje čak s tom vi je šću N. Ča bri no vi ću u Be o grad. U Be o gra du je Prin cip 
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od mah pro tu ma čio Ča bri no vi ću pra vi smi sao te po ru ke i pri do bio ga kao 
dru ga u pot hva tu.

I Prin cip i Ča bri no vić za la zi li su u Be o gra du u ma le ka fa ne u ko je 
su za la zi li i dru gi omla din ci, đa ci iz Bo sne i biv ši ko mi te. Ta ko su če sto 
bi li za jed no u dru štvu, ali je ini ci ja ti va za pot hvat po te kla od Prin ci pa, 
ko ji je ne što ka sni je po zvao i Gra be ža, kad se iz Bo sne vra tio u Be o grad 

da ta mo uči i po la že is pi te, da im se pri dru ži. Isto vre me no je Prin cip pre-
u zeo i oba ve zu da na ba vi oruž je. Plan o aten ta tu po vje rio je svom dru gu 
Đu la gi Bu kov cu, biv šem ko mi ti, a taj je to sa op ćio Mi la nu Ci ga no vi ću, 
biv šem ko mi ti i čla nu „Cr ne ru ke“. Od tog tre nut ka Prin cip se uve li ke 
spri ja te ljio sa Ci ga no vi ćem, ko ji mu je, još pri je ne go što je Gra bež sti gao 

u Be o grad, obe ćao da će pri ba vi ti oruž je. Ovo obe ća nje is pu nio je po mo ću 
ma jo ra Vo ji na Tan ko si ća, po u zda ni ka pu kov ni ka Dra gu ti na Di mi tri je vi-
ća–Api sa (v.), še fa oba vje štaj ne slu žbe u srp skom ge ne ral šta bu i stvar nog 
še fa taj ne or ga ni za ci je „Uje di nje nje ili smrt“ (po zna te pod ime nom „Cr na 
ru ka“). Tan ko sić je pred od la zak Prin ci pa, Gra be ža i Ča bri no vi ća u Bo snu 
pri mio Gra be ža za jed no sa Ci ga no vi ćem; dan ka sni je Ci ga no vić je Prin ci-
pa i Gra be ža vje žbao u ga đa nju iz re vol ve ra, a dva da na ka sni je uru čio im 
re vol ve re, bom be i ci jan ka lij. Troj ka je na to 28. V ot pu to va la iz Be o gra-
da bro dom, a Tan ko sić se po bri nuo da se pre ko Šap ca i Lo zni ce pre ba ci 
u Bo snu po vjer lji vim „ka na lom“. Pri tom su joj – po di rek ti vi Tan ko si ća, 

od no sno Di mi tri je vi ća–Api sa – po ma ga li i lju di ko ji ni su bi li sa mo po vjer-
lji vi lju di Api so vih po gra nič nih ofi ci ra i oba vje štaj ne slu žbe ne go isto vre-
me no i bo san ski po u zda ni ci dru štva „Na rod na od bra na“. Je dan od njih, 
Ja kov Mi lo vić, ko ji je po mo gao Prin ci pu i Gra be žu (Ča bri no vi ća su osta la 
dvo ji ca pri mo ra li da gra ni cu pri je đe le gal no, odvo je no od njih) da stig nu 

od Dri ne do Pri bo ja, od mah je oba vi je stio svo ju „ve zu“ po li ni ji „Na rod ne 
od bra ne“ u Šap cu, Bo žu Mi la no vi ća, da je upra vo pre ba cio pre ko gra ni ce 
dva đa ka ko ji no se šest re vol ve ra i če ti ri bom be, a Mi la no vić je hit no in-
for mi rao o to me svo je pret po sta vlje ne u Be o gra du. Pred sjed nik „Na rod ne 
od bra ne“ ge ne ral Bo ža Jan ko vić pre nio je tu in for ma ci ju mi ni stru unu tra-
šnjih po slo va Sto ja nu Pro ti ću, a Pro tić pred sjed ni ku vla de Ni ko li Pa ši ću.

Pre ba civ ši se u Bo snu, troj ka se sa sta la u Tu zli i otu da za jed no sti-
gla u Sa ra je vo 4. VI 1914. Prin cip, kao njen vo đa, na sta nio se kod Da ni la 
Ili ća i pri ja vio bo ra vak po li ci ji. Nje gov sta no da vac je već pri je ne go što je 

„be o grad ska“ troj ka sti gla u Sa ra je vo for mi rao dru gu („Sa ra jev sku“) troj-
ku, i to M. Meh med ba ši ća i dvo ji cu naj mla đih: Va su Ču bri lo vi ća i Cvet-
ka Po po vi ća. O to me je oba vi je stio i Prin ci pa, ali mu ni je ka zao nji ho va 
ime na, a za tim kre nuo u Tu zlu da sam pre u zme oruž je od tr gov ca Mi ška 
Jo va no vi ća. Me đu tim, či ni se da je Di mi tri je vić–Apis – pod doj mom ne-
po volj nog pri je ma na ko ji je 15. VI u vr hov noj upra vi „Cr ne Ru ke“ na i-
šlo nje go vo sa op će nje o to me da su on i Tan ko sić po sla li u Bo snu lju de 
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da ubi ju Fra nju Fer di nan da, zbog to ga što on že li da iza zo ve rat – po slao 

u Bo snu ko mi tu Đu ru Šar ca s na re đe njem da se od u sta ne od na mje ra va-

nog aten ta ta. Ilić je oti šao u su sret Šar cu do Bo san skog Bro da i po ru ku 

pri mio, ali Prin cip ni je ni po ko ju ci je nu htio od u sta ti od svo je na mje re. 

Ilić i Prin cip raz ra di li su za tim plan i slo ži li se da do če ka ju nad voj vo-

du na Ap pe lo vom ke ju, po red Mi ljac ke. Pr vi je imao sta ja ti Meh med ba-

šić, do nje ga Va so Ču bri lo vić, a s dru ge stra ne ke ja Ča bri no vić; Po po vić 

i Ilić pre ko pu ta mo sta Ću ru mi je, Prin cip ne što da lje kod La tin ske ću pri je, 

a Gra bež kod sa me vi jeć ni ce (Be le di je). Tu su oni, na o ru ža ni, i pro ve li iz-

ju tra 28. VI, uoči do la ska Fra nje Fer di nan da i nje go ve prat nje sa Ili dže. 

Na pu tu u Be le di ju, po vor ka auto mo bi la pro la zi la je duž špa li ra i Ča bri-

no vić je ba cio bom bu na nje gov auto, ali je ona okr znu la auto i pa la po-

za di; eks plo zi ja je ošte ti la dru ga ko la i ra ni la vi še oso ba. U gu žvi ko ja je 

ta da na sta la Ča bri no vić je po ku šao pro gu ta ti otrov i sko či ti u Mi ljac ku, 

ali je od mah uhva ćen. Fra njo Fer di nand je dao za u sta vi ti auto, a za tim 

je ovaj pro ju rio po kraj Prin ci pa do Be le di je. Kad je po li ci ja po če la či sti ti 

kej, Prin cip je pre šao na dru gu stra nu i stao na uglu ke ja i po čet ka Uli ce 

Fra nje Jo si pa. Pri po vrat ku iz vi jeć ni ce auto mo bil s Fra njom Fer di nan-

dom ne pred vi đe no je skre nuo s na knad no pro mi je nje nog prav ca i u ča su 

po met nje, ko ja je ti me iza zva na, za stao je upra vo pred Prin ci pom. Prin-

cip ni je sa da okli je vao: po di gao je re vol ver i is pa lio dva met ka. Nje ga su 

od mah zgra bi li, iz u bi ja li i od ve li u za tvor. 

N. Pa šić je ne sum nji vo znao da su dvo ji ca bo san skih đa ka s oruž jem 

pre šli pre ko Dri ne i o to me ras pra vljao i sa čla no vi ma vla de. On je na re dio 

ci vil nim vla sti ma da pro ve du is tra gu na gra ni ci, a mi ni star unu tra šnjih 

po slo va i mi ni star voj ni iz da li su na re đe nja pro tiv ile gal nog pre ba ci va nja 

lju di i oruž ja pre ko gra ni ce. N. Pa šić je na re dio i is tra gu pro tiv Api sa, ali 

ne ki auto ri još ne pri hva ća ju kao tač nu tvrd nju ta da šnjeg srp skog po sla-

ni ka u Be ču J. M. Jo va no vi ća da je ovaj u po čet ku ju na (na vod no 4. VI 

1914) austro–ugar skom mi ni stru fi nan ci ja gro fu Bi lin skom, nad le žnom za 

upra vu nad Bo snom i Her ce go vi nom, u uvi je noj for mi skre nuo pa žnju i na 

ma ne vre i na Vi dov dan, a ta ko đer i na to da bi na ma ne vri ma ko ji za lu ta li 

me tak mo gao iza zva ti ne sre ću. No si gur no je da Pa ši će voj vla di u tom ča su 

ni su ni ka ko od go va ra le i naj ma nje kom pli ka ci je s Be čom. Ne sum nji vo je 

Di mi tri je vić–Apis bio pre ko Tan ko si ća upo znat s na mje ra ma Prin ci po ve 

troj ke. On je, u ve zi s even tu al nim aten ta tom u Sa ra je vu, imao, či ni se, 

ne ke pla no ve pro tiv Pa ši ća i ra di kal ske vla de, s ko jom je bio u naj go rim 

od no si ma i ko ju je htio sru ši ti i po ci je nu dr žav nog uda ra ili di plo mat-

skim kom pli ka ci ja ma s Mo nar hi jom. To je, či ni se, pret ho di lo oda ši lja nju 

Đu re Šar ca u Bo san ski Brod. Prem da je ka sni je, ka ko po ka zu je Šar če va 

mi si ja, od u stao od to ga, osta je ipak otvo re no pi ta nje za što je za tim do šao 
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u Sa ra je vo Ra de Ma lo ba bić, nje gov glav ni oba vje šta jac u Bo sni i Hr vat-

skoj, i na šao se u bli zi ni aten ta to ra.

Is tra žni or ga ni su vr lo br zo po hva ta li sve sa u če sni ke aten ta ta. Je di-

no je Meh med ba ši ću po šlo za ru kom da po bjeg ne u Cr nu Go ru. U is tra zi 

i to kom sud ske ras pra ve ko ja je po če la 12. X 1914 pred Okru žnim su dom 

u Sa ra je vu bi lo je utvr đe no da je u pri pre ma ma i iz vr še nju aten ta ta su-

dje lo va lo pre ko dva de se tak oso ba (Sr ba, Hr va ta i Mu sli ma na), u ve ći ni 

đa ci (uz uči te lje, se lja ke, rad ni ke i jed nog tr gov ca). Na smrt vje ša njem 

osu đe ni su: Da ni lo Ilić, Mi ško Jo va no vić, Velj ko Ču bri lo vić, Ja kov Mi-

lo vić i Ne đo Ke ro vić. Mi lo vi ću je ka sni je smrt na ka zna bi la iz mi je nje na 

u do ži vot nu ro bi ju, Ke ro vi ću na 20 go di na te ške tam ni ce, a Ilić, Ču bri lo vić 

i Jo va no vić obje še ni su u sa ra jev skom voj nom za tvo ru 3. II 1915. Ka ko se 

po austrij skim za ko ni ma ma lo ljet ni ci ma ni je mo gla iz re ći smrt na ka zna, 

Prin cip, Gra bež i Ča bri no vić osu đe ni su na 20 go di na te ške tam ni ce, Va so 

Ču bri lo vić 16, Po po vić 13 go di na, itd.

Već u is tra zi a po go to vu na sud skoj ras pra vi op tu že ni su istu pa li 

otvo re no i hra bro. Ča bri no vić je, na pri mjer, na ras pra vi iz ja vio da je nje-

gov ideal jed na ju go sla ven ska re pu bli ka. Prin cip je na pi ta nje pred sjed-

ni ka su da: „Ko jeg ste po li tič kog mi šlje nja?“, iz ja vio: „Ja sam na ci o na li sta 

Ju go sla ven. Mo ja je te žnja uje di ni ti sve Ju go sla ve ne u ko joj bi lo dr žav noj 

for mi i oslo bo di ti ih od Austri je“. Na pi ta nje je li Sr bin ili Sr bo hr vat, Va-

so Ču bri lo vić je od go vo rio da je Sr bo hr vat, a da to zna či da se ne pri zna-

je sa mo Sr bi nom i da ne mo ra ra di ti sa mo za Sr bi ju, ne go i za Hr vat sku. 

U to ku ras pra ve is ti cao se iz van red nom obra nom bra ni telj aten ta to ra advo-

kat Ru dolf Ci stler.

Tro ji ca osu đe nih na smrt ni su se po ko le ba li ni pod vje ša li ma. Nji-

hov krv nik – upi tan da li su ta da što go vo ri li pro tiv Mo nar hi je – iz ja vio 

je: „Ka ko ne. Ja sam to bo lje čuo ne go dru gi, jer su do bo ši lu pa li. Kli ca li 

su pro tiv Austri je, i to vr lo ži vo. Šta bi dru go i mo glo bi ti, ta oni su ubi-

li na šeg ca ra i mr zi li su Austro-Ugar sku. Ja vam ov dje – kao Austri ja nac 

ko ji vo li svog vla da ra – ka žem da hra bri jih i mir ni jih de li kve na ta u mo joj 

prak si ni sam imao“.

Ča bri no vić, Gra bež i Prin cip umr li su u tam ni ci ne do če kav ši svr še-

tak ra ta i ras pad Austro-Ugar ske. Tam ni cu ni su iz dr ža li ni Mar ko Pe rin ni 

se lja ci Mi tar i Ne đo Ke ro vić, te J. Mi lo vić, a ni La zar Đu kić.

BIBL.: N. Đ. Tri šić, Sa ra jev ski aten tat u svje tlu bi bli o graf skih po da-

ta ka, Sa ra je vo 1960 (do 1953).

Gra đa: Op tu žni ca i obra zlo že nje pro tiv Ga vri la Prin ci pa i dru go va, 

ra di aten ta ta Njeg. c. i kr. vi so sti pre sto lo na sljed ni ka Nad voj vo de Fra-

nje Fer di nan da i vi so ke mu su pru ge, Sa ra je vo 1914; B. Jev tić, Sa ra jev ski 
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aten tat. Sje ća nja i uti sci, Sa ra je vo 1924; Osu da Okru žnog su da u Sa ra je vu 
po za vr še noj ras pra vi pro tiv Ga vri la Prin ci pa..., Sa ra je vo 1914; A. Mo us set, 
Un dra me hi sto ri que. L’at ten tat de Sa ra je vo. Do cu ments inédits et tex-
te intégral des ste no gram mes du procès, Pa ris 1930; R. Ci stler, Ka ko sam 
bra nio Prin ci pa i dru go ve 1914 go di ne, Lju blja na 1937; L. Pfe fer, Is tra ga 
u sa ra jev skom aten ta tu, Za greb 1938; V. Kranj če vić, Uspo me ne jed nog 
uče sni ka u sa ra jev skom aten ta tu, Sa ra je vo 1954; V· Bo gi će vić, Sa ra jev ski 
aten tat. Iz vor ne ste no graf ske bi lje ške sa glav ne ras pra ve pro tiv Ga vri la 
Prin ci pa i dru go va, odr ža ne u Sa ra je vu 1914 g., Sa ra je vo 1954; isti, Mla da 
Bo sna. Pi sma i pri lo zi, Sa ra je vo 1954; isti, Sa ra jev ski aten tat 28. VI 1914. 
Pi sma i sa op šte nja, Sa ra je vo 1965.

LIT.: St. Sta no je vić, Ubi stvo austri skog pre sto lo na sled ni ka Fra nje 
Fer di nan da. Pri lo zi pi ta nju o po čet ku svet skog ra ta, Be o grad 1923; Edith 
Dur ham, The Sa ra je vo Cri me, Lon don 1925; R. W. Se ton-Wat son, Sa ra je vo. 
Stu di ja o uzro ci ma svet skog ra ta, Za greb 1926; J. M. Jo va no vić, Od go vor-
nost Sr bi je za svet ski rat, Be o grad 1927; B. Še ro vić, Bo san ski omla din ci 
i sa ra jev ski aten tat, Sa ra je vo 1930; N. P. Po le ti ka, Sa rev skoe ubij stvo, Le nin-
grad, 1930, Č. A. Po po vić, Sa ra jev ski aten tat i or ga ni za ci ja „Uje di nje nje ili 
smrt“, No va Evro pa, 1932; D. Jev đe vić, Sa ra jev ski aten ta to ri, Za greb 1934; 
J. Re mak, Sa ra je vo, New York 1959; D. Lju bi bra tić, Mla da Bo sna i sa ra jev-
ski aten tat, Sa ra je vo 1964; Sl. Mi ća no vić, Sa ra jev ski aten tat, Za greb 1965; 
C. D. Po po vić, Vla di mir Ga ći no vić i sa ra jev ski aten tat. Go di šnjak dru štva 
isto ri ča ra BiH, 1964; Vl. De di jer, Sa ra je vo 1914, Be o grad–Sa ra je vo 1966.1

34

B[og dan]. K[rizm]an.2
35

1 Би бли о гра фи ја је до слов но пре не се на из из вор ни ка, укљу чу ју ћи и не пре ци-
зно на во ђе ње по је ди них на сло ва на ен гле ском и ру ском је зи ку (прим. прир.).

2 Bog dan Kri zman, s. v. „Sa ra jev ski aten tat“, En ci klo pe di ja Ju go sla vi je, vol. VII, Ју-
го сла вен ски лек си ко граф ски за вод, За греб 1968, стр. 141-143. 
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Андреј Митровић

ФРИЦ ФИШЕР ИЛИ НЕМАЧКО СУОЧАВАЊЕ 

СА ИСТОРИЈОМ*

Го ди не 1977. у јед ном освр ту на де ло Фри ца Фи ше ра (Fritz Fischer), 

про фе со ра исто ри је на Уни вер зи те ту у Хам бур гу, углед ни мин хен ски 

исто ри чар Ни пер дај (Tho mas Nip per dey), по ред дру гог, на пи сао је и ово: 

„То ком ше зде се тих го ди на ни је са мо еснаф исто ри ча ра био уз бур кан 

Фи ше ро вом кон тро вер зом, не го и јав ност за ин те ре со ва на за по ли ти-

ку и исто ри ју [...]. Сво јим те за ма да да ле ко се жни и анек си о ни стич ки 

рат ни ци ље ви ни су би ли пан гер ман ске фан та зи је, не го са став ни део 

и из раз кон ти ну и ра них те жњи за свет ском мо ћи, Фи шер је у нерв по-

го дио не мач ку исто риј ску свест и ти ме сло же ну си ту а ци ју исто риј ске 

на у ке [...]. Ви ше ни ко не мо же и не ће да из о ста не за Фи ше ром. Ње го ва 

књи га је уисти ну отво ри ла епо ху, он је на осно ву но вих из во ра и но вих 

ту ма че ња јед но уко ре ње но ми шље ње ре ви ди рао, шта ви ше ре во лу ци о-

нар но га из ме нио  ...]. Ви ше не го ије дан дру ги не мач ки исто ри чар по-

стао је гла ва јед не шко ле.“1

Фи ше ров ре зул тат

У исто ри о гра фи ју Фриц Фи шер ни је ушао као пред став ник јед-

ног но вог ве ли ког хте ња, као но си лац ко ре ни тих пре о кре та или као 

узроч ник сна жног ства ра лач ког не ми ра. Ве ли ки део ње го вог жи во та 

у стру ци про те као је без на ро чи тих обе леж ја. Ду го је био са мо је дан 

ме ђу до брим про фе со ри ма и ис тра жи ва чи ма исто ри је ко ји су ду бо ко 

уко ре ње ни у исто ри о граф ску тра ди ци ју и ко ји у по сто је ћим чвр стим 

окви ри ма на уч них по ла зи шта и ме то да сво јим ис тра жи ва њи ма са мо 

да ље до пу ња ва ју већ по сто је ћа зна ња. Фи шер је ме ђу њи ма био је-

дан од нај по у зда ни јих и нај бо љих, до сле дан у ме то ду, са ве стан, ра дан 

и исти но љу бив, али ипак ни чим из у зет но ис так нут.

Ме ђу тим, у на ве де ним лич ним осо би на ма исто ри ча ра скри ва-

ле су се мо гућ но сти да се Фи шер, из не над но и за ње га са мог, на ђе 

у сре ди шту па жње и да стек не из у зет но ме сто као кр чи лац пу те ва ко ји 

воде мно го да ље не го што и он сâм мо же сти ћи, да по ста не под стре кач 

те жњи за но вим са зна њи ма, да се из диг не до исто ри ча ра-ства ра о ца-

лич но сти ко ји по кре ће сна жан и пло дан са знај ни ток у ме ђу на род ним 

раз ме ра ма. Да би до шло до ова квог пре о кре та, би ло је по треб но још 

* Преузето из: Andrej Mitrović, „Fric Fišer ili nemačko suočavanje sa istorijom“, 
у: Fric Fišer, Savez elita. O kontinuitetu struktura moći u Nemačkoj 1871–1945. 
godine, Нолит, Београд 1985, стр. 9–59.

1  Th. Nip per dey, Der Griff nach dem Geschichts-Ta bu, у: Frank fur ter All ge me i ne Ze-
i tung, 23. 1. 1979.



Један век расправа о Сарајевском атентату

219

са мо то да се Фриц Фи шер са сво јом са ве сно шћу, исти но љу би во шћу 

и упор но шћу ла ти про у ча ва ња јед не од оних исто риј ских те ма око ко-

јих се спле ћу иде о ло ги ја и по ли тич ке емо ци је да би за у век би ли при-

кри ве ни са др жа ји по ја ве и очу ва ла се ту ма че ња на ста ла из ван на уч них 

раз ло га. Го ди не 1957. Фи шер се по све тио про у ча ва њу рат них ци ље ва 

не мач ког Рај ха у Пр вом свет ском ра ту, а ка да је не ко ли ко го ди на по-

том из ло жио сво је ре зул та те, око ње га се све из не на да уз бур ка ло, и у 

стру ци и ши ре у јав но сти, до ма ћој и стра ној. Он је та да имао већ пе-

де сет две го ди не.

Нај пре се 1959. го ди не у ок то бар ском бро ју Исто риј ског ча со пи са 

по ја ви ла Фи ше ро ва сту ди ја о по ли ти ци не мач ког Рај ха на европ ском 

ис то ку то ком Пр вог свет ског ра та,2 а две го ди не ка сни је, 1961, об ја вио 

је це ло вит ре зул тат сво јих ис тра жи ва ња у књи зи од ско ро 900 штам-

па них стра ни ца и под ре чи тим на сло вом По се за ње за свет ском мо ћи.3 

По том се Фи шер по све тио ис тра жи ва њу од но са не мач ких рат них ци-

ље ва у Пр вом свет ском ра ту и стре мље ња не мач ке по ли ти ке пре 1914. 

го ди не, а 1969. об ја вио је сво ју дру гу књи гу, ово га пу та на пре ко 800 

штам па них стра ни ца, чи ји је на слов Рат илу зи ја по но во го во рио да је 

реч о сту ди ји ко ја по ни ре у су шти не по ја ва.4 Усле ди ла је раз ра да те за 

о кон ти ну и те ту не мач ке исто ри је у пр вој по ло ви ни 20. ве ка, ко је су 

нај пре из ло же не 1978. на хам бур шком кон гре су исто ри ча ра Са ве зне 

Ре пу бли ке Не мач ке, а за тим 1979. раз ви је не у књи зи ма лог оби ма под 

на сло вом Са вез ели та.5

Круг глав них Фи ше ро вих об ја вље них ре зул та та за тва ра ју збир ка 

ње го вих сту ди ја, при ло га, ме то до ло шких освр та и по ле ми ка ко ја се под 

на сло вом Пр ви свет ски рат и не мач ка сли ка исто ри је по ја ви ла 1978. 

го ди не,6 као и две по ле мич ке књи ге ма њег оби ма, пр ва ко ја је об ја-

вље на под на сло вом Свет ска моћ или по раз још 1965.7 и дру га књи га 

ко ја је из и шла под на сло вом Ју ли 1914: ми ни смо то учи ни ли не вољ но.8

2  F. Fischer, „De utsche Kri egs zi e le, Re vo lu ti o ni e rung und Se pa rat fri e den im Osten 
1914–1918“, у: Hi sto rische Ze itschrift, 1959, Nr. 2, стр. 249–310. 
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Пр ва и нај ви дљи ви ја од лу ка Фи ше ро вог учин ка је сте об у хват на 
и ду бо ка ис тра жи вач ка за сно ва ност и мо но гра фијâ, и сту дијâ и по-
ле микâ. Фи шер се ниг де ни је слу жио про стим ту ма че њи ма, не го је 
ту ма че ња гра дио ис кљу чи во на осно ву кри тич ког про у ча ва ња ма се 
исто риј ских из во ра, ко је је на уч но до след но схва тао и про це њи вао. 
Оно што је от крио ис тра жу ју ћи но ви ју не мач ку исто ри ју мо же се по-
де ли ти у три ску пи не.

Пр ву од тих ску пи на чи не от кри ћа о основ ним те жња ма и кон-

крет ним ци ље ви ма Рај ха у Пр вом свет ском ра ту, а то су му нај ва жни ји 
и сре ди шњи ре зул та ти. Фи шер је по ка зао и до ка зао да је Не мач ку во-
ди ла те жња за по сти за њем мо ћи, па – ако би би ло мо гу ће – и пре мо-
ћи у све ту, ра ди че га је те жи ла осва ја њу што ве ћих про сто ра, и то пре 
све га на европ ском и африч ком коп ну. Што се ти че по себ них ци ље ва, 

Фи шер је по ка зао да су се они при род но че сто ме ња ли за ви сно од раз-
вит ка по ли тич ко-рат не си ту а ци је. Про грам с по чет ка 1918. го ди не, ка да 
су Ру си ја и Ру му ни ја из и шле из ра та, ипак се мо же узе ти као вр ху нац 
осва јач ких пла но ва и он је из гле дао ова ко. На за па ду Евро пе сме ра ла је 
Не мач ка да, анек си ја ма или ства ра њем ва зал них ве за, се би при кљу чи 
Бел ги ју, Лук сем бург и руд но-ин ду стриј ске обла сти фран цу ске Ло ре не, 
као и да се би под ре ди оста так Фран цу ске и Хо лан ди је, док би Ве ли ка 
Бри та ни ја би ла изо ло ва на од европ ског коп на. На ис то ку Евро пе Рајх 
је те жио да анек ти ра или за се бе нај те шње ве же обла сти Кур лан ди је, 

Ле то ни је, Есто ни је, Ли тва ни је и део Пољ ске, док би оста так пољ ске те-
ри то ри је мо рао по ста ти не мач ки са те лит, као и Фин ска, Укра ји на, Крим 
и Јер ме ни ја. У сред њој и ју го и сточ ној Евро пи за Не мач ку би као под-
ре ђе не др жа ве би ле ве за не Аустро-Угар ска (уве ћа на на ра чун Ср би је 

и Цр не Го ре), Ру му ни ја и Бу гар ска (уве ћа на на ра чун Ср би је, а мо жда 
и на ра чун Ру му ни је и Грч ке), док би на Пред њем ис то ку Тур ска би ла 
под ре ђе на Не мач кој. У Афри ци би Не мач кој при па ла огром на и бо га-
та про стран ства у сре ди шту овог кон ти нен та, на и ме, Бел гиј ски Кон го 
и Фран цу ска Еква то ри јал на Афри ка, па би ова про стран ства, за јед но 
са Не мач ком Ју го за пад ном и Не мач ком Ис точ ном Афри ком, за тим 
на Ти хом оке а ну с ви ше ар хи пе ла га, чи ни ла џи нов ско не мач ко ко ло-
ни јал но цар ство. Уз ово је тре ба ло још оси гу ра ти и зна чај но не мач ко 

уче шће у при вред ном ис ко ри шћа ва њу Ки не. Пу те ве из ме ђу ме тро по ле 
и ње них ва за ла у сред њој Евро пи до ко ло ни јал ног цар ства тре ба ло је 
по овој за ми сли да шти ти си стем по мор ских ба за на остр ви ма и оба ли 
Афри ке (по ми ња ни су Азор ска остр ва, Да кар, Ва ло на, Ко тор, Алек сан-
дре та, Ре у ни он, Ти мор, Но ва Ка ле до ни ја, Но ва Гви не ја итд.). Био би 
то у свет ским раз ме ра ма мо ћан Im pe ri um Ger ma ni cum.

Дру гу ску пи ну чи ни ли су ре зул та ти о из би ја њу Пр вог свет ског 
ра та. Уз по ка зи ва ње ра то бор не иде о ло ги је, екс пан зив них при вред них 
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те жњи и ин те ре са и пла но ва вођ ства за ја ча ње и ши ре ње (што је све 
по ста ло ја сна са став ни ца спољ не по ли ти ке од кра ја 19. ве ка), Фи шер 
је по себ но ис тра жио го ди не 1911–1914. и па жљи вим по ступ ком, уз 
осло нац ко ји му је по ну ди ла до ку мен тар на ана ли за ње го вог мла ђег 
са рад ни ка Има ну е ла Гај са (Ima nuel Ge iss), утвр дио је да је Рајх, до-
след но по ли тич ким стре мље њи ма ко ја су се ја сно ис ка за ла у ра ни-
јем раз до бљу, то ком ју ла 1914. же лео рат са Ан тан том, на сто јао да се 
при ли ка на ста ла атен та том у Са ра је ву не про пу сти и чи нио при ти сак 

на Аустро у гар ску мо нар хи ју да об ја ви рат Ср би ји. Упо ре до је не мач ко 
вођ ство на сто ја ло да сво ју те жњу да иза зо ве рат при кри је, ка ко би по-
ли тич ки-про па ганд но ство ри ло усло ве да сво је про тив ни ке из не на ди 
и ту че бр зим вој ним по хо дом и ка ко би сво јом на вод ном ми ро љу би-
во шћу мо гло да ма ни пу ли ше и из ме ђу на род них и из уну тра шњо по-
ли тич ких раз ло га.

Тре ћу ску пи ну ре зул та та чи не тврд ње и ар гу мен ти да је то ком це-
лог раз до бља по сто ја ња Рај ха (од 1871. до 1945. го ди не) оста ла стал но 
иста спољ но по ли тич ка те жња, иако су се из ме ни ла три ре жи ма (цар-
ство, ре пу бли ка и на ци стич ка ти ра ни ја), ти ме и три по све раз ли чи те 
гар ни ту ре во де ћих кру го ва и лич но сти. Ове ре зул та те Фи шер је вре-
ме ном про ду био и из нео те зу да, упр кос сме на ма ре жи ма, ни је би ла 
ме ња на дру штве на струк ту ра, тј. да су вла да ју ће сло је ве не пре ста но 
чи ни ли ве ли ки зе мљи шни по сед, кру пан ка пи тал и ми ли та ри стич ки 
врх, ко ји су у спољ ној по ли ти ци те жи ли ства ра њу огром ног цар ства, 

а у уну тра шњој по ли ти ци те жи ли уки да њу, или бар бит ном огра ни ча ва-
њу, де мо кра ти је. За раз ли ку од ра ни јих ис тра жи ва ча, Фи шер на сце ну 
ни је из вео са мо вла да ра, вла ду и ње не уста но ве и вој но вођ ство, не го 
и ви со ке чи нов ни ке, ин ду стри јал це, бан ка ре, ве ле по сед ни ке, уни вер-
зи тет ске про фе со ре, пу бли ци сте ... и по ка зао их као уче сни ке и са-
у че сни ке у ства ра њу ра то бор не по ли ти ке, рат не од лу ке у ју лу 1914, 

да ле ко се жних рат них ци ље ва и ан ти де мо крат ских те жњи, а та ко ђе и као 
оне ко ји су као кон зер ва тив на ели та омо гу ћи ли до ла зак на ци ста на 
кор ми ло вла сти и уво ђе ње на ци стич ке ти ра ни је.

Фи шер је ове сво је основ не ре зул та те раз вио по шту ју ћи и по ка зу-
ју ћи ствар ност у свој ње ној ра зно вр сно сти, те се те жње, пла но ви и ци -

ље ви Рај ха мо ра ју схва ти ти као ре зул тан та мно гих, не кад и ве ли ких, раз-
ли ка у ста во ви ма во де ћих по је ди на ца, уста но ва, ор га ни за ци ја и гру па, 
кроз чи ју се са рад њу и су ко бе об ли ко ва ла зва нич на др жав на по ли ти ка. 
Упо ре до је по што вао исто рич ност ствар но сти и убе дљи во по ка зао да 
по ли ти ка Рај ха има јед ну ја сну око сни цу око ко је се гру пи шу са др жа ји, 
раз ли чи ти и стал но про мен љи ви, за ви сно од то ка зби ва ња и об ли ко ва ња 
при ли ка на уну тра шњем и ме ђу на род ном под руч ју. Фи шер бит све га 
на ла зи у не мач ком дру штву, те, иако по шту је на че ло о де ло твор ном 
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чо ве ку у исто ри ји, и чак по дроб но по ка зу је уло гу мно го број них љу ди 

из раз ли чи тих сло је ва и гру па ели те, за ње га оче вид но, ка ко се, уоста-

лом, и сâм из ра зио 1964, „ни је у пр вом ре ду реч о лич но сти ма, не го 

о струк ту ра ма и тен ден ци ја ма из ко јих из ра ста по ли ти ка Рај ха“. Свим 

овим је да ле ко се жно ис ко ра чио из до та да шње не мач ке исто ри о гра фи је, 

ко ја је у ме то до ло шком по гле ду про сто ро бо ва ла схва та њу да ве ли ке 

лич но сти об ли ку ју исто ри ју. Упра во је ти ме и се би омо гу ћио да тач но 

са гле да ствар ност и до ђе до тре зве них су до ва, а по сред но се от кри ло 

да исто ри о гра фи ја ко ја сво ја по ла зи шта на ла зи у исто риј ским лич но-

сти ма, у ства ри, ла ко по ста је за ро бље ник апо ло гет ских и ми сти фи ка-

тор ских схва та ња исто ри је сво је на ци је и др жа ве.

По се за ње за та бу ом

Три ску пи не Фи ше ро вих ре зул та та зе се кле су у три дог ме не мач ке 

на ци о нал не и исто риј ске све сти. Оту да је Ни пер дај с пра вом сво ју већ 

на во ђе ну оце ну Фи ше ро вог учин ка на сло вио „по се за ње за исто риј ским 

та бу ом“, ду хо ви то па ра фра зи ра ју ћи на слов пр ве и нај зна чај ни је књи ге 

Фи ше ро вог ци клу са.9 Са др жај пр ве од ових дог ми чи ни ла је тврд ња да 

је Рајх од 1914. до 1918. во дио чи сто од брам бе ни рат, шта ви ше „бор бу 

за оп ста нак“, по што су опа ки ино стра ни не при ја те љи (тј. си ле Ан тан те) 

хте ли да га уни ште. Дру га дог ма, ко ја је су штин ски по ве за на са пр вом, 

са др жа ла је тврд њу да Рајх ни је иза звао Пр ви свет ски рат, не го су га 

у об ра чун уве ле или на те ра ле си ле Ан тан те. Тре ћа дог ма за сни ва ла се 

на тврд њи да је на ци стич ки Рајх, да кле и нео спор но не мач ко иза зи-

ва ње Дру гог свет ског ра та, не што не са гла сно це лој ра ни јој не мач кој 

исто ри ји, не што што је из у зе так и слу чај ност.

Ове три дог ме су би ле ме ђу соб но чвр сто спле те не и оспо ра ва-

ње јед не од њих во ди ло је ру ше њу и оста ле две, али с тим да је дог ма 

о уло зи Не мач ке у ју лу 1914. ипак има ла сре ди шње ме сто, по што је 

ње но оспо ра ва ње омо гу ћа ва ло да се нај лак ше от кри је да су кон зер ва-

тив на ели та и вођ ство хте ли и ствар но иза зва ли свет ски су коб у ле то 

1914. и да су за то при род ни да ле ко се жни осва јач ки ци ље ви у ра ту ко-

ји је усле дио, а из јед ног и дру гог ло гич но се на ме ће гле ди ште да је 

реч о ис тој по ја ви ко ја се ис ка за ла у из би ја њу и то ку Дру гог свет ског 

рата. Дру га чи је ре че но, ру ше ње пр ве дог ме омо гу ћа ва ло је да се схва-

ти кон ти ну и тет агре сив но сти и на сил ни штва у не мач кој спољ ној по-

ли ти ци, а ти ме и кон ти ну и тет уло ге у об ли ко ва њу ова кве по ли ти ке од 

вре ме на Цар ства до вре ме на на ци ста. Ово све тим пре што је Фи шер 

9 Вид. на по ме ну бр. 1. Сâм Фи шер је у под на сло ву сво је збир ке ра до ва ста вио 
да је реч о при ло зи ма „за пре вла да ва ње јед ног исто риј ског та буа“ (вид. на по-
ме ну бр. 6).
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од лу ку за рат у ју лу 1914. об ја снио уз оби ље до ка за као плод дру штве-
них окол но сти, при вред них ин те ре са и ду го роч ног стре мље ња во де ћих 
дру штве но-по ли тич ких сна га.

Као и све дру ге дог ме, од но сно та буи ове вр сте, и дог ме о ко ји ма 
је ов де реч на ста ле су у ве ли ким по ли тич ким бор ба ма и у са мим тим 
бор ба ма има ле уло гу иде о ло шког ору ђа. На и ме, у оп штим на пе то сти-
ма епо хе кла сич ног им пе ри ја ли зма (крај 19. и по че так 20. ве ка), ка да 
су све ве ли ке си ле и по је ди не ма ле др жа ве до при но си ле об ли ко ва њу 
ме ђу на род них су ко ба из ко јих је про и за шао оп шти ору жа ни об ра чун, 
не мач ки Рајх је имао кључ ну уло гу. Ова си ла је, упор ним и че сто не-

до вољ но кон тро ли са ним агре сив ним на сту пом и спрем но шћу да сво је 
ја ча ње оства ру је по це ну ве ли ког ра та, учи ни ла да се Фран цу ска, Ру-
си ја и Ве ли ка Бри та ни ја, ина че ме ђу соб но већ тра ди ци о нал но ри вал-
ске и су ко бље не си ле, осе те под јед на ко угро же не од истог про тив ни ка, 
што их је и на ве ло на гру пи са ње у блок Ан тан те из ме ђу 1893. и 1907. 
го ди не, упр кос свим ме ђу соб ним су ко би ма др жав них ин те ре са и оче-

вид ним иде о ло шким су прот но сти ма ко је су из ме ђу њих по сто ја ле. Из 
ова квог иза зва ног гру пи са ња си ла око и про тив Не мач ке вођ ство у Бер-
 ли ну, вр хо ви дру штва и мно го број ни про па ган ди сти им пе ри ја ли зма из 
сред њих сло је ва ни су из ве ли за кљу чак да тре ба ме ња ти сво је те жње 
и по на ша ње да би но вом по ли ти ком осла би ли или чак раз би ли ово 

окру жи ва ње, не го су се опре де ли ли за по ја ча ну кон фрон та ци ју. Уме сто 
на сто ја ња да но вом по ли ти ком ума њи осе ћа ње не си гур но сти код дру-
гих си ла, у ко јем слу ча ју се мо гло са си гур но шћу ра чу на ти да би по но-
во до шли до из ра жа ја иона ко ве ли ки бри тан ско–ру ски су ко би у Ази ји 
и фран цу ско–бри тан ске су прот но сти у Афри ци, Не мач ка је од го во ри-
ла ја ча њем сво јих коп не них вој них сна га, из град њом рат не мор на ри це, 
по ве ћа ним не го ва њем иде о ло ги је ра та као „бор би ра са“ и не ми нов но-
сти у исто ри ји, под сти ца њем ра то бор ног рас по ло же ња у сво јој јав но сти 
и ши ре њем тврд ње о на вод ној не при ја тељ ској по ли ти ци оп ко ља ва ња, 
усме ре ној на уни шта ва ње не мач ке др жа ве.

Ка да се у ју лу 1914. од лу чи ло да се не про пу сти при ли ка и да се 
иза зо ве ве ли ки рат, те за о не при ја тељ ској по ли ти ци оп ко ља ва ња има-
ла је сво је ва жно ме сто у игри скри ва ња исти не ко јој је при бе га ва ло 
не мач ко вођ ство. Ова игра је та да са мо про ду же на и по ја ча на да би 
се у же ље ни об ра чун мо гло ући под нај по вољ ни јим окол но сти ма. По-
што се це ни ло да Не мач ка мо же да ту че Ру си ју и Фран цу ску за јед но, 
хте ло се по мо ћу скри ва ња сво јих пра вих на ме ра ути ца ти на Ве ли ку 

Бри та ни ју да у рат или не уђе или уђе ка сни је, а та ко ђе се од го вор ност 
хте ла пре ба ци ти на Ру си ју. За то се че ка ло да Ру си ја об ја ви оп шту мо-
би ли за ци ју, с ко јим ко ра ком се мо гло са си гур но шћу ра чу на ти у слу-
ча ју да Аустро-Угар ска вој но на пад не Ср би ју. Оту да је игра скри ва ња 
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под ра зу ме ва ла да са ве знич ка Мо нар хи ја мо ра пр ва да за ко ра чи у рат, 

што је Не мач кој би ло по треб но и сто га да би обез бе ди ла да јој овај са-

ве зник до и ста бу де са рад ник у ра ту. Це ла ова кон струк ци ја тре ба ло 

је да по мог не об ма њи ва њу и стра не и до ма ће јав но сти, а по себ но да 

ути че на спре ча ва ње ан ти рат них исту па ња не мач ке со ци јал де мо кра-

ти је, ко ја би би ла вр ло не у год на, па и опа сна, ка да се сту па ло у је дан 

ве ли ки рат. Нај зад, тврд ња да је Рајх због опа сно сти од Ру си је на те ран 

да ра ту је, тре ба ло је да по слу жи при пре ма њу по вољ не мо рал но-по ли-

тич ке по зи ци је на бу ду ћој кон фе рен ци ји ми ра, и то за то да би Не мач-

ка на њој мо гла лак ше да по ста ви и оства ри да ле ко се жне по ли тич ке 

и осва јач ке зах те ве.

Што је та да от по че ти рат био ду жи и ис цр пљу ју ћи, то је све ви ше 

тре ба ло по на вља ти те зу о без гре шно сти Рај ха, нај пре ра ди бор бе ног 

мо ра ла свог ста нов ни штва, а за тим и да би се, у слу ча ју пре ки да рата 

нео д луч ним ис хо дом или чак не мач ким по ра зом, мо гла мо рал ним 

раз ло зи ма или до ка зи ва ти не мач ка по тре ба за ја ча њем или оспо ра ва-

ти те шки зах те ви про тив нич ког бло ка. Ка да се рат за вр шио по ра зом, 

а по бед нич ке си ле, да ка ко во ђе не сво јим ин те ре си ма и ци ље ви ма, ни су 

до зво ли ле да их Не мач ка увла чи у рас пра ве о то ме ко је од го во ран за 

оно што се зби ло, не го су на кон фе рен ци ји ми ра у Па ри зу 1919. јед-

но став но по шле од по сту ла та да је кри ви ца на не мач кој стра ни и на 

то ме гра ди ле пра во за по ста вља ње условâ ми ра, у Рај ху су од го во ри ли 

стра хо ви том на ци о на ли стич ком про па ган дом, у ко јој је јед ну од нај-

ва жни јих са став ни ца чи ни ла те за о не мач кој не ду жно сти за из би ја ње 

не дав но за вр ше ног ра та. Ово ме је свр ха би ла да се по ка жу нео прав-

да ност и не пра вич ност од ред би Вер сај ског уго во ра о ми ру. Да је та ко 

мо гло да бу де, учи ни ло је то што ре во лу ци ја, ко ја је по тре са ла Не мач-

ку од но вем бра 1918. до по чет ка ма ја 1919, ни је за хва ти ла ни до вољ но 

ши ро ко ни до вољ но ду бо ко да би ра зо ри ла ста ра дру штве на упо ри шта 

кон зер ва ти зма и уни шти ла моћ спре ге круп ног ка пи та ла и ве ли ког 

по се да. У но вим усло ви ма ви ђе ни пред став ни ци тра ди ци о нал не ели-

те на сто ја ли су да скри ју сво ју уло гу при иза зи ва њу те шког, кр ва вог 

и, уза све то, из гу бље ног ра та да би из бе гли прет ња ма да по ло же ра чун 

и пред ме ђу на род ним су дом, ко ји је био пред ви ђен Вер сај ским уго-

во ром, или пред соп стве ним на ро дом, тј. или пред ре во лу ци о нар ним, 

од но сно ле ви чар ским су до ви ма, или пред пар ла мен тар ним ко ми си ја-

ма. За то су у јав ност сми шље но, упор но и гр ла то пу шта ни гла со ви да 

је пи та ње о рат ној од го вор но сти упе ре но про тив зе мље, др жа ве, отаџ-

би не, да тре ба мо рал но спа са ва ти Не мач ку од оп ту жби и да је па три-

от ска ду жност сва ког Нем ца да по ри че би ло ка кву и би ло чи ју кри-

ви цу за рат на не мач кој стра ни. Рас по ла жу ћи и да ље зна чај ном мо ћи 

и слу же ћи се већ од ра ни је ја ком на ци о нал ном иде о ло ги јом, во де ћи 
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сло је ви су по ве ли сна жну, чак и хи сте рич ну кам па њу да зли спољ ни 
не при ја те љи на ста вља ју с по ку ша ји ма да уни ште и не мач ку др жа ву 
и не мач ки на род. Ти ме је кри ви ца во де ћих сло је ва и ру ко во де ћих љу-
ди би ла про па ганд но при ка за на као угро жа ва ње на ци о нал не др жа ве, 
[па] чак и са мог на ро да. 

Оби чан Не мац је та ко ду го жи вео у за гу шљи вој ат мос фе ри над-
ви ки ва ња па три от ским и на ци о нал ним па ро ла ма и то ме је под ле гао. 
Јав ност су пла ви ле пи са не и усме не ти ра де о не мач кој не ду жно сти 
и оп ту жбе на ра чун по бед нич ких си ла. Вер сај ски уго вор о ми ру, у ко јем 
је не мач ка од го вор ност за рат би ла из рич но за пи са на, по стао је ме та 
глав них на па да и це ла ова ат мос фе ра по ста ла је ору ђе у опи ра њу да 
се из вр ши ми ров ни уго вор. У ова квим при ли ка ма уни ште не ра ци о нал-
но сти, до ми на ци је стра сти и, за то, мо гућ но сти да се успе шно ко ри сте 
мно ге не и сти не, мо гао се у по ли ти ча ра пре о бли ко ва ти и Адолф Хи-
тлер, је дан су ма нут чо век ко ји се та да уз ди зао по гла ви то ти ме што је 
био ме ђу нај рев но сни јим про па га то ри ма не мач ке не ду жно сти и ме ђу 
нај гла сни јим ту жи о ци ма „вер сај ског си сте ма“.

У пи та њу је би ла пра ва „опе ра ци ја при кри ва ња“.10 При род но је да 
је у њој за из ве сно вре ме по себ но ме сто при па ло оним љу ди ма ко ји су 
у ле то 1914. го ди не би ли на чел ним по ло жа ји ма Рај ха. Уоста лом, они 
су са скри ва њем исти не по че ли још од мах по из би ја њу ра та, у че му је 
на ро чи ту уло гу игра ла зва нич на „Бе ла књи га“ о не мач кој уло зи и, за-
тим, при пре ма ње про ши ре ног из да ња ове пу бли ка ци је. На кон по ра за, 
ови љу ди су за скри ва ње има ли и лич них раз ло га, по што је упра во њи-
ма пре ти ло из во ђе ње пред суд. Бив ши кан це лар Рај ха Бет ман-Хол вег 
(The o dor von Bet hmann-Hol lweg), др жав ни се кре тар за спољ не по сло ве 
Ја гов (Go tli eb von Ja gow) и ви со ки функ ци о нер у Ми ни стар ству спољ-
них по сло ва Штум (Wil helm von Stumm) ме ђу соб но су се по ве за ли 
да би се до го во ри ли на ко ји на чин да се бра не ако до ђе до суд ске или 
пар ла мен тар не ис тра ге. 

Штум је та да ве о ма тач но на вео не ко ли ко до ку ме на та чи ји је 
са др жај био ве о ма оп ту жу ју ћи по уло гу Не мач ке и њих тро ји це у иза-
зи ва њу ра та. Они и дру ге не ка да нај од го вор ни је лич но сти по че ли су 
та да да пи шу сво је ме мо а ре, и то опет да би се од бра ни ли. Као и у ди-
пло мат ским кон так ти ма у ју лу 1914. и то ком ра та, у сво јим успо ме-
на ма при бе гли су тех ни ци скри ва ња сво јих пра вих на ме ра тако што су 
тра жи ли ин фор ма ци је ко је су са мо на из глед би ле исти ни те. На при-
мер, ако је Вил хелм II (Wil helm II) у сво јим успо ме на ма, на пи са ним 
у про гон ству, твр дио да у двор цу Потс дам ни је др жан Крун ски са вет 5. 
или 6. ју ла 1914, што се ина че твр ди ло у јав но сти, то је би ло уто ли ко 

10 F. Fischer, Kri eg der Il lu si o nen, стр. 668–671.
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тач но што се ово те ло до и ста ни је са ста ја ло,11 али је бив ши кај зер пре-
ћут ки вао да је то ком два по ме ну та да на по је ди нач но при мио све нај-
ме ро дав ни је пред став ни ке кључ них ци вил них и вој них слу жби ра ди 
са ве то ва ња о пред сто је ћем ра ту. Или, ка да се у ме мо а ри ма твр ди ло 
да не мач ка вла да ни је зна ла за аустро у гар ски ул ти ма тум Ср би ји пре 
ве че ри 23. ју ла 1914, и то је фор мал но би ло тач но, јер се вла да ни је 
са ста ја ла,12 али су цар, кан це лар, др жав ни се кре тар и др жав ни под се-
кре тар за спољ не по сло ве, шеф Ге не рал шта ба и мно ге дру ге лич но сти 
и круп не би ро кра те, укљу чив и не мач ког ам ба са до ра у Бе чу, зна ли да 
се ул ти ма тум спре ма, би ли упу ће ни у че му ће би ти су шти на ње го вог 
са др жа ја пре не го што је био на пи сан и, нај зад, до би ли ко на чан текст 
овог до ку мен та ра ни је не го вла да Ср би је.

У ово скри ва ње су се све ви ше укљу чи ва ле др жав не уста но ве 
Вај мар ске ре пу бли ке, што су с про ти ца њем вре ме на све ви ше ја ча ле 
де сни чар ске сна ге, па је и це лу ову сна жну кам па њу о не ду жно сти по-
др жа ва ло Ми ни стар ство спољ них по сло ва. У јав но сти, у ко јој је апо ло-
гет ска пу бли ци сти ка би ла све мно го број ни ја, од 1923. сре ди шње ме сто 
до био је ча со пис Пи та ње рат не кри ви це (Die Kri egsschul dfra ge), ко ји је 
три де се тих го ди на про ме нио име у Бер лин ски ме сеч ник (Ber li ner Mo-
nats hef te), иако су му кон цеп ци ја и са др жај оста ли исти. Упр кос спољ-
ној објек тив но сти, ње гов за да так је био са мо у то ме да са ку пља ма те-
ри јал ко ји ис кљу чу је не мач ку кри ви цу и да од го вор ног за рат тра жи 
у дру гим др жа ва ма. У ту свр ху су на ње го вим стра ни ца ма об ја вље ни 
и мно ги исто риј ски из во ри, ме ђу њи ма и ауто би о граф ски при ло зи, па 
и та кви ко ји да нас пред ста вља ју ва жну гра ђу, али је све ра ђе но тако 
да већ из бор ауто ра или пи та ња ис кљу чу је да се мо же не што ре ћи 
о скри ве ним на ме ра ма не мач ког вођ ства, чи ме се обез бе ди ло да мно-
го број на искре на све до чан ства и ве ро до стој ни и аутен тич ни до ку мен-
ти са мо по слу же при кри ва њу пра вих на ме ра и за да та ка овог ча со пи-
са. Уред ник је, на рав но, био про ве ре ни не мач ки на ци о на ли ста, ина че 
пен зи о ни са ни цар ски офи цир Ве ге рер (Al fred von Wеge rer). Ча со пис 
је зва нич но био ор ган Цен тра за ис тра жи ва ње узрокâ ра та (Zen tral stel-
le für Er for schung der Kri eg sur sac hen) а ствар но је иза ње га – да ва лац 
нов ца, за да та ка и основ не ли ни је ра да – ста ја ло бер лин ско Ми ни стар-
ство спољ них по сло ва.13

Ра ди раз у ме ва ња све га ово га ко ри сно је зна ти за јед но за ни мљи-
во, ка рак те ри стич но и оштро ум но за па жа ње кне за Ој лен бур га (Phi lip 

11 Wil helm II, Ere ig nis se und Ge stal ten aus den Ja hren 1878–1918, Le ip zig 1922, стр. 210.

12 Th. von Bet hmann-Hol lweg, Be trac htun gen zum Wel tkri e ge, Bd. 1, Ber lin 1919.

13 Оби ље по да та ка у: G.W.F. Hall gar ten, Das Schic ksal des Im pe ri a li smus im 20. Ja hr-
hun dert, Drei Ab han dlun gen über Kri eg sur sac hen in Ver gan gen he it und Ge gen wart, 
Frank furt a.M. 1969.
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Fürst zu Eulen burg-Her te feld), чо ве ка из нај ви шег дру штва Цар ства 

и не ко вре ме ути цај не лич но сти не мач ке спољ не по ли ти ке. Ој лен бург 

је још у апри лу 1912. го ди не за пи сао:14 „Ми из опор ту ни стич ког раз-

ло га фал си фи ку је мо исто ри ју. На свим угло ви ма ули ца на пи са ли смо, 

’не мач ка вер ност, ’не мач ка исти на’, и ’не мач ка ду ша’ да би смо иза то-

га скри ва ли рат ко ји смо одав но за ми сли ли.“ До дао је иро нич но и ово: 

„У овом сми слу ми смо сва ка ко оста ли се би увек вер ни и ча сни. По 

при ме ру ве ли ког Фри дри ха, ко ји је – по што је већ упу тио сво је тру пе 

на марш пре ма Шле зи ји – пи сао ца ри ци Ма ри ји Те ре зи ји да не ми-

сли да от поч не рат по што мир це ни као нај ви ше до бро. По при ме ру 

Би змар ка, ко ме је ус пе ло да убе ди не мач ки на род да га је Фран цу ска 

су ви ше ду бо ко увре ди ла, а да он не би 1870 из ву као мач.“ Под ву као 

је: „Та ко и да нас, док нам наш цар и вла да не пре кид но и бес ко нач но 

пе ва ју о ми ру пред ко јим вер но стра жа ри мо као пред све ти њом, ми 
гр ди мо дред но те.“ Ој лен бург је го во рио о не схва тљи вој и, чак, сме шној 

дво лич но сти, шта ви ше, и о пра вој тра ди ци ји об ма њи ва ња у пру ској и 

за јед нич кој не мач кој исто ри ји, ко ја је схва та на и при ка зи ва на као др-

жав нич ка ве шти на.

При ме ри из пред на ци стич ког вре ме на

Иза јав не по зор ни це, на ко јој се утр ки ва ло у сум њи вом па три-

о ти зму, вла да ла је и то ком и по сле ње га на пе тост да се чи ње ни це не 

от кри ју, а упо ре до с тим би ло је мно го дво лич но сти и ци ни зма, са мо-

цен зу ре и дру штве не цен зу ре, а све ово упра во за то што ни је био ма-

ли број оних ко ји су или зна ли или тач но по га ђа ли ка ко до и ста сто је 
ства ри. Исто ри чар на шег вре ме на Џон Рел (John Röhl), ко ји је по при-

лич но ис тра жи вао ову по ја ву, ука зу је на то „с ка квом се отво ре но шћу 

не мач ка уло га у из би ја њу и то ком [пр вог свет ског  ра та раз ма тра ла 
у по вер љи вој ко му ни ка ци ји уну тар по ли тич ких и ака дем ских кру го ва“ 

и „с ко ли ко се ла ко ће та да про би ја ла ина че да нас оп ште при хва ће на 

исти на да је вла да у Бер ли ну хте ла рат“, па је ис ти цао да се „те шко 

мо же по ти ски ва ти сум ња да су не мач ки исто ри ча ри и пу бли ци сти, 
бра не ћи у ме ђу рат ном раз до бљу с то ли ко стра сти не мач ку не ду жност, 

у ства ри че сто ра ди ли про тив сво је до бре са ве сти“.15

По је дин ци не са мо што се ни су устру ча ва ли да отво ре но ка жу шта 

зна ју не го су сма тра ли да им па три от ско осе ћа ње на ла же да то и об на-

ро ду ју, или да о то ме бар оба ве сте што ве ћи број љу ди на гла су. На род ни 

по сла ник др Карл Либ кнехт, пред став ник ле вог со ци јал де мо крат ског 

14 J.C.G. Röhl, Zwei de utsche Fürsten zur Kri egsschul dfra ge, Lic hnowsky und Eulen burg 
und der Ausbruch des Er sten Wel tkri e ges, Eine Do ku men ta tion, Düssel dorf 1971, стр. 30.

15 Исто, стр. 8.
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кри ла у Рај хста гу, оп ту жи вао је вла ду за рат.16 Ме ђу тим, с по зна тим 

по ли тич ким про тив ни ци ма ре жим се сра змер но ла ко раз ра чу на вао, 

по што им је мо гао при пи са ти да на про сто исту па ју као опо зи ци о на ри, 

а и мо гао је на ћи по ли тич ке раз ло ге да пре ма њи ма и отво ре но пред-

у зи ма ка зне не ме ре.17 Либ кнех ту је од у зет по сла нич ки ман дат, хап-

шен је и су ђен, за тим слат на фронт, па по но во хап шен. Иако зву чи 

па ра док сал но, те же је би ло из и ћи на крај са уса мље ним по је дин ци ма, 

по себ но они ма ко ји су би ли при пад ни ци нај ви шег сло ја и са име ном 

по зна тим у ино стран ству. Сми сао ова квих та буа пре ва зи ла зио је по-

ли тич ко под руч је, по што му је пра ва свр ха би ла да ду го трај но оне мо-

гу ћу је са зна ње, а ове по је дин це је зна ње чи ње ницâ и го ни ло да на сто је 

оба ве сти ти јав ност ка ко ства ри до и ста сто је. За то је, ка ко то увек би ва, 

кад гр ла ти иде о ло зи до би ју пре ва гу, у сен ци те кло ућут ки ва ње свих 

оних ко ји ни су хте ли по што ва ти „за ве ру ћу та ња“, а и скри ва на су, по 

по тре би и фал си фи ко ва на или уни шта ва на, до ку мен та ком про ми ту-

ју ћа по врх др жа ве.18

Нај по зна ти ји им је при мер кне за Лих нов ског (Karl Max Fürst Lic-

hnowsky), ко ји је у пре суд ном раз до бљу од но вем бра 1912. до по чет ка 

16 K. Li eb knecht, Ge sam mel te Re den und Schrif ten, Bde 8–9, Ber lin 1966–1968.

17 Ме ђу „не за ви сним“ со ци ја ли сти ма је по окон ча њу ра та по сто ја ла ја ка те жња 
да обе ло да не исти ну о из би ја њу ра та. Њи хов во ђа Ка уц ки (Karl Ka utsky), ко ји 
је у ре во лу ци ји по стао „при до да ти др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству спољ-
них по сло ва“, пре гле дао је гра ђу ди пло мат ске ар хи ве и на осно ву ње на пи сао 
књи жи цу у ко јој је из нео да од го вор ност за из би ја ње не дав но за вр ше ног ра та 
па да ис кљу чи во на вођ ство Рај ха (K. Ka utsky, Wie der Wel tkri eg ent stand, Dar-
stellt nach dem Ak ten ma te rial des De utschen Auswär ti gen Amts, Ber lin 1919). Ка уц ки 
је до био за ду же ње да при пре ми збир ку те гра ђе. „Пред ло жио сам на род ним 
опу но мо ће ни ци ма [тј. вла ди од из би ја ња ре во лу ци је до пар ла мен тар них из-
бо ра] да нај пре из да мо ак та о на стан ку ра та, по што смо ду жни пред не мач-
ким на ро дом, ко ме је по треб но да са зна исти ну о свом до не дав ном др жав ном 
ру ко вод ству. Та ко ђе је ну жно не по вер љи вом ино стран ству по ка за ти пот пун 
рас кид но вог ре жи ма са ста рим“, све до чи Ка уц ки (исто, стр. 7). Во де ћи чо век 
та да про гла ше не ре пу бли ке ве ћа у Мин хе ну, та ко ђе „не за ви сни“ со ци ја ли ста 
Ајз нер (Kurt Eisner), по чео је да об ја вљу је до ку мен та тај них фон до ва ба вар ске 
вла де. Фи шер ова на сто ја ња це ни на овај на чин: „По окон ча њу ра та би ло је 
гла со ва да је жи вот но ва жно за не мач ку на ци ју да се из ја сни да је ње на вла да 
од го вор на [... “ (Kri eg der Il lu si o nen, стр. 668.)

18 Љу ди по пут Ајз не ра и Ка уц ког би ли су од мах оп ту же ни да ра де у ко рист не-
при ја те ља и да са мо на ста вља ју свој под ри вач ки рад, ко ји је, на вод но, већ иза-
звао из би ја ње ре во лу ци је и ти ме учи нио да на ци о нал на др жа ва бу де по ра же на 
на бо ји шту. У фе бру а ру 1919. пао је Ајз нер као жр тва де сни чар ског атен та та. 
У све сло же ни јим окол но сти ма, ко је су на ста ја ле про ти ца њем вре ме на, де сни-
ча ри су ус пе ли то ли ко да Ка уц ком до де ле два струч ња ка ко ја су над гле да ла 
ње гов рад на при пре ми об ја вљи ва ња збир ке слу жбе них до ку ме на та (G.W.P. 
Hall gar ten, De utsche Selbstschau nach 50 Ja hre, Fritz Fischer, se i ne Geg ner und Vor-
läufer, у: Das Schic ksal des Im pe ri a li smus, стр. 78–81).
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ав гу ста 1914. био не мач ки по сла ник у Лон до ну и у од лу чу ју ћим да-

ни ма кра јем ју ла и по чет ком ав гу ста 1914. био је ди ни не мач ки ди-

пло ма та ко ји се свим сна га ма бо рио за очу ва ње ми ра. Из тих кри зних 

да на из и шао је Лих нов ски са чвр стим ути ском да је бри тан ска вла да 

би ла спрем на да се на го ди уко ли ко би се Не мач ка од ре кла на ме ре да 

оруж јем за до би је вођ ство у Евро пи, по себ но да уни шти Фран цу ску као 

ве ли ку си лу, а да вла да ње го ве зе мље ни чим ни је хте ла да до при не се 

да се очу ва мир, по што је оче вид но же ле ла рат. По по врат ку у зе мљу, 

он ни је крио сво је ми сли, па је и са ста вио три оп се жна ме мо ран ду ма 

(је дан већ у ав гу сту 1914, дру ги 1915. и тре ћи 1916. го ди не), у ко ји ма 

је на осно ву до ку мен та ци је ко јом је рас по ла гао и сво јих по зна ва ња 

при ли ка са брао до ка зе и обра зло же ња о од го вор но сти вла де Рај ха.19 

Шта ви ше, на сто јао је да сво јим по зна ни ци ма из ви со ког не мач ког дру-

штва пре до чи оно што зна и сво је ме мо ран ду ме је да вао ис так ну тим 

лич но сти ма у др жав ној слу жби. Је дан од тих спи са по чет ком 1915. 

био је код пред став ни ка вир тен бер шке по кра јин ске вла де ба ро на Вај-

цзе ке ра (Karl Fre i he rr von We izsäcker), ко ји у јед ном пи сму не са мо да 

ни је по ри цао те зу о од го вор но сти не мач ке вла де не го је чак и на пи сао 

да „мно го од ње го ве [Лих нов ског] кри ти ке на ше спољ не по ли ти ке ни-

је ни шта но во“, што ука зу је, ка ко је то при ме тио Рел, да су мно ги на 

ви со ким по ло жа ји ма ми сли ли исто, или слич но, као и Лих нов ски.20

Из ве сни ка пе тан Бер фел де (Hans-Ge org von Be er fel de), ко ји је 

слу жио у По ли тич ком оде ље њу Ве ли ког ге не рал шта ба, умно жио је ме-

мо ран дум Лих нов ског из 1916. го ди не, на вод но са мо у пе де сет при-

ме ра ка, и по слао га мно гим во де ћим љу ди ма, а мо жда и ши ре. Овај 

спис је по свој при ли ци био да ље умно жа ван и ње го ви пре пи си су већ 

сре ди ном 1917. кру жи ли Не мач ком, а с њи ма су би ли упо зна ти мно ги 

на род ни по сла ни ци, но ви на ри и дру ги за ин те ре со ва ни. У не кој мин-

хен ској крч ми у Ши ле ро вој ули ци чи тао га је и гла сно ана ли зи рао 

и ис так ну ти во ђа ле вог кри ла „не за ви сних“ со ци ја ли ста Курт Ајз нер.21 

Ба вар ски по сла ник у Бе чу је вла ди у Мин хе ну ја вио 28. мар та 1918. да 

су пре пи си сти гли и у Аустро-Угар ску и да тврд ње Лих нов ског иза зи-

ва ју ве ли ка за ни ма ња. Не ки при мер ци су пре не се ни и у Швај цар ску.

Из до ку ме на та тај них ар хи ва по кра јин ске вла де Ба вар ске ви ди 

се да је све то ве о ма уз бу ђи ва ло вла да ју ће кру го ве и да су па жљи во 

тра жи ли на чин да се што не у па дљи ви је осло бо де не при јат ног кне за, 

19 J.C.G. Röhl, Zwei de utsche Fürsten, стр. 15–23, 39–64.

20 Исто, стр. 23–24.

21 Bayerisches Ha uptsta at sar chiv in München, Mi ni ste ri um des Äussern, Nr. 97.700, 
ви ше до ку ме на та. О Ајз не ру го во ри до ста ва из Дај дес хај ма (De i des he im) од 
31. ја ну а ра 1918.
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сма тра ју ћи да би сва ки оштар ко рак пре ма по след њем не мач ком ам-

ба са до ру у Лон до ну у ино стран ству био при мљен као до каз ис прав-

но сти ње го вих тврд њи.22 Ба вар ски по сла ник у Бер ли ну је 12. ав гу ста 

1917. по вер љи во ја вио да је чуо да ће кан це лар Рај ха тра жи ти из ја ву 

од Лих нов ског и да се „сма тра да би нај бо ље ре ше ње би ло уко ли ко би 

ово до ве ло до пот пу ног кне же вог нер вног сло ма, што би омо гу ћи ло да 

бу де за тво рен у не ки са на то ри јум“. Из из ве шта ја овог ди пло ма те од 

29. ав гу ста ви ди се да се из бе га ва ло да се отво ре но пре ду зме не што 

про тив Лих нов ског, по што се про це њи ва ло да би та кав по сту пак „само 

по гор шао по зи ци је вођ ства Рај ха у ино стран ству“. Да кне за Лих нов ског 

тре ба пред ста вља ти као лу дог, про из ла зи из до пи са ба вар ског по сла-

ни ка у Бе чу од 25. мар та 1918. Ме ђу тим, ка ко се Лих нов ски ни је дао 

ис про во ци ра ти, про блем се чак за о штра вао и, ка да је у про ле ће 1918. 

у Ци ри ху до шло до об ја вљи ва ња ње го вог ме мо ран ду ма из 1916, ге не-

рал Лу ден дорф (Erich Lu den dorff), у то вре ме по ли тич ки нај моћ ни-

ји чо век из Не мач ке (ка же се дик та тор), зах те вао је хап ше ње и кне за 

и ка пе та на Бер фел деа. Ипак су та да пре о вла да ла уме ре на уве ре ња 

и про тив Лих нов ског је по ве ден са мо по сту пак у пру ском Гор њем дому, 

из ко јег је био и ис кљу чен. По окон ча њу ра та, Лих нов ски је на ста вио 
да са оп шта ва сво ја уве ре ња. Го ди не 1919. у Бер ли ну је с ње го вим одо-

бре њем пре штам па на Ци ри шка бро шу ра,23 а 1927. го ди не об ја вио је 

у Дре зде ну две књи ге сво јих успо ме на и у њих увр стио и сво је ме мо-

ран ду ме о не мач кој од го вор но сти, али ово га пу та с убла же ним фор му-

ла ци ја ма, што је си гур но по сле ди ца стал но ве ћег мо рал ног при ти ска 

ко ји су на ње га вр ши ли на ци о на ли сти.24 Кнез Лих нов ски је умро 1928, 

те шко на па дан и уса мљен.

Дру ги слу чај се од но си на по ме ну тог ка пе та на Бер фел деа.25 Он 

је на осно ву оскуд них до та да об ја вље них до ку ме на та па жљи вим кри-

тич ким чи та њем до шао до са зна ња да за це ло кр во про ли ће ис кљу чи-

во, или бар пре вас ход но, од го вор ност сно си не мач ко вођ ство. За то је 

и при хва тио тврд ње Лих нов ског и по тру дио се да оне по ста ну по зна те 

ши рем кру гу љу ди. Ве ро ват но због сво је огор че но сти про тив рат нич ког 

Рај ха, Бер фел де је при хва тио ру ску ре во лу ци ју, ко ја је те, 1917. го ди не 

сру ши ла ца ри стич ки ре жим и раз вла сти ла тра ди ци о нал но вла да ју ће 

сло је ве, а по себ но је био под ути ца јем бољ ше вич ког исту па ња из ра та. 

22 Вид. на по ме ну бр. 21.

23 Fürst Lic hnowsky, Me i ne Lon do ner Mis sion 1912–1914, Ber lin 1919.

24 Fürst Lic hnowsky, Auf dem We ge zum Ab grund, Lon do ner Be ric hte, Erin ne rung und 
son sti ge Schrif ten, 1–2, Dres den 1927.

25 W. Alff, Fu stel de Co u lan ges und Mic he let, Vo ra us sa gen über die Fol gen des Kri e ges 
von 1870–1871, у: Ma te ri a lien zum Kontinuitätsproblem der de utschen Geschic hte, 
Frank furt a.M. 1976, стр. 52.
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Са мо ко ју не де љу по сле бољ ше вич ког пре у зи ма ња вла сти обра тио се 
во ђи „не за ви сних“ со ци ја ли ста Кар лу Ка уц ком и за мо лио га да „по-
здра ви Ру се од стра не јед ног не мач ког бра та, ко ји их во ли, јер су они 
сво јом кр вљу обе ле жи ли ње го ву ве ру“, оче вид но ве ру у мир, и ис ти цао 
је да „ми ка сни мо“ иза Ру са, од ко јих је оче ки вао да се бо ре „за но во“ 
ра ди „отва ра ња пу та сло бо ди и свет ском ми ру“.26

Бер фел де о ва уло га у ши ре њу ме мо ран ду ма Лих нов ског на ве-
ла је во де ће кру го ве да већ у ле то 1917. раз ми шља ју шта про тив ње га 
да пре ду зму и, по што су се ус те за ли да при бег ну хап ше њу, од лу чи ли 
су да га пре ко ман ду ју на но ву ду жност на Бал кан.27 Да ли је до овог 
пре ме шта ја до шло – то не зна мо, али је ка пе тан на ста вљао да се бо ри 
и 1. ју ла 1918. по слао је вла ди Рај ха је дан свој ме мо ран дум у ко јем је 
све во де ће љу де из ју ла 1914. озна чио као рат не зло чин це, оп ту жио их 
за кри во тво ре ње до ку ме на та с ко ји ма су из и шли пред јав ност и тра-
жио да бу ду ка жње ни. Од го вор на овај до пис би ло је хап ше ње и за тва-
ра ње у там ни цу ка пе та на Бер фел деа.28 Он је ка сни је, 1919, по што је 
осло бо ђен у да ни ма ре во лу ци је, об ја вио у јед ној бро шу ри „опо ми њу ћи 
по зив не мач ком на ро ду“; у ства ри, но ву оп ту жбу про тив ра то бор но сти 
не гда шњег вођ ства,29 што је, као и мно го шта дру го, оста ло без од је ка 
при гу ше но та ла сом на ци о на ли стич ке про па ган де.

Тре ћи ка рак те ри сти чан до га ђај од и грао се од мах по сле ра та око 
успо ме на јед ног од кључ них љу ди из ју ла 1914. Реч је о ме мо а ри ма ге-
не ра ла гро фа Молт кеа Мла ђег (Hel muth Graf von Molt ke der Jünge re), 
ко ји је у ју лу 1914. био шеф Ве ли ког ге не рал шта ба, али је, због по ра за 
на Мар ни, био сме њен 12. сеп тем бра 1914. и од та да је жи вео у пен зи-
ји до смр ти 1916. За њим су у ру ко пи су оста ле ње го ве успо ме не и оне 
су штам па не 1919, али је из да ње бр зо по ву че но и це ло уни ште но (осим 
јед ног при мер ка, ко ји је са чу ван у Лај пци гу с бе ле шком не ког би бли о-
те ка ра о на ред би да се сви при мер ци уни ште), по што је Молт ке из нео 
чи ње ни це ко је су по ка зи ва ле ра то бор ност не мач ког вођ ства.30 Го ди не 
1922. по ја ви ла се књи га успо ме на овог ге не ра ла, али је текст био пот-
пу но раз ли чит од оног ко ји је Молт ке оста вио за со бом и са да је ње го-
во све до чан ство би ло ли ше но сва ког озбиљ ни јег са др жа ја. Ори ги нал ни 
ру ко пис ви ше ни кад ни је на ђен. Мо же се твр ди ти да ово није био је-
ди ни слу чај не стан ка (мо жда и уни шта ва ња) и кри во тво ре ња исто риј-
ске гра ђе, јер и кнез Лих нов ски у сво јим успо ме на ма ка же да је по сле 

26 De utschland im Er sten Wel tkri eg, Bd. 3, vom J. Pet zold, Ber lin 1969, стр. 91.

27 Bayerisches Ha uptsta at sar chiv – München, Mi ni ste ri um des Äussern, Nr. 97.700, 
ба вар ски по сла ник у Бер ли ну 29. ав гу ста 1917.

28 W. Alff, Fu stel de Co u lan ges und Mic he let, стр. 52.

29 Исто

30 J.C.G. Röhl, Zwei de utsche Fürsten, стр. 13–14.
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рата ва жну до ку мен та ци ју, ко јом је рас по ла гао, пре дао пар ла мен тар ној 

ко ми си ји ко ја је зва нич но ис тра жи ва ла по ли ти ку Рај ха при из би ја њу 

ра та, али је та до ку мен та ци ја убр зо не ста ла без тра га. Увид у лич ну 

остав шти ну ге не ра ла Молт кеа, ко ја је да та на чу ва ње Са ве зном ар хи-

ву у Ко блен цу, по ка зу је да у њој не ма ни јед ног зна чај ни јег спи са. То 

је, на рав но, вр ло чуд но, с об зи ром на ду го го ди шње ва жно ме сто овог 

чо ве ка у не мач кој др жа ви.

Че твр ти слу чај је ве зан за про фе со ра уни вер зи те та Хер ма на Кан-

то ро ви ца (Her mann Kan to ro wicz), углед ног струч ња ка за ме ђу на род но 

пра во.31 Кан то ро ви цу је 1923. го ди не Пр ви под од бор Ис тра жног од бо-

ра о узро ци ма свет ског ра та Рај хста га по ве рио да на пи ше ме ђу на род-

но прав ну екс пер ти зу о по ли ти ци не мач ке вла де у ле то 1914. го ди не. 

Про фе сор је овај за да так схва тио нор ма тив но и ре ша вао га по ти пу 

суд ског про це са; да кле, од ба цив ши исто риј ски при ступ, ма да се, ко-

ли ко је год мо гао, осла њао на до ку мен тар ну гра ђу. По сао је за вр шио 

1927. го ди не и ње гов за кљу чак је био да Аустро-Угар ска сно си глав ну 

од го вор ност, Не мач ка има ве ли ку од го вор ност као са у че сник, док је на 

Ру си ји огра ни че на од го вор ност.32 Без об зи ра на то што са вре ме на ис-

тра жи ва ња по ка зу ју из ве сне сла бо сти Кан то ро ви це вих ре зул та та, они 

су би ли ве о ма бли зу оног што је ка сни је от крио Фриц Фи шер; исти на, 

убе дљи ви је и из о штре ни је.

„Слу чај Кан то ро виц“ упра во је по чео ка да су се са са др жа јем ње-

го ве екс пер ти зе упо зна ли у Ми ни стар ству спољ них по сло ва.33 У овој 

уста но ви су би ли ве о ма не за до вољ ни, по што су из не се на ре ше ња би ла 

опреч на гле ди шти ма спољ но по ли тич ке слу жбе да тре ба твр ди ти да је 

у ју лу 1914. го ди не Не мач ка би ла уву че на у рат. Ни је се по ста вља ло 

пи та ње да ли је екс пер ти за тач на или ни је, не го се по ла зи ло од тврд-

ње да је она штет на за ме ђу на род ни по ло жај и спољ ну по ли ти ку Вај-

мар ске ре пу бли ке, чи ме је по ли тич ки раз лог про гла шен ста ри јим од 

исти не и од на уч ног по ште ња. Про фе сор Кан то ро виц је био оп ту жен за 

„ан ти не мач ко др жа ње“, а ње го ву екс пер ти зу је пре кри ло ћу та ње, њено 

об ја вљи ва ње је би ло за бра ње но и она је за ду жи низ го ди на не ста ла 

у тај ним ар хи ви ма Ми ни стар ства спољ них по сло ва.

31 I. Ge iss, Die Fischer-Kon tro ver se, Ein kri tischer Be i trag zum Verhältnis zwisch-
en Hi sto ri o grap hie und Po li tik in der Bun de sre pu blik, у: Stu dien über Geschic hte 
und Geschichtswis sen schaft, Frank furt a.M. 1931, стр. 113; вид. W. Alff, Her mann 
Kan to ro wicz und sein Kri ti ker, у: Ma te ri a lien, стр. 136–141, као и од истог тог 
ауто ра и у истом збор ни ку: Ima nuel Ge iss und das Kontinuitätsproblem – eine 
kri tische An mer kung, стр. 133–135.

32 H. Kan to ro wicz, Gu tac hten zur Kri egsschul dfra ge 1914, aus dem Nac hlass hg. von 
Ima nuel Ge iss, Frank furt a.M. 1967.

33 Исто, по дро бан увод ни текст Има ну е ла Гај са.
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Али ово ни је био и крај це ле при че. Кан то ро виц је, исти на, био 

до бро во љац у Пр вом свет ском ра ту и до ка за ни не мач ки па три о та, али 

је ипак и без слу ча ја са екс пер ти зом био на уда ру на ци о на ли ста, по-

себ но де сни ча ра-ра си ста, и за то што је био Је вре јин и за то што је у тој 

„ре пу бли ци без ре пу бли ка на ца“ био је дан од ма ло број них истин ских 

де мо кра та. Због пи са ња у штам пи да је за но ви ре пу бли кан ски по ре дак 

штет но не го ва ње Би змар ко вог ми та, Кан то ро ви цу су не ке ње го ве ко-

ле ге на уни вер зи те ту у Фрај бур гу за гор ча ва ле жи вот, па се он ода звао 

по зи ву мно го сло бо до ум ни јег про фе сор ског ко ле ги ја на уни вер зи те ту 

у Ки лу да пре ђе код њих.34 

Та да се по ка за ло да је ње го ва екс пер ти за од го вор но сти за Пр ви 

свет ски рат, исти на, не ста ла у ар хи ви, али да га Ми ни стар ство спољ-

них по сло ва не же ли та ко ла ко оста ви ти на ми ру и да на сто ји да га 

оне мо гу ћи и као про фе со ра и као струч ња ка. Ова ути цај на вла ди на 

уста но ва по че ла је да вр ши при ти сак на уни вер зи те ту у Ки лу, у че му 

је ва жну уло гу од и грао и сâм ми ни стар спољ них по сло ва, Гу став Штре-

зе ман (Gu stav Stre se mann), ина че и та да и по сле Дру гог свет ског ра та 

сла вљен као де мо кра та и ве ли ки Евро пе јац. Ре зул тат је био да је Хер-

ман Кан то ро виц трај но из гу био ме сто на не мач ким уни вер зи те ти ма 

и та ко је уни ште на јед на до та да успе шна на уч нич ка ка ри је ра.35 Он је 

ка сни је еми гри рао.

Исто ри ча ри као цен зо ри

У ме ђу вре ме ну су се у ино стран ству про би ја ла са зна ња о ствар-

ном са др жа ју не мач ке по ли ти ке пре 1914. го ди не, и то на осно ву ис-

тра жи ва ња до ступ не из вор не гра ђе, нај че шће оне ко ја се по ме то до ло-

ги ји исто риј ске на у ке свр ста ва у из во ре дру гог ре да. Про до ре су сво јим 

ра до ви ма озна чи ли фран цу ски исто ри чар Ре ну вен (Pi er re Rеnouvin),36 

за тим аме рич ки исто ри чар Шмит (Ber na dot te Schmitt),37 бри тан ски 

34 W. Alff, Her mann Kan to ro wicz und se i ne Kri ti ker; G. W. F. Hall gar ten, Ein Aus-
sen se i ter in der Be han dlung der Kri egsschul dfra ge: Der Fall Her mann Kan to ro wicz, 
у: Das Schic ksal des Im pe ri a li smus, стр. 51–56.

35 Про фе сор исто ри је на уни вер зи те ту у Фрај бур гу у Брај згау Ва лен тин (Ve it Va-
len tin) из гу био је слу жбу и мо гућ ност да пре да је на не мач ким уни вер зи те ти-
ма са мо за то што је 1916. го ди не ре као јед ном свом ста ром по зна ни ку, ина че 
отров ном на ци о на ли сти, да Ад ми ра ли тет не тач но по ка зу је и сна гу не мач ке 
под мор нич ке фло те и по мор ске гу бит ке Са ве зни ка. Овај по зна ник је од мах 
јав но на пао Ва лен ти на, на шта су кон зер ва тив ни про фе со ри у Фрај бур гу по-
хи та ли да свом ко ле ги уни ште на став нич ку и на уч нич ку ка ри је ру. Ва лен ти ну 
ни је по мо гло то што је био је дан од нај и стак ну ти јих про па ган ди ста за во је вач-
ких ци ље ва Рај ха.

36 P. Re no u vin, La cri se européen ne et la Gran de gu er re, Pa ris 1934.

37 B. E. Schmitt, The Co ming of the War, 1–3, New York 1930.
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исто ри чар Гуч (Ge or ge Go och)38 и, нај зад, нај у бе дљи ви је ита ли јан ски 

исто ри чар Ал бер ти ни (Lu i gi Al ber ti ni).39 Че тр де сет књи га не мач ке збир-

ке до ку ме на та за раз до бље 1871–1914. под на сло вом Ве ли ка по ли ти ка 
европ ских ка би не та до не ло је, исти на, из бор до ку ме на та из ко јих се 

ни су мо гли до вољ но убе дљи во из ву ћи да ле ко се жни по у зда ни за кључ ци 

без ослон ца на та да још нео бја вље ну гра ђу, али ко ји су ипак пру жа ли 

зна чај не мо гућ но сти да се ко рак не да ље.40 Ме ђу тим, на при ме ру овог 

из да ња по ка за ло се да збир ка до ку ме на та чи ни мр тав ка пи тал све док 

је не про у чи да ро вит исто ри чар, што је у слу ча ју не мач ке гра ђе учи-

нио тек Ал бер ти ни; да кле, не не ко од не мач ких исто ри ча ра.

У Не мач кој је на ци о на ли стич ка за сле пље ност чи ни ла да се и ја-

 сни ис ка зи до ку ме на та ни су мо гли, или ни су хте ли, тач но раз у ме ти. 

Не мач ка исто ри о гра фи ја се ба ви ла ис тра жи ва њи ма ста ри јих раз до бља, 

а о ми ну лом ра ту су ње ни пред став ни ци го во ри ли без уви да у гра ђу 

и уз пу но по што ва ње са др жа ја и то на уве ре ња ко ја су ши ри ли на ци о на-

ли сти. На уч ни про до ри у ино стран ству су оста ја ли без ика квог ути ца-

ја, схва та ни као вр ста про па ган де упе ре не про тив Не мач ке. На дру гој 

стра ни је у ино стран ству би ло љу ди ам би ци о зних да пи шу ону исто ри ју 

ко ја обез бе ђу је ла ку по пу лар ност и но вац ко ри шће њем ми сти фи ка ци-

ја ко је го ли ца ју рационалнō у чо ве ку (атен тат у Са ра је ву је у ту свр ху 

мо гао ла ко да се зло у по тре би) и они су омо гу ћи ли да се де сни ча ри 

у Не мач кој по зи ва ју на стра не исто ри ча ре. По себ но су у овом сми слу 

до шли до из ра жа ја не ки Аме ри кан ци не кри тич ког ми шље ња и про вин-

ци јал ног зна ња, ко ји су ство ри ли на вод но но ву, тзв. „ре ви зи о ни стич ку 

шко лу“, твр де ћи да су не тач на уве ре ња рас про стра ње на у зе мља ма Ан-

тан те, САД и у не у трал ним др жа ва ма о не мач кој ра то бор ној по ли ти-

ци.41 Њи хо ве књи ге су од мах пре ве де не и об ја вље не у Не мач кој ра ди 

учвр шћи ва ња на ци о на ли стич ког дог ма ти зма.42

По чев од 1933. го ди не, уни ште на је на ци стич ком стра хо вла дом 

сва ка мо гућ ност дру га чи јег гле ди шта од оно га ко је су за сту па ли крај њи 

на ци о на ли сти. Сна жна и не тр пе љи ва про па ган да, по др жа ва на не ми-

ло срд ним по ли циј ским те ро ром, ско ро у пот пу но сти је оне мо гу ћи ла 

сва ко ра ци о нал но исто риј ско ми шље ње, пре све га сва ко пра во ис тра-

жи ва ње но ви је исто ри је. Не тре ба смет ну ти с ума да су на бер лин ском 

38 G. P. Go och, Be fo re the War, Stu di es in Di plo macy, 1–2, Lon don 1938.

39 L. Al ber ti ni, Le ori gi ni del la gu er ra mon di a le, 1–3, Mi la no 1943. Вид. на по ме ну 
бр. 44.

40 Иста оце на се мо же да ти и збир ци ко ју је при пре мио Ка уц ки (вид. на по ме ну 
бр. 17), ко ја се по ја ви ла 1919. и има ла три из да ња до 1922.

41 S.B. Fay, The Ori gins of the World War, 1–2, New York 1936. Вид. В. Де ди јер, Са-
ра је во 1914, 1, Бе о град 1978, стр. 29 и 429.

42 I. Ge iss, Die Fischer-Kon tro ver se, стр. 115–116.
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Тр гу опе ре 10. ма ја 1933. го ди не го ре ле и књи ге Еми ла Лу дви га (Emil 

Lud wig), пи сца пу бли ци стич ке исто ри о гра фи је (и би о гра фијâ Би змар ка 

и Вил хел ма II), под оп ту жбом да је Лу двиг „ка љао на ци о нал ну исто ри-

ју“.43 Ни ван до ма ша ја на ци стич ког ре жи ма ни је би ло бо ље у по гле ду 

уна пре ђи ва ња са зна ња о Пр вом свет ском ра ту. Не ки за ступ ни ци те зе 

о не мач кој не ду жно сти мо ра ли су, као Је вре ји, или као уме ре не де-

мо кра те, да еми гри ра ју, али су и ван отаџ би не оста ја ли вер ни на ци о-

на ли стич кој дог ма ти ци. Ипак, би ло је и на го ве шта ја да ме ђу мла ђим 

из бе гли ца ма има исто ри ча ра ко ји ће се дру га чи је по не ти. Нај зна чај-

ни ји ме ђу овим на го ве шта ји ма би ла је књи га о им пе ри ја ли зму Џор џа 

Хал гар те на (Ge or ge Hall gar ten), ко ја се по ја ви ла у Па ри зу 1935. го ди-

не; то је, у ства ри, би ла скра ће на вер зи ја ру ко пи са ко ји је Хал гар тен 

пред од ла зак у еми гра ци ју у ле то 1933. уза луд но по ку ша вао да штам-

па у Не мач кој.

Сво јим ис ку ше њи ма, а пре све га сво јим ис хо дом, Дру ги свет ски 

рат ни је до нео крај овог на ци о на ли стич ког исто риј ског ми та, али је 

учи нио да се зна чај но про ме не и оп ште и не мач ке по ли тич ке при ли ке, 

од нос сна га у не мач ком дру штву, и да се тре зве ни је гле да на не мач ку 

исто ри ју. Не мач ки Рајх, ство рен 1871, био је уни штен и убр зо, 1949, 

на ста ле су две не мач ке др жа ве, а с њи ма и са свим раз ли чи те дру штве-

не, по ли тич ке и иде о ло шке при ли ке за пад но и ис точ но од ре ке Ел бе. 

Тра ди ци о нал на ели та је би ла сна жно уз др ма на са ве знич ком по бе дом 

и оку па ци јом, а убр зо у Де мо крат ској Ре пу бли ци Не мач кој пот пу но 

раз вла шће на и у Са ве зној Ре пу бли ци Не мач кој зна чај но огра ни че на 

у сво јој мо ћи, док су на глав ну по ли тич ку по зор ни цу из би ле ду го по-

ти ски ва не ле ви чар ске сна ге, тра ди ци о нал но ан ти рат но рас по ло же не. 

Свим овим би ла је по ко па на и на да да ће се по но во за по де ну ти бој око 

мо ћи у Евро пи и све ту. Та ко ђе, по след њи рат је сво јим са др жа ји ма 

и ак ту ел но шћу по ти снуо у се ћа њи ма прет ход ни свет ски рат и ума њио 

ње гов по ли тич ки и иде о ло шки зна чај за Нем це. Та ко је те за о не ду жно-

сти из гу би ла сво ју по ли тич ку осно ву, а с њом и свој из у зе тан зна чај. 

Ипак је у гла ва ма мно гих – мо жда и ве ћи не – Не ма ца оста ла пред ста ва 

о не ду жно сти Не мач ке у Пр вом свет ском ра ту, а у Са ве зној Ре пу бли-

ци су се де сни чар ски кру го ви бра ни ли твр де ћи да се нео спор ном злом 

учин ку Рај ха у Дру гом свет ском ра ту ни ка ко не сме још при до да ти 

оно што је ова др жа ва до при не ла Пр вом свет ском ра ту. Исто ри ча ри од 

стру ке су у но вим при ли ка ма по ста ли глав ни за ступ ни ци ста ре дог ме.

Сма њи ва ње за ни ма ња за до га ђа је од пре 1918. го ди не по го до ва-

ло је очу ва њу већ рас про стра ње них уве ре ња, тим пре што ни је би ло 

43 А. Ми тро вић, Вре ме не тр пе љи вих, По ли тич ка исто ри ја ве ли ких др жа ва Евро-
пе 1919–1939, Бе о град 1974, стр. 485–488.
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ни но вих исто риј ских ис тра жи ва ња; ве ли ка за ни ма ња за Дру ги свет ски 

рат и на ци зам, а уско ро и све сна жни ја ис тра жи ва ња тих го ди на, учи-

ни ли су да се по след ње раз до бље све ви ше узи ма као не што по себ но, 

чак пот пу но оде ље но од ра ни је на ци о нал не исто ри је. Ово се по ка за-

ло вр ло ко ри сним за апо ло ге ти ку на ци о на ли стич ког ти па. По след ње 

раз до бље се ни је мо гло ми сти фи ко ва ти (због оче вид но сти чи ње ни це 

ко је и ка ко от по чео рат, због за пле не по вер љи вих др жав них ар хи ва 

од стра не са ве зникâ и ко ри шће ња ове до ку мен та ци је за бо га то до ка-

зи ва ње ста во ва оп ту жни це и пре су де на ни зу су ђе ња одр жа них у Нир-

нбер гу о од го вор но сти за иза зи ва ње по след њег ра та и за рат не зло чи-

не, због раз гла ша ва ња чи ње ни ца и по сред ством нир нбер шких су ђе ња 

и по сред ством пу бли ци стич ке и на уч нич ке исто ри о гра фи је, због уз-

др ма но сти кон зер ва тив них кру го ва пот пу ним рат ним по ра зом, са ве-

знич ком оку па ци јом и по зи ва њем на од го вор ност због са рад ње с на-

ци сти ма), па је за то би ло до бро при ка за ти га као не ку на ро чи ту и чак 

слу чај ну исто риј ску фа зу.

Не мач ка исто риј ска на у ка је по сле Ле о пол да Ран кеа (Le o pold 

Ran ke) – од но сно упра во с „нео ран ке ов ци ма“, тј. уче ни ци ма Ран ке о-

вим, ко ји су се на свог учи те ља, исти на, по зи ва ли, али су га ствар но 

пот пу но из не ве ра ва ли – би ла за точ ник на ци о на ли стич ке иде о ло ги је 

и ње ни нај вид ни ји пред став ни ци нај че шће су би ли за го вор ни ци и бра -

ни о ци не мач ког им пе ри ја ли зма и са у че сни ци у гра ђе њу иде о ло ги-

је др жав не мо ћи. Она је има ла и сво је ва жно ме сто, су прот но сво јој 

су шти ни, у спре ча ва њу да се до ђе до пра вих са зна ња о Пр вом свет-

ском ра ту. За то је и ра зу мљи во за што је ми мо и ла же но Ал бер ти ни је во 

дело, иако је оно са ен гле ским из да њем сре ди ном пе де се тих го ди на 

по ста ло по зна то у све ту.44 Је ди ни осврт на ње га био је, у ства ри, на пад 

из пе ра Гер хар да Ри те ра (Ger hard Rit ter), исто ри ча ра ви со ког угле да 

у Са ве зној Ре пу бли ци и про фе со ра на уни вер зи те ту у Фрај бур гу. У убр-

зо на ста лим при ли ка ма „хлад ног ра та“ на За па ду су, ра ди иде о ло шке 

хо мо ге ни за ци је свог та бо ра на спрам ис точ ног бло ка, по че ли по ти ски-

ва ти и за ни ма ња за Пр ви свет ски рат, а упо ре до су се у за пад ним зе-

мља ма по ка зи ва ли спрем ним на ком про мис са ста рим не мач ким те за-

ма. Та ко је 1951. до шло чак до пи сме не са гла сно сти за пад но не мач ких 

и фран цу ских исто ри ча ра „да до ку мен ти не до зво ља ва ју да се би ло ко јој 

вла ди или на ро ду при пи ше све сна во ља за европ ски рат“.45 За точ ни ци 

44 L. Al ber ti ni, The Ori gins of the War of 1914, 1–3, Lon don 1952–1957. Вид. на по-
ме ну бр. 39.

45 F. Fischer, Јu li 1914, стр. 49. Овај Фи ше ров рад је у пр вом ре ду за ни мљив 
као од ре ђи ва ње кри тич ких ста во ва пре ма но вим, зна чај но из ме ње ним гле-
ди шти ма опо не на та, а за тим и због оби ља по да та ка о са мој кон тро вер зи као 
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(и за то че ни ци) те зе о не мач кој не ду жно сти мо гли су, бар за из ве сно 

вре ме, би ти мир ни.46

Овај мир се мо же опи са ти као иди ла зе ле ног по ља ис под чи је 

по вр ши не ле же огром не ко ли чи не сна жног екс пло зи ва. Ако се зва-

нич на исто ри о гра фи ја учвр сти ла на уве ре њи ма ко ја ни су би ла дру-

го до пу сти по ли тич ки мит, уну тар дру штва – тач ни је: по слу жбе ним 

и при ват ним ар хи ви ма – ле жа ла је огром на ма са исто риј ских из во-

ра из ко јих су се мо гли из ву ћи са свим су прот ни за кључ ци. Пи та ње је 

било са мо ка да ће не што од то га из и ћи на све тлост да на и ка да ће се то 

на ћи у ру ка ма не ког спо соб ног, исти но љу би вог, ме то ду ода ног и вред-

ног исто ри ча ра. А у сен ци ста бил не згра де вла да ју ћих уве ре ња ра но 

је до шло до на го ве шта ја бу ду ћег пре о кре та у гле ди шти ма. Уоста лом, 

до бар знак но вих вре ме на би ло је пу бли ко ва ње до пу ње ног и про ши-

ре ног из да ња са др жа јем бо га те Хал гар те но ве књи ге о им пе ри ја ли зму, 

до ко јег је до шло у Мин хе ну 1953. го ди не.47

Да се ду го ни је ни шта ва жни је до го ди ло, учи ни ло је или де ло-

ва ње са мо цен зу ре код исто ри ча ра или то што су исто ри ча ри узе ли 

на се бе уло гу цен зо ра. Про фе сор Ху бач (Wal ter Hu batsch) је у јед-

ном свом ра ду, ко ји је об ја вио 1958, ис ко ри стио днев ник цар ског ад-

ми ра ла Ми ле ра (Ge org Ale xan der von Müller), али та ко што је из бе-

гао све оно што је го во ри ло о агре сив ним те жња ма не мач ког вођ ства. 

Због бе ле жа ка ко је су го во ри ле о ра то бор но сти кан це ла ра Рај ха у ју лу 

1914. у днев ни ку Кур та Риц ле ра (Kurt Ri e zler), кан це ла ро вог ин ти му са 

и ве о ма ути цај не лич но сти из сен ке, про фе сор Рот фелс (Hans Roth fels) 

је, упо знав ши се са са др жа јем овог дêла днев ни ка још док је као еми-

грант бо ра вио у САД, са ве то вао Риц ле ру и на по чет ку Дру гог свет ског 

ра та и по сле ње га да свој днев ник ни ка ко не об ја вљу је. Ка да је Риц-

лер умро, са из да ва њем ње го вог днев ни ка оте за ли су, а и спре ча ва ли 

увид у ње гов са др жај (спре ча ва ли и Фри цу Фи ше ру), во де ћа име на не-

мач ке исто ри о гра фи је Хајм пел (He im pel), Ра сов (Pe ter Ras sow), Ри тер 

и Карл Ди трих Ерд ман (Karl Di e trich Erd mann). Ме ђу тим, пра ву екс-

пло зив ну сна гу има ли су при мар ни из во ри, тј. огром на и у на у ци још 

не ко ри шће на слу жбе на гра ђа не мач ких др жав них уста но ва. Исти на, 

с њо ме се још у на ци стич ко вре ме упо знао про фе сор Хер цфелд (Hans 

Her zfeld), али он ни ка да ни је ни шта са оп штио о ње ном са др жа ју.

и уче сници ма у њој. Упра во је тај ма те ри јал знат ним де лом ис ко ри шћен на 
сле де ћим стра ни ца ма.

46 I. Ge iss, Die Fischer-Kon tro ver se, стр. 117–123 (Гајс го ди не 1945–1960. на зи ва фа-
зом мо ди фи ко ва не ре ста у ра ци је ста рих дог ми); F. Fischer, Ju li 1914, стр. 62–70.

47 G.W.F. Hall gar ten, Im pe ri a li smus von 1914, Die so zi o lo gischen Grun dla gen der Aus-
sen po li tik europäischer Grossmächte vor dem Er sten Wel tkri eg, 1–2, München 1953.
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Оче вид но је би ла реч о цен зор ској уло зи исто ри ча ра од стру ке, 
ко ји су ћу та ли о оно ме што су зна ли, или су не ко рект но ко ри сти ли 
и на во ди ли из во ре, на сто је ћи да пра ви са др жај исто риј ске гра ђе оста-
не не по знат јав но сти.

Од 1914. до 1945. – да кле, то ком три де це ни је ис пу ње не бр зим 
то ко ви ма с пу но пре о кре та у исто ри ји и Евро пе и Не мач ке – код Не-
ма ца је „др жав ни ре зон“ стал но од ре ђи вао ка ко тре ба гле да ти на Пр ви 
свет ски рат и на ме сто Рај ха у ње му. Реч је би ла о скри ва њи ма, ко ја су 
у го ди на ма 1914–1918. об ја шња ва на по тре бом про па ганд ног и по ли-
тич ко-мо рал ног ја ча ња по зи ци ја на спрам рат них про тив ни ка, то ком 
два де се тих го ди на по тре бом оспо ра ва ња по бед ни ци ма пра ва да зах те-
ва ју стро го по што ва ње од ред би уго во ра о ми ру у Вер са ју, а у три де се-
тим и у пр вој по ло ви ни че тр де се тих го ди на по тре бом чу ва ња пре сти жа 
Рај ха. Но си о ци ових скри ва ња би ли су др жав на би ро кра ти ја, штам па 
и уни вер зи те ти. У пр вим ре до ви ма су би ли исто ри ча ри-пу бли ци сти, 
али пре ћут но или из рич но по ма га ни од струч них исто ри ча ра, ко ји су 
се оглу ши ва ли о мо рал но на че ло исти но љу би во сти и, су прот но те ме љи-
ма сво га ме то да, пре ви ђа ли по сто ја ње ве ли ке из вор не гра ђе. Са став не 
де ло ве све га ово га чи ни ла је пред и гра у вре ме Цар ства, ка да је то ком 
ду жег ни за го ди на при кри ва на ра то бор на спољ на по ли ти ка, а епи лог 
је био у не ких пет на е стак го ди на на кон Дру гог свет ског ра та, ка да су 
чу ва на ра ни је ство ре на гле ди шта. Да кле, би ла је то јед на иде о ло шка и 
ко лек тив на пси хо ло шка по ја ва ду гог тра ја ња, ти ме и ва жна по ли тич ка 
чи ње ни ца у жи во ту Не ма ца.

Још је Кан то ро виц у сво јој екс пер ти зи твр дио да је де сни чар-
ска кам па ња о не мач кој не ду жно сти, у ства ри, пси хо ло шко при пре-
ма ње ре ван ша за по раз из је се ни 1918. го ди не. Уисти ну се стал но иза 
игре при кри ва ња ра ди ло о ра ту: нај пре о оном ко ји је и от по чет у лето 
1914, за тим о оном ко јим се хтео по ни шти ти ис ход по ра за у Пр вом 
свет ском ра ту, нај зад о оном ко ји је за по чет 1. сеп тем бра 1939. го ди-
не. Са ма те за о не ду жно сти у се би је већ са др жа ла под стрек за но ви 
рат на исти на чин као и те за о по ли ти ци окру жи ва ња, јер се и јед ном 
и дру гом су ге ри са ло да Не мач кој стал но пре те спољ ни не при ја те љи, 
чи ме је оправ дан рат као ну жна од бра на. Упо ре до су обе те зе има ле 
и сво ју уну тра шњо по ли тич ку функ ци ју: оправ да ва ле су огра ни ча ва ње 
или пот пу но уки да ње де мо кра ти је у Не мач кој, су ге ри шу ћи Нем ци ма да 
је нео п ход но да бу ду зби је ни у је дин ствен фронт ра ди од бра не зе мље.

Упа дљи во је да је це ла ова игра из во ђе на за то што ни је би ло 
спрем но сти или хра бро сти да се отво ре но од ба це ху ма ни стич ка по ри-
ца ња ра та. Ула ган је ве ли ки труд да се на ре чи ма по ка зу је са гла сност 
с ху ма ни стич ким гле ди шти ма, али са мо за то што су их без об зир но кр-
ши ли у ствар но сти. Оту да је све би ло са мо све сна об ма на с по ли тич ком 
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свр хом. По ли тич ка об ма на је чи ње ни ца сво је вр сте и она ни је оста-
вља ла дру гу мо гућ ност до да и њу тре ба при кри ва ти овим об ма на ма. 

Не ма ње је упа дљи во да је цео исто риј ски про блем по гре шно по-
ста вљен и раз у ме ван, јер се стал но пи та ло ко је крив за Пр ви свет ски 
рат и не пре ста но се твр ди ло да Не мач ка ни је кри ва, ма да је тре ба ло, 
уме сто ових прав нич ки, чак суд ски, по ста вље них пи та ња и тврд ње, 
тра га ти за од го во ром на су штин ско пи та ње исто ри чар ског ка рак те ра: 
ка ко је до шло до Пр вог свет ског ра та и ка кву је уло гу од и грао не мач-
ки Рајх. На чи ном на ко ји се све раз у ме ва ло ство ре ни су усло ви и да се 
сва ко до след но ис тра жи ва ње по гре шно схва ти или на мер но про ту ма чи 
као отва ра ње пи та ња кри ви це, од но сно од го вор но сти за тај рат. Нај зад, 
упа дљи во је и то да се стал но го во ри ло о не мач ком на ро ду или на ци ји, 
ма да је у пи та њу ствар но би ла не мач ка др жа ва, што опет зна чи – во-
де ћи сло је ви не мач ког дру штва и вла да ју ћи др жав ни кру го ви. Реч је, 
да кле, о ка рак те ри стич ним за ме на ма: пр во, о за ме ни пи та ња шта је 
би ло пи та њем ко је крив; дру го, уме сто усме ра ва ња па жње на др жа ву 
и ње не дру штве не но си о це, по глед је скре тан на на род и на ци ју. Упра во 
по мо ћу ових за ме на све се мо гло и ин стру мен та ли зо ва ти ко ри шће-
њем спле та ста во ва опреч них исто риј ској ствар но сти, ста во ва ко ји су 
се за сни ва ли на об ма на ма ши ре ним од упу ће них и на за блу да ма ко је 
су по сто ја ле код нео ба ве ште них, не у ких или на ив них.

Ова ква по ја ва је би ла де ло твор на са став ни ца јав ног жи во та, али 
уна за ђу ју ћи кул тур не при ли ке и за му ћу ју ћи по ли тич ку свест. По што је 
реч о не тач ним ста во ви ма, мо рао је оста ти тра јан и про блем њи хо вог 
одр жа ва ња пред ра ци о нал ном ми шљу и на уч ним ис тра жи ва њи ма, што 
је, опет, зна чи ло да их је тре ба ло стал но из но ва шти ти ти иде о ло шким 
и фи зич ким на си љем. Та ко су се про бле ми лан ча но ре ђа ли је дан за 
дру гим, да кле, стал но на го ми ла ва ли и би ва ли те жи.

Фи ше ро ва кон тро вер за

Фриц Фишeр се сту ди ра ња не мач ке по ли ти ке у Пр вом свет ском 
ра ту ла тио 1957. го ди не. По што се су срео са оби љем пи та ња, оста вио 
је и мо гућ ност сво јим мла ђим са рад ни ци ма да са ми об ра де по је ди на 
ва жна под руч ја. Го ди не 1959. об ја вио је сво је пр ве ре зул та те, 1960. је 
за вр шио сту ди ра ње це ле про бле ма ти ке, а 1961. об ја вио це ли ну свог 
на ла за. У ме ђу вре ме ну је и ње гов аси стент, Има ну ел Гајс, од бра нио 
док тор ску ди сер та ци ју о не мач ким пла но ви ма пре ма де ло ви ма Пољ-
ске ко ји су та да би ли у са ста ву Ру ског цар ства и штам пао је 1960.48 
Овим је је дан по ли тич ки мит био су о чен са иза зо вом исто риј ске на у ке.

48 I. Ge iss, Der pol nische Grenzstre i fen, Ein Be i trag zur de utschen Kri egs zi el po li tik im 
Er sten Wel tkri eg, Ham burg 1960.
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У пред го во ру По се за ња за свет ском мо ћи Фи шер је на пи сао и ово:

„Те ма ове књи ге је пред ста вља ла у два де се тим го ди на ма пред мет стра-

сних уну тра шњо по ли тич ких су ко ба. Да нас, на кон дис тан це ко ју је ство-

рио Дру ги свет ски рат и по што су се пот пу но про ме ни ли по ли тич ки 

од но си у Евро пи, она је по ста ла исто ри ја и мо же би ти објект не при-

стра сних раз ма тра ња. Оту да ова књи га ни је ни оп ту жба ни од бра на. 

Ни јед но ни дру го ни је за да так исто ри ча ра. Ње го во је да утвр ди чи ње-

ни це и да их рас по ре ди у ни зо ве узро ка и по сле ди ца. Уко ли ко он при 

то ме пред ста ве, по ста вља ње ци ље ва и за кљу чи ва ње по је ди них лич но-

сти са зна као чи ње ни це ко је об ли ку ју по ли тич ку во љу, на ње му је да их 

об ја сни, да их ’раз у ме’ без цен зу ри са ња или иза зи ва ња  ...]. У ствар но-

сти се пре пли ћу сна ге про ис те кле из иде ал них чи ње ни ца ре ли ги о зне 

или ду хов не тра ди ци је, из уста но ва и дру штве них струк ту ра ста ри јег 

и но ви јег по ре кла и, ни ка ко нај ма ње, из ма те ри јал них фак то ра [...]. 

Ова књи га пре ва зи ла зи сво ју те му ти ме што по ка зу је од ре ђе не об ли ке 

ми шље ња и по ста вља ња ци ље ва ко ји су ду го оста ли де ло твор ни, те се 

она не сме сма тра ти и за при лог про у ча ва њу кон ти ну и те та не мач ке 

исто ри је од Пр вог до Дру гог свет ског ра та.“ Овај умно го ме јед но ста ван 

ис каз, ма да с ја сним обе леж ји ма уко ре ње них ме то до ло шких схва та ња 

и гај стге ших те-тра ди ци је, са др жао је два да ле ко се жна ис тра жи вач ка 

на че ла: јед но – да по ли ти ку не ке др жа ве тре ба са зна ва ти као де ло ва-

ње спле та сна га раз ли чи тих чи ни ла ца из дру штве них при ли ка узе тих 

нај о бу хват ни је; дру го – да је ра ди са зна ва ња не ких по ја ва по треб но 

ви де ти их као део ду го трај них и ши ро ких то ко ва.

Од мах се по ка за ло да про бле ма ти ка ко ју су об ра ђи ва ли Фи шер 

и Гајс за до бар део њи хо вих ко ле га ни ка ко ни је би ла на уч на. Пр ве Фи-

ше ро ве ре зул та те из 1959. до че ка ла је Хер цфел до ва кри ти ка у Исто-

риј ском ча со пи су. Пра ва олу ја се по че ла ди за ти са об ја вљи ва њем Гај-

со ве док тор ске ди сер та ци је, ко ја је до че ка на по ли тич ком кри ти ком, 

јер се пи сцу при пи са ло да пру жа до ка зе у ко рист исе ља ва ња Не ма ца 

из Пољ ске 1945! Ни ка ко ни је не ва жно то да су се ове кри ти ке по ја ви ле 

у слу жбе ним вла ди ним гла си ли ма Бил те ну слу жбе за штам пу и ин фор-

ма ци је и Спољ ној по ли ти ци. Не ма ње је ка рак те ри стич но би ло и то да 

је Гај су од би је но штам па ње од го во ра у Бил те ну, под из го во ром да ова 

пу бли ка ци ја ни је не ки ор ган за на уч не ди ску си је.49 По во дом књи ге По-

се за ње за свет ском мо ћи на ста ла је бу ра. Исто ри ча ри-пу бли ци сти су у 

днев ној штам пи об ја ви ли да је то „про во ка тив на књи га јед ног исто ри-

ча ра“, по што пи сац твр ди да је „са мо Не мач ка кри ва за свет ски рат“. 

У Исто риј ском ча со пи су Гер хард Ри тер је по ре као сва ку вред ност Фи-

ше ро вим ис тра жи ва њи ма и већ у на сло ву по ста вио су ге стив но пи та ње: 

49 I. Ge iss, Fischer-Kon tro ver se, стр. 124–125.
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„Ни је ли реч о но вој те зи о кри ви ци за рат?“50 У усме ним из ла га њи ма 
мо гле су се чу ти и крај ње оштре оце не. Ге тин ген ски про фе сор Шрам 
(Percy Ernst Schramm) чак је на не ком се ми на ру ре као: „Ја то на зи-
вам јед но став но из да јом отаџ би не!“ По ка за ло се да на ци о на ли стич ка 
гле ди шта не са мо да ни су мр тва не го и да се и на да ље агре сив но бра-
не по ли ти за ци јом, по те за њем по гре шног пи та ња о кри ви ци и по ку-
ша ји ма да се апе лом на па три о ти зам спре че ис тра жи ва ња и огра ни чи 
ми шље ње. Ве ро ват но је мно гим кри ти ча ри ма као исто ри ча ри ма би ло 
са вр ше но ја сно да је Фи ше ров ре зул тат крај ње опа сан по уко ре ње на 
схва та ња упра во за то што је струч но из у зет но вре дан; са мо се та ко 
мо же раз у ме ти то да је про фе сор Ши дер (The o dor Schi e der) из Кел на, 
та ко ђе је дан од во де ћих за пад но не мач ких исто ри ча ра, оце нио Фи ше-
ро ву књи гу као „на ци о нал ну ка та стро фу“.51

Во ђен и да ље струч ним раз ло зи ма, Фи шер је од луч но од го во рио 
и та ко се по че ла рас плам са ва ти кон тро вер за, ко ја је до се гла вр ху нац 
сре ди ном ше зде се тих го ди на, пре нев ши се бр зо и на ме ђу на род ну исто-
ри о гра фи ју. Исти на, кри ти ча ри су би ли у пр вом тре нут ку број ни ји, 
али је Фи шер убр зо по чео сти ца ти све ви ше при ста ли ца у зе мљи и у 
ино стран ству. Не мач ка јав ност, успа ва на тра ди ци о нал ним схва та њем, 
до и ста је у пр вом тре нут ку би ла шо ки ра на Фи ше ро вим, а и Гај со вим, 
на ла зи ма, че му је мно го до при нео и на чин на ко ји их је пред ста ви ла 
пр ва кри ти ка. Ме ђу тим, са ма књи га По се за ње за свет ском мо ћи, ко ја 
је би ла бр зо рас про да та и чи је се дру го из да ње по ја ви ло већ за го ди-
ну да на (1962), и Фи ше ро ви од го во ри, за то што су оста ли струч ни, 
има ли су из у зет ну убе дљи вост от кри ва ња ствар но сти.52 Оби ље до ка за 
и оштри на су да при ву кли су љу де ко ји су же ле ли да зна ју и да ми сле, 
а не про сто да ве ру ју. Ви ше исто ри ча ра, по гла ви то оних мла ђих, осе-
ти ло је драж но вих са зна ња, уоста лом и због осло ба ђа ња од кли шеа 
по ли тич ких и струч них дог ми. Та ко ђе се по ка за ло да ни је ма ли број 
љу ди ко ји су уве ре ни да исто ри ју тре ба гле да ти отво ре них очи ју, а и 
да је до ста оних ко ји сма тра ју да на уч ни ре зул та ти ка кви су Фи ше ро-
ви има ју ви сок зна чај за тре зве ну и де мо крат ску по ли тич ку кул ту ру. 
Ја ча ло је и са зна ње да је на уч ни исто риј ски на ци о на ли зам до бро до-
шао за по бољ ша ње сли ке о Нем ци ма у све ту, у ко јем је пре о вла да ва-
ло уве ре ње да су без на де жно оп те ре ће ни де сни чар ским дог ма ти змом.

Ме ђу на род на струч на исто ри о гра фи ја је по здра ви ла Фи ше ров ре-
зул тат, тим пре што је ње го ве да ле ко се жне про до ре већ до бро при пре мио 

50 G. Rit ter, „Eine ne ue Kri egsschul dthe se?“, у: Hi sto rische Ze itschrift, Nr. 3, 1962, 
стр. 626–668.

51 F. Fischer, Ju li 1914, стр. 54–61.

52 I. Ge iss, Die de utsche Po li tik ge genüber Ser bien in der Ju li kri se 1914, у: Das De utsche 
Re ich und die Vor geschic hte des Er sten Wel tkri e ges, München 1978, стр. 159–189.
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Ал бер ти ни. Ви ше аме рич ких про фе со ра исто ри је, ме ђу њи ма на пр -

вом ме сту и не гда шњи мла ђи еми гран ти из на ци стич ке Не мач ке, ка кви 

су Мо се (Ge or ge Mos se), Стерн (Fritz Stern),53 Хал гар тен, Мо зес (John 

A. Mo ses)54 и Еп штајн (Kla us Ep stein), пру жи ли су Фи ше ру по др шку, 

и не по сред но – узев ши уче шћа у кон тро вер зи – и по сред но – об ја вив ши 

сво је књи ге. Низ ис точ но не мач ких исто ри ча ра, пре све га Клајн (Fritz 

Klein),55 Гу че (Wil li bald Gutsche) и Лем ке (He inz Lem ke), али и Шре тер 

(Al fred Schröter) и Нус ба ум (Hel ga Nus sba um), по све ти ли су се ис тра-

жи ва њи ма бо га тих ар хив ских фон до ва у Потс да му, у ко ји ма је та ко ђе 

ра дио Фи шер, и у њи ма на шли оби ла ту по твр ду тач но сти Фи ше ро ве 

те зе.56 Фран цуз Дроз (Jac qu es Droz) убе дљи во је по ка зао пре крет нич ко 

ме сто Фи ше ро вих ре зул та та у исто ри о гра фи ји Пр вог свет ског ра та.57

У Са ве зној Ре пу бли ци је рас пра ва не ко вре ме и да ље по ли ти зо-

ва на, мо жда нај пре за то што се је ди но на тај на чин мо гло по ку ша ти 

да се одр жи на уч но ми шље ње.58 У јед ном тре нут ку су се за реч ја ви ли 

и во де ћи кон зер ва тив ни по ли ти ча ри. Гер стен ма јер (Eugen Ger sten ma-

i er), са свог та да шњег ви со ког ме ста пред сед ни ка Бун де ста га, на пао је 

пре ко ра ди ја и Фи ше ра и ње гов Исто риј ски ин сти тут у Хам бур гу, по-

но во због на вод ног ба ца ња кри ви це на Не мач ку за Пр ви свет ски рат, 

а ово из ла га ње је по том об ја вио Бил тен са ве зне вла де. Ба вар ски пр-

вак Штра ус (Franz Jo sef Strauß) за тра жио је да са ве зна вла да упо тре би 

„сва рас по ло жи ва сред ства и мо гућ но сти“ за гу ше ње „да на шњег ис кри-

вља ва ња не мач ке исто ри је и сли ке о Не мач кој“, по што се, твр дио је, 

„у слу жби раз би ја ња за пад не за јед ни це“ нео спор на не мач ка кри ви ца 

за Дру ги свет ски рат „про ши ру је на Пр ви свет ски рат и ра ни ја зби ва-

ња“. Ипак су и у ово ме бар јак но си ли исто ри ча ри. Са да је Ри тер об-

ја вио, у из да њу слу жбе ног Са ве зног цен тра за по ли тич ко обра зо ва ње, 

53 F. Stern, The Fa i lu re of Il li be ra lism, Es says on the Po li ti cal Cul tu re of Mo dern Ger-
many, Chi ca go 1971 (ту је и есеј: Ger man Hi sto ri ans and the War, стр. 147–158).

54 J. A. Mo ses, The Po li tics of Il lu sion, The Fischer Con tro versy in Ger man Hi sto ri o-
graphy, Lon don 1975.

55  F. Klein, „Die west de utsche Geschichtsschre i bung über die Zi e le des de utschen 
Im pe ri a li smus im Er sten Wel tkri eg“, у: Ze itschrift für Geschichtswis sen schaft, Nr. 
10 (1962), стр. 1808–1832.

56 Реч је ре дов но о ви со ким ис тра жи вач ким ре зул та ти ма, ко ји су из го ди не у го -
ди ну све убе дљи ви ји. О на гла ше ној иде о ло шкој осно ви с ко је се по ла зи из рич-
но го во ри: W. Gutsche, Zur Im pe ri a li smus-Apo lo gie in der BRD, „Ne ue“ Im pe ri a li-
smus de u tun gen in der BRD-Hi sto ri o grap hie zur Geschic hte 1897–1917. Ber lin 1975 
(о Фи ше ру се го во ри у по гла вљу под на сло вом Bürger lich-an ti im pe ri a li stische 
Beiträge zur Im pe ri a li smus for schung, стр. 57–64).

57 J. Droz, Les ca u ses de la Pre miè re Gu er re mon di a le, Pa ris 1973.

58 I. Ge iss, Fischer-Kоntroverse, стр. 108–109, 145–146; F. Fischer, Јu li 1914, стр. 
70–73.
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јед ну бро шу ру у ко јој је оп ту жио Фи ше ра да ра за ра во љу не мач ке 

омла ди не да слу жи у ар ми ји, а за јед но с про фе со ром Бергштре се ром 

(Ar nold Bergsträsser), ко ји је пре да вао на уни вер зи те ту у Фрај бур гу, 

и с Рот фел сом, та да про фе со ром уни вер зи те та у Ти бин ге ну, за тра жио 

је од Ми ни стар ства спољ них по сло ва да спре чи Фи ше ро во пу то ва ње 

на уни вер зи те те у САД, по сле че га је ово ми ни стар ство ус кра ти ло Фи-

ше ру ина че већ одо бре на фи нан сиј ска сред ства.

Ипак, ту је био и крај ме ша њу по ли ти ке, че му узрок тре ба тра-

жи ти у од но си ма уну тра шњих сна га и у спољ ној по ли ти ци. О но вим 

при ли ка ма го во ри при мер да се за пад но не мач ка ам ба са да у Ва шинг то-

ну за ло жи ла да Фи шер оства ри свој пут у САД ка ко би се Аме ри кан ци 

мо гли уве ри ти да у Са ве зној Ре пу бли ци не по сто ји је ди но апо ло гет ска 

сли ка исто ри је.59 

У та да све ја чој Со ци јал де мо крат ској пар ти ји ја сна су би ла уве-

ре ња да тре ба це ни ти учи нак ка кав је био Фи ше ров,60 али су тог ми-

шље ња би ли и мно ги из ри вал ских стра на ка, као и све ве ћи број ис-

так ну тих љу ди у кул ту ри и све ши ри круг пу бли ци ста. Сна же ње ле ви-

чар ских рас по ло же ња ме ђу сту ден ти ма по ло ви ном ше зде се тих го ди на 

са мо је до при не ло де мо крат ској кли ми, ко ја је ди на по го ду је на уч ној 

ми сли о исто ри ји.

Упли та ње љу ди и уста но ва из по ли ти ке оста ло је спо ре дан део 

кон тро вер зе. Она је нај бит ни јим сво јим де лом и ина че те кла ме ђу исто-

ри ча ри ма и све ви ше је би ла струч на по са др жа ју.61 

Сâм Фи шер је то ме ве о ма до при нео, јер је био не по пу стљив и пре ма 

се би и пре ма дру ги ма; да кле, и пре ма они ма ко ји су га по др жа ва ли и пре-

ма они ма ко ји су га оспо ра ва ли, од но сно на па да ли, јер је зах те вао да се 

мо же и мо ра раз го ва ра ти је ди но на осно ву кри тич ког пре тре са ња из вор не 

исто риј ске гра ђе. И он је сво је опо нен те бу квал но за си пао до ка зи ма из 

из во ра и ти ме је не са мо да ље учвр стио сво ја гле ди шта у јав но сти не го је 

и це лу ди ску си ју учи нио за ви сном од ис тра жи ва ња, да кле, од зна ња. 

И Гер хард Ри тер је свој ра ни је за по че ти ци клус књи га по све ћен 

од но су ци вил них и вој них вла сти у не мач кој исто ри ји за вр шио ис тра-

жи вач ки за сно ва ним ре зул та ти ма о пи та њи ма Пр вог свет ског ра та.62 

59 F. Fischer, Ju li 1914, стр. 71.

60 Пред го вор из да њу Кан то ро ви це ве екс пер ти зе (вид. на по ме ну бр. 32) на пи сао 
је со ци јал де мо крат ски пр вак (Gu stav W. He i de mann).

61 Нај бо љи пре глед пр ве фа зе струч не кон тро вер зе пру жа збор ник: De utsche Kri-
egs zi e le 1914–1918, Eine Di skus sion, hg. von E. W. Graf Lynar, Frank furt a.M. 1964.

62 G. Rit ter, Sta at skunst und Kri egs hand werk, Das Pro blem des „Mi li ta ri smus“ in De-
utschland, 3–4, München 1964–1967. Фи ше ро ве оце не у: Der Er ste Wel tkri eg und 
das de utsche Geschichtsbild, стр. 238–254.
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На обе стра не ја ви ли су се уче сни ци у ди ску си ји ко ји су при ло жи ли 

сво је мо но гра фи је и збир ке гра ђе.63

И по ред то га што су се обе стра не усме ри ле на ис тра жи ва ња, 

у ме то до ло шком по гле ду су раз ли ке из ме ђу њих оста ле ве о ма ве ли ке, 

јер су „фи ше ров ци“ ис тра жи ва њи ма гра ди ли зна ња из ко јих су из во ди-

ли гле ди шта и ту ма че ња,64 док су „ан ти фи ше ров ци“ упор но на сто ја ли 

да дог му пот кре пе чи ње ни ца ма. Та ко се до го ди ло да су на Фи ше ро вој 

стра ни про ши ри ва ли до ка зе бит них те за и отва ра ли но ве те ме, чи ме 

су по сте пе но на ста ја ли усло ви да се ко рак не у са зна ња ко ја су но ва по 

ка кво ћи; на су прот ној стра ни су се по сте пе но мо ра ли од ри ца ти би ти 

дог ме, ма да су и из бор чи ње ни ца и по себ на гле ди шта и да ље под во-

ди ли под ту ма че ња усме ре на на по бољ ша ва ње сли ке о не гда шњој по-

ли ти ци Рај ха.

Ме ђу овим дру ги ма до шло је и до дру гих по сту па ка ко ји су под-

се ћа ли на не ке не ве се ле при ме ре из про шло сти. Го ди не 1958. је Гер лиц 

(Wal ter Görlitz) об ја вио днев ник ад ми ра ла Ми ле ра, али је Рел 1969. 

обе ло да нио да је Гер лиц из о ста вио сва она ме ста ко ја су по ка зи ва ла 

агре сив ност не мач ког вођ ства пред Пр ви свет ски рат.65 Од је се ни 1963. 

Ерд ман је по чео да на ја вљу је да ће Фи ше ро ве ре зул та те за јул 1914. 

пот пу но опо врг ну ти по мо ћу Риц ле ро вог днев ни ка.66 У Ерд ма но вој ре-

дак ци ји овај днев ник се ко нач но по ја вио 1972, али се по ка за ло да ни-

ка ко ни је реч о из во ру ко ји је до вољ но убе дљив да по љу ља оно што је 

твр ди ла су прот на стра на, ма кар да се те бе ле шке узму и изо ло ва но од 

оста ле гра ђе (у скло пу те оста ле гра ђе оне пре до ка зу ју не го опо вр га-

ва ју Фи ше ров учи нак).67 Али, пра во из не на ђе ње је тек сле ди ло. На кон 

па жљи вог кри тич ког ис тра жи ва ња Ерд ма но вог из да ња овог днев ни ка, 

63 Од збир ки до ку ме на та тре ба по ме ну ти: Ju li kri se und Kri eg sa u sbruch 1914, Eine 
Do ku men ten sam mlung, hg. von I. Ge iss, 1–2, Han no ver 1963–1964 (џеп но из да ње: 
München 1965); Der Fri e den sap pell Papst Be ne dikts XV, von 1. August 1917 und die 
Mittelmächte, hg. von W. Ste glich, Wi es ba den 1970; L’Al le mag ne et les problèmеs de 
la pa ix pen dant la pre miè re gu er re mon di a le: do cu ments ex tra its des ar chi ves de l’Of fi ce 
al le mand des Af fa i res étran gères, pu bliés par An dré Sche rer et Jac qu es Grun wald, 
1–3, Pa ris 1962–1976.

64  Леп пре глед Фи ше ро вих при ста ли ца и њи хо вих ре зул та та пру жа ју три збор-
ни ка ра до ва – пр ви по све ћен 65-ој, дру ги 70-ој и тре ћи 75-ој го ди шњи ци ро-
ђе ња Фри ца Фи ше ра: De utschland in der Welt po li tik des 19. und 20. Ja hr hun derts, 
hg. von I. Ge iss und B. J. Wendt, Düssel dorf 1973; In du stri el le Ge sellschaft und 
po li tisches System, Beiträge zur po li tischen So zi al geschic hte, hg. von D. Steg mann, 
B. J. Wendt und P. C. Witt, Bonn 1978; De utscher Kon ser va ti smus im 19. und 20. 
Ja hr hun dert, hg. von D. Steg mann, B. J. Wendt und P. Ch. Witt, Bonn, 1983.

65  J. C. G. Röhl, Zwei de utsche Fürste, стр. 13; I. Ge iss, Fischer-Kon tro ver se, стр. 181.

66  F. Fischer, Ju li 1914, стр. 49–54, 62–70, 73–113.

67 Kurt Ri e zler, Ta gebücher, Aufsätze, Do ku men te, hg. von K. D. Erd mann, Göttingen 1972.
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дво ји ца исто ри ча ра ко ја су ра ди ла не за ви сно је дан од дру гог, Фел нер 

(Fritz Fel lner) и Зе зе ман (Bernd Sösemann), утвр ди ли су да оно што је 

Ерд ман об ја вио као Риц ле ро ве бе ле шке за да не од 7. ју ла до 14. ав гу ста 

1914. ни је ори ги нал днев ни ка, не го са мо из вод (исти на, Риц ле ров) из 

ори ги на ла. Ти ме су се по сред но по че ле по твр ђи ва ти тврд ње по је ди на-

ца ко ји су већ од ра ни је са оп шта ва ли Фи ше ру да, с об зи ром на то шта 

го во ри Ерд ман, у ру ка ма из да ва ча по свој при ли ци ни је ори ги на лан 

из вор за да не пред Пр ви свет ски рат, по што је њи ма сâм Риц лер чи тао 

из свог днев ни ка бе ле шке за јул 1914, а до та да је њи хов са др жај гла сио 

упра во обрат но од оно га што са да го во ри Ерд ман, те је за то Рот фелс 

сво је вре ме но и са ве то вао пи сцу днев ни ка да га не об ја вљу је. У сва ком 

слу ча ју, по ка за ло се да је за јул и пр ву по ло ви ну ав гу ста 1914. Ерд ма-

но во из да ње овог из во ра не по у зда но.68

„Ан ти фи ше ров ци“, па и сâм Ри тер пред крај жи во та (умро је 

1967), од сту па ју ћи од по чет них ста во ва, свој глав ни на пор су ула га ли 

у то да до ка зу ју да су агре сив ни би ли са мо вој ни врх око ге не ра ла Лу-

ден дор фа и пан гер ма ни сти, да кле да је ци вил но вођ ство би ло ми ро-

љу би во, а по себ но он да шњи кан це лар Рај ха. У ме ђу вре ме ну се ја ви ла 

јед на са свим но ва гру па Фи ше ро вих опо не на та, мо дер ни јих схва та ња 

и гип ки јег при ла за, ко ју нај бо ље пред ста вља ју про фе со ри Хил гру бер 

(An dre as Hil lgru ber) и Мом зен (Wol fgang Mom msen), ко ји на сто је да 

раз ви је ни јим ту ма че њи ма про ту ма че чи ње ни це сло га ни ма „пре вен тив-

ни рат“, „ура чу на ти ри зик“, „по ли крат ски ха ос“ итсл., да кле те о ри ја-

ма ко је су све, упро шће но узе то, сво дљи ве на то да се при хва ти да је 

Рајх ишао у рат, али из ова ко и она ко об ја шње ног раз ло га са мо од бра-

не. Про фе сор Це хлин (Eg mond Zec hlin) је и да нас бли жи прет ход ној 

не го овој гру пи опо не на та.

Фи шер и са рад ни ци утвр ди ли су се на су прот обе ма овим гру па-

ма на гле ди шти ма: у ју лу 1914. вођ ство Рај ха је са мо тра жи ло по год-

ну тех ни ку об ја ве ра та, при кри ва ју ћи сво је на ме ре ми ро љу би во шћу; 

ак ци ја је по ла зи ла од Не мач ке и ни је би ла иза зва на осе ћа њем угро-

же но сти; ни је реч о кан це ла ру Рај ха, не го о дру штве ној ели ти и ње ној 

по ли ти ци; та да шња ра то бор ност је би ла са мо део кон ти ну и те та те жњи 

за свет ском мо ћи, ко ја се хте ла оства ри ти по це ну ра та и из ви ра ла је 

из уну тра шњег од но са сна га; тра ди ци о нал на ели та је ши ре њем и ја ча-

њем сво је др жа ве хте ла очу ва ти кон зер ва тив ни дру штве но-по ли тич-

ки си стем и ти ме сво је вођ ство. Фи шер ни чим не по ри че удео дру гих 

68  Но ви је ста ње рас пра ве око овог днев ни ка: B. Sösemann, Die Ta gebücher Kurt 
Ri e zlers, Un ter suc hun gen zu ihrer Ec hthe it und Edi tion, у: Hi sto rische Ze itschrift, 
1983, 2, стр. 327–369; K. D. Erd mann, Zur Ec hthe it der Ta gebücher Kurt Ri e zlers, 
Eine An ti kri tik, у: исто, стр. 371–402.
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сила у за о штра ва њу ме ђу на род них од но са кра јем 19. и по чет ком 20. 

ве ка, не го оче вид но прет по ста вља да је у епо хи им пе ри ја ли зма сва ко 

на свој на чин до при нео на стан ку при ли ка из ко јих је на стао оп шти рат; 

он је са мо, ка ко из рич но ис ти че, ис тра жи вач ки усме рен на по ли ти ку 

јед не си ле, што је иона ко пре бо га тог са др жа ја. Ипак, ова ква ис кљу-

чи ва усред сре ђе ност на је дан – исти на, из у зет но ва жан – део сло же не 

це ли не, оста вља про стор за не до у ми це, по што је не до вољ но уоч љи во 

де ло ва ње оп штих при ли ка то га раз до бља.

По чет ком на ше де це ни је као да има зна ко ва по ја ча ва ња кон тро-

вер зе. Оче вид но је да се на у ци ви ше не мо же на ме та ти ста ри мит у це-

ли ни, али да се не ке ње го ве те зе ипак об на вља ју у но вом об ли ку. Као 

да се и на овом при ме ру по твр ђу је да исто риј ска на у ка од но си мно ге 

по бе де над дог ма ти змом, али да рат с њим оста је тра јан. Сâм Фи шер, 

уоста лом, сма тра да сво ју ди ску си ју мо ра да на ста вља и у сво јих 76 

го ди на и да ље је ве о ма ак ти ван.

Су о ча ва ње са исто ри јом

У струч ном по гле ду је учи нак до са да шње кон тро вер зе уисти ну 

џи нов ски. Број би бли о граф ских је ди ни ца ко је су из ње на ста ле пе ње 

се на хи ља де, а мо но гра фијâ и те мат ских збор ни ка ра до ва на сто ти-

не; от кри ве на ко ли чи на но вих зна ња не пре глед на је, а про у че на су 

или отво ре на мно га ужа пи та ња. Под ути ца јем об у хват них и успе шних 

про у ча ва ња по ли ти ке не мач ког Рај ха, све ви ше се ис тра жу ју по ли ти ка 

и рат ни ци ље ви дру гих ве ли ких си ла у Пр вом свет ском ра ту, по себ но 

Ве ли ке Бри та ни је, а не што је ура ђе но и у по гле ду ци ље ва Аустро-Угар-

ске, Фран цу ске и Ру си је. Да нас ни ко ви ше не по ри че да је на ци стич ки 

ре жим имао ко рен у прет ход ним раз до бљи ма не мач ке исто ри је и да 

по сто ји кон ти ну и тет из ме ђу два свет ска ра та, али се о то ме са да го во-

ри ег закт ни је и са мно го ра зно вр сних иде ја, а има и са свим опреч них 

гле ди шта. Отво ре ни су но ви пу те ви ис тра жи ва ња и у то ку је тра га ње 

за ви шим ка кво ћа ма исто риј ских ре зул та та, уз по ве зи ва ње са ра ни јим 

до ме ти ма на под руч ју ис тра жи ва ња исто ри је дру штва.

Фи ше ров ре зул тат и под стрек ко ји је он дао да ле ко пре ва зи ла зе 

сáмо про ши ри ва ње и про ду бља ва ње зна ња о не мач кој, ти ме и о европ ској 

и свет ској исто ри ји у но ви јем раз до бљу. Оно што се због тог ре зул та та 

и око ње га зби ло пред ста вља при мер на ко јем се ла ко уоча ва да на у ка 

о исто ри ји, као – на рав но, на осо бит на чин – и све оста ле са став ни це 

кул ту ре, има, по ред исто ри је свог ме то да, те о риј ских прет по став ки 

и зна ња, та ко ђе сво ју по ли тич ку исто ри ју, ко ја ни ка ко ни је без ва жно-

сти за ње но по сто ја ње (ма да с тим зна че њем не би тре ба ло ни пре те-

ри ва ти). Уоча ва ње про бле ма ти ке о ве за ма исто ри о гра фи је с дру штвом, 
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по ли ти ком и иде о ло ги јом до зво ља ва да се схва ти онај по себ ни зна чај 
Фи ше ро вог учин ка за са вре ме на уна пре ђи ва ња зна ња о исто ри ји.

Ра ди раз у ме ва ња овог по себ ног учин ка, по треб но је за па зи ти да 
Фриц Фи шер не где већ у при ла зи ма свог ме то да тра га за ре ша ва њем 
два про блем ска пи та ња: пи та ња о кључ ном од но су исто ри ча ра пре ма 
про шло сти ко ји ис тра жу ју и пи та ња о од но су исто ри ча ра пре ма про-
шло сти стру ке ко јој при па да.

У пред го во ру књи ге По се за ње за свет ском мо ћи Фи шер је, као 
што смо већ на ве ли, ис та као да се на про у ча ва ње не мач ке по ли ти ке 
у Пр вом свет ском ра ту усме рио за то што је она ко нач но по ста ла исто-
ри ја, про шлост, тј. из гу би ла сво ју по ли тич ност, ко ју је ина че про ду-
же но има ла чи та вих че тврт ве ка на кон кра ја тог ра та. Ово гле ди ште 
по но вио је и Гајс у свом оп шир ном освр ту на ток „Фи ше ро ве кон тро-
вер зе“ до 1972. го ди не. Сâм на чин на ко ји је Фи шер ово ре као, а Гајс 
по но вио, до и ста на во ди на по ми сао да је реч о ста ром и пре ва зи ђе ном 
гле ди шту да је про шлост „не што што се нас не ти че“, ка ко је то Гај су 
и за ме рио Алф (Wil helm Alff), ње гов ко ле га са уни вер зи те та у Бре ме-
ну. Уко ли ко је Фи шер до и ста та ко и ми слио, мо гао се убр зо уве ри ти 
у су прот но ка да је из би ла и, по том, ка ко је те кла це ла кон тро вер за. Ме-
ђу тим, сви Фи ше ро ви ра до ви го во ре да је он у ис тра жи ва њу ове те ме 
ушао, а за тим и ис тра јао у на пор ној ди ску си ји (мо жда је до и ста бо ље 
ре ћи: бор би) са мо за то што је био ду бо ко уве рен да се та про шлост 
и те ка ко ти че Не ма ца, не мач ких су се да и це лог све та. За то ње гов ис-
каз са свим оче вид но има сво је дру го и ду бље зна че ње.

У оп штој исто ри ји мо дер не исто ри о гра фи је Фи шер ви ди два то ка 
– онај ко ји се за чи ње до бом про све ће но сти и чи ни ду го трај ну осно ви цу 
ис тра жи ва ња исто ри је пре све га у за пад ним зе мља ма (у Фран цу ској, 
Ве ли кој Бри та ни ји и САД), и онај ко ји из ви ре из ро ман ти зма и чи ни 
око сни цу исто ри о гра фи је Сред ње Евро пе (пре све га Не мач ке, тј. ду же 
вре ме и Са ве зне Ре пу бли ке Не мач ке). Ова два то ка схва та као са свим 
раз ли чи та и, ви ше од то га, ме ђу соб но опреч на. По пр вом је свет исто-
ри је не пре ки дан на пре дак, у ње му се ин си сти ра на при род ном пра ву, 
а нај бит ни ји са др жај исто ри је ви ди у дру штву; дру ги ток по ла зи од „не-
 по но вљи во сти и не за мен љи вој по себ но сти“ исто риј ских по ја ва и зби ва-
ња, ин си сти ра на ви со кој вред но сти др жа ве, а нај бит ни ји са др жај исто-
ри је ви ди у ис так ну тим по је дин ци ма. И је дан и дру ги пра вац на ла зе 
да је свр ха исто ри о гра фи је у по ли тич ко-иде о ло шкој ан га жо ва но сти, 
али је пра вац про све ће но сти кри тич ки, док је пра вац ро ман ти зма апо-
ло гет ски, по што пр ви са др жи де мо крат ске, а дру ги ан ти де мо крат ске 
по ли тич ке пре ми се. Из ри чи то или пре ћут но, оба за сту па ју гле ди ште 
да исто ри чар тре ба да слу жи сво јој зе мљи или др жа ви; исти на, по јед-
ни ма де мо крат ској, а по дру ги ма ауто ри та тив ној др жа ви.
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У слу ча ју пр вог про блем ског пи та ња, Фи шер се мо же тач но раз-

у ме ти ако се са гле да да он, у ства ри, на сто ји да, због иде о ло шке ак-

ту ел но сти и емо тив не по ли тич ке ве за но сти не мач ке јав но сти за Пр ви 

свет ски рат, опо ме не свог су на род ни ка да не тре ба про ду жа ва ти не-

гда шње бит ке, чи је је вре ме про шло и ко је по сто ји још је ди но у пси-

ха ма. У то ме ви ди услов да се не гда шњем вре ме ну мо же при ћи ум но 

и ис тра жи вач ки и за то је су шти на ова квог гле ди шта у на сто ја њу да се 

ство ре пси хо ло шки пред у сло ви ко ји су нео п ход ни исто ри ча ру да мо же 

до ћи до са зна ња. У слу ча ју дру гог про блем ског пи та ња, Фи шер на сто ји 

да не гу је кри тич ку свест о зна ча ју прет ход них исто риј ских то ко ва као 

о чи ње ни ци ко ја је та ко ђе ва жна за ства ра ње пси хо ло шких пред у сло-

ва ис тра жи ва ња: ра ни је на уч не вред но сти да ље по сто је као ва жна са-

став ни ца у ми сли ма исто ри ча ра и отуд по тре ба да се стал но про ве ра ва 

њи хо ва ва ља ност и упо тре бљи вост за ис тра жи ва ње. И јед ним и дру гим 

Фриц Фи шер, све стан ве за но сти исто ри ча ра за ши ре и уже окол но сти 

сво га жи во та, да кле и од ре ђе но сти исто риј ске на у ке соп стве ном про-

шло шћу, тра жи струч на идеј на по ла зи шта ко ја омо гу ћу ју но ва или по-

бољ ша ва ју ста ра са зна ња. По Фи ше ру, све ово је ва жно већ на пр вом 

ко ра ку, ка да се исто ри чар сре ће с пре бо га том ствар но шћу исто ри је и 

би ва при мо ран да пра ви из бор шта тре ба ува жи ти од оби ља ко је му 

се ну ди. „Су бјек ту ко ји са зна је“ на ме ће се из бор „ко (краљ, др жав ник, 

во де ћи при вред ник, фи ло зоф, пе сник, ру ко во ди лац стру ков ног са ве за, 

стра нач ки по ли ти чар, гла сач) или шта (при вред но, од но сно дру штве-

но уре ђе ње, уста но ве, ор га ни за ци је)“ тре ба да бу ду у сре ди шту ње го-

вих за ни ма ња, те он – да би ус пео да на пра ви ис пра ван из бор – мо ра, 

пр во, да бу де све стан пра ве вред но сти кри те ри ју ма ко ји му се на ме ћу 

из усло ва ко ји га окру жу ју.

У Фи ше ро вом ра ду и де лу по сто ји не што о че му он не го во ри 

по себ но, али што чи ни истин ску опре де љу ју ћу прет по став ку свих ње-

го вих струч них схва та ња. То је ис тра жи ва ње. Схва та ње про шло сти као 

пред ме та ко ји тре ба про у чи ти и свест о исто ри о граф ском на сле ђу мо-

ра ју да по слу же по ста вља њу те ме ља за до бар ис тра жи вач ки по сту пак. 

По Фи ше ру је нео п ход но пре ва зи ћи и не гда шњу по ли тич ност пред ме та 

про у ча ва ња и дог ма ти зам оба ра ни ја основ на исто ри о граф ска то ка да 

би се мо гло успе шно одо ле ва ти стра сти ма вре ме на у ко ји ма исто ри-

чар жи ви; а уко ли ко се ово по стиг не, он да сáмо ис тра жи ва ње ка зу је да 

тре ба про у ча ва ти и оне те ме ко је се ну де на пи та ње ко? и оне те ме ко је 

се по ја вљу ју на пи та ње шта?, али ипак с тим да су бит ни дру штве ни 

са др жа ји у исто ри ји. Дру га чи је ре че но, за Фи ше ра про шлост је нео п-

ход но про у ча ва ти, а не и по ли тич ки ту ма чи ти. И да ље, у про шло сти 

су ва жни и чо век и дру штво, али та ко што чо век, ина че де лат но би ће, 

не мо же би ти схва ћен из ван условâ свог вре ме на.
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Про из ла зи да се мо ра те жи ти са зна ва њу це ли не исто ри је, с тим 
да у прак си за да так об у хва та ња це ли не ре ша ва це ло куп на исто ри о-
гра фи ја, док по је дин цу исто ри ча ру при па да да ис тра жу је це ли ну ужег 
вре мен ског од се ка, од но сно те мат ског кру га ко јем се по све ћу је. Упра во 
за то да би ис тра жи ва ња ус пе ла, ис тра жи вач се не мо же под ре ђи ва ти 
окол но сти ма свог вре ме на, не го мо ра на сто ја ти да вред но сне си сте ме 
то га вре ме на или по ре зул тат плод но упо тре би или да их по ти сне. Ово 
под ра зу ме ва да уна пред при зна ти по ли тич ност про шло сти зна чи оп те-
ре ти ти ис тра жи ва ње то ли ко да то си гур но огра ни ча ва са зна ње, а мо же 
и да га оне мо гу ћи. Све на ве де но чи ни услов да се по стиг не основ на 
свр ха на у ке, да она у раз во ју сво га вре ме на уче ству је ши ре њем зна-
ња и на тај на чин до при но си пре ва зи ла же њу по сто је ћих огра ни че ња. 
Реч је о кон цеп ци ји на у ке ко ја је већ по прет по став ци ан га жо ва на, 
и то сво јим са мо стал ним учин ком на осно ву сво је раз ви је не са мо све-
сти. Да кле, на у ка о исто ри ји је по се бан де ла тан део вре ме на у ко јем 
по сто ји, а не са мо пу ко ору ђе сна га ко је се у том вре ме ну ме ђу соб но 
бо ре. Ни је реч о не чем дру гом, не го о по нов ном по вла че њу вред но сти 
на уч но сти као вр сте чо ве ко ве прак се.

Фи шер ни је те о ре ти чар, а кон тро вер за ко ју је иза звао са мо га 
је да ље на го ни ла на све ве ћа прак тич на ис тра жи ва ња. Уоста лом, већ 
се ње го во са зре ва ње као исто ри ча ра од и гра ло у вре ме ну кад се о ме-
то до ло шким, те о риј ским и фи ло зоф ским пи та њи ма исто риј ске на у ке 
мно го во ди ло ра чу на, јер је пре о вла да ва ло пра ви ло да исто ри чар „учи 
свој ме тод као за нат“ и при ме њу је га као за нат. Све ово се од ра зи ло 
и на Фи ше ро ве ре зул та те: они су, пре све га, са оп ште ни по сред ством 
чи ње ни ца, на рав но спле те них у по ја ве и про це се ко ји да ље гра де са-
др жај ну об ра ду це ли не. Али, на дру гој стра ни, Фи шер је сво јом ис тра-
жи вач ком прак сом из гра дио и по ка зао мре жу по ла зи шта по ко ји ма 
је мо дер на исто риј ска на у ка успе шно ору ђе са зна ва ња све та. Зна чај 
тих по ла зи шта не мо же би ти ума њен ти ме што је њи хов тво рац мо гао 
учи ни ти ма ње не го што мо гу – и већ чи не – они ко ји су с по ста вље-
них осно ва у при ли ци да кре ну но вим пу те ви ма и ка но вим на уч ним 
ме та ма. Ово ме је сâм Фи шер из у зет но до при нео, јер је под ста као да 
се по сред ством са вр ше ни јих зна ња чо век по у зда ни је упо зна је са сво-
јом исто ри јом, а дру штве на за јед ни ца су о ча ва с про шлом ствар но шћу 
и ти ме се би омо гу ћа ва да да ље ко рак не пре ко дог мат ских спре га ко је 
спу та ва ју и ми шље ња и осе ћа ња.



Hereticus, 1–2/2015

250

ПОВОДОМ ШЕЗДЕСЕТ И СЕДАМДЕСЕТ ГОДИНА 
ОД AТЕНТАТА

Њујорк тајмс, 27. мај 1973.

Рејмонд Х. Андерсон

ЗАВЕРЕНИК ИЗ 1914. ПРИСЕЋА СЕ 

 САРАЈЕВСКОГ АТЕНТАТА-УБИСТВА*1

[чланак је илу стро ван сли ком на вр ху, иза ко је сле ди текст: Над-

вој во да Фра ња Фер ди нанд ка ко на пу шта згра ду Се на та у Са ра је ву 28. 

ју на 1914. Не што ка сни је је уби јен.]

[у члан ку се на ла зи фо то гра фи ја с об ја шње њем: Др Ва со Чу бри-

ло вић као ђак, око 1914.]

Реј монд Х. Ан дер сон (Raymond G. An der son),

спе ци јал но за Њу јорк тајмс

Бе о град, Ју го сла ви ја, 26. ма ја. Ва со Чу бри ло вић је 1914. био сла-

ба шан се дам на е сто го ди шњи уче ник с ве ли ким за ни ма њем за исто ри ју. 

Те го ди не, 28. ју на, уче ство вао је у до га ђа ју ко ји је про ме нио ток исто-

ри је, у атен та ту-уби ству на над вој во ду Фра њу Фер ди нан да, пре сто ло-

на след ни ка Аустро-Угар ске.

Го то во шест де се тле ћа ка сни је он и да ље из у ча ва за мр ше ну исто-

ри ју бал кан ских др жа ва као ди рек тор че ти ри го ди не ста рог Бал ка но-

ло шког ин сти ту та Срп ске ака де ми је на у ка.

У јед ном од рет ких ин тер вјуа, др Чу бри ло вић се не дав но при се тио 

ка ко су се он и не ко ли ци на дру гих мла дих срп ских на ци о на ли ста за ве-

ри ли да из вр ше атен тат-уби ство на над вој во ду не би ли убр за ли осло-

бо ђе ње Ју жних Сло ве на од аустро у гар ске пре вла сти. Уби ство над вој во-

де то ком по се те Са ра је ву по кре ну ло је [to uc hed off] Пр ви свет ски рат.

„Ми мла ди љу ди би ли смо део на ци о нал но о сло бо ди лач ког по-

кре та ко ји је по чео у XIX ве ку“, ка же он. „Зна ли смо да ни је мо гу ће 

по ра зи ти моћ ну др жа ву по пут Аустро-Угар ске ми ро љу би вим сред стви-

ма. Је ди ни на чин да се по стиг не про ме на би ло је на си ље.“

Аустро-Угар ска је 1908. анек ти ра ла Бо сну и Хер це го ви ну, раз-

бе снев ши су сед ну Ср би ју.

* Raymond H. Anderson, „1914 Conspirator Recalls Sarajevo Assassination“, The 
New York Times, May 27, 1973.
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Др Чу бри ло вић је осу ђен на 16 го ди на за тво ра за уло гу у атен-
та ту-уби ству, али је осло бо ђен 1918, по окон ча њу Пр вог свет ског ра та 
и про па сти Аустро-Угар ске.

Из олу пи на цар ства, Хр ват ска, Сло ве ни ја и Бо сна и Хер це го ви-
на при дру жи ле су се Ср би ји и Цр ној Го ри да би обра зо ва ле Кра ље ви ну 
Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, ка сни је Ју го сла ви ју.

Др Чу бри ло вић ка же да су он и дру го ви у пот пу но сти оче ки ва ли 
да ће атен тат-уби ство иза зва ти рат. За пра во, то је и би ла ње го ва свр ха.

„Ис ку ство на Бал ка ну нас је на у чи ло да се др жа ва мо же ро ди-
ти у ра ту, а да је рат мо же и уни шти ти“, ка же он. „Ми смо же ле ли да 
уни шти мо Аустро-Угар ску.“

У до би од 76 го ди на др Чу бри ло вић има сна жан глас, се ћа ње ко је 
је до бро, осим на уз гред не по је ди но сти, и на уч но вла да ње. Фо то граф-
ске ко пи је срп ских при ту жби Аустро у гар ској мо нар хи ји из XIX ве ка 
сто је на го ми ла не ви со ко на ње го вом сто лу. 

Као и дру ги мла ди Ср би, др Чу бри ло бић је био при пре мљен за 
за твор или по гу бље ње, али ни је био спре ман да уби је чо ве ка.

По глед на над вој во ди ну су пру гу Со фи ју ка ко се ди те сно уз ње га, 
у отво ре ном ауто мо би лу, спре чио је мла ди ћа да ис па ли из пи што ља 
„бра у нинг“ или да ба ци бом бу ко ју је но сио.

Дру ги ме ђу атен та то ри ма-уби ца ма дуж реч не оба ле Апе ло вог 
бу ле ва ра, ују тро 28. ју на, су здр жа ли су се услед при су ства Со фи је или 
ма се по сма тра ча. 

Са мо су дво ји ца из вр ши ла ми си ју. Не дељ ко Ча бри но вић је за ви-
тлао бом бу без успе ха, а Га ври ло Прин цип је ру ком ко ја је по дрх та ва ла 
ис па лио два хи ца и убио и над вој во ду и ње го ву су пру гу.

„Мој брат Вељ ко био је ме ђу тро ји цом ко је су Аустри јан ци обе-
си ли“, ка же др Чу бри ло вић. „Про вео сам ви ше од че ти ри го ди не у за-
тво ру, укљу чу ју ћи и две го ди не у вој ном за тво ру из ван Бе ча.“

Др Чу бри ло вић је на гла сио ка ко не ве ру је да су он и дру ги из 
„Мла де Бо сне“, те ро ри стич ке ор га ни за ци је, би ли узрок Пр вог свет ског 
ра та, с ми ли о ни ма мр твих.

„Из би ја ње ра та ни је има ло ни шта с по је дин ци ма“, ка же он. „Рат 
је имао ду бо ке ко ре не, укљу чу ју ћи раз ди ру ће ефек те бр зе ин ду стри-
ја ли за ци је у ста ром фе у дал ном дру штву.“

По пу шта њу из за тво ра 1918, др Чу бри ло вић се вра тио у Бе о град 
и сту ди рао исто ри ју. Пре да вао је че тр де сет го ди на на Уни вер зи те ту 
у Бе о гра ду, уз пре кид од осам на ест ме се ци у кон цен тра ци о ном ло го ру 
то ком не мач ке оку па ци је Ју го сла ви је у Дру гом свет ском ра ту.

По сле ра та ра дио је у вла ди мар ша ла Ти та као ми ни стар шу мар-
ства, а ка сни је се вра тио да пре да је исто ри ју.



Hereticus, 1–2/2015

252

Њујорк тајмс, 30. март 1979.

СА РА ЈЕ ВО НА ЗДРА ВЉА АТЕН ТА ТО РУ-УБИ ЦИ, 

АЛИ РАС ПРА ВЉА О ЕТИ ЦИ ЧИ НА*2

Мал колм В. Бра ун (Mal colm W. Brow ne),

спе ци јал но за Њу јорк тајмс

[у сре ди ни члан ка на ла зи се сли ка са сле де ћим тек стом ис под: Слу-

жбе ни ци из ван му зе ја у Са ра је ву ко ји је уста но вљен 1955. за сме штај 

ства ри ко је под се ћа ју на Га ври ла Прин ци па, сту ден та ко ји је ис па лио 

пуц ње што су уби ли кра љев ски пар.]

[слика с ле ген дом: Га ври ло Прин цип, сли кан по сле атен та та-уби-

ства. За то што му је би ло са мо 18 го ди на, ни је обе шен.]

Са ра је во, Ју го сла ви ја, 24. мар та. Уз пла но ве ко ји на пре ду ју за 

но ви филм о атен та ту-уби ству из 1914. ко ји је до нео стал но чу ве ње 

овом древ ном и сли ко ви том ме сту, по је ди ни гра ђа ни Са ра је ва се по но-

во хва та ју уко штац с мо рал ним пи та њи ма по ли тич ког уби ства. Упра во 

је атен тат-уби ство на овом ме сту 28. ју на 1914 – жр тве су би ли над-

вој во да Фра ња Фер ди нанд, аутро у гар ски пре сто ло на след ник, и ње го ва 

су пру га Со фи ја – убр зао Пр ви свет ски рат.

Пре ма Вељ ку Бу ла ји ћу, ју го сло вен ском про ду цен ту овог фил ма, 

прет ход ни фил мо ви о атен та ту-уби ству би ли су „ро ман ти зо ва ни по-

слов ни по ду хва ти“. Овај ће, у су шти ни, на сто ја ти да оправ да атен тат-

уби ство и при ка за ће за ве ре ни ке као „љу де ко ји су би ли и оста ју ра ни 

гла сни ци са вре ме ног ре во лу ци о нар ног раз во ја“.

Филм, још без на зи ва, има прéћу тан бла го слов во ђа Ко му ни стич-

ке пар ти је, ма да је ја сно да њих и да ље му чи пи та ње да ли је атен тат-

уби ство оправ дан као по ли тич ко сред ство.13

Атен тат-уби ство из 1914. из ве ла је гру па по зна та као по крет „Мла да 

Бо сна“, ко ји се за ла гао за не за ви сност Бо сне и Хер це го ви не од Аустри-

је, а ко ји је имао бли ске ве зе са су сед ном Ср би јом, та да не за ви сном.

На дан у ко јем је би ло не у спе шних по ку ша ја да се из вр ши атен-

тат-уби ство на над вој во ду, ње го ва ко ла су на чи ни ла на гли за о крет 

* Mal colm W. Brow ne, „Sa ra je vo Ha ils As sas sin De ba tes Et hics of Deed“, The New 
York Ti mes, March 30, 1974. 

1 Филм је сни мљен 1975, у ре жи ји Вељ ка Бу ла ји ћа, под на сло вом „Атен тат у 
Са ра је ву“, и на сло вом на ен гле ском „The Day that sho ok the World“ („Дан ко ји 
је по тре сао свет“), са ни зом за пад них глу ма ца. Њу јорк тајмс је дао уз др жан 
при каз фил ма две го ди не ка сни је, на звав ши га „ста рин ским фил мом“: A. H. 
We i ler, „Aten tat u Sa ra je vu (1975) – ‘The Day that sho ok the World’, a Qu a int 
Film“, The New York Ti mes, Ja nu ary 24, 1977 (прим. прев.).
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у ули ци ко ја иде дуж ре ке Ми љац ке, ка да су, слу чај но, на ле те ла на јед-

ног од за ве ре ни ка, Га ври ла Прин ци па, осам на е сто го ди шњег сту ден та.

Умро у аустриј ском за тво ру

Због до би у ко јој је био Прин цип ка да је ис па лио хи це ко ји су 

уби ли вла дар ски пар, из бе гао је смрт ве ша њем, ко ја је од ме ре на ње-

го вим дру го ви ма за ве ре ни ци ма. Умро је од ту бер ку ло зе у аустриј ском 

за тво ру 1918, у да на шњој Че хо сло вач кој. 

Аустро-Угар ска је ис ко ри сти ла ин ци дент као из го вор да се по-

кре не про тив Ср би је, ко ја је би ла по ве за на у сло же ни си стем са ве за 

ко ји је убр зо це лу Евро пу уплео у рат. 

На кра ју Дру гог свет ског ра та мар шал Ти то и ње го ви пар ти за ни 

од лу чи ли су да ода ју по част атен та то ру-уби ци та ко што су мост где се 

уби ство до го ди ло на зва ли Прин ци пов мост. Му зеј је отво рен 1953. на 

углу где се пуц ња ва до го ди ла, а сто пе су из ли ве не у бе то ну на тро то а-

ру да по ка жу где је овај атен та тор-уби ца ста јао ка да је пу цао.

Му зеј је обич но ис пу њен ју го сло вен ским ту ри сти ма, а из гле да 

да мла ди љу ди из Са ра је ва још сма тра ју Прин ци па за на ро чи тог хе ро-

ја. По се ти о це ко је фо то гра фи шу ње го ве ме мо ра би ли је ве ро ват но ће 

по здра ви ти мно ге гру пе на из глед бес по сле не омла ди не ши ром гра да.

Дру ги ни су та ко уве ре ни. Јед на же на се се ћа да је ње на мај ка, 

на коб ни дан, жи ве ла упра во пре ко пу та уске ре ке ко ја де ли град и да 

је по ку ша ла да оста не по да ље док су аустриј ске тру пе раз лу па ле ве-

ли ки део Са ра је ва. 

„За пра во, це лој на шој по ро ди ци је би ло жао због атен та та-уби-

ства, јер је он от по чео Ве ли ки рат“, ка же она, „а Аустри јан ци су ре гру-

то ва ли мог уја ка и он је по ги нуо у бор би с Ру си ма.“

Др Мар ко Шу нић, пот пред сед ник Из вр шног ве ћа Бо сне и Хер-

це го ви не и глав ни ов да шњи ко му ни стич ки во ђа, о уби ству је у јед ном 

ин тре вјуу ре као: „По не кад жа ли мо што нас љу ди зна ју по атен та ту-

уби ству и ми сле о Са ра је ву као о не бе збед ном ме сту где мо гу да бу ду 

уби је ни ше фо ви др жа ва. Али, као аустриј ска ко ло ни ја Бо сна је има ла 

ве о ма ви со ку сто пу не пи сме но сти, а ње ни при род ни ре сур си су ек пло-

а ти са ни на ко ло ни јал ни на чин. У та квој си ту а ци ји ни је мо гао да се на-

ђе дру ги лек, а мла ди љу ди су пред у зе ли из вр ше ње атен та та-уби ства.“

Упи тан зар не би ова кво ра су ђи ва ње оправ да ло све чи но ве по-

ли тич ког те ро ри зма, уљу чу ју ћи и оне ко је вр ше па ле стин ски ге рил-

ци, од го во рио је: „Ре во лу ци о нар ни по кре ти не пра шта ју по је ди нач не 

чи но ве те ро ри зма. Те ро ри зам је по след ње при бе жи ште мла дих љу ди 

ко ји су из гу би ли илу зи је и не мо гу да по стиг ну ци ље ве на дру ги на чин.
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Би ло је не ко ли ко та квих при ме ра у исто ри ји Са ве за ко му ни ста 
Ју го сла ви је. Са вез ни ка да ни је одо брио та кве чи но ве, ма да иде ја по је-
ди нач не жр тве за не ку ствар не мо же да по мог не, али иза зи ва ди вље-
ње. Чак и да нас на ше мла де љу де на дах њу је Прин цип.“

‘Очај нич ки чи но ви’

„Што се ти че Па ле стин ског осло бо ди лач ког по кре та“, на ста вио 
је, „лич но не одо бра вам те ро ри зам, али чи но ве па ле стин ских ге ри ла ца 
по сма трам као очај нич ке чи но ве. Ка да би би ло по ли тич ких ре ше ња, 
не би би ло та квих чи но ва.“

По ред фил ма ко ји се пра ви за јед нич ки са Че хо сло вач ком, пла но-
ви за ше зде се то го ди шњи цу укљу чу ју пра вље ње спо ме ни ка од за тво ра 
у ко јем је Прин цип умро. 

Обе леж ја Са ра је ва ко ја се ме ња ју чи не га сло же ним ме стом за 
про из вод њу фил ма у исто риј ском окви ру. Ме сто с че тврт ми ли о на љу-
ди оки ће но је за ста ва ма кон гре са Ко му ни стич ке пар ти је Бо сне и Хер-
це го ви не. Ви со ке стам бе не згра де ни чу да убла же озби љан не до ста так 
стам бе ног про сто ра. Улич ни ауто мо би ли на пра вље ни у Аме ри ци тут ње 
ули цом ко јом су се над вој во да и ње го ва же на во зи ли у смрт.

Му сли ман ска же на – му сли ма ни пре о вла да ва ју у ста нов ни штву 
– по сма тра при ли ке с уз бу ђе њем.

„Тек не дав но љу ди су по че ли да схва та ју да ове но ве ру жне згра-
де тре ба да се др же из ван цен тра гра да, а са да је го то во ка сно за то“, 
ка же она. „Они по не кад по ку ша ва ју да об но ве ства ри на ста ри на чин 
и увек то ура де по гре шно. Про дав ни це у тур ском сти лу су по гре шне, 
по гре шан је на чин ка ко за ме њу ју кал др му по сле пре ко па ва ња ули ца.“

Ужи так за око

Мо жда има за мер ки, али су град и ње го ва око ли на ужи так за око. 
Ра но про ле ће је пла ни не ко је окру жу ју Са ра је во пре кри ло про цве та лим 
во ћем и цве ћем. А ули це гра да, ста ре џа ми је и ба за ри јед на ко су сли-
ко ви то пре ле пи као и дру ги у све ту. С ту ри сти ма, по себ но Нем ци ма, 
ко ји ће уско ро на ви ра ти с но вом се зо ном, ка зан џи је ра де да но ноћ но 
да за вр ше лет ње снаб де ва ње јеф ти ним укра си ма. 

Мла ди љу ди се сти ска ју по ули ца ма и тр го ви ма ста рог гра да, ко-
ји су то ли ко зби је ни за ту ма ра ње, ку по ви ну и кре та ње да ауто мо би ли 
не мо гу да про ђу. Тр го ви, ка фи ћи и ре сто ра ни с ра жњи ћи ма из гле да ју 
јед на ко пу ни усред по дне ва као и но ћу. Очи гле д но је да је не за по сле-
ност ов де те жак про блем, као што је и дру где у Ју го сла ви ји.

Ипак, из гле да да куп ци има ју мно го да по тро ше за оде ћу у мо ди 
ко ја се про да је у бу ти ци ма, у пре ра ђе ном тур ском скла ди шту из XVI 
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ве ка и у дру гим от ме ним рад ња ма, а љу ди до бро је ду и пи ју. Упр кос 

све ве ћим те шко ћа ма са за га ђе њем ва зду ха, они и да ље ужи ва ју да се-

де по крај ре ке и да гле да ју за ла зак сун ца иза ста рих зи до ва и мо сто ва.

„Ни ка да не ће мо по ста ти бо га ти док жи ви мо ов де“, ка же мла да 

же на, „али мо же те ли за ми сли ти леп ше ме сто да се бу де си ро ма шан?“

Тајмс, 28. јун 1974.

Ијан Мак до налд (Iain Mac do nald)

СА РА ЈЕ ВО: КА ДА ЈЕ ТИ НЕЈ ЏЕР С ПИ ШТО ЉЕМ 

ПО СЛАО СВЕТ У РАТ*4 

Аустро у гар ско цар ство би ло је већ 1914. осу ђе но на 

смрт. Би ло је зре ло да се сáмо уру ши. Због то га су срп ски 

по ли ти ча ри же ле ли да одр же мир и би ли про тив на си ља. 

На жа лост, би ли смо мла ди и у жур би.

На да на шњи дан пре ше зде сет го ди на у гра ду Са ра је ву, у да на-

шњој Ју го сла ви ји, ску пи на ти неј џе ра је из вр ши ла атен тат-убиство на 

над вој во ду Фра њу Фер ди нан да, пре сто ло на след ни ка Аустро у гар ског 

цар ства, и на ње го ву су пру гу Со фи ју. Упра во је овај чин учи нио Пр ви 

свет ски рат не из бе жним.

Атен та то ри-уби це су при па да ли гру пи фа на тич них ју жно сло вен-

ских на ци о на ли ста, по кре ту „Мла да Бо сна“. Они су же ле ли не за ви сност 

за сло вен ску по кра ји ну Бо сну и Хер це го ви ну, ко ју је 1908. анек ти ра ла 

Аустро-Угар ска, по што су јој је Тур ци би ли пре да ли пре ма Бер лин ском 

спо ра зу му из 1878. 

Је дан од не ко ли ко пре жи ве лих де лат ни ка Мла де Бо сне је  г. Рат ко 

Па ре жа нин, пен зи о ни са ни ју го сло вен ски ди пло ма та ко ји са да жи ви у 

Мин хе ну, а ко ји је про вео мно ге го ди не у ис тра жи ва њу до га ђа ја из ју на 

1914. Он је упра во об ја вио сво ју ана ли зу у књи зи под на сло вом Мла-

да Бо сна и Пр ви свет ски рат (об ја вље н на срп ско хр ват ском од стра не 

пред у зе ћа „Искра“ [I skra Ver lag] у Мин хе ну).15

Г. Па ре жа нин има до бар раз лог за ве ли ко ин те ре со ва ње. Он је, 

по сле атен та та-убиства, осу ђен на смрт, али је, по што је био мла ђи од 

20 го ди на, ње го ва ка зна убла же на. Ње гов отац, пра во слав ни све ште-

ник, био је обе шен, као и оста ре ли де да. Ка да је ба ба са зна ла ове ве-

сти, из вр ши ла је са мо у би ство у за тво ру.

* Iain Mac do nald, “Sa ra je vo: When a te e na ger with a gun sent the world to war”, 
The Ti mes, No. 59125, Ju ne 28, 1974, p. 18, a, b, c.

1 Рат ко Па ре жа нин, Мла да Бо сна и Пр ви свет ски рат, Искра, Мин хен 1974, стр. 
459 (прим. прев.).
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И са да кре пак и ак ти ван (77), г. Па ре жа нин по сма тра Са ра јев ски 

атен тат-убиство дру га чи јим очи ма не го ка да је био мла ди на ци о на ли-

ста. „Про тив сам свих об ли ка уби ста ва“, ре као је у свом ма лом мин-

хен ском ста ну, за тр па ном фо то ко пи ја ма до ку ме на та ко је је ис ко пао из 

зва нич них аустриј ских и не мач ких ар хи ва. „По мом гле ди шту, Аустро-

у гар ско цар ство би ло је већ 1914. осу ђе но на смрт. Би ло је зре ло да се 

сáмо уру ши. Срп ски по ли ти ча ри су нам стал но то го во ри ли. Би ли су 

про тив на си ља и је ди но су же ле ли да одр же мир с Аустро-Угар ском, 

јер су би ли убе ђе ни да ће се она, у сва ком слу ча ју, рас па сти. Не са мо 

ми, већ и Че си, Сло ва ци, По ља ци и Ру му ни же ле ли су сло бо ду. На жа-

лост, би ли смо ве о ма мла ди и не стр пљи ви у жур би.“

По ро ди ца г. Па ре жа ни на жи ве ла је у се лу Ла ства у Бо сни и Хер-

це го ви ни. Ка да му је би ло 16 го ди на, иле гал но је оти шао у Ср би ју 

и по ха ђао сред њу шко лу у Бе о гра ду. У пре сто ни ци Ср би је де лио је со бу 

с још дво ји цом Бо са на ца. Је дан је био Га ври ло Прин цип, осам на е сто-

го ди шњи сту дент ко ји ће ис па ли ти фа тал не хи це ка да се над вој во дин 

ауто мо бил окре нуо из ван Град ске већ ни це у Са ра је ву. 

„Кра јем ма ја за вр шио сам ис пи те за ше сти раз ред и тре ба ло је да 

се вра тим ку ћи“, при се ћа се г. Па ре жа нин. „Прин цип ме је пра тио до 

ре ке Са ве, ко ја је раз два ја ла Ср би ју од Аустро-Угар ске, да се по здра ви. 

Пре не го што смо се рас та ли, дао ми је до пи сни цу с бе ле шком на њој 

и за мо лио ме да је пре дам јед ном чо ве ку у Са ра је ву.

Ре као ми је да за пам тим по ру ку, у слу ча ју да бу дем ухап шен, 

а кар та пад не у аустриј ске ру ке. На њој је пи са ло: ‘Уско ро до ла зим 

с при ја те љи ма у Са ра је во и до не ћу оне књи ге са мном.’“

За пра во, мла ди Па ре жа нин, ко ји ни је имао па сош, за др жан је 

од мах по што је сти гао на дру гу стра ну ре ке и ле жао је у за тво ру три 

да на. Ме ђу тим, Аустри јан ци ни су про на шли кар ту. Он ју је са крио 

у ци пе ла ма. У Са ра је ву је про на шао чо ве ка на ко јег је упу ћен за кон-

такт – Бо ри во ја Јев ти ћа, ка сни је ис так ну тог пи сца.26 

„Би ло је се дам ују тро, а он је још био у кре ве ту“, ре као је г. Па-

ре жа нин. „Про чи тао је кар ту, на сме јао се и ста вио је под ја стук.“

По сле ра та је од Јев ти ћа са знао да су „оне књи ге“ би ле оруж је 

и опре ма ко је су Прин цип и при ја те љи на ме ра ва ли да ис ко ри сте у 

2 Бо ри во је Јев тић (1894–1959), књи жев ник и ре ди тељ. Због бли ско сти с „Мла-
дом Бо сном“ осу ђен је 1915. на три го ди не за тво ра. Био је дра ма тург На род-
ног по зо ри шта у Са ра је ву (1920–1941). По сле Дру гог свет ског ра та жи вео је 
у Шап цу, а по след ње го ди не про вео је у Са ра је ву. На пи сао је де ло Са ра јев ски 
атен тат. Се ћа ња и ути сци (Са ра је во, 1923). Овим де лом и бро јим но вин ским 
на пи си ма ути цао је фор ми ра ње Прин ци по вог кул та у ме ђу рат ној Ју го сла ви ји. 
Оп ту жио је Ча бри но ви ћа и Да ни ла Или ћа за сла бо др жа ње пред су дом, што 
је ка сни је од ба цио Вла ди мир Де ди јер у сво јој сту ди ји (прим. прев.).
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на па ду на над вој во ду – че ти ри пи што ља „бра у нинг“, шест бом би, ма-
па Бо сне, 150 ди на ра и ста кле на бо чи ца отро ва ко ји су при ба вље ни из 
срп ског др жав ног ар се на ла.

Па ре жа нин 28. ју на ни је био у Са ра је ву, већ у род ном се лу. „Пр ва 
на зна ка је би ла ка да смо ви де ли по ди за ње цр них за ста ва на аустриј-
ској ка сар ни пре ко пу та на ше ку ће“, ре као је. „Он да је до шла на ша 
уда та се стра и ре кла нам ка ко је чу ла да је Фра ња Фер ди нанд уби јен 
у Са ра је ву и да је не ки чо век из Гра хо ва ухап шен. Та да сам по у зда но 
знао да је то Прин цип.“

Два да на ка сни је ухап ше ни су Па ре жа нин и отац. По то њи је по-
гу бљен 12. ав гу ста због скри ва ња оруж ја. „Он је пре дао пи штољ“, ре као 
је г. Парeжанин, „али је пот пу но за бо ра вио на ста ри ка ра бин у зи ду 
ку ће, а они су га на шли.“

Аустри јан ци су стре ља ли ви ше од 80 бо сан ских на ци о на ли ста, 
укљу чу ју ћи и две же не, али су би ли по бор ни ци ле гал но сти и, по пут 
Па ре жа ни на, пе то ри ци мла дих чла но ва во да атен та то ра-уби ца из ре-
кли су за твор ске ка зне у ра спо ну од 13 до 20 го ди на. Прин цип је умро 
у за тво ру.

„Прин цип“, ре као је г. Па ре жа нин, „ни је имао пој ма да ће ис ход 
атен та та-уби ства би ти рат. Ни сам ни ја. Али, се ћам се да је мој отац 
од мах ре као: ‘Са да мо же да се де си би ло шта, па чак и рат.’ На осно ву 
аустро у гар ских и не мач ких до ку ме на та ко је сам про у ча вао ја сно је да 
од го вор ност за рат ле жи у овим зе мља ма. Аустро-Угар ска је по ку ша ла 
да од го вор ним учи ни Прин ци па, што је глу по.“

Г. Па ре жа нин на гла ша ва да су атен та то ри-уби це из 1914. ве о ма 
дру га чи ји од по ли тич ких те ро ри ста из 1974.

„На жа лост, да на шње на си ље по при ма нај го ри об лик. Но вац игра 
уло гу, а мно ги те ро ри сти су до бро пла ће ни. Прин цип је био ве о ма 
дру га чи ји. Ње га су на дах њи ва ли хе ро и зам и љу бав пре ма соп стве ној 
зе мљи, и био је спре ман да умре. Би ли су си ро ма шни, али иде а ли-
сти. Ка да сам тог да на на пу штао Прин ци па на ре ци, за мо лио ме је, 
ако могу, да из дво јим та да шњи из нос од шест пе ни ја ка ко би мо гао да 
себи ку пи оброк.“
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 Политика, 28. jун 1974.

ШЕЗДЕСЕТОГОДИШЊИЦА САРАЈЕВСКОГ АТЕНТАТА*7

Да нас, 28. ју на, на вр ша ва се 60 го ди на от ка ко су у Са ра је ву ре во-
лу ци о на ри оку пље ни у ор га ни за ци ји „Мла да Бо сна“, из вр ши ли атен тат 
на аустро у гар ског пре сто ло на след ни ка Фер ди нан да. То је био њи хов 
про тест про тив по ро бљи вач ке им пе ри ја ли стич ке по ли ти ке аустро у-
гар ске ца ре ви не ко ја је би ла нај вид ни је ма ни фе сто ва на и по твр ђе на 
анек си јом Бо сне и Хер це го ви не 1908. го ди не.

Мла до бо сан ци су сво јим хе рој ским чи ном ка за ли це лом све ту 
да ни јед на це на ни је ве ли ка ка да је у пи та њу бор ба за сло бо ду. Га ври ло 
Прин цип и ње го ви дру го ви да ли су све тао при мер бу ду ћим по ко ле њи-
ма ко ја су, по том, њи хо ве на ци о нал не и со ци јал не иде је и оства рила 
у на шој со ци ја ли стич кој ре во лу ци ји.

[На сре ди ни члан ка је сли ка са су ђе ња и пот пи сом: „Са су ђе ња 
уче сни ци ма са ра јев ског атен та та“]

На сли ци: мла ди ре во лу ци о на ри на су ђе њу у Са ра је ву. Га ври ло 
Прин цип је у сре ди ни, с ру ка ма пре кр ште ним на гру ди ма. Као што се 
зна, Аустро-Угар ска је овај атен тат ис ко ри сти ла за об ја ву ра та Ср би ји 
што је до ве ло до по чет ка I свет ског ра та. 

* „Шездесетогодишњица сарајевског атентата“, Политика, 28. јуни 1974, стр. 9.
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Политика, 28. јун 1984.

Поводом 70–годишњице сарајевског атентата

ИЗГОВОР ЗА ПОЧЕТАК СВЕТСКОГ РАТА (1)

Да нас се на вр ша ва 70 го ди на од са ра јев ског атен та та ко ји су 28. 
ју на 1914. го ди не из вр ши ли Га ври ло Прин цип и ње го ви дру го ви про-
тив аустро у гар ског пре сто ло на след ни ка над вој во де Фра ње Фер ди нан-
да. Том при ли ком ме так на ме њен по гла ва ру Бо сне и Хер це го ви не ге-
не ра лу Оска ру По ћо ре ку усмр тио је прин це зу Со фи ју Ко тек, су пру гу 
над вој во де Фер ди нан да.

Кад су мла ди бо сан ско хер це го вач ки ре во лу ци о на ри од лу чи ли да 
уби ју Фра њу Фер ди нан да, при ли ком ње го вог про пу то ва ња кроз Са ра-
је во у ис точ ну Бо сну, где је тре ба ло да при су ству је вој ним ма не ври ма, 
у знак про те ста про тив ко ло ни јал ног по ло жа ја Бо сне и Хер це го ви не, 
ни су оче ки ва ли да ће њи хо ви хи ци пот па ли ти свет ски рат ни по жар, већ 
на про тив, да ће укла ња њем ра то бор ног Фер ди нан да, као нај ва тре ни јег 
за го вор ни ка иде је о пре вен тив ном ра ту Аустро-Угар ске про тив Ср би је, 
от кло ни ти не по сред ну рат ну опа сност и ти ме обез бе ди ти нео п хо дан 
пре дах за опо ра вак срп ског на ро да по сле ве ли ких на по ра и жр та ва 
пре тр пље них у тек за вр ше ним бал кан ским ра то ви ма.

На де у мир

Вест о по ги би ји над вој во де Фер ди нан да, пре ма из ве шта ји ма срп-
 ских ди пло мат ских пред став ни ка на стра ни, до че ка на је у мно гим европ-
ским пре сто ни ца ма, са слич ним на да ма. Чак по је ди не ис так ну те лич-
но сти, у лич ним кон так ти ма, ни су кри ле за до вољ ство због „иш че зну ћа 
Фра ње Фер ди нан да са европ ске по зор ни це“, ви де ћи у то ме пред знак 
„по во љан за европ ски мир“, јер се сма тра ло да је над вој во да, као „ра-
то бо ран чо век“ и „за ту ца ни кле ри ка лац“, био у ста њу „да за је дан ка-
приц Аустро-Угар ске иза зо ве европ ски рат“. Чак је и у Бе чу, пре ма 
из ве шта ју та мо шњег срп ског по сла ни ка, би ло ма ло оних ко ји су жа-
ли ли над вој во ду и ње го ву же ну, јер је ве ћи на сма тра ла „да је не стан-
ком ових две ју лич но сти Мо нар хи ја осло бо ђе на јед ног те шког бре ме на 
и јед не те шке бри ге за бу дућ ност“.

Ме ђу тим, по то њи раз вој до га ђа ја по твр дио је стра хо ва ња оних 
др жав ни ка ко ји су пред ви ђа ли да би Аустро-Угар ска мо гла ис ко ри сти-
ти са ра јев ско уби ство као зго дан из го вор за ду го при жељ ки ва ни вој ни 
об ра чун са Ср би јом. Још од пр вог срп ског устан ка беч ки вла да ју ћи 
кру го ви су с не по ве ре њем гле да ли на об но ву и ја ча ње срп ске др жа ве 
као не по сред ну прет њу др жав ном ин те гри те ту Хаб сбур шке Мо нар хи је, 
јер су осе ћа ли да ње ни ју го сло вен ски по да ни ци гле да ју у Ср би ји је згро 
за оку пља ње у не за ви сну ју го сло вен ску др жа ву.
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То стра хо ва ње на ро чи то је по ра сло по сле ве ли ких по бе да срп ске 
вој ске у бал кан ским ра то ви ма. Те по бе де иза зва ле су про ва лу оду ше-
вље ња у ју го сло вен ским по кра ји на ма Аустро–Угар ске. Због то га су вој-
ни кру го ви Мо нар хи је, оку пље ни око над вој во де Фра ње Фер ди нан да, 
за вре ме бал кан ских ра то ва звец ка ли оруж јем на гра ни ца ма Ср би је 
и Цр не Го ре вре ба ју ћи згод ну при ли ку за ору жа ну ин тер вен ци ју. Кад су 
срп ске тру пе, го не ћи тур ску вој ску пре ко Ал ба ни је, из би ле на Ја дран-
ско мо ре и 29. но вем бра 1912. за у зе ле Драч, ми ли та ри стич ки кру го ви 
у Бе чу су то до жи ве ли као нај ве ћу опа сност по ин те гри тет Мо нар хи је 
и ње не по зи ци је на Бал ка ну.

У ре фе ра ту о си ту а ци ји на Бал ка ну, ко ји је над вој во ди Фер ди-
нан ду под нео ње гов шеф кан це ла ри је пу ков ник Бар долф, 1. но вем бра 
1912. ре че но је да је ње го во „не по ко ле бљи во уве ре ње да се са ни ра ње 
ју го сло вен ског пи та ња мо же ре ши ти са мо по ко ра ва њем Ср би је“ и то 
од мах, без од ла га ња, упо зо ра ва ју ћи да ће доц ни је уну тра шње и ме ђу-
на род не окол но сти би ти не по вољ ни је. Ме сец и по да на доц ни је, 12. 
де цем бра, на чел ник Ге не рал шта ба ге не рал Кон рад фон Хе цен дорф је 
из нео иден ти чан пред лог за на пад на Ср би ју. „Са да је ствар о то ме“ 
– пи сао је он над вој во ди Фер ди нан ду, „да ли ће се из вр ши ти ује ди ње-
ње Ју го сла ви је у окви ру Аустри је, да кле, на ште ту Ср би је, или пак под 
за шти том Ср би је на ште ту Мо нар хи је“. Али по што у усло ви ма по сто-
ја ња Бал кан ског са ве за и без по др шке са ве зни ка (Не мач ке и Ита ли је), 
Аустро–Угар ска ни је сме ла за га зи ти у рат на Бал ка ну, то је цар Фра њо 
Јо сип од био да пот пи ше ул ти ма тум срп ској вла ди за по вла че ње тру па 
из Ал ба ни је, ко је му је под нео ње гов пре сто ло на след ник.

Не мач ка фар са за рат ни за плет

Тек по сле дру гог бал кан ског ра та си ту а ци ја се из осно ва из ме ни-
ла. Бал кан ски са вез је раз би јен; ру ски ути цај на Бал ка ну је пре тр пео 
те жак уда рац, а бал кан ске др жа ве се за ва ди ле и у ме ђу соб ном ра ту 
ис кр ва ри ле. Са да је про дор гер ман ског им пе ри ја ли зма пре ко Бал ка на 
на Ис ток, био знат но олак шан. Ти ме се, у ства ри, још ви ше за о штри-
ла ме ђу на род на си ту а ци ја чи је се жа ри ште на ла зи ло на Бал ка ну. Бу-
гар ска је жу ди ла за ре ван шом по сле по ра за у ме ђу са ве знич ком ра ту; 
Тур ска је те жи ла да по вра ти Егеј ска остр ва; Ита ли ја је и да ље др жа ла 
До де ка не зе ко је је за у зе ла 1911; Грч ка и Ср би ја ни су би ле за до вољ не 
гра ни цом пре ма Ал ба ни ји; по сле про те ри ва ња Ту ра ка, Ср би ји се отво-
ри ла мо гућ ност за сна жни ју аги та ци ју пре ма сво јим су на род ни ци ма 
у Аустро-Угар ској. Ко ри сте ћи се тим су прот но сти ма ве ли ке европ ске 
им пе ри ја ли стич ке си ле су, оспо ра ва ју ћи јед на дру гој ути цај на Бли-
ском ис то ку, за по чи ња ле но ву тр ку за учвр шћи ва ње сво јих по зи ци ја на 
Бал ка ну при пре ма ју ћи се за бор бу за но ву по де лу све та. На тај на чин 
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Бал кан се пре тво рио у бу ре ба ру та. Би ла је до вољ на са мо јед на вар ни-
ца и да из би је рат ни по жар у Евро пи.

По што је Не мач ка нај да ље оти шла у вој ним при пре ма ма за ве ли-
ки рат, она је же ле ла да ис про во ци ра рат пре не го што Ру си ја и Фран-
цу ска спро ве ду про грам пре о ру жа ња сво јих ар ми ја.

Пе тар Опа чић
(на ста ви ће се)

По ли ти ка, 29. ју н 1984.

По во дом 70–го ди шњи це са ра јев ског атен та та (2)

„ДО ВИ ЂЕ ЊА У БУ ДИМ ПЕ ШТИ“

Чим се до шло до но вог срп ско–ал бан ског за пле та, по сле упа да 
ал бан ских че та у За пад ну Ма ке до ни ју сеп тем бра 1913. и њи хо вог про-
те ри ва ња и за по се да ња из ве сних стра те гиј ских та ча ка у Ал ба ни ји од 
стра не срп ских тру па, Бер лин је под сти цао Аустро-Угар ску да на пад не 
Ср би ју. Освр ћу ћи се на на ци о нал но о сло бо ди лач ке те жње сло вен ских 
на ро да у хаб збур шкој мо нар хи ји, Ви љем II је у је ку срп ско–ал бан ске 
кри зе из ја вио: „Сло ве ни ни су ро ђе ни да вла да ју, не го да бу ду слу ге. 
Томе их тре ба на у чи ти. Са Ср би јом Аустро-Угар ска не мо же има ти 
дру ги од нос не го што је за ви сност ма њег пре ма ве ћем, као у пла не тар-
ном си сте му.“ Из ра зив ши ре ше ност Не мач ке да по др жи Аустро-Угар-
ску да на те ра на по кор ност Ср би ју, он је до дао: „Мо же те би ти си гур ни 
да сто јим иза вас и да сам спре ман да из ву чем мач кад ва ша ак ци ја 
то зах те ва“. Но, Ср би ја је по са ве ту Ру си је, по ву кла тру пе из Ал ба ни је 
и та ко, као и у ви ше слич них си ту а ци ја ра ни је, от кло ни ла из го вор за 
ору жа ну ак ци ју Аустро-Угар ске.

Без мо гућ но сти за по вла че ње

Ме ђу тим, по сле са ра јев ског атен та та, Аустро-Угар ска је би ла ре-
ше на да не оста вља Ср би ји мо гућ ност за по вла че ње. Од са мог по чет ка 
беч ка вла да је ин си сти ра ла на од го вор но сти и са у че сни штву зва нич не 
Ср би је у са ра јев ском атен та ту, про ши ру ју ћи оп ту жбе и на ра чун Ру си је 
као ње не за штит ни це, у ис кљу чи вој на ме ри да ство ри из го вор за сво ју 
ору жа ну ак ци ју про тив Ср би је. Уза луд су би ла уве ра ва ња срп ске вла-
де о ње ној не ви но сти у атен та ту и осу ди са мог чи на, као и по ка за ној 
спрем но сти да се по ве де ис тра га и евен ту ал ни крив ци, по да ни ци Ср-
би је, при мер но ка зне. Уза луд су би ла на сто ја ња европ ске ди пло ма ти је 
да по сре ду ју у спо ру ка ко би се из бе гле пре на гље не ак ци је. Нису по-
мо гла ни упо зо ре ња Ру си је да не ће до пу сти ти уни ште ње Ср би је, мада 
је то упо зо ре ње зна чи ло да ће ауто ма ти зам вој них са ве за сту пи ти 
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у деј ство и да је оп шти рат не из бе жан. Не мач ка је упра во гу ра ла до га ђа је 

у том прав цу, охра бре на нео д ре ђе ним др жа њем бри тан ске ди пло ма ти-

је, ко ја је то ком чи та ве јул ске кри зе да ва ла из ја ве о сво јим на ме ра ма 

на та кав на чин да су се мо гле раз у ме ти да би Ве ли ка Бри та ни ја, ко ја је 

ина че би ла глав на су пар ни ца Не мач ке, мо гла оста ти не у трал на у слу-

ча ју рат ног за пле та из ме ђу че ти ри ве ли ке си ле – Ру си је, Фран цу ске, 

Не мач ке и Аустро-Угар ске. Па ипак, од атен та та до об ја ве ра та про-

шло је ме сец да на, та ко да је из гле да ло да се Беч ко ле ба. На др жа ње 

вла да ју ћих кру го ва у Бе чу ути цао је став са ве знич ке Ита ли је, ко ја је 

из ја ви ла не сла га ње с рат ним прет ња ма пре ма Ср би ји под из го во ром да 

о то ме ни је би ла бла го вре ме но кон сул то ва на, до дав ши да ће у слу ча ју 

ра та за у зе ти не у тра лан став. Из гле да, ме ђу тим, да је глав ни раз лог за 

ду го тра ја ње „ни ра та ни ми ра“ био став пред сед ни ка ма ђар ске вла де 

гро фа Ти се, ко ји се про ти вио по ко ра ва њу и при па ја њу Ср би је Мо нар-

хи ји из бо ја зни да би ти ме Ју го сло ве ни до би ли број ну пре ва гу, што би 

из и ски ва ло пре у ре ђи ва ње двој не мо нар хи је на три а ли стич кој осно-

ви на ште ту Ма ђа ра. Али, ка ко су рат на ко ла већ би ла у по кре ту, њих 

ни шта ни је мо гло за у ста ви ти. Чак је оста ла без од је ка из ја ва Едвар да 

Гре ја од 29. ју на да Ве ли ка Бри та ни ја не би мо гла оста ти по стра ни, 

ако се су коб не би огра ни чио са мо на Аустри ју и Ру си ју. Та из ја ва је 

са мо на чи ни ла стра шан ути сак у Бер ли ну, али се Гре јов глас из гу био 

у зо ву рат них тру ба, ко је су се већ огла си ле.

Са ра јев ски атен тат, и у ве зи с тим, рат не прет ње Ср би ји, до шли 

су у крај ње не по вољ ним окол но сти ма за срп ску вла ду. У то ку два бал-

кан ска ра та и у бор би са ал бан ским на па да чи ма у је сен 1913. срп ска 

вој ска је пре тр пе ла огром не гу бит ке у људ ству (94.500 љу ди из ба че них 

из стро ја) и на о ру жа њу и опре ми. По што је би ло пот пу но из ве сно да ће 

Бу гар ска, у слу ча ју срп ско–аустро у гар ског ра та жељ на ре ван ша, ста ти 

на стра ну Аустро–Угар ске, а исто та ко и Ал ба ни ја, и да се ни је мо гло 

ра чу на ти на са рад њу Ру му ни је и Грч ке, с ко јом је ина че би ла у са ве зу, 

Ср би ја се прак тич но на ла зи ла у стра те гиј ском окру же њу из у зев пре ма 

Цр ној Го ри. Фи нан си је су та ко ђе би ле ис цр пље не, зе мљу су по тре са ли 

уну тра шњо по ли тич ки су ко би, та ко да је рад вла де и скуп шти не на при-

пре ма њу зе мље за рат, ко ји је био на по мо лу, прак тич но био па ра ли сан. 

Па ипак, Ср би ја је би ла ре ше на да бра ни сво ју част и не за ви сност, чи-

не ћи све да би се из бе гао рат ни су коб. Чак и ка да је 23. ју ла при ми ла 

аустро у гар ски ул ти ма тум, са ста вљен у по ни жа ва ју ћој фор ми, ка ко га 

вла да ко ја др жи до до сто јан ства сво је зе мље не би мо гла при хва ти ти, 

срп ска вла да је на сто ја ла да, уз из ве сне огра де, иза ђе у су срет свим 

зах те ви ма беч ке вла де, осим оног ко јим се тра жи ло да аустро у гар ски 

по ли циј ски чи нов ни ци уче ству ју на те ри то ри ји Ср би је у ис тра зи про-

тив евен ту ал них са у че сни ка у ви дов дан ском атен та ту. По што, да кле, 
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Ср би ја у це ло сти ни је при хва ти ла усло ве из ул ти ма ту ма. рат из ме ђу 

ње и Аустро–Угар ске био је на по мо лу. За и ста, аустро у гар ска вла да 

је 28. ју ла, отво ре ном де пе шом, об ја ви ла рат Ср би ји. На исто риј ској 

сед ни ци срп ске вла де одр жа ној стог да на, Ни ко ла Па шић је, по ред 

оста лог ре као: „Ми рат ни смо хте ли... али смо при ну ђе ни на мет ну ти 

рат при ми ти у од бра ни на род не ча сти и др жав ног су ве ре ни те та... На-

да мо се, уоста лом, да нас не ће баш це ла Евро па оста ви ти на ми лост 

и не ми лост Аустро-Угар ске. Али би ло шта би ло, ми ће мо се, ма и сами 

оста ли, бо ри ти до по след ње ка пи кр ви“.

Ср би ја ни је би ла уса мље на

Но Ср би ја ни је оста ла уса мље на. Дан уочи аустро у гар ске об ја ве 

ра та, 27. ју ла, срп ска вла да је при ми ла две ва жне по ру ке са Це ти ња 

и из Пе тро гра да. У по ру ци цр но гор ске вла де се ка же „да Ср би ја мо же 

ра чу на ти на брат ску и нео гра ни че ну по моћ Цр не Го ре ка ко у овом суд-

бо но сном ча су та ко и у свим дру гим“. У исто вре ме и ру ска вла да је, 

од го ва ра ју ћи на те ле грам ре ген та Алек сан дра о аустро у гар ском ул ти-

ма ту му и ре ше но сти Ср би је да се бра ни, по ру чи ла „да ће ру ска вој ска 

пре ћи гра ни цу оно га ча са ка да Аустро–Угар ска на пад не Ср би ју“. Ка ко 

је за вре ме по се те пред сед ни ка Фран цу ске Ре пу бли ке Реј мон да По ен-

ка реа ру ском им пе ра то ру Ни ко ла ју II, сре ди ном ју ла, до го во ре но да 

две са ве знич ке зе мље за јед нич ки деј ству ју у пред сто је ћим до га ђа ји ма, 

на го ве ште на ру ска вој на ак ци ја је би ла знак да срп ско–аустро у гар ски 

су коб из ла зи из ло кал них окви ра и да ће по слу жи ти са мо као пред и-

гра за оп шти европ ски рат.

У мно гим ра ни јим рас пра ва ма чи ји су се ауто ри ба ви ли пи та-

њем од го вор но сти за из би ја ње Пр вог свет ског ра та, би ло је до ста оних 

ко ји су ту од го вор ност сва љи ва ли на Ср би ју. На осно ву рас по ло жи вих 

исто риј ских чи ње ни ца да нас је, ме ђу тим, пот пу но из ве сно да су Пр ви 

свет ски рат ис про во ци ра ли не мач ки им пе ри ја ли сти. Аустро–Угар ска 

је, под стак ну та од Не мач ке, ис ко ри сти ла са ра јев ски атен тат за ду го 

при жељ ки ва ни и при пре ма ни об ра чун са Ср би јом, да би је уни шти-

ла као не за ви сну др жа ву, угу ши ла на ци о нал но–осло бо ди лач ки по крет 

сво јих ју го сло вен ских по да ни ка и та ко са чу ва ла др жав ни ин те гри тет 

и ус по ста ви ла сво ју до ми на ци ју на Бал кан ском по лу о стр ву. По што је 

на пад Аустро-Угар ске на Ср би ју пред ста вљао део пла на гер ман ског 

им пе ри ја ли зма за ус по ста вља ње свет ске до ми на ци је, си ле Ан тан те су 

ушле у рат на стра ни Ср би је да би од бра ни ле сво је ин те ре се и осво-

је не по зи ци је у све ту. На тај на чин Ср би ја се на шла у рат ном вр тло гу 

два им пе ри ја ли стич ка бло ка, у ко ме је во ди ла од брам бе ни и осло бо-

ди лач ки рат – ко ји је – пре ма В. И. Ле њи ну – пред ста вљао и од бра ну 
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од им пе ри ја ли стич ке агре си је и на ста вак ју го сло вен ске ре во лу ци је, 
и у ко ме је, по сле че тво ро го ди шње не рав не бор бе по то ну ла ана хро на 
Аустро-угар ска Мо нар хи ја а око Ср би је ство ре на пр ва за јед нич ка ју-
го сло вен ска др жа ва.

Та ко се до го ди ло да су се на кра ју ра та об и сти ни ле ре чи срп ских 
офи ци ра упу ће не аустро у гар ском по сла ни ку ба ро ну Ги злу на ис пра-
ћа ју на сав ском при ста ни шту 25. ју ла 1914: „Au re vo ir à Bu da pest“ (до 
ви ђе ња у Бу дим пе шти).

Пе тар Опа чић
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КОСОВСКИ ВИДОВДАН 1989. У ПОЛИТИЦИ

Политика, 28. јун 1989.

ШЕСТ ВЕКОВА ОД БОЈА НА КОСОВУ

КОСОВСКО ВРЕМЕ

Српски народ је славио и слави своје јунаке, 

а препознаје издајнике

Да нас је 28. ју ни 1989, је дан од оних да на у ко ји ма на ше ми сли 

ле те у про шлост, шест ве ко ва да ле ко, и сле ћу на Ко со во по ље, у зве кет 

ма че ва, у су дар срп ске и тур ске вој ске, 28. ју на 1389.

Био је Ви дов дан 1389. Бој на Ко со ву. Срп ска вој ска на бра ни ку 

ци ви ли за ци је, за од бра ну срп ске сла ве и европ ског кр ста.

Ср би ју ни смо од бра ни ли, Евро пу је смо.

На ша по то ња исто ри ја по ка за ће да су нам та ква ра то ва ња би ла 

суд би на.

Исто ри ја нам је до де ли ла ко ли ко тра гич ну, то ли ко слав ну уло гу: 

ни ка да Ср би ја ни је ра то ва ла са мо за се бе и због се бе, ни ка да ни је бра-

ни ла са мо Ср би ју. Ве ли ке по ги би је Ср ба увек су до но си ле олак ша ње 

дру гим на ро ди ма, а ве ли ке по бе де Ср ба увек су би ле по бе де и за дру ге.

За то је то ча сна и слав на суд би на.

Ци ви ли за циј ски гле да но, Ср би ја је увек би ла по бед ник, и у рату 

и у ми ру.

Смрт срп ског вој ни ка увек је има ла ду бо ки сми сао. Срп ски на род 

је сла вио и сла ви сво је ју на ке, а пре по зна је из дај ни ке. И са да тра ју спо-

ро ви о из да ји Бран ко ви ћа. Без об зи ра на исто риј ске чи ње ни це, срп ски 

на род су све до ових да на, од у век, као усуд, пра ти ли не ки Бран ко ви ћи.

Да нас се мо ра мо се ти ти ре чи кне за Ла за ра пред ко сов ски бој: 

„Бо ље је ча сно из ги ну ти не го не ча сно жи ве ти.“

У то ме је, ре кли би смо, пла не тар ни, ци ви ли за циј ски и мо рал ни 

сми сао бо ја на Ко со ву: зна мо да ће мо из ги ну ти, али смрт прет по ста-

вља мо не ча сном жи во ту.

Ве ко ви ма ка сни је, био је исти сми сао бун та на ули ца ма Бе о гра-

да 27. мар та 1941. Исти на, прав да, част – или смрт.

Се ћа ње на Ко сов ски бој до но си нам, ме ђу тим, и вр ло ово вре мен-

ска раз ми шља ња, ко ја би се мо гла све сти на син таг му „ко сов ско вре ме“.
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Опет је ко сов ско вре ме, јер се на Ко со ву и око ње га ре ша ва суд-
би на Ју го сла ви је и суд би на со ци ја ли зма. Срп ско и ју го сло вен ско Ко-
со во хо ће да нам узму, хо ће, али не ће мо ћи.

Ко сов ско вре ме тра је и про жи ма исто ри ју и са вре ме ност. То ни је 
обич но вре ме. Оно је опо ме на: би ло је опо ме на, и да нас је.

Под се ћа ње на ко сов ски бој да је нам ве ли ку мо рал ну сна гу, ру-
ши ко ва ни цу да „Ср би ја по бе ђу је у ра ту, а гу би у ми ру“, уве ра ва нас 
у исто риј ску част и хра брост, а и исто риј ску ми си ју срп ског на ро да.

Уоста лом, Ср би ја је и ове го ди не, шест ве ко ва по сле ко сов ске бит-
ке, по бе ди ла и у ми ру. По бе ди ла је у нео бич ној бор би: да по ста не рав-
но прав на са дру гим ре пу бли ка ма. Не схва тљи во је да је и за тај нај при-
род ни ји ста тус Ср би ја мо ра ла да се те шко бо ри, али то је дру га при ча.

А по што је суд би на Ср би је да ни ка да не по бе ђу је са мо за се бе, 
мо ра се ре ћи да је ово би ла и по бе да за Ју го сла ви ју.

Да нас је 28. ју ни 1989, Ви дов дан, и на ше ми сли ле те шест ве ко-
ва у про шлост, и сле ћу на Ко со во по ље.

Ко сов ски бој је био рет ка, чуд но ва та бит ка: по ми сао на њу иза-
зи ва у на ма же љу за љу ба вљу и раз у ме ва њем.*1

* Уред нич ко сло во, „Шест ве ко ва од Бо ја на Ко со ву. Ко сов ско вре ме“, По ли ти-
ка, 28. ју на 1989, стр. 1.
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Политика, 28. јун 1989.

НИ КО НЕ МА ПРА ВО ДА БИ ЈЕ НА РОД

– ре као је Сло бо дан Ми ло ше вић, обра ћа ју ћи се оку пље ним 
гра ђа ни ма Ко со ва, и до дао: „Ни кад ни је би ло свој стве но ду ху 
срп ског и цр но гор ског на ро да да устук не пред пре пре ка ма, 
да се де мо би ли ше кад тре ба да се бо ри, да се де мо ра ли ше 
кад му је те шко“

Од 18 са ти у пе так, 24. апри ла до 7.30 са ти у су бо ту 25. апри ла 
1987. го ди не у Ко со ву По љу тра јао је раз го вор Сло бо да на Ми ло ше ви-
ћа, та да пред сед ни ка Пред сед ни штва ЦК СК Ср би је са пред став ни ци-
ма Ко со ва По ља, Гњи ла на, Ви ти не, Кли не и дру гих ко сов ских ме ста.

По сле кра ћег вре ме на, ис пред са ле До ма кул ту ре у Ко со ву Пољу, 
где је уз ви ки ва но и „Не да мо Ко со во, не да мо Ју го сла ви ју“, до шло је 
до су ко ба на ро да и ми ли ци је. Од ред ми ли ци је са шле мо ви ма, ко ји је, 
пре ма но вин ским из ве шта ји ма, био у бли зи ни, у ка ми о ну по кри ве-
ном це ра дом, уле тео је у ма су и па ли ца ма по ку шао да раз ју ри на род.

Сло бо дан Ми ло ше вић је за тра жио да се обра ти на ро ду. Ни је било 
озву че ња. Пред сед ник пар ти је је иза шао у ма су ко ја је уз ви ки ва ла: „Би ју 
нас, би ју нас!“ На то је Сло бо дан Ми ло ше вић ре као: „Ни ко не ма пра во 
да би је на род!“ А за тим је по ру чио: „Упо тре ба па ли це не до ла зи у об-
зир. Ми ли ци ја не ма ту да одр жа ва ни ка кав ред. Ви га са ми одр жа вај те.“

У свом го во ру том при ли ком Сло бо дан Ми ло ше вић је, по ред 
оста лог, ре као: „Не ће те ваљ да на пу сти ти сво ју зе мљу јер се у њој те-
шко жи ви, јер су вас при ти сли не прав да и по ни же ње. Ни је ни кад би ло 
свој стве но ду ху срп ског и цр но гор ског на ро да да устук не пред пре пре-
ка ма, да се де мо би ли ше кад тре ба да се бо ри, да се де мо ра ли ше кад 
му је те шко“.*12

* „Ни ко не ма пра во да би је на род“, По ли ти ка, 28. ју на 1989, стр. 5. Ово је 
прештампани текст, две године стар, поновљен у видовданском издању Политике 
1989.
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III. СТОГОДИШЊИЦА 
И НОВЕ (СТАРЕ) КОНТРОВЕРЗЕ

Muharem Bazdulj

SREĆAN ROĐENDAN, GOSPODINE HITLER*1

Tri da na po ka pi tu la ci ji Ju go sla vi je, 20. apri la 1941. go di ne Adolf Hi-

tler je pro sla vio svoj 52. ro đen dan. ce re mo ni ja je odr ža na u spe ci jal nom vo-

zu u ko me se na la zio „fi re rov glav ni štab ju go i stok“ („führer ha up tqu ar ti er 

südost“) iz ko ga je pra tio na pad na Ju go sla vi ju i Grč ku, a ko ji je bio sta ci-

o ni ran na iz la zu iz že le znič kog tu ne la kod me sta Me nih kir hen u Šta jer skoj, 

pe de se tak ki lo me ta ra od ju go slo ven ske gra ni ce. Me đu ro đen dan skim go sti ma, 

po red voj nog i par tij skog vr ha ne mač kog Raj ha, bi li su i grof Ća no, ad mi ral 

Hor ti i bu gar ski kralj Bo ris „kao le ši na ri oku plje ni oko tru pla Ju go sla vi je“, 

a pro sla va je po če la kon cer tom odr ža nim is pred vo za. Ta da je Hi tle ru uru čen 

i pri god ni ro đen dan ski po klon, je di ni rat ni tro fej iz ras ko ma da ne Ju go sla vi je 

– spo men-plo ča Ga vri lu Prin ci pu do ne ta iz oku pi ra nog Sa ra je va. Fo to gra fi ju 

uru če nja ovog po klo na na či nio je nje gov slu žbe ni fo to graf, Hajn rih Hof man. 

Bez uzi ma nja u ob zir ove fo to gra fi je, ko ju „Vre me“ pre mi jer no ob ja vlju je, sve 

po le mi ke i ana li ze o po čet ku Pr vog svet skog ra ta, o isto rij skoj te ži ni sa ra jev-

skog aten ta ta, Mla de Bo sne i Ga vri la Prin ci pa, o ka rak te ru ju go slo ven ske ide-

 je, o Dru gom svet skom ra tu kao na stav ku ne za vr še nog Pr vog, vi še se ne mo gu 

sma tra ti pot pu nim. Fo to gra fi ja sa ma po se bi ima ču de snu i su ge stiv nu ma-

gi ju, ali ta kva je i pri ča ko ja se oko nje is pre ple la, a u ko joj se do ti ču sud bi ne 

Ive An dri ća i Kur ta Vald haj ma, Eve Braun i Ro do lju ba Čo la ko vi ća, špan skog 

kra lja Al fon sa XI II i Mu ra ta  Ku stu ri ce, Ga vri la Prin ci pa i Adol fa Hi tle ra... 

Fo to gra fi ja je po se bi re či ta: Fi rer je bio sre ćan što mu je nje go va voj ska iz 

de la sve ta ko ji ni je vre dan ko sti ju ni jed nog je di nog po me ra nij skog gre na di-

ra us pe la da mu na dar do ne se je di nu stvar iz te ubi je ne ze mlje ko ja mu ne-

što zna či: plo ču ko jom su u Sa ra je vu oda li po čast Ga vri lu Prin ci pu. Mr tva ce 

tre ba po ko pa ti, mi sli Hi tler, a ova plo ča ko ju su u Sa ra je vu po di gli da sla ve 

svo ju slo bo du i ne mač ko po ni že nje sa da je nad grob na plo ča nji ho voj ze mlji 

i nji ho vim sno vi ma.

Fo to gra fi ja je, ka ko je i red, cr no-bi je la. Sni mlje na je 20. apri la 1941. 

go di ne u va go nu spe ci jal nog vo za Ame ri ka ko ji je u to vri je me sta jao na 

* Muharem Bazdulj, „Srećan rođendan, gospodine Hitler“, Vreme, Beograd, br. 1191, 
31. oktobar 2013.
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sli je pom ko lo sje ku pru ge Beč-Grac, uz sa mi ulaz u tu nel u bli zi ni mje sta 

Me nih kir hen. U pr vom pla nu na fo to gra fi ji vi di mo pro fil ured no oče šlja-

nog mu škar ca i plo ču oslo nje nu na ruč ke i na slon fo te lje. Mu ška rac sto ji, 

pre kr stio je ru ke na gru di ma i za do volj no po sma tra plo ču. Mu škar cu je 

ime Adolf Hi tler. Tog da na mu je ro đen dan, pe de set dru gi. Plo ča je ro-

đen dan ski po klon. Na plo či je nat pis na srp sko hr vat skom je zi ku, is pi san 

ći ri li com, ije kav skim nar ječ jem. Hi tler ni ti zna srp sko hr vat ski ni ti či ta 

ći ri li cu. Ipak, slu ti da dvi je ri je či is pi sa ne naj ve ćim slo vi ma pred sta vlja ju 

ime i pre zi me mla di ća ko ji je mr tav već sko ro če tvrt vi je ka. Shva ta i da 

broj 28 ozna ča va da tum u mje se cu ju nu. 

Po sljed nja če ti ri zna ka na ta bli su če ti ri broj ke: je dan, de vet, je dan, 

če ti ri. Do bro pam ti tu go di nu. Raz mi šlja: ako sa mo pret po sljed nja i po-

sljed nja ci fra za mi je ne mje sta, ako bi sta ja lo je dan, de vet, če ti ri, je dan, to 

bi ozna ča va lo te ku ću go di nu, go di nu nje go vog pe de set dru gog ro đen da na, 

go di nu nje go vog tri jum fa i osve te nad mr tvim mla di ćem. Vra tio je stva ri 

na svo je mje sto, uni štio je ze mlju ko ju je mla dić sa njao, ko ju su od nje go-

vih sno va na pra vi li. Dvo ji ca če sti ta ra, dva uni for mi sa na ofi ci ra iz dru gog 

pla na gle da ju u Hi tle ra, gle da ju da li se Fi rer, čo vjek ko ji ima sve, ko me 

su svi jet i Evro pa pod no ga ma, ra du je po klo nu. 

Za raz li ku od Hi tle ra oni sto je s ru ka ma uz ti je lo, u sta vu mir no, 

kao na mr tvoj stra ži. Na sva tri li ca na slu ću je se za če tak bla gog osmi je-

ha. Hi tler se smi je ši jer je sre tan zbog po klo na, ofi ci ri su za do volj ni jer 

je vo đa sre tan. U ka dru je još jed na fo te lja, rub rad nog sto la s go mi lom 

pa pi ra i jed na upa lje na lam pa. Fo to gra fi ja je zna lač ki ka dri ra na. Vi di se 

ru ka maj sto ra.

1. Fo to graf 

Fo to gra fi ju je sni mio Hajn rih Hof man, Hi tle rov lič ni pri ja telj i slu-

žbe ni fo to graf. Ri čard Mur ha us,1
2  en gle ski isto ri čar mla đe ge ne ra ci je (ro đen 

1968. go di ne), ka že da je Hof man „je dan od naj va žni jih fo to gra fa dva de-

se tog vi je ka“. Hajn rih Hof man je ro đen dru gog sep tem bra 1885. go di ne, 

u Fir tu na do mak Nir nber ga. Kao dva na e sto go di šnjak po sta je še grt u fo-

to graf skoj rad nji svog oca u Re gen sbur gu. Hof ma nov otac bio je slu žbe ni 

1 Još kao stu dent Mur ha us je ra dio kao is tra ži vač za Nor ma na Dej vi sa, jed nog od 
naj slav ni jih isto ri ča ra na šeg vre me na. Pr va nje go va sa mo stal na knji ga Ubi ti Hi tle ra 
(s pod na slo vom Tre ći rajh i uro te pro tiv Fi re ra) ba vi se svim po zna tim po ku ša ji ma 
aten ta ta na Hi tle ra, od naj po zna ti jih (ka kvi su Ka na ri sov i fon Štra u fen ber gov) 
do ne kih mno go mar gi nal ni jih. Za klju čak nje go ve knji ge, me đu tim, pred sta vlja 
raz ma tra nje pi ta nja o smi slu ti ra no u bi stva. Kad su u sep tem bru 2011. go di ne, 
sni ma te lji CNN-a ušli u kan ce la ri ju Sa di ja Ga da fi ja, tre ćeg Pu kov ni ko vog si na, na 
rad nom sto lu su, iz me đu osta log, sni mi li i po me nu tu Mur ha u so vu knji gu. Pret-
po sta vlja se da ju je či tao ne po sred no pri je bi je ga.
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dvor ski fo to graf ne ko li ko ono vre me nih ari sto krat skih evrop skih vla dar skih 

ku ća, od po ro di ce kra lja Ba var ske do fa mi li je voj vo de od Đe no ve. Na kon 

še gr to va nja je ne ko vri je me ži vio u Lon do nu, a po po vrat ku u Nje mač ku, 

1910. go di ne, u Min he nu otva ra vla sti ti fo to graf ski stu dio. Go di nu da na 

ka sni je ože nio je Te re zu Ba u man s ko jom će ima ti dvo je dje ce. 

Dru gog augu sta 1914. go di ne, Hof man je u Min he nu sni mio gla so vi tu 

fo to gra fi ju na ko joj se vi di go mi la ko ja pro sla vlja po če tak Pr vog svjet skog 

ra ta. Go di na ma ka sni je na fo to gra fi ji je pre po znat i Hi tle rov lik. Hof man 

i Hi tler ta da se ni su po zna va li. Upo zna će se tek po sli je ra ta, obo ji ca kao 

ve te ra ni. U Na ci o nal so ci ja li stič ku par ti ju Hof man se upi su je već 1920. 

go di ne. Usko ro ga Hi tler ime nu je svo jim slu žbe nim fo to gra fom. U idu ćih 

če tvrt vi je ka Hof man je sni mio vi še od dva mi li o na Hi tle ro vih fo to gra fi-

ja. Ni je, me đu tim, nji hov od nos bio sa mo slu žben. Bi li su bli ski, pri ja te-

lji – u pra vom smi slu ri je či. Ma da je lič no bio asket ski na stro jen, Hi tle ru 

ni je sme ta la Hof ma no va sklo nost du ha nu, al ko ho lu i dru gim po ro ci ma. 

Hof man i nje go va dru ga že na Er na (Te re za je umr la na kon Pr vog svjet-

skog ra ta) upo zna li su Hi tle ra sa Evom Bra u nom, nje go vom lju bav ni com 

i ka sni jom su pru gom. Hi tler ju je upo znao kao se dam na e sto go di šnja ki nju, 

dok je ra di la kao asi sten ti ca u Hof ma no vom stu di ju. 

Pre ma ne kim iz vo ri ma, Hi tler je pre ko Hof ma na upo znao i Te o do-

ra Mo re la, svog lič nog li ječ ni ka, ko ji će ima ti ve li ki uti caj na ti je lo i duh 

svog naj ču ve ni jeg pa ci jen ta. Mo rel je, ka žu, Hof ma na li je čio od go no re je. 

To kom ra ta Hof man pu tu je s Hi tle rom i ne u mor no fo to gra fi še. U sli ka ma 

ko je je sni mio ogle da se Dru gi svjet ski rat iz Hi tle ro ve vi zu re. Ame ri kan ci 

su uhap si li Hof ma na 10. ma ja 1945. go di ne, dan na kon što je Nje mač ka 

bez u slov no ka pi tu li ra la. Osu đen je na če ti ri go di ne ro bi je. Iz i šao je iz za-

tvo ra 1950. Osta tak ži vo ta je pro ži vio mir no, na se lu. 1955. go di ne, ob-

ja vio je me mo ar sku knji gu Hi tler je bio moj pri ja telj. Umro je je da na e stog 

de cem bra 1957. 

Da nas ga po je di ni isto ri ča ri sma tra ju pi o ni rom fo to-žur na li zma. 

U no vi je vri je me, Hof man je pa žnju ma sov nih me di ja pri vu kao kra jem 

2011. go di ne, na kon što su ob ja vlje ne do tad ne po zna te fo to gra fi je Hi tle-

ro ve sni mlje ne to kom nje go vog uvje žba va nja jav nih na stu pa. Dva mi li o na 

pu ta je Hajn rih Hof man oki nuo oki dač svog fo to-apa ra ta sa Adol fom Hi-

tle rom u ka dru. Ne pre pu štaj mo se, me đu tim, ma gi ji ve li kih bro je va. Kao 

igla u pla stu si je na, kao dr vo u gu stoj šu mi, jed na od dva mi li o na fo to gra-

fi ja sa ži ma u se bi duh vre me na, ze it ge ist ta ko re ći, a us put i još mno go vi še. 

2. Sla vlje nik 

Od 1933. go di ne, od do la ska na ci o nal so ci ja li sta na vlast, uvri je žio 

se obi čaj sve ča ne pro sla ve Hi tle ro vog ro đen da na. Dva de se tog apri la te 
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go di ne obi lje žen je če tr de set če tvr ti ro đen dan „Fi re ra nje mač kog na ro da 

i kan ce la ra Nje mač kog Raj ha“. Od 1933. do 1939. go di ne, me đu tim, te su 

pro sla ve, ma da sve ča ne i jav ne, sa za kon ske tač ke gle di šta bi le po ne što 

ne for mal ne. Ipak, se dam na e stog apri la 1939, sa mo tri da na uoči ju bi lar-

nog, pe de se tog Hi tle ro vog ro đen da na, 20. april, dan Fi re ro vog ro đe nja, 

pro gla šen je na ci o nal nim pra zni kom. Od 17. do 20. apri la, nje mač ke no-

vi ne op šir no pi šu o pri pre ma ma za pro sla vu no vog pra zni ka. Ovo je spi-

sak ze ma lja ko je su upu ti le de le ga ci ju na pro sla vu Hi tle ro vog pe de se tog 

ro đen da na: SAD, SSSR, Fran cu ska, Polj ska, Ita li ja, Ja pan, Špa ni ja, Ma-

đar ska, Bel gi ja, Bo li vi ja, Bra zil, Bu gar ska, Esto ni ja, Fin ska, Grč ka, Ve li ka 

Bri ta ni ja, Ju go sla vi ja,2
3  Le to ni ja, Li tva ni ja, Ho lan di ja, Nor ve ška, Por tu gal, 

Ru mu ni ja, Šved ska, Si jam, Slo vač ka i Tur ska. 

U no ći de vet na e stog apri la, Hi tler i Al bert Šper su otvo ri li Oso vi nu 

is tok-za pad, bu le var se dam ki lo me ta ra du ga čak na ko jem je Bran den bur-

ška ka pi ja. Su tra dan, iz me đu je da na est sa ti pri je pod ne i po la če ti ri po sli-

je pod ne, na po me nu tom bu le va ru je odr ža na sve ča na ro đen dan ska voj na 

pa ra da. Uče stvo va lo je šest di vi zi ja u mar šev skoj du ži ni od 45 ki lo me ta-

ra. Pa ra di ra lo je 1500 ofi ci ra, 40.000 po sa da, sko ro 10.000 voj nih vo zi la. 

Oko sto ti nu i tri de set da na di je li lo je svi jet od po čet ka Dru gog svjet skog 

ra ta. Ima isto ri ča ra ko ji pe de se ti Hi tle rov ro đen dan sma tra ju vr hun cem 

nje go vog ži vo ta. 

Na ve di mo ov dje su ge stiv nu ocje nu jed nog hro ni ča ra: „Da je Hi tler 

umro to ga da na, ušao bi u isto ri ju kao naj ve ći Ne mac. Sud bi na mu ni je 

bi la na klo nje na i imao je da po ži vi još šest pu nih go di na, a za to vri je me 

će vo di ti naj ve ći rat u isto ri ji čo ve čan stva.“ Taj rat je po čeo 1. sep tem bra 

1939. go di ne, a pri je svog pe de set i pr vog ro đen da na, 20. apri la idu će go-

di ne, Hi tler je osvo jio Polj sku te po ko rio Dan sku i Nor ve šku; krat ko po sli je 

ro đen da na osva ja i Fran cu sku, Bel gi ju te Ho lan di ju. Kad se u ju lu mje se cu 

1940. go di ne vra ti iz oku pi ra nog Pa ri za, nje go va po pu lar nost u nje mač kom 

na ro du je na vr hun cu. Ci je la Evro pa je prak tič no nje go va. I oni dje li ći ko ji 

for mal no ni su, de fac to mu pri pa da ju. 25. mar ta 1941. go di ne, u beč kom 

dvor cu Bel ve de re, od vi ja se for ma li za ci ja jed nog ta kvog pri pa da nja; Ju go-

sla vi ja slu žbe no pri stu pa Troj nom pak tu. U pret hod na če ti ri mje se ca, pri je 

Ju go sla vi je, Troj nom pak tu su pri stu pi le Ma đar ska, Ru mu ni ja, Slo vač ka 

i Bu gar ska. Pro to kol su s jed ne stra ne pot pi sa li pred stav ni ci Ita li je, Ja pa-

na i Nje mač ke (Ri ben trop), a s dru ge pred stav nik Ju go sla vi je (Cvet ko vić). 

2 Ju go sla vi ju je pred sta vljao no vi kra ljev ski ju go slo ven ski po sla nik u Ber li nu dok tor 
Ivo An drić. Za ni mlji vo je da je akre di tiv no pi smo dok tor An drić pre dao Hi tle ru 
u zgra di No vog kan ce lar stva sa mo dan ra ni je, tj. 19. apri la 1939. Pro ce du ra je bi la 
br ža od uobi ča je ne upra vo zbog po tre be da i ju go slo ven ski po sla nik pri su stvu je 
sve ča noj pro sla vi Fi re ro vog ro đen da na. Istog da na, Kan ce la ru Raj ha akre di tiv no 
pi smo je pre dao i slo vač ki po sla nik Ma tus Čer nak.
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U član stvu ju go slo ven ske de le ga ci je bio je i Ivo An drić. Dva da na ka sni je, 

kad u Be o gra du iz bi ju de mon stra ci je (gdje ma sa iz vi  ku je aso nant no ri mo-

va ne slo ga ne „Bo lje rat ne go pakt“ i „Bo lje grob ne go rob“) i puč, Hi tler 

is pr va ne će vje ro va ti da se to za i sta de si lo. Kad po vje ru je bi će bi je san kao 

ri jet ko kad u ži vo tu. Ma hao je te le gra mom iz Be o gra da vi ču ći ka ko je iz-

dan na po ni ža va ju ći na čin i ka ko će da uni šti Ju go sla vi ju, bez ob zi ra na 

to šta će mu even tu al no obe ća ti no va ju go slo ven ska vla da. 

Da na 27. mar ta, Hi tler je imao za ka zan sa sta nak sa ja pan skim mi-

ni strom vanj skih po slo va Jo su ke Mat su o kom. Sa sta nak je od go đen za ne-

ko li ko sa ti, a čak je i Ri ben trop mo rao pre ki nu ti već za po če te raz go vo re 

sa svo jim ja pan skim ko le gom. U je dan sat po sli je pod ne, pred sku pi nom 

ofi ci ra iz voj ske i va zdu ho plov stva te pred svo jim naj bli žim sa rad ni ci ma, 

Hi tler na re đu je da se Ju go sla vi ja voj no na pad ne te da se uni šti kao dr ža va, 

da se iz bri še sa ma pe svi je ta, i to hit no, što je pri je mo gu će. Oče ku je po-

dr šku Hr va ta, a za uz vrat će im da ti auto no mi ju. Oče ku je ta ko đe po dr šku 

Ta li ja na, Ma đa ra i Bu ga ra, pa će i njih te ri to ri jal no da na gra di. 

Zbog na pa da na Ju go sla vi ju, od go di će se na pad na SSSR, ali ne du že 

od če ti ri sed mi ce. Voj ska i va zdu ho plov stvo tre ba ju Fi re ru do sta vi ti tak-

tič ke pla no ve za na pad još iste ve če ri. Di sku si je ni je bi lo. Za po če tak na-

pa da od re đen je še sti april, u pet sa ti i dva de set mi nu ta uju tro. At mos fe ra 

u mi ni star stvu pro pa gan de je bi la uža re na. Ge bels je pred lo žio, a Hi tler 

pri hva tio, da zva nič ne ra dij ske fan fa re ko je će pra ti ti na pad na Ju go sla-

vi ju bu du to no vi s po čet ka Štra u so vog mar ša Princ Eugen. 

U je dan sat po sli je po no ći, u no ći iz me đu pe tog i še stog apri la, Hi-

tler i Ge bels su ras pra vlja li ko li ko će im vre me na tre ba ti da osvo je Ju go-

sla vi ju. Hi tler je mi slio dva mje se ca, Ge bels pak da ne će ni to li ko. Hi tler 

je na re dio da u bom bar do va nju Be o gra da i na pa du na Ju go sla vi ju ne tre-

ba ima ti ni ma lo mi lo sti. Če ka ju ći pet i dva de set uju tro i po če tak na pa da, 

Hi tler i Ge bels su pi li čaj. Ni su se ba vi li sa mo voj nim te ma ma. Hi tler je 

imao op se si ju da od svog za vi čaj nog Lin ca na pra vi kul tur nu me tro po lu 

va žni ju od Be ča. Ge bels je pred lo žio da u Lin cu za po če tak bu de smje šte-

na film ska in du stri ja Raj ha, da ta mo, ta ko re ći, bu de nje mač ki Ho li vud. 

U pet i dva de set, kad je na pad po čeo, Hi tler od la zi na spa va nje, 

a Ge bels na ra dio da pro či ta pro kla ma ci ju ko ju mu je iz dik ti rao lič no Fi rer. 

Bom bar do va nje Be o gra da i na pad na Ju go sla vi ju u toj se pro kla ma ci ji pro-

gla ša va ju od ma zdom pro tiv „srp ske zlo či nač ke kli ke“ ko ja je, kao i 1914. 

go di ne, opet iza zva la rat na Bal ka nu. De se tog apri la uve če, Hi tler od la zi 

u svo je is tu re no ko mand no mje sto, u spe ci jal ni voz Ame ri ka, sta ci o ni ran 

uz ulaz u tu nel bli zu Me nih kir he na. Noć pri je, Bri tan ci su bom bar do va li 

Ber lin, naj te me lji ti je do tad, us pjev ši čak i da po go de zgra de Dr žav ne ope-

re, Uni ver zi te ta i Na ci o nal ne bi bli o te ke u uli ci Un ter den Lin den. Hi tler 
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je bio gnje van na Ge rin ga jer ih nje mač ko va zdu ho plov stvo ni je uspje lo 

za u sta vi ti. U vo zu Ame ri ka Hi tler je pro sla vio svoj pe de set dru gi ro đen dan. 

Ju go sla vi ja je ka pi tu li ra la tri da na ra ni je.3
4  Me đu če sti ta ri ma u Me nih kir-

he nu bi li su bu gar ski kralj Bo ris, ma đar ski re gent, ad mi ral Hor ti, te grof 

Ća no – „kao le ši na ri oku plje ni oko tru pla Ju go sla vi je“, ka ko bi lje ži ču ve ni 

Hi tle rov bi o graf či ju hro no lo gi ju pra ti mo. 

Is pred vo za je od svi ran kon cert, a Ge ring je odr žao go vor u ko jem 

se di vio Hi tle ro vom voj nič kom ge ni ju. Te ri to ri ja Ju go sla vi je Hi tle ra ni je 

in te re so va la. U mi sli ma on se već odav no ba vio sa mo na pa dom na Ru se. 

I bio je sre tan što mu je nje go va voj ska iz tog di je la svi je ta ko ji ni je vri je-

dan ni ti ko sti ju jed nog je di nog po me ra nij skog gre na di ra uspje la do ni je ti 

po klon ko ji ga je raz ve se lio, valj da i je di nu stvar iz te ubi je ne ze mlje ko ja 

mu ne što zna či: plo ču ko jom su u Sa ra je vu oda li po čast Ga vri lu Prin ci pu. 

Mr tva ce tre ba po ko pa ti, mi sli Hi tler, a ova plo ča ko ju su po di gli da sla ve 

svo ju slo bo du i nje mač ko po ni že nje sa da je nad grob na plo ča nji ho voj ze-

mlji i nji ho vim sno vi ma.

3. Po klon 

Su prot no ras pro stra nje nom uvje re nju, spo men-plo ča Ga vri lu Prin ci-

pu na mje stu Sa ra jev skog aten ta ta ni je ot kri ve na ni 1924. ni 1934. go di ne, 

od no sno ni na de se tu ni na dva de se tu go di šnji cu ovog slav nog či na. Ni je 

to je di ni po da tak u ve zi ot kri va nja ovog spo me ni ka ko ji se su prot sta vlja 

uvri je že nim pred ra su da ma. Plo ča, na i me, ni je uop šte ot kri ve na na Vi dov-

dan. Da tum je bio 2. fe bru ar 1930. go di ne, a po vod su tra šnja pet na e sta 

3 Ka pi tu la ci jom Ju go sla vi je, Ni jem ci su pod kon tro lom ima li 344 000 ju go slo ven skih 
voj nih za ro blje ni ka. Ukup ni nje mač ki gu bi ci to kom in va zi je na Ju go sla vi ju bi li 
su: 151 mr tav, 392 ra nje na i 15 ne sta lih voj ni ka i ofi ci ra. Za ni mlji vo je us po re di ti 
isto vre me ne nje mač ke na pa de na Ju go sla vi ju i Grč ku. Cilj na pa da na Ju go sla vi ju 
bio je od ma zda, dok je na pad na Grč ku imao za cilj stra te šku po moć Ta li ja ni ma. 
Hi tler je iz ri či to na re dio da se Be o grad srav ni sa ze mljom i da pre ma Sr bi ma ne 
bu de mi lo sti, dok je jed na ko iz ri či to na re dio da se Ati na uop šte ne bom bar du je, 
ža le ći, ka ko je pri znao Ge bel su, što uop šte mo ra da ra tu je pro tiv Grč ke. Kad se 
osam da na po sli je svog 52. ro đen da na vra tio u Ber lin, bio je to po sljed nji pra vi 
po bjed nič ki po vra tak u glav ni grad Raj ha. Kad je ri ječ o te zi da je od go da na pa da 
na SSSR zbog ne pla ni ra nog na pa da na Ju go sla vi ju od i gra la ključ nu ulo gu u nje-
mač kom ne u spje hu da po ko re Ru se pri je zi me, mi šlje nja o nje noj ute me lje no sti 
se raz li ku ju. S jed ne stra ne, sam Hi tler je vje ro vao u to. S dru ge pak, me te o ro lo-
ški iz vje šta ji po ka zu ju da je zbog vla žnog, zlog i hlad nog pro lje ća 1941. in va zi ja 
na SSSR te ško mo gla po če ti mno go pri je 22. ju na, čak i da ni je bi lo na pa da na 
Ju go sla vi ju. Po sto ji, me đu tim, još je dan de talj ko ji se ti če uti ca ja „bal kan ske in-
va zi je“ na Ope ra ci ju Bar ba ro sa, a ko ji se ne ti če taj min ga. Na i me, to kom na pa da 
na SSSR, nje mač ki ten ko vi ima li su ne u o bi ča je no če ste me ha nič ke kva ro ve. Po 
jed nom od uvjer lji vi jih tu ma če nja, raz log za to bi la je „is tro še nost“ zbog sko ra-
šnjih du gih vo žnji po lo šim bal kan skim dru mo vi ma.
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go di šnji ca po gu blje nja Da ni la Ili ća, Mi ška Jo va no vi ća i Velj ka Ču bri lo-
vi ća. Po ri je či ma ko men ta to ra sa ra jev skog li sta Ve čer nja po šta da tum je 
do sta pro iz volj no od re đen. Isti ko men ta tor je 31. ja nu a ra, dva da na uoči 
ot kri va nja, na ja vio da će do ga đaj „bi ti skro man i bez po seb ne sve ča no sti“. 

Ta ko je i bi lo; ne sa mo da ot kri va nju ni je pri su stvo vao ni je dan, čak 
ni naj ni ži, funk ci o ner vla sti ni ti iza sla nik Nj. V. Kra lja, ne go je i sve ča-
na aka de mi ja ko ja je bi la pla ni ra na u Na rod nom uni ver zi te tu po sli je ot-
kri va nja spo men-plo če na pra sno ot ka za na. Pre ma do pi sni ku lon don skog 
„Taj msa“, ju go slo ven ske vla sti su u in ter noj di plo mat skoj ko mu ni ka ci ji sa 
za pad nim si la ma in si sti ra le na in for ma ci ji da plo ču ne po di že ni dr ža va, 
pa čak ni Na rod na od bra na, ne go is klju či vo po je din ci: pri ja te lji aten ta to-
ra i čla no vi nji ho vih po ro di ca. Raz log za to po svoj pri li ci je eko nom ska 
de pre si ja i sve ve ća ovi snost ze mlje od nov ca iz ino stran stva. „De utsche 
Al ge me i ne Ze i tung“ istog tog fe bru a ra, me đu tim, pi še da je po sta vlja nje 
plo če „mon stru o zna pro vo ka ci ja ko ja se ne smi je to le ri sa ti“, a ne pri su-
stvo va nje pred stav ni ka vla sti sve ča no sti ot pi su je kao pu ku tri vi jal nost. 

Na na slov noj stra ni ci „Po li ti ke“ od 3. fe bru a ra 1930. go di ne, pod 
na slo vom Ot kri va nje spo men-plo če Ga vri lu Prin ci pu, sa ra jev ski do pi snik 
ovog li sta ova ko opi su je sam čin ot kri va nja: „Na tri bi ni ko ja je bi la oki će-
na ze le ni lom i pal ma ma, kao sim bo lom mi ra, uze la je me sto maj ka po koj-
nog aten ta to ra Ili ća. Do nje je bi la Jo van ka Ču bri lo vić, su pru ga po koj nog 
aten ta to ra Ču bri lo vi ća. Po tom se stra Trif ka, Mi le na Gra bež, se stra Mi ška 
Jo va no vi ća Ma ra. U je da na est ča so va na tri bi nu se po peo gg. Va silj Gr đić, 
Mi lan Bo žić, Sa vo Lju bi bra tić, Ham di ja Nik šić i Bo ri vo je Le on tić. Čim se 
na tri bi nu po peo Va silj Gr đić okre nuo se sa ku plje nom na ro du i neo bič no 
čvr stim gla som upu tio na sa ku plje ni na rod sle de će re či: ‘Na ro de, sa sta li 
smo se da oda mo po štu naj ve ćem od nas. Da nas, da nas naj do stoj ni je se 
oda je po šta ću ta njem.’ 

Sam g. Va silj Gr đić po gnuo je gla vu i ostao ta ko dva mi nu ta, a za-
tim je po no vo vi so ko po di gao gla vu i bur no po vi kao: ‘Sla va he ro ju Ga vri lu 
Prin ci pu!’ Na rod je pri hva tio i na ovom isto rij skom me stu za o ri lo se bur no 
tro krat no: ‘Sla va, sla va, sla va!’ U isto vre me mla di na ci o na li sta Ham di ja 
Nik šić ko ji je za vre me ra ta bio za tvo ren kao ve le i zdaj nik di gao je be lo 
plat no sa spo men-plo če. Za tim je na g. Va si lja Gr đi ća g. Bo ri vo je Le on tić, 
iza sla nik dal ma tin ske omla di ne upu tio sle de će re či: ‘Pri la žem ovaj ve nac 
na spo me nik he ro ju kao skro man znak pri zna nja mla de Dal ma ci je ve li-
kom he ro ju.’ Po sle nje go vih re či za o ri lo se opet tro krat no: ‘Sla va mu!’ 
Pri ma ju ći sre bre ni lo vo rov ve nac re kao je g. Va silj Gr đić: ‘Ne ka je hva-
la uvek pa tri ot skoj Dal ma ci ji.’ Ti me je ova sve ča nost za vr še na. Na plo či 
ko ja je na ra đe na u cr nom mer me ru ukle sa ne su zlat nim slo vi ma sle de će 
re či: Na ovom isto rij skom me stu Ga vri lo Prin cip na vi je sti slo bo du na Vi dov-
dan 15/28 1914. go di ne. Pre ne go se na rod raz i šao po tr gao je ze le ni lo sa 
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tri bi na da ga za dr ži kao uspo me nu na da na šnji dan, a za tim su se svi u 

mi ru raz i šli.“4
5 (Us put, dok u  Sa ra je vu tra je sve ča no ot kri va nje spo men-

plo če Ga vri lu Prin ci pu, Kralj Alek san dar se pri pre ma za sve ča ni ru čak sa 

stu den ti ma ko je je Uni ver zi tet ski Sa vet na gra dio na gra dom Nj. V. Kra lja. 

Ru čak je po čeo tač no u pod ne tog dru gog fe bru a ra, a pri sut ni su bi li rek-

tor, pro rek tor i se kre tar Uni ver zi te ta u Be o gra du, mi ni star pro sve te, svi 

de ka ni fa kul te ta te na gra đe ni stu den ti.) 

Ne za bo ra vlja ju ći, na rav no, Ili će vu maj ku, Ču bri lo vi će vu udo vi cu, 

se stru Gra be žo vu i se stru Jo va no vi će vu, kao ni Mi la na Bo ži ća i Sa vu Lju-

bi bra ti ća, fo ku si raj mo se ov dje na glav ne pro ta go ni ste sve ča nog ot kri va-

nja spo men-plo če: Va si lja Gr đi ća, Ham di ju Nik ši ća i Bo ri vo ja Le on ti ća, 

kao i na ono ga ko ji nam je ovaj do ga đaj opi sao, „Po li ti ki nog“ sa ra jev skog 

do pi sni ka pot pi sa nog ini ci ja li ma A. K. Pr vi je odr žao go vor, dru gi ot krio 

plo ču, tre ći ju je pr vi oki tio vi jen cem, a po to nji nam je ci je lu pri ču is pri-

čao. Sa ma spo men-plo ča uzi da na je još 1928, no sve ča no je ot kri ve na tek 

dvi je go di ne ka sni je. Va silj Gr đić, ko ji je na ot kri va nju go vo rio, za pra vo 

je i autor tek sta ugra vi ra nog na plo ču. Ro đen je u Gac ku 1875. go di ne, 

osnov nu ško lu za vr šio u rod nom gra du i Mo sta ru, gim na zi ju u Sa ra je vu, 

Fi lo zof ski fa kul tet u Gra cu i Be ču. 

Go di ne 1910. bi ran je za po sla ni ka Bo san skog Sa bo ra. Bio je pr vo op-

tu že ni na Ba nja luč kom ve le i zdaj nič kom pro ce su (1915-1916) na ko jem se 

su di lo sto ti nu pe de set še sto ri ci lju di. Bio je je dan od njih 16 ko ji su osu đe ni 

na smrt. Me đu tim, za la ga njem špan skog kra lja Al fon sa XI II, ovi osu đe ni ci 

su po mi lo va ni. (Iz za hval no sti ovom špan skom kra lju, jed na uli ca u cen tru 

Ba nja lu ke i da nas se zo ve po nje mu.) Po sli je Pr vog svjet skog ra ta, bi ran 

je u par la ment Kra lje vi ne SHS. Umro je tri i po go di ne na kon sve ča no sti 

ot kri va nja spo men-plo če Ga vri lu Prin ci pu; 26. ok to bra 1934. u Be o gra du. 

I Ham di ja Nik šić je bio tu žen i osu đen od stra ne Austro-Ugar ske za vri-

je me Pr vog svjet skog ra ta. On je bio je dan od op tu že nih na Trav nič kom 

pro ce su pro tiv pri pad ni ka „srp sko-hr vat ske omla di ne“. 

Op tu žni ca ih je te re ti la zbog za la ga nja za kul tur no i po li tič ko uje di-

nje nje Ju žnih Slo ve na u jed nu dr ža vu. Ham di ja Nik šić je osu đen na dvi je 

4 Isti ni za vo lju, u Po li ti ki nom član ku nat pis na plo či ni je sa svim ko rekt no pre ne-
sen; naj pri je is pu šte no je ime mje se ca ju na, da tu mi po sta rom i no vom ka len da ru 
odvo je ni su ko som cr tom, dok na plo či po sto ji za gra da, do da ta je ri ječ „go di ne“ 
na kra ju ko je na plo či ne ma, ri ječ Vi dov dan na plo či je is pi sa na kao po lu slo že ni-
ca (Vi dov-dan), dok u tek stu sto ji Vi dov dan, a ta ko đe fra za „Na ovom isto rij skom 
mje stu“ ko ja je na plo či is pi sa na ije kav ski, u tek stu je ci ti ra na ekav ski. (Sa vre me ni 
ko men ta tor sklon ne po treb noj iro ni ji u tom smi slu bi mo gao pro na ći kon ti nu i tet 
u je zič koj po li ti ci ovog li sta, ali ov dje to me ni je mje sto.) Na ve di mo ov dje do slov no 
nat pis sa spo men-plo če: Na ovom isto rij skom me stu Ga vri lo Prin cip na vi je sti slo bo-
du na Vi dov-dan 15. (28.) ju na 1914.
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go di ne ro bi je. Ime Ham di je Nik ši ća pro na la zi mo ta ko đe u knji zi Sa ra je vo 

u re vo lu ci ji (s pod na slo vom Ko mu ni stič ka par ti ja Ju go sla vi je u pri pre ma-

ma i or ga ni za ci ji ustan ka) gdje se u uvod nom di je lu pra vi raz li ka iz me đu 

di je la mu sli man skog sta nov ni štva ko je je bi lo lo jal no na ci sti ma i NDH 

i onih ko ji se „no še ni iskre nim pa tri ot skim te žnja ma“ ve žu za par ti zan ski 

po kret i Na rod ni front. 

Me đu po to nji ma, ne ki od naj i stak nu ti jih su bi li „dr. Za im Ša rac, 

pro fe sor Hu sein Br kić, Su lej man Fi li po vić, Ham di ja Nik šić, Ha san Lju-

bun čić, po ro di ca Ka ra ha sa no vić i dru gi.“ Ime Bo ri vo ja Le on ti ća pak pro-

na la zi mo na spi sku ju go slo ven skih bo ra ca u Špan skom gra đan skom ra tu. 

(Ni smo si gur ni da li je sta no vi ti Bo ro Le on tić, pu kov nik ju go slo ven-

ske taj ne slu žbe u dru goj po lo vi ni če tr de se tih go di na i krat ko traj ni na čel-

nik be o grad skog Voj nog mu ze ja ista ta oso ba, ali je za vo dlji vo mi sli ti da 

je ste. Na i me, na kon što su u Ju go sla vi ji još 1947. go di ne po sta li svje sni da 

je vi so ki i ti hi sa rad nik austrij skog mi ni stra vanj skih po slo va Gru be ra, ko ji 

je uče stvo vao u di plo mat skim raz go vo ri ma s ju go slo ven skim de le ga ci ja ma 

u Lon do nu i Mo skvi, u stva ri Kurt Vald hajm ko ji je osno va no osum nji čen 

za rat ne zlo či ne u Ju go sla vi ji, pred stav ni ci taj nih slu žbi SSSR-a ka za li su 

Le on ti ću, po čet kom 1948. go di ne, da su re gru to va li Vald haj ma da ra di 

za njih te da Ju go slo ve ni ne tre ba ju da se mi je ša ju u taj slu čaj. Sre di nom 

iste go di ne do la zi do gla so vi tog ras ki da iz me đu Ti ta i Sta lji na. Od po čet-

ka 1972. go di ne, pa sve do kra ja 1981. Vald hajm je ge ne ral ni se kre tar 

Uje di nje nih na ci ja. 1986. go di ne iza bran je za pred sjed ni ka Austri je. Tek 

u to vri je me, nje go va na ci stič ka pro šlost po sta je op šte po zna ta. Alan Le vi, 

autor ko ji se ba vio ovom pro ble ma ti kom, iz vje šta va da po ku šaj lo ci ra nja 

Le on ti ća 1986. go di ne ni je uspio. Po zna to je da je špan ski bo rac Le on tić 

umro u Be o gra du 1980. go di ne. Ako je ri ječ o is toj oso bi, ja sno je za što 

ni je mo gao bi ti pro na đen šest go di na ka sni je.) 

Kao u ne koj ste re o tip noj pri či o Sa ra je vu, Bo sni i Ju go sla vi ji, ima-

mo tri oso be ko je su istog ro da, a po ri je klom pri pa da ju tri ma raz li či tim 

vje ro za ko ni ma. Ne do sta je još sa mo ne ki Je vrej, ka zao bi vje ro vat no ka kav 

ci nik. Tu je, me đu tim, i Je vre jin. Iza ini ci ja la A. K. sa ra jev skog do pi sni ka 

Po li ti ke kri je se ime Abra ha ma Ko e na zva nog Abo. Ne usu đu je mo se ov dje 

da du blje ula zi mo u po ro dič no-ko ha nit ske ve ze ovog Abra ha ma Ko e na sa 

dru gim Ko e ni ma, ali će mo is pri ča ti sa že tak nje go ve sud bi ne. 

Na kon što je Hi tle ro va voj ska ušla u Sa ra je vo i na kon što su sa zida 

ski nu li plo ču o či jem je ot kri va nju pi sao u Po li ti ci, Abo Koen i nje go va 

po ro di ca uspje li su iz bje ći smrt ili de por ta ci ju u ne ki od kon cen tra ci o nih 

lo go ra za hva lju ju ći Ko e no vom ko le gi-no vi na ru po ime nu Ru di Ro ter. Ro-

ter je ro dom bio iz se la Po to mje na po lu o str vu Pe lje šac. Od la ze ći iz Sa ra-

je va u za vi čaj, Ro ter ubje đu je Ko e na da za jed no s po ro di com po đe s njim 
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do lje, na jug. Ne ko vri je me, Ko e ni se kri ju u Po to mju kod Ro te ra, a ka sni je 

pre la ze u Tr panj te se na po kon, po sli je ta li jan ske ka pi tu la ci je, pri dru žu-

ju par ti za ni ma. U skla du sa svo jom no vi nar skom pro fe si jom, Abo Koen 

po či nje da ra di za sek tor za in for mi sa nje ZAV NOH-a (Ze malj sko an ti fa-

ši stič ko vi je će na rod nog oslo bo đe nja Hr vat ske), i to na mje stu teh nič kog 

ured ni ka „Vje sni ka“. 

Po sje ća nji ma ko le ge, „po zna tog par ti zan skog no vi na ra“ Mah mu da 

Konj ho dži ća, Koen je u to vri je me „već sta ri ji čo vjek i sla bo po kre tan“. 

U ma ju mje se cu 1944. go di ne, kad se čet ni ci na pa li par ti zan sku bol ni cu 

u se lu Kre ča ni u Li ci, za kla li su i Abra ha ma Abu Ko e na, ko ji je, eto, iz bje-

gao smrt od na ci stič ke i usta ške ru ke da bi skon čao od čet nič ke. Go di ne 

2004, Ru di Ro ter je od stra ne Me mo ri jal nog cen tra Jad Va šem u Je ru sa-

li mu pro gla šen „Pra ved ni kom me đu na ro di ma“. 

Na ci stič ka voj ska ušla je u Sa ra je vo 17. apri la 1941. go di ne. Tre nu-

tak ski da nja spo men-plo če Ga vri lu Prin ci pu sa zi da za bi lje žen je ka me rom 

i uklju čen u je dan film ski žur nal (do stu pan na in ter net skoj adre si http://

www.youtu be.com/watch?v=QhLe aqhPXVU). Snim ke ula ska na ci stič kih ten-

 ko va u Sa ra je vo, ma se ko ja ih ve se lo po zdra vlja i po di za nja nje mač ke za-

sta ve oči to su ma nje va žne, jer naj du ži dio ovog žur na la pra ti sku pi nu 

mu ška ra ca ko ji uz po moć mer de vi na pa žlji vo ski da ju plo ču i pre da ju je 

voj ni ci ma Ver mah ta ko ji uz nju te a tral no po zi ra ju. Sve ovo pra ti glas spi-

ke ra ko ji na nje mač kom iz go va ra ne ko li ko re če ni ca. U pre vo du one gla-

se ova ko: „In va zi ja u bo san ski grad. Po di že se nje mač ka rat na za sta va. 

U Sa ra je vu; ov dje je 28. ju na 1914. austrij ski pre sto lo na sljed nik po stao 

žr tvom ku ka vič kog aten ta ta srp skog stu den ta. Ti puc nje vi su da li sig nal 

za svjet ski rat. Njem ci ski da ju mra mor nu ta blu i pre da ju je Ver mah tu. Na 

ta bli sto ji: Na ovom isto rij skom mje stu se Ga vri lo Prin cip iz bo rio za slo bo du 

Sr bi je. Fi rer je ta blu pre dao Ber lin skom Ze ug ha u su.“56

Autor ci ti ra nog tek sta oči to je imao po u zda nog pre vo di o ca sa srp-

sko hr vat skog. Nat pis na ta bli zbi lja po či nje fra zom Na ovom isto rij skom 

mje stu ko ja je u film skom žur na lu na nje mač ki do slov no pre ve de na (An di-

e ser hi sto rischen Stätte). Ni gdje se, me đu tim, na ta bli ne po mi nju ni srp stvo 

5 Ze ug ha us (sta ri Ar se nal) je naj sta ri ja gra đe vi na u ber lin skoj uli ci Un ter den Lin-
den. Iz gra đe na je po čet kom osam na e stog vi je ka, a od 1875. go di ne u njoj je voj ni 
mu zej. U ovoj zgra di je 1943. go di ne Ru dolf fon Ger sdorf ne u spje šno po ku šao 
ubi ti Hi tle ra. Kra jem Dru gog svjet skog ra ta, zgra da je u bom bar do va nji ma ve o ma 
ošte će na. Ka sni ja sud bi na kon kret nog eks po na ta, spo men-plo če Ga vri lu Prin ci-
pu, ro đen dan skog po klo na Adol fu Hi tle ru, nam je ne po zna ta. Po dje lom Ber li na, 
Ze ug ha us se na šao u DDR-u. Go di ne 1952. u ovu zgra du je smje šten Mu zej nje-
mač ke isto ri je, ko ji je svo jom po stav kom in ter pre ti rao mo der nu nje mač ku isto ri-
ju iz ko mu ni stič ke per spek ti ve. In sti tu ci ja ko ja je ta mo smje šte na da nas, po sli je 
uje di nje nja dvi je Nje mač ke, no si druk či je, ali slič no ime: Nje mač ki isto rij ski mu zej.
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ni Sr bi ja. Iz ove la pi dar ne in ter pre ta ci je ano nim nog nje mač kog film skog 

rad ni ka, raz vi će se, i u na še vri je me, broj ne pu bli ci stič ke i scen ske vi zi je 

Prin ci po vog či na. Na dan 21. apri la, agen ci ja Aso ši je ted pres ja vlja iz Ber-

li na ka ko je iz na ci stič kog šta ba na Bal ka nu sti gla in for ma ci ja da je spo-

men-plo ča ko jom se ko me mo ri ra Sa ra jev ski aten tat ju če pre da na Hi tle ru 

i to od stra ne jed nog od pr vih nje mač kih voj ni ka ko ji su ušli u taj ju go slo-

ven ski grad. Ob ja vlje no je i da će plo ča bi ti jav no iz lo že na u mu ze ju kao 

„do kaz srp ske zlo či nač ke kr va ve kri vi ce za Svjet ski rat“. 

Pr vog ju la iste go di ne, a po vo dom po kla nja nja spo men-plo če Adol-

fu Hi tle ru, ko men ta tor NDH-ov skog „Sa raj skog no vog li sta“ tri jum fal no 

pi še: „Sa raj vo je opra lo sa se be vi dov dan sku lja gu“. (Ob lik Sa raj vo ov dje 

ni je štam par ska gre ška. Pr vih mje se ci oku pa ci je usta še su ime gra da for-

mal no pro mi je ni li u Sa raj vo, no usko ro je vra ćen na ziv Sa ra je vo.) 

Ne pu ne če ti ri go di ne ka sni je, še stog apri la 1945. go di ne, par ti za ni 

oslo ba đa ju Sa ra je vo. Već sed mog ma ja, još pri je ka pi tu la ci je Ve li ko nje mač-

kog raj ha, ot kri va se no va spo men-plo ča Ga vri lu Prin ci pu. Sve ča nost pra-

ti „ve li ki ma ni fe sta ci o ni mi ting“ ko jem pri su stvu ju „pret sjed nik Na rod ne 

skup šti ne Bo sne i Her ce go vi ne dr Vo ji slav Kec ma no vić, čla no vi Na rod ne 

vla de Bo sne i Her ce go vi ne na če lu sa svo jim pret sjed ni kom dru gom Ro do-

lju bom Čo la ko vi ćem, čla no vi Na rod ne skup šti ne, pret stav ni ci Ze malj skog 

i mje snog USA O BiH-a, omla din ski de le ga ti po kra ji na, i de le ga ti omla di ne 

Grč ke i brat ske Bu gar ske“. 

Iz vje štač Oslo bo đe nja da lje pi še: „Mi ting je otvo rio drug Bra co Ko-

so vac i pre dao ri ječ dru gu Dra go sla vu Lju bi bra ti ću, jed nom od Prin ci po-

vih sa rad ni ka i čla nu re vo lu ci o nar ne or ga ni za ci je Mla da Bo sna i pod vu-

kao va žnu ulo gu bo san sko-her ce go vač ke omla di ne – Prin ci po ve omla di ne, 

na dah nu te ide ja ma brat stva i je din stva svih na ro da Bo sne i Her ce go vi ne, 

svih na ro da Ju go sla vi je i is ta kao nji ho vu bor bu pro tiv ta da šnjih re ak ci-

o nar nih po li ti ča ra, ko ji su za go va ra li kom pro mis sa Be čom. Svoj go vor 

za vr šio je ri je či ma: ‘Po svo jim ide ja ma Ga vri lo Prin cip pri pa da da na šnjoj 

mla doj ge ne ra ci ji, ko ja je ostva ri la ko nač no i pot pu no one te žnje, ko je je 

Ga vri lo Prin cip za po čeo u ono do ba.’ Po sli je dru ga Lju bi bra ti ća go vo rio 

je drug Cvi je tin Mi ja to vić, za tim omla di nac Hr vat Mi le Ča čić i omla din ka 

mu sli man ka Na đa Bi ser.“ 

Sa mu spo men-plo ču ot krio je Bor ko Vu ko brat „omla di nac iz Bo san-

skog Gra ho va“. Na plo či je zlat nim slo vi ma sta ja lo: U znak vje či te za hval no sti 

Ga vri lu Prin ci pu i nje go vim dru go vi ma bor ci ma pro tiv ger man skih osva ja ča, 

po sve ću je ovu plo ču omla di na Bo sne i Her ce go vi ne – Sa ra je vo 7. ma ja 1945. 

go di ne. Ni je na ovoj plo či, što je na zi du sta ja la, po svoj pri li ci, de se tak 

go di na, bi lo ri je či slo bo da. Kad je onaj ko ji bi lje ži ovu pri ču, osam de se tih 
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go di na pro šlog vi je ka, pr vi put bio na mje stu Sa ra jev skog aten ta ta, na no-
voj spo men-plo či po no vo je pri zi va na slo bo da.67 

No ni te plo če, kao ni one sta re od cr nog mer me ra, kao ni slo bo de, 
da nas vi še ne ma.

6 Na plo či ko ja je sta ja la na mje stu Aten ta ta do 1992. go di ne pi sa lo je (ći ri li com): 
Sa ovo ga mje sta 28. ju na 1914. go di ne Ga vri lo Prin cip svo jim puc njem iz ra zi na rod ni 
pro test pro tiv ti ra ni je i vje kov nu te žnju na ših na ro da za slo bo dom. Ra zlo žno je pret-
po sta vi ti da je ona po sta vlje na 28. ju na 1953. go di ne, kad je on da šnji gra do na čel-
nik Sa ra je vo Da ne Ol bi na na istom mje stu otvo rio Mu zej Mla de Bo sne. Za pad ni 
no vi na ri ko ji su za vri je me so ci ja li stič ke Ju go sla vi je do la zi li u Sa ra je vu obič no su 
bi va li ne pri jat no iz ne na đe ni ova kvim oda va njem po ča sti Ga vri lu Prin ci pu. Ana li za 
tih na pi sa za vre đu je po seb no ozbilj ni je is tra ži va nje. Za ni mlji vo je da u bro ju od 
28. ju na 1964. go di ne, o pe de se to go di šnji ci aten ta ta, New York Ti mes ob ja vlju je 
čak tri tek sta tim po vo dom. Je dan od tih tek sto va je re por ta ža sa li ca mje sta iz 
pe ra Džo ze fa Be ri ja. U pod na slo vu nje go vog tek sta is ti če se ka ko će put nik na-
mjer nik u Sa ra je vu ot kri ti da se „mla di lu dak iz 1914. pam ti kao na ci o na li stič ki 
he roj“. Vri je di ov dje ba rem krat ko no ti ra ti sig ni fi kan tan de talj iz nje go vog tek-
sta. Je dan od Be ri je vih sa ra jev skih sa go vor ni ka, čo vjek ko ji mu je go vo rio o ve zi 
koja po sto ji iz me đu sa ra jev skih aten ta to ra i par ti zan skih re vo lu ci o na ra iz Dru gog 
svjet skog ra ta, bio je „ko mu ni stič ki se kre tar za in for ma ci je, pri ja telj ski na stro jen 
tri de set sed mo go di šnjak, biv ši ka pe tan par ti zan ske voj ske“ po ime nu Mu rat Ku-
stu ri ca. Od 1992. go di ne, kad je plo ča ko ja je šo ki ra la no vi na ra New York Ti me sa 
uklo nje na, pa sve do 2004. go di ne, na mje stu Sa ra jev skog aten ta ta ni je bi lo ni-
ka kvog spo me na na taj isto rij ski do ga đaj; 2004. sa ra jev ske grad ske vla sti po sta-
vi le su tamo plo ču s (la ti nič nim) nat pi som: Sa ovog mje sta 28. ju na 1914. Ga vri lo 
Prin cip je iz vr šio aten tat na austro u gar skog pre sto lo na sljed ni ka Fran ca Fer di nan da 
i nje go vu su pru gu So fi ju. Is pod je pre vod na en gle ski.
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Тајмс, 28. јун 2014.

[Уредничко слово]

ПО ГРЕ ШНО СКРЕ ТА ЊЕ. ЈЕ ДАН ВЕК ПО СЛЕ СА РА ЈЕ ВА, 

ПО ЛИ ТИ ЧА РИ И ДАЉЕ УЧЕ ПО У КЕ ИЗ ИСТО РИ ЈЕ*8

Пр ви свет ски рат ни је био, као што је ука зи вао Ву дро Вил сон, 

„рат с ци љем да се за вр ше сви ра то ви“. Он је, ме ђу тим, пре о бра зио 

свет, раз бив ши цар ства и за ме нив ши их др жа ва ма за сно ва ним на на-

ци о нал но сти и иде о ло ги ји. И он ума ло што ни је уни штио јед ну ге не-

ра ци ју. Стра хо ви та тра ге ди ја ко ја га ло пи ра по кре ну та је, на да на шњи 

дан, тач но пре сто го ди на, ка да је отво ре на ли му зи на над вој во де Фра-

ње Фер ди нан да по гре шно скре ну ла у Са ра је ву и до ве зла га на пра вац 

паљ бе ње го вог атен та то ра-уби це, Га ври ла Прин ци па.

Цео је дан век исто ри ча ри и по ли ти ча ри по ку ша ва ју да да ју сми-

сао овом ра ту. Тајмс је из ве стио и ко мен та ри сао о атен та ту-уби ству као 

о лич ној тра ге ди ји аустро у гар ског ца ра Фра ње Јо си фа. Ње гов за кљу-

чак ни је био са свим по гре шан. „Ју че ра шњи до га ђа ји ће ве ро ват но ићи 

у прав цу оја ча ња ду а ли стич ког си сте ма, сва ка ко за из ве сно вре ме, али 

што ви ше Ју жни Сло ве ни бу ду ви де ли да се њи хо ве на де гу бе, тим ће 

би ти ве ћа опа сност ко нач не екс пло зи је.“ Ма ло ко је у Бри та ни ји, ме ђу-

тим, пред ви ђао да ће се су но вра ти ти у кр во про ли ће. За Тајмс из 1914. 

на пе то сти Аустро у гар ског цар ства од но си ле су се на пре те ра но им-

пе ри јал но ши ре ње и на ло ше ру ко ђе ње сло же но шћу ње го вих ет нич-

ких ма њи на. Узро ци ра та су, ме ђу тим, по ста ли пред мет ду бље ана ли зе 

у го ди на ма ко је су сле ди ле. Кључ на по де ла је из ме ђу оних ко ји сма-

тра ју да се Не мач ка по ста ви ла у прав цу свет ске пре вла сти и на оне 

ко ји ка жу да се рат де сио слу ча јем. А.Џ.П. Теј лор (A.J.P. Taylor) сма-

трао је 1969. да је мо би ли за ци ја за ро би ла др жа ве у ри вал ске са ве зе 

и у рат ко ји за пра во ни ко ни је же лео. Те мељ на ана ли за ме ђу на род них 

ар хи ва усме ри ла је са вре ме не исто ри ча ре, по пут Кри сто фе ра Клар ка 

(Chri stop her Clark), да за кљу че ка ко кај зер ни је те жио ра ту.

По тра га за раз ло зи ма ра та на ста ви ће се не сум њи во до 2114. го ди-

не. Та ко и тре ба да бу де. Има ва жних по у ка ко је тек тре ба да се на у че 

о на чи ну на ко ји се рат пре ли ва пре ко гра ни ца. Бли ски ис ток да нас ни је 

Бал кан од пре јед ног ве ка, али је по уч но ка ко кри зе мо гу да се ме ђу-

соб но по ве жу. Да нас Ирак, Си ри ја, Ли би ја и Ли бан де лу ју као др жа ве 

на иви ци про па сти. По сто је на чел не по у ке: из над све га по тре ба да се 

бу де спре ман за де ло ва ње про тив др жа ва спрем них да ко ри сте си лу. 

А, има по у ка и о људ ском по на ша њу. Шта по кре ће чо ве ка, ре гру то ва ног 

* „Wrong Tur ning; A cen tury af ter Sa ra je vo, po li ti ci ans are still not le ar ning the 
les sons of hi story“, The Ti mes, Sa tur day, Ju ne 28, 2014, p. 24.
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вој ни ка, да про гу та страх и уби је дру гог чо ве ка? Ипак, крај, а не по-
че так ра та је сте наш нај бо љи учи тељ. Твор ци Вер сај ског спо ра зу ма 
се ли су за сто по сле ра та с пле ме ни тим на че ли ма и ма па ма. Они су по-
но во ис цр та ли др жа ве из за мр ше ног не ре да раз би је них цар ста ва и, на 
тај на чин, на пра ви ли су про бле ме за бу дућ ност. Не са мо на Бли ском ис-
то ку. Они су ство ри ли Дру штво на ро да, ме ђу на род ног уго ва ра ча мира, 
ко ји, ка ко је бр зо по ста ло ја сно, ни је имао зу бе. Мир је за ви сио од но ве 
си ле у за чет ку – од Сје ди ње них Др жа ва и ње ног ве зи ва ња са све том. 
Уме сто то га, ра ње не де пре си јом, оне су се по ву кле.

По у ке из тог вре ме на и да ље мо гу да се при ме не. Сје ди ње не Др-
жа ве су нај ја ча на ци ја на зе мљи. Оне не мо гу да при у ште да се по но во 
по ву ку. Са вет без бед но сти Ује ди ње них на ци ја мо ра да по но во по ста не 
функ ци о нал но те ло пре не го да бу де та лац Ру си је и Ки не. Срамотa је 
што чвр шћа ује ди ње на ак ци ја ни је пред у зе та да сма њи ху ма ни тар ну 
тра ге ди ју ми ли онâ из бе гли ца из Си риј ског ра та. Рат је, на пи сао је је-
дан од нај та лен то ва ни јих исто ри ча ра Пр вог свет ског ра та, одмотавање 
погре шних ра чу ни ца. Вре ме је за нас, на су прот Фра њи Фер ди нан ду, 
да пра вил но скре не мо.
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Тајмс, 28. јун 2014.

Тим Бу чер (Tim Butcher)
ДА ЛИ ЈЕ РАТ БИО ЗА СНО ВАН НА ЛА ЖИ?*9

Да ли је „рат ко ји се во ди да се за вр ше сви ра то ви“ био за-

сно ван на ла жи? Ис тра жи ва ње на лик Чил ко то вом о Пр вом свет-

ском ра ту от кри ло би спи но ва ње и за там њи ва ње ко је је про из ве ло 

смрт ми ли о на.

То ли ко је глу по сти да нас на пи са но о атен та ту у Са ра је ву, ко ји 
се до го дио пре сто го ди на, да мак си ма ко ја се при пи су је На по ле о ну 
оста вља осе ћа ње не при јат не увер љи во сти: исто ри ја ни је ни шта дру го 
до ла жи ко је се ви ше не оспо ра ва ју. Основ ни на ра тив је до вољ но ја сан. 
Атен та тор-уби ца бо сан ски Ср бин убио је 28. ју на 1914. хаб збур шког 
на след ни ка, над вој во ду Фра њу Фер ди нан да, и ње го ву су пру гу, док су 
оби ла зи ли бо сан ску пре сто ни цу ауто мо би лом с отво ре ним кро вом. 
Гро зо та ко ја је би ла оки дач [to trigger] Пр вог свет ског ра та.

Али на овај чи ње нич ки оквир про јек то ва ни су то ком јед ног сто-
ле ћа до сто јан по ли тич ки спин, умр ља но по гре шно из ве шта ва ње и исто-
риј ска сме те ност. Не што од то га је чуд но ва ти из ми шље ни та лог. Ре че но 
нам је да су жр тве уби је не на го ди шњи цу вен ча ња, док је уисти ну она 
па да ла у ју лу. Ре че но нам је да им ни је би ло спа са, јер њи хов фа е тон 
мар ке „греф унд штифт“ (Gräf & Stift) ни је имао пре но сник за во жњу 
уна траг и за то ни је мо гао да по ву че уна зад, у си гур ност, ка да се за у-
ста вио пред Прин ци пом. Баш тај пре но сник за во жњу у ри кверц мо же 
и да нас да се ви ди на ко ли ма ко ја су из ло же на у му зе ју у Бе чу.

Те ле ви зиј ски филм је из ми слио при чу да је Прин цип пред на-
пад оти шао у ка фић на „по след њи сен двич“. Ма ту ран те са да пи та ју да 
рас пра вља ју какав би надев атен та тор из ра брао. Али док ове гре шке 
мо гу да из гле да ју три ви јал но, исти на је да дру ге по је ди но сти о Прин-
ци по вим ак ци ја ма и мо ти ва ци ји има ју мно го ве ћи зна чај.

Да је по сто ја ло не што као Чил ко то ва ис тра га (Chilcot inquiry) 
о то ме ка ко смо кре ну ли у рат пре 100 го ди на, као што смо да нас у ин-
ва зи ју Ира ка 2003, би ло би мно го то га да се узме у об зир. Раз ви ле би се 
вој ске адво ка та и све до ка ве шта ка да из вр ше је зич ку ана ли зу оно га што 
је су или ни су ре кли пре ми је ри, ми ни стри ино стра них де ла и ге не ра ли. 

Мо же се за ми сли ти да би по себ но ис пи ти ва ње би ло по све ће но 
вре ме ну у ју лу ко је је Едвард Греј, ми ни стар ино стра них де ла, по све тио 
пе ца њу, док су ди пло мат ске акро ба те упа ле на по зор ни цу, за гла вив ши 

* Tim Butcher, “Was the war to end all wars ba sed on a lie? A Chil cot-style in qu iry 
in to the First World War wo uld un co ver spin and dis tor tion that ca u sed the de-
ath of mil li ons”, The Ti mes, Ju ne 28, 2014, p. 26.
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нас у прав цу ра та. Али би Чил кот из 1914. мо рао да раз мо три Са ра-
јев ски атен тат, те мељ ни оде љак у на ра ти ву о Пр вом свет ском ра ту, 
и на шао би из о па че ност у са мом ње го вом сре ди шту. 

Ис тра жу ју ћи ову те му три го ди не, по што сам на шао из вор не 
Прин ци по ве до ку мен те ко је су исто ри ча ри про пу сти ли, али ко ји ба ца-
ју све тло на ову не у хва тљи ву по ја ву, ве ру јем да је из о па че ност у сле-
де ћем: да је свет кре нуо у рат на ла жи. Лаж је би ла тврд ња из Бе ча да 
је Са ра јев ски атен тат-убиство сва ка ко за ве ра срп ске вла де, је дан та ко 
од вра тан зло чин ко ји оправ да ва аустриј ско ар ти ље риј ско бом бар до ва-
ње Ср би је 29. ју ла 1914. Би ла је то вој на ак ци ја ка ква је уву кла дру ге 
ве ли ке си ле у су коб ко ји је до вео до то га да се не ко ли ко да на ка сни је 
ши ром Евро пе „уга се све тла“ (“lamps going out”).

Па ипак, не ма убе дљи вог до ка за би ло да је Прин цип де ло вао 
вољ но за срп ску вла ду би ло да је Ср би ја њи ме упра вља ла без ње го вог 
зна ња. То што је био ет нич ки Ср бин не зна чи да је био срп ски др жа-
вља нин. Он је био Бо са нац. Мо же за зву ча ти та јан стве но, али, баш као 
што по но сни ста нов ник Ал сте ра [Северне Ирске] мо же да вас уда ри 
по но су ако ин си сти ра те да га нео вла шће но озна чи те као Ир ца, та ко 
исто мо же да доведе до проблема бркања бо сан ско-срп ске по де ле [“so 
getting the Bosnian-Serbian divide muddled up can cause problems”]. То 
што је, у не де ља ма пред атен тат-уби ство, про вео из ве сно вре ме у Бе о-
гра ду и што је при мио оруж је од „Цр не руке“, екс тре ми стич ке срп ске 
на ци о на ли стич ке гру пе, не до ка зу је да је ра дио за срп ску вла ду. 

„Цр на ру ка“ би ла је то ли ко екс трем на да је ње не во ђе срп ска 
вла да по гу би ла због из да је, три го ди не по сле атен та та. От ка да је Цр на 
ру ка уби ла срп ског кра ља 1903. го ди не, др жа ли су је по да ље. 

Шта ви ше, Прин ци по ва спрем ност да узме оруж је од „Цр не руке“ 
не до ка зу је да је де лио ње не по гле де. Ка да је Оса ма бин Ла ден при-
хва тио про јек ти ле „стин гер“ од ЦИА-е, он ни је де лио ци ље ве аме рич-
ке спољ не по ли ти ке. Исти на је да је Прин цип био ју жно сло вен ски на-
ци о на ли ста, по све ћен ра ду са свим ло кал ним Сло ве ни ма на Бал ка ну. 
Ње го ва на ив на на да је би ла да атен тат-уби ство мо же на дах ну ти све 
ло кал не Сло ве не, би ло да су бо сан ски Ср би, бо сан ски Му сли ма ни или 
бо сан ски Хр ва ти, да се по диг ну и ује ди не про тив аустро у гар ског оку-
па то ра сло вен ских зе ма ља.

Али глав но је би ло да он ни је био срп ски шо ви ни ста. То ком не ко-
ли ко го ди на шко ло ва ња у Са ра је ву, Ту зли (у северној Бо сни) и Бе о гра-
ду, жи вео је, учио и ра дио за јед но са чла но ви ма раз ли чи тих за јед ни ца. 
Упа дљив је упра во обим до ко јег је он ве ро вао по је дин ци ма из свих ових 
гру па, до кле год су би ли по све ће ни за јед нич ком, ин клу зив ном ју жно-
сло вен ском на ци о на ли зму, ко ји ће по ста ти по знат као ју го сло вен ство 
[Yugoslavism], при че му је „yug-“ ан гли ци зо ва ни об лик ло кал не ре чи за 
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југ. Бо сан ским Хр ва ти ма је по ве ре но да скло не оруж је на дан атен та та, 
обра ти ли су се бо сан ском Му сли ма ну да уго во ри при ба вља ње оруж ја од 
гру пе „Цр на ру ка“, а на сâм дан пу ца ња још је дан бо сан ски Му сли ман 
је био ме ђу ше сто ри цом жељ них атен та то ра-уби ца у гру пи за на пад.

Ју го сла ви ја, зе мља свих ло кал них Сло ве на, ро ђе на је из вре ња Пр-
вог свет ског ра та, а то је сан ко јем је Прин цип по свет ио кра так жи вот. 

То што је ју го сло вен ски сан про пао 1990-их пред ет нич ким на-
ци о на ли змом по слу жи ло је са мо за то да се ова ствар да ље за пле те. 
На си ље у Бо сни би ло је та ко стра шно пре 20 го ди на да три за јед ни це 
да нас не мо гу дру га чи је да гле да ју на ра тив о Прин ци пу не го кроз фил-
тер тих до га ђа ја. У очи ма мно гих бо сан ских Му сли ма на и бо сан ских 
Хр ва та окол ност да је Прин цип био бо сан ски Ср бин ка ља ње го во име 
по ве зи ва њем с уби лач ким бо сан ским Ср би ма екс тре ми сти ма од го вор-
ним за звер ства по пут Сре бре ни це. 

Исто ри ја тре ба да се ота ра си та квих фил те ра и да се усред сре ди 
на кон текст са вре ме но сти у ко јем се до га ђа ји зби ва ју. Чил кот из 1914. 
сва ка ко би утвр дио да Прин цип уоп ште ни је био срп ски на ци о на ли ста, 
већ ју го сло вен ски на ци о на ли ста, а да је тврд ња Бе ча о срп ској упле те-
но сти би ла са мо из го вор аустро у гар ских ја стре бо ва да при кри ју соп-
стве ну же љу да из вр ше ин ва зи ју на су сед ну зе мљу, ко ју су сма тра ли 
ири ти ра ју ћом.

Пи та мо се да ли ће да на шњи Чил кот утвр ди ти да су још јед ну 
по кри ва ли цу – оруж је за ма сов но уни шта ва ње – ис ко ри сти ле, на сли-
чан на чин, свет ске си ле да би се во дио рат не пре сто го ди на, већ 2003. 
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Њујорк тајмс, 28. јун 2014.

У СА РА ЈЕ ВУ ПО ДЕ ЛЕ КО ЈЕ СУ ПО КРЕ НУ ЛЕ 

АТЕН ТА ТО РА-УБИ ЦУ СУ ТЕК ПО ЧЕ ЛЕ ДА СЕ ЗА ЦЕ ЉУ ЈУ*10

На ци о на ли стич ке и сек та шке стра сти на ста вља ју да про го не Бо-

сну, ко ју је опу сто шио гра ђан ски рат пре са мо два де се тле ћа, а и са да је 

по при ште су ко бље них на по ра да се од ре ди на сле ђе Га ври ла Прин ци па

Џон Ф. Бернс (John F. Burns), 26. ју на 2014.

Са ра је во, Бо сна и Хер це го ви на. Ка ко се сто го ди шњи ца при бли жа-

ва, мноштво по се ти ла ца се зби ло на улич ном углу му зе ја у са ра јев ском 

ста ром гра ду, ко ји се на ла зи та мо где је Га ври ло Прин цип по тра жио 

сво је ме сто у исто ри ји 28. ју на 1914, ка да је ис па лио хи це ко ји су уби ли 

над вој во ду Фра њу Фер ди нан да и ње го ву су пру гу Со фи ју, под ста кав ши  

[set ting off] Пр ви свет ски рат.

Али, уза све уз бу ђе но ће ре та ње ту ри ста на тро то а ру где је де-

вет на е сто го ди шњи Прин цип ис па лио хи тац из свог по лу а у то мат ског 

пи што ља „бра у нинг“, убив ши пе де се то го ди шњег на след ни ка хаб збур-

шког пре сто ла и ње го ву труд ну су пру гу, по сто ји про жи ма ју ћа обич ност 

у ам би јен ту. Ма ло то га из ра жа ва ве ли ку озбиљ ност атен та та-уби ства 

и ње го вих по сле ди ца: глав не европ ске си ле и њи хо ве са ве зни це – Бри-

та ни ја, Фран цу ска, Не мач ка, Ру си ја и Хаб збур шко и Осман ско цар ство 

– ка ко ко ра ча ју у смак ну том по рет ку у рат.

У сто го ди шњим ко ме мо ра ци ја ма у Са ра је ву, ко је ће до жи ве ти 

вр ху нац у су бо ту кон цер том у ста рој град ској већ ни ци, мир је зва нич-

на те ма. Али, ет нич ке и на ци о на ли стич ке по де ле ко је су мо ти ви са ле 

Прин ци па ни су са мо исто ри ја у овом де лу све та, ко ји је опу сто ши ла 

кр ва ва сек та шка бор ба пре са мо два де се тле ћа, а и са да је по при ште 

су ко бље них на по ра да се од ре ди Прин ци по во на сле ђе. Док Евро па вред-

но уна пре ђу је иде о ло ги ју хар мо ни је, ве ли ки де ло ви овог кон ти нен та, 

Бли ског ис то ка и дру гих ре ги о на на ста вља ју да се бо ре с вер зи ја ма ру-

ши лач ких сна га ко је су пу ште не тог да на.

„За ме не оно што се де ша ва ши ром Бо сне да нас, и што се де ша-

ва у мно гим дру гим де ло ви ма све та, ве о ма на ли ку је по чет ку ХХ ве ка“, 

ка же Ве ра Кац (Katz), на уч ник на Исто риј ском ин сти ту ту Уни вер зи те та 

у Са ра је ву. „Ка да ви дим ка ко су не ке од на ших за јед ни ца пре тво ри ле 

Прин ци па у мит ску фи гу ру, при мо ра на сам да по ми слим ка ко је те-

шко да смо се уоп ште по ма кли.“ 

* John F. Burns, “In Sa ra je vo Di vi si ons that dro ve an As sas sin ha ve only be gun 
to heal”, The New York Ti mes, Ju ne 28, 2014. Ова вер зи ја члан ка пре у зе та је из 
ин тер нет-из да ња: http://www.nyti mes.com/2014/06/27/world/euro pe/in-sa ra-
je vo-ga vri lo-prin cip-set-off-world-war-i.html?_r=0
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На д војвод ски пар био је на пу ту на гра ђан ски при јем у Град ску 

већ ни цу у жу то-на ран џа стим пру га ма, на сле ђе хаб збур шке ере, што 

је по зај ми ца из ма вар ске Шпа ни је, ка да је на си ље по че ло са за ве ре ни-

ком ко ји је ба цио руч но из ра ђе ну бом бу са мо ста пре ко ре ке Ми љац ке. 

Она је од ско чи ла с бал да хи на на скла па ње на над вој во ди ним ко ли ма 

пре не го што је екс пло ди ра ла.   

Оно што је усле ди ло пред ста вља спо ме ник цар ској лу до сти и уло-

 зи слу чај но сти и не срећ ним окол но сти ма у исто ри ји. Не што ра ни је од 

11 пре под не, пар је на пу стио при јем, ду бо ко по тре сен ба ца њем бом-

бе, али од лу чан да из вр ши днев не оба ве зе. С вој во дом у вој ној одо ри 

и шле му, и вој вот ки њи у оде ћи од бе ле фи ли гран ске чип ке с од го вара ју-

ћим ше ши ром и сун цо бра ном, кре ну ли су на зад дуж сла бо чу ва не оба ле 

Ми љац ке и, по ла ки ло ме тра да ље, пре ма коб ном су сре ту с Прин ци пом.

Фо то гра фи је у се пи ји, у ста кле ним ви три на ма му зе ја, по ка зу ју 

Прин ци па као сла ба шног чо ве ка, с бр ко ви ма по пут ша па та и бу ља вим 

очи ма, у све му оста лом вред ном за бо ра ва, у про стој јак ни и с ко шу-

љом без око врат ни ка. Од го јен у си ро ма шној по ро ди ци у се ве ро за пад-

ној Бо сни, био је је дан у гру пи срп ских за ве ре ни ка – чла но ва ре во-

лу ци о нар не на ци о на ли стич ке гру пе „Мла да Бо сна“ – што су вре ба ли 

у ма си ко ја је кли ца ла.

Ре као је са ра јев ском су ду, ко ји је на бр зи ну са ста вљен да су ди 

ње му и ње го вим дру го ви ма за вре ни ци ма, ка ко је из гу био на ду да ће 

уби ти пар и ка ко се по ву као у угао рад ње с де ли ка те си ма, где је са да 

му зеј. А он да су по гре шан за о крет над вој во ди ног во за ча и не до ста так 

пре но сни ка за кре та ње уна зад при мо ра ли осо бе из слу жбе без бед но-

сти да по гу ра ју ко ла из уске ули це и пре да ли су Прин ци пу жр тве на 

бли зак до мет.

Век ка сни је, бо сан ски Ср би, Му сли ма ни и Хр ва ти оста ју ду бо ко 

по де ље ни у ста во ви ма пре ма Прин ци пу. Мно ги Ср би га по сма тра ју као 

хе рој ског бор ца про тив аустро у гар ске вла да ви не – на пр во ме ме сту, 

у име Ср ба, али, та ко ђе, ка жу они, и у име Хр ва та и Му сли ма на – и та ко 

као ра ног бар јак та ра за ју жно сло вен ску Кра ље ви ну Ју го сла ви ју, ко ја 

је из ни кла из Вер сај ског ми ра 1919, а ко ја се рас па ла усред по но во 

ожи ве лих на ци о на ли стич ких и сек та шких стра сти из 1990-их го ди на.

Ме ђу углав ном ка то лич ким Хр ва ти ма и не ким бо сан ским Му сли-

ма ни ма, од ко јих су мно ги, у вре ме атен та та-уби ства, упи ра ли по глед 

пре ма вла сти ма у Бе чу ра ди за шти те од бал кан ске пре вла сти углав ном 

пра во слав них Ср ба,  уоби ча је ни је је да се Прин цип осу ђу је као анар-

хи ста или те ро ри ста, што је учи нио и са ра јев ски суд ка да га је осу дио 

на два де се то го ди шњу ка зну за тво ра. Умро је од ту бер ку ло зе 1918, по-

но сан и без ка ја ња, у за тво ру у Те ре зи ну, са да у Ре пу бли ци Че шкој.     
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За то ма ло чу ди да је сто го ди шњи ца ожи ве ла стра сти ко је су учи-

ни ле Бо сну ле глом општег на си ља у оба свет ска ра та и по но во 1990-

их. У по след њем су ко бу, гла са ње бо сан ских Му сли ма на и Хр ва та 1992. 

го ди не да се от це пе од Ју го сла ви је под ста кло је [set off] гра ђан ски рат 

са Ср би ма, у ко јем је уби је но око 110.000 љу ди, укљу чу ју ћи њих ви ше 

од 11.500 под ар ти ље риј ском оп са дом Са ра је ва, пре ма по да ци ма ко ји 

су са ку пље ни по сле ра та.

Дух Прин ци па је не из бе жно ис ко пан као део но ве огор че не ра-

с пра ве. Про шло је са мо не ко ли ко го ди на от ка да је он про на шао соп-

стве ни мир на гро бљу Све тог Мар ка у ср цу Са ра је ва, где је ма у зо леј 

из гра ђен под ју го сло вен ском вла шћу за ње га и ње го ве дру го ве за ве ре-

ни ке обе све ћен 1990-их, а за тим су га по но во об но ви ли срп ски пра во-

слав ни чу ва ри овог гро бља.

Као ре зул тат по ли тич ког так ми че ња у над вла че њу ко ноп ца, обе-

ле жа ва ње се ћа ња на атен тат-уби ство, као и мно го то га дру гог у Бо сни, 

по де ље но је сек та шким ли ни ја ма. Срп ски чвр сто ру ка ши су од лу чи ли 

да бој ко ту ју до га ђа је ко је фи нан си ра Европ ска уни ја у ко рист соп стве-

них све ча но сти, упот пу ње них но вим ки по ви ма и мо за и ци ма Прин ци па 

и го во ри ма и бан ке ти ма ње му у част. Ови ал тер на тив ни до га ђа ји се 

одр жа ва ју у де ло ви ма зе мље ко ји су до де ље ни под срп ски над зор Деј-

тон ским ми ров ним спо ра зу мом, под по кро ви тељ ством Аме ри ке 1995, 

ко ји је окон чао су коб у тој де це ни ји.

Кон церт, ко ји ће би ти еми то ван ужи во у 40 зе ма ља, цен трал на 

је тач ка дво не дељ ног про гра ма кон фе рен ци ја, кон це ра та, чи та ња по-

е зи је, из во ђе ња ко ма да и спорт ских до га ђа ја чи ји ор га ни за то ри су од-

луч ни да не за у зи ма ју стра не у рас пра ви о Прин ци пу.

Обе ле жа ва ња, под по кро ви тељ ством Фран цу ске и Аустри је, за-

јед но с дру гим европ ских вла да ма, и са 2,5 ми ли о на евра од Европ ске 

уни је, укљу чу ју и еле мент исто риј ске ам не зи је. Фран цу ска је 1914. 

била, за јед но с Ру си јом, нај бли жи са ве зник Ср би је, но ве не за ви сне др-

жа ве ко ју је Прин цип ви део као би тан део но вог по рет ка на Бал ка ну, 

ко ја ће ује ди ни ти бал кан ске Ср бе у „Ве ли ку Ср би ју“ ка да ко ло ни јал на 

моћ Аустро у га ра и Осман ли ја бу де раз би је на.

Са да шње Аустри ја и Ма ђар ска, са сна жном исто риј ском на кло-

но шћу пре ма уби је ном па ру, из ни кле су из рас па да Хаб збур шког цар-

ства, што је оза ко ње но Вер сај ским спо ра зу мом, ко ји је по но во по ста вио 

кар ту Евро пе и Бли ског ис то ка по сле Пр вог свет ског ра та.

Упр кос бој ко ту чвр сто ру ка ша ме ђу Ср би ма, по сто ји на да да се 

го ди шњи ца мо же ис ко ри сти ти за под сти ца ње сек та шких гру па на ново 

раз у ме ва ње ко ри сти од за јед нич ког по ли тич ког жи во та, а да ље од по-

ли тич ке па ра ли зе, ко ја од ли ку је Бо сну од Деј тон ског спо ра зу ма.
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Тај спо ра зум, ко ји је за у ста вио по кољ из 1990-их, дао је Бо сни 

ви ше слој ну по ли тич ку струк ту ру, с пре ко де сет вла ди них и пар ла мен-

тар них те ла, ко ја су сва иза бра на по сек та шким пра ви ма, а сва се са да 

те ту ра ју под те ре том ен дем ске ко руп ци је и оштрих лич них ри вал ста ва.

Го то во два де се тле ћа ка сни је Бо сна оста је јед на од нај си ро ма-

шни јих др жа ва Евро пе. Ње на зва нич на сто па не за по сле но сти мла дих 

из но си бли зу 50 по сто, а еко но ми ја је и са да за 20 по сто ма ња не го 

што је би ла ка да су ов де по че ле бор бе 1992. Сто ти не хи ља да из бе гли-

ца оста ју разасуте ши ром Евро пе, ве ли ке обла сти зе мље су го то во без 

ста нов ни штва, а де се ти не хи ља да до мо ва још су на пу ште не и у ру ше-

ви на ма. Не за до вољ ство на ро да ко је кљу ча до ве ло је ове го ди не до дâна 

про те ста и по бу на, укљу чу ју ћи и ба ца ње за па љи вих бом би на вла ди не 

згра де у Са ра је ву и дру гим гра до ви ма.

По сле ових по бу на, гра до на чел ник Са ра је ва, Иво Ком шић, бо-

сан ски Хр ват, апе ло вао је на 3,8 ми ли о на љу ди ове зе мље да ис ко ри-

сте го ди шњи цу 1914. као при ли ку да се од ба це сек та шке не тр пе љи-

во сти у ко рист но вог по чет ка, ко ји Бо сну мо же да по ве де до члан ства 

у Европ ској уни ји – ста ту са ко ји је Хр ват ска већ по сти гла, а Ср би ја му 

се при бли жа ва. „Очи све та ће још јед ном би ти усред сре ђе не на Са ра-

је во“, ре као је г. Ком шић, „и ва жно је да по ша ље мо по ру ке пот пу но 

раз ли чи те од по ру ка ра та ко је смо по сла ли 1914. и 1992.“

Мно ги Бо сан ци свих ве ро и спо ве сти ка жу да се та зе мља већ из-

ву кла из нај го рег. Из град њу мо дер не, мул ти кон фе си о нал не др жа ве, 

ка жу они, спре ча ва ју уско гру ди сек та шки по ли ти ча ри ко ји ма је моћ 

дао Деј тон ски спо ра зум, а не древ не мр жње, ко је је жи во при ка зао 
пи сац но бе ло вац Иво Ан дрић, у свом че сто на во ђе ном Пи сму из 1920. 

У ње му је опи сао ду би ну „не жно сти љу бав ног жа ра“, ме ђу љу ди ма Са-

ра је ва, али, на пи сао је, „ис под све га то га кри ју се у не про зир ним ду-

би на ма олу је мр жње, чи та ви ура га ни са пе тих, зби је них мр жњи ко је 

са зре ва ју и че ка ју свој час“.1
11

За ре пор те ра ко ји се вра ћа у Са ра је во, пр ви пут од оп са де из ра-

них 1990-их, до каз но вог по чет ка је очи гле дан. Чак и при ја ком пљу ску, 

ба ро ви и ре сто ра ни су пре пу ни и по сле по но ћи, смех из гле да за ра зан, 

а ра дост по во дом успе ха бо сан ског фуд бал ског ти ма ко ји се пла си рао 

на свет ско пр вен ство у Бра зи лу де ло ва ла је без гра нич но – не са мо ме ђу 

Му сли ма ни ма и Хр ва ти ма, из чи јих је за јед ни ца ве ћи на игра ча. Ка да 

су де ве де се тих го ди на па да ле гра на те и ми но ба цач ка ва тра, и ка да је 

срп ска ар ти ље ри ја га ђа ла ре до ве за хлеб и во ду, бол ни це и шко ле, из-

гле да ло је не мо гу ће за ми сли ти да ће град ика да по но во на пре до ва ти.  

1 Пре вод је пре у зет из Ан дри ће вог изворникa: Иво Ан дрић, Са бра не при по вет-
ке, За вод за уџ бе ни ке, Бе о град 2012, стр. 235 (прим. прев.).
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На су прот ово ме сто је и даље не раз ре ше не не тр пе љи во сти ме ђу 
сек та шким чвр сто ру ка ши ма, укљу чу ју ћи и по је дин це ко ји су уме ша-
ни у упо ред на обе ле жа ва ња сто го ди шњи це. Ме ђу њи ма је и ро ђе ни 
Са рај ли ја, филм ски ре жи сер, Емир Ку сту ри ца, стар 59 го ди на, ко ји је 
му сли ман ског по ре кла, али се пре о бра тио у срп ско пра во сла вље по-
сле ко ме ша ња из 1990-их. Он је по кре тач ка сна га све ча но сти ко је ода-
ју по част Прин ци пу ка кве ће би ти одр жа не на по лу о стр ву што из би ја 
у ре ку Дри ну код Ви ше гра да, око 100 ки ло ме та ра од Са ра је ва, на гра-
ни ци из ме ђу Бо сне и Ср би је.

Ви ше град, чи је ста нов ни штво је не кад би ло две тре ћи не му сли-
ман ско, са да је пре те жно срп ско. Он је про па тио не ка од нај го рих 
звер ста ва Ср ба, укљу чу ју ћи ма сов на си ло ва ња и спа љи ва ња це лих по-
ро ди ца за кљу ча них у до мо ве ко ји го ре, у пр вим ме се ци ма „ет нич ког 
чи шће ња“ у ис точ ној Бо сни 1992. Као део по ну де да се град об но ви 
г. Ку сту ри ца је пред ви део из град њу про јек та на се ља Ан дрић град, вред-
ну 20 ми ли о на до ла ра, за сно ва ног на срп ским тра ди ци ја ма. Упра во 
та мо ће се одр жа ти нај пот пу ни је све ча но сти за Прин ци па, уз при су-
ство во ђа из Ср би је.

Ар гу мент г. Ку сту ри це за Прин ци па гла си да су по литчки атен-
та ти-уби ства уоби чај ни по кре та чи исто ри је, а да су за пад ња ци, ко ји 
осу ђу ју Прин ци па, али су по др жа ли ве ша ње Са да ма Ху се и на или лин-
чо ва ње Мо а ме ра ел Га да фи ја, ли це ме ри.

„Га ври ло Прин цип је био наш на ци о нал ни по нос, ре во лу ци о нар 
ко ји нам је по мо гао да се отре се мо роп ства“, ре као је по се ти о ци ма 
из Са ра је ва док је око 200 рад ни ка жур но ишло ис под мо за и ка Прин-
ци па и ње го вих дру го ва за ве ре ни ка, ста вља ју ћи по след ње при ме се на 
ово се ло. „Бо сна и Хер це го ви на је би ла по след ња европ ска ко ло ни ја 
на сло вен ском тлу, а то што је он ура дио 28. ју на 1914. био је уда рац 
за на ше осло бо ђе ње.“
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КО ЈЕ ИЗАЗВАО ВЕЛИКИ РАТ? 
ПОЛЕМИКЕ ПОВОДОМ СТОГОДИШЊИЦЕ

Margaret Makmilan

SRBIJA 1914. KAO IRAN DANAS*1

„Slič ne su po zi ci je Sr bi je uoči Pr vog svet skog ra ta i da na šnjeg Ira na 

po to me što de lo vi vla sti spon zo ri šu te ro ri stič ke ak tiv no sti. Ga vri lo Prin cip 

je bio te ro ri sta ko ji se po slu žio na si ljem za ostva ri va nje svo jih ci lje va, ne 

raz mi šlja ju ći o po sle di ca ma“, re kla je za Ra dio Slo bod na Evro pa ka nad ska 

pro fe sor ka Mar ga ret Mak mi lan (Mac Mil lan), ko ja pre da je na Uni ver zi te tu 

u Oks for du. Mek mi la no va je autor ka mno gih knji ga, uklju ču ju ći i ne dav-

no ob ja vlje nu Spre ča va nje no vog Ve li kog ra ta: Lek ci je iz 1914 („Pre ven ting 

anot her Gre at War: Les sons from 1914”). Ona ka že za RSE da je na kon 

slič nog sta va na ne dav noj pro mo ci ji svo je knji ge u va šing ton skom In sti-

tu tu Bru king do bi la mno ge gru be i ne pri stoj ne po ru ke imej lom.

„Ne vi dim raz lo ge da se ša lju čak i be stid ne po ru ke lju di ma ko ji se ne 

sla žu sa va ma. Deo srp skih na ci o na li sta re a gu je ve o ma ne pri ja telj ski pre ma 

sva koj kri ti ci Sr bi je i to ni je do bro za nju.“

Či ni mi se ka ko se u Sr bi ji pri bo ja va ju da pro šlost ne uti če na nji ho vu 

sa da šnjost, što je neo sno va no. Svi u me đu na rod noj za jed ni ci zna ju da sva-

ka ze mlja ima ne ki deo te ške pro šlo sti. Me đu tim, ze mlje se ne pro ce nju ju na 

osno vu to ga. Ni ko me ne pa da na pa met da ka že ka ko Ne mač ka ne mo že da 

bu de čla ni ca EU zbog na ci stič ke pro šlo sti, ili Bri ta ni ja zbog od no sa pre ma Ir-

ci ma. Pret po sta vljam da u Sr bi ji že sto ko re a gu ju na stav da je 1914. go di ne 

je dan deo nje ne dr žav ne struk tu re spon zo ri sao te ro ri stič ki akt zbog po seb nih 

okol no sti u ko ji ma se da nas na la zi, za tim nje ne te žnje da uđe u EU – či me 

se, za pra vo, is ka zu je da na šnja ne iz ve snost u ze mlji“, ka že Mak mi lan. Ona 

is ti če da joj je žao zbog bur nih re ak ci ja na nje nu iz ja vu. „Mi slim da sam 

ra ni je do bi la po ziv na kon fe ren ci ju u Be o gra du sle de ćeg ju na, ali će or ga ni-

za tor mo žda pro men ti mi šlje nje i ne će že le ti da uče stvu jem zbog mo jih iz ja va 

o Ga vri lu Prin ci pu. No, da bi kon fe ren ci ja bi la uspe šna, po treb no je da se čuju 

raz li či ta mi šlje nja“, ka že Mak mi la no va.

• Ne dav no ste to kom pre da va nja na In sti tu tu Bru king po vu kli pa ra le lu 

iz me đu da na šnjeg Ira na i Sr bi je 1914. go di ne, što je iza zva lo že sto ke 

* Margaret Makmilan, „Srbija 1914. Kao Iran danas“, intervju dat Draganu Štavljaninu, 
Politika, Radio Slobodna Evropa, 20. novembar 2013.



Један век расправа о Сарајевском атентату

291

re ak ci je u Sr bi ji. Šta ste ima li na umu ka da ste re kli da su slič ne ove dve 

ina če isto rij ski raz li či te si tu a ci je?

Ma da to ni je bi la zva nič na po li ti ka vla sti u Sr bi ji uoči 1914. go di-

ne, po je di ni nje ni de lo vi ak tiv no su ohra bri va li, ob u ča va li i u ne kim slu-

ča je vi ma obez be đi va li oruž je srp skim na ci o na li sti ma iz van Sr bi je, ko ji su 

na sto ja li da iza zo vu po li tič ke po tre se.

U isto ri ji po sto je si tu a ci je ka da od re đe ne dr žav ne struk tu re de lu ju 

mi mo le gal nih in sti tu ci ja da bi iza zva le ve li ke lo mo ve. Ma da to ni je bi la 

zva nič na po li ti ka vla sti u Sr bi ji uoči 1914. go di ne, po je di ni nje ni de lo vi 

ak tiv no su ohra bri va li, ob u ča va li i u ne kim slu ča je vi ma obez be đi va li oruž je 

srp skim na ci o na li sti ma iz van Sr bi je, ko ji su na sto ja li da iza zo vu po li tič ke 

po tre se. Na pri mer, u Ma ke do ni ji dok je još bi la pod vla šću Oto man skog 

car stva, ili pod sti ca njem re vo lu ci o nar nih ak tiv no sti na te ri to ri ja ma pod 

austro u gar skom vla šću. Slič no se de ša va lo na kon Fran cu ske re vo lu ci je, 

ka da su no ve vla sti, ili, bo lje re če no, po je di ni nje ni de lo vi, na sto ja li da 

pod stak nu na ci o na li stič ke ide je i re vo lu ci o nar ne ak tiv no sti ši rom Evro pe. 

Ta ko đe, u Ru si ji na kon Ok to bar ske re vo lu ci je, Ko min ter na je ohra bri va la 

ko mu ni stič ke re vo lu ci je u dru gim ze mlja ma. U da na šnjem Ira nu po je di ni 

seg men ti – ne mi slim da to ra di ce la vla da – po put Re vo lu ci o nar ne gar de, 

spon zo ri šu or ga ni za ci je kao što je „He zbo lah“. To je pri lič no ras pro stra-

nje na prak sa u sve tu da po je di ni de lo vi dr žav nog apa ra ta pod sti ču tran-

sna ci o nal ne re vo lu ci o nar ne po kre te zbog ši re nja na ci o na li zma i dru gih 

ide ja ili za rad sop stve nih in te re sa. 

• Sléde ći tu lo gi ku, on da se mo že re ći da su SAD i ra ni je Bri ta ni ja ko ri-

sti le slič nu tak ti ku, ka da su se de lo vi nji ho vih dr žav nih struk tu ra an ga-

žo va li u zba ci va nju po je di nih vla da. Na pri mer, po sto ji mno go in di ci ja 

da je CIA uče stvo va la u oba ra nju či le an skog pred sed ni ka Aljen dea?

Sva ka ko da mno ge dr ža ve ko ri ste po je di ne svo je agen ci je za ostva-

ri va nje in te re sa u ino stran stvu. Me đu tim, raz li ka u slu ča ju SAD i Ve li ke 

Bri ta ni je mo gla bi da bu de u to me što nji ho ve vla de kon tro li šu, od no sno 

zna ju ili bi tre ba lo da zna ju za ak tiv no sti sva kog svog seg men ta. U Ira nu 

to ni ka ko ni je slu čaj, a u Sr bi ji su uoči Pr vog svet skog ra ta po sto ja le ve-

li ke po de le unu tar vla sti, uklju ču ju ći i na voj ni i ci vil ni deo. Ta da su bi le 

ve o ma ak tiv ne taj ne struk tu re ko je su de lo va le u okvi ru Vla de i ni ka da mi 

ni je bi lo ja sno ko li ko je ona bi la oba ve šte na o tim ope ra ci ja ma.

• U Či leu je zba čen le gi tim no iza bra ni pred sed nik dr ža ve uz, pre ma mno-

gim in di ci ja ma, an ga žman CIA-e.

Vi mo že te da tvr di te da je va žni ji efe kat ta kvog de lo va nja. Me đu-

tim, u dr ža va ma u ko ji ma je vlast po de lje na to go vo ri o nje noj pri ro di. 

Ta ko je u Ira nu na de lu su kob iz me đu ume re ne stru je, ko ja na sto ji da 
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us po sta vi nor mal ni je od no se sa sve tom, i re vo lu ci o na ra, od no sno čvr sto-

ru ka ša, ko ji to ne že le. 

• Kri ti ča ri Va šeg sta va is ti ču da je, za raz li ku od da na šnjeg Ira na, ko ji 

je te o krat ska dr ža va, Sr bi ja za on da šnje stan dar de uoči Pr vog svet skog 

ra ta u osno vi bi la de mo krat sko dru štvo. Ta ko đe, bi la je sprem na da na-

kon Sa ra jev skog aten ta ta re ši spor pred me đu na rod nim su dom u Ha gu.

Mi slim da bi Austro u gar ska ca re vi na od bi la ta ko re ći sve što bi Sr-

bi ja u tom tre nut ku pred lo ži la, jer su vla sti u Be ču od lu či le da je do šlo 

vre me da se Sr bi ja uni šti. Me đu tim, po što vi dim da in si sti ra te na pa ra le li 

iz me đu Sr bi je i Ira na ko ju sam po me nu la, Sr bi ja se 1914. su o ča va la sa 

ozbilj nom unu tra šnjom po li tič kom kri zom i su ko bi ma, uklju ču ju ći Pa ši-

ća, na jed noj, i Api sa, na dru goj stra ni – oko to ga ko će ima ti ključ nu reč 

u dr ža vi. Slič no se de ša va sa da na šnjom bor bom za vlast u Ira nu, tač ni je 

ko ja će stru ja pre vag nu ti i vo di ti po li ti ku u ime vla de.

Po li tič ka bor ba ume sto te ro ri zma 

• Oko ulo ge Ga vri la Prin ci pa. Sr bi ga tre ti ra ju kao pa tri o tu i he ro ja. Po-

je di ni isto ri ča ri sma tra ju da je bio re vo lu ci o nar, jer je uče stvo vao u bor-

bi za na ci o nal no oslo bo đe nje pro tiv tu đin ske vla sti, dok dru gi tvr de da 

je ubi ca, pa čak i te ro ri sta, a da je or ga ni za ci ja „Mla da Bo sna“ pre te ča 

„Al ka i de“. Ka kav je Vaš stav?

Prin cip me pod se ća na da na šnje re vo lu ci o na re ili te ro ri ste po to me 

što je bio spre man da žr tvu je svoj ži vot za ostva re nje po li tič kog ci lja. On 

je bio mlad, fa na tik, gle dao je na svet cr no-be lo, upro šće no, od no sno na 

aten tat kao sred stvo po li tič kih pro me na

On je bio ve o ma kom pli ko va na lič nost. Nje go va ulo ga se mo že de-

fi ni sa ti za vi sno od to ga ka ko gle da te na ta da šnje do ga đa je. Kao što se 

obič no ka že u ta kvim si tu a ci ja ma – za jed ne te ro ri sta, za dru ge bo rac za 

slo bo du. Oči gled no je da je bio bo rac za slo bo du za sve one ko ji sma tra-

ju da je aten ta tom išao na ru ku in te re si ma Sr bi je, ma da je, ko li ko znam, 

Prin cip bio vi še okre nut ka stva ra nju Ju go sla vi je. Na i me, me đu pri pad ni-

ci ma „Mla de Bo sne“ bi lo je i Hr va ta i Mu sli ma na. Da kle, mo že se ras pra-

vlja ti da li je bio pri vr že ni ji Ve li koj Sr bi ji ili Ju go sla vi ji. Me đu tim, on me 

pod se ća na da na šnje re vo lu ci o na re ili te ro ri ste ti me što je bio spre man 

da žr tvu je svoj ži vot za ostva re nje po li tič kog ci lja. On je bio mlad, fa na tik, 

gle dao je na svet cr no-be lo, upro šće no, od no sno na aten tat kao sred stvo 

po li tič kih pro me na. Nje gov pro gram je bio re vo lu ci o na ran i pod ra zu me-

vao je, iz me đu osta log, ze mlji šnu re for mu, kao i uki da nje sta rog po ret ka. 

Da kle, bio je spre man da za te ci lje ve žr tvu je ži vot, kao što i da nas ima te 

lju di ko ji sma tra ju da je na si lje je di ni na čin da ostva re po li tič ki cilj.
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• Ako sam Vas do bro raz u meo, sma tra te da je Prin cip bio ne ka vr sta 
te ro ri ste.

Ja bih ga tre ti ra la kao te ro ri stu, ali dru gi lju di ne bi. Za me ne je on 
aten ta tor, ubi ca. Ako ne ko iz ne po sred ne bli zi ne pu ca u dvo je lju di u auto-
mo bi lu, to je za me ne ubi stvo. Sma tram da su po sto ja li i dru gi na či ni da 
se iz dej stvu ju pro me ne u Austro u gar skoj. Beč je na kon 1908. omo gu ćio 
de lo va nje par la men ta u BiH, od re đe ni ni vo po li tič kih ak tiv no sti. Štam-
pa je bi la re la tiv no slo bod na. Mi slim da je to – osim te ro ri zma – omo gu-
ća va lo i dru ga či je me to de po li tič ke bor be oni ma ko ji su že le li pro me ne. 

• Me đu tim, kao što zna te, na si lje i oslo bo di lač ki po kre ti u to vre me ni su 
bili sa mo spe ci fič nost Bal ka na, već evrop ski trend ko ji je po čeo u 19. veku, 
ka da se ra đa ju na ci o nal ne ide je i te žnje za oslo bo đe njem od tu đin ske 
vla sti, za tim uje di nje nje Ita li je i Ne mač ke. Pre to ga je iz bi la Fran cu ska 
re vo lu ci ja. Ka ko bi ste, na pri mer, okva li fi ko va li ubi stvo Lu ja XIV i Ma-
ri je An to a ne te. Da li je to bio čin re vo lu ci o nar ne prav de ili te ro ri zam?

Ne bih re kla da je to bio pra ve dan čin. Su đe nje ni je bi lo pra ved no, 
već su ih pro ce su i ra li re vo lu ci o na ri ko ji su una pred bi li od luč ni da ubi ju 
kra ljev ski par. 

• Za raz li ku od „Al ka i de“, ko ja je na pa la SAD na nji ho voj te ri to ri ji, ubi-
ja ju ći pri tom muč ki i ne mi lo srd no ci vi le, Ga vri lo Prin cip je ži veo na 
te ri to ri ji ko ju je oku pi ra la dru ga ze mlja i raz mi šljam šta je još mo gao 
da ura di da bi se po bu nio i pro me nio tu si tu a ci ju. Ko li ko znam, uoči Sa-
ra jev skog aten ta ta, austro u gar ska ar mi ja je iz vo di la op se žne ma ne vre, 
uklju ču ju ći i [područje] pre ma gra ni ci sa Sr bi jom, a što je bio je dan od 
raz lo ga za po se tu Fran ca Fer di nan da. Sto ga je oči ta raz li ka u mo ti va-
ci ji iz me đu Prin ci pa i „Al ka i de“, sa ko jom ga ne ki po re de.

Ima li su raz li či tu mo ti va ci ju. U sr ži de lo va nja „Al ka i de“ je ver ska 
vi zi ja, dok je Ga vri lo Prin cip bio mo ti vi san vi zi jom so ci jal ne re vo lu ci je 
i na ci o na li zma. U sva kom slu ča ju, mo žda je to mo ja pred ra su da, ali, kao 
li be ral, sma tram da na si lje i te ro ri zam ne mo gu re ši ti pro ble me. Na rav-
no, u po je di nim si tu a ci ja ma se vo de ra to vi, što je oči to sa stav ni deo ljud-
skog dru štva i isto ri je. Cilj Ga vri la Prin ci pa i osta lih za ve re ni ka iz „Mla de 
Bo sne“ bio je da ubi ju Fer di nan da, od no sno iz vr še na si lje, i on da vi de šta 
će se de ša va ti. Ne ve ru jem da su ima li ja snu pred sta vu ka ko da se stvo ri 
nova dr ža va, iz gra di pot pu no dru ga či ji svet. Oni su bi li ve o ma mla di i ide-
a li stič ki na stro je ni. Bi li su pod ve li kim uti ca jem ni hi li sta, pre sve ga Ni čea. 
Da kle, sma tra li su da će sâm čin na si lja do ve sti do pro me na. Me đu tim, 
za iz grad nju dru štva je po treb no mno go vre me na, a oni su, kao mla di lju-
di, bi li ne str plji vi. Nji hov po tez iza zvao je naj go re mo gu će po sle di ce po 
Sr bi ju i Bal kan. Me đu tim, pri pad ni ci „Mla de Bo sne“ su raz mi šlja li sa mo 
o aten ta tu, a ne i nje go vim po sle di ca ma. 
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• Me đu tim, ka ko bi ste opi sa li sve oslo bo di lač ke po kre te, ko ji su ta ko đe 

po se za li za na si ljem? Po me nu li ste da je Austro u gar ska na kon anek si-

je 1908. obez be di la iz ve stan ste pen po li tič kih slo bo da. No, ni jed na ko-

lo ni jal na si la – Austro u gar ska, Fran cu ska, Bri ta ni ja, Ru si ja – ne bi se 

dra go volj no po vu kla sa te ri to ri je ko ju je oku pi ra la.

Bi lo je ta kvih pri me ra. Sve evrop ske im pe ri je su ne sta le i to uglav-

nom mir nim pu tem. Ja sam Ka na đan ka i mo ja ze mlja je po ste pe no sti ca-

la ne za vi snost od bri tan ske im pe ri je bez na si lja. To, da kle, za vi si od sa me 

ko lo ni jal ne upra ve, ali i na či na na ko ji su stva ra ni po li tič ki po kre ti na 

od re đe noj te ri to ri ji. 

• Me đu tim, SAD su ste kle ne za vi snost tek na kon ra ta sa Ve li kom Bri ta-

ni jom. Ta ko đe, austro u gar sko, ne mač ko i tur sko car stvo ne sta li su kao 

po sle di ca po ra za u Pr vom svet skom ra tu, a ru sko u Ok to bar skoj re vo-

lu ci ji. Te ško je pro na ći mno go pri me ra da su se ko lo ni jal ne si le dra go-

volj no od ri ca le od re đe nih te ri to ri ja, do pu šta ju ći ta ko sop stve ni ras pad.

Isto ri ja pru ža oba pri me ra. Na rav no, bi lo je i ra to va kao, na pri mer, 

Fran cu ske u Al ži ru. Me đu tim, ve ći na afrič kih ze ma lja je po sta la ne za vi sna 

mir nim pu tem. Do du še, na kon to ga je bi lo raz li či tih su ko ba. No, že lim da 

na gla sim ka ko se ni su sve im pe ri je ras pa le u na si lju. 

• Mi sli te na an ti ko lo ni jal ni po kret na kon Dru gog svet skog ra ta?

Da.

• Me đu tim, moć ko lo ni jal nih si la, pre sve ga Bri ta ni je i Fran cu ske, bi la je 

na za la sku, ta ko da je nji ho vo po vla če nje bi lo ne iz be žno.

Ka na da, Austra li ja, No vi Ze land i Ju žno a frič ka re pu bli ka su ste kle 

ne za vi snost mir nim pu tem u vre me ka da je Ve li ka Bri ta ni ja bi la mno-

go moć ni ja ne go po sle Dru gog svet skog ra ta. Da kle, po sto je si tu a ci je 

ka da im pe ri ja pre pu šta kon tro lu. Tač no je da se to ni je uvek de ša va lo. 

Me đu tim, mo ra mo da bu de mo opre zni i uva ži mo da su mo gu ći raz li či-

ti sce na ri ji, od no sno da po sto je mno ge ni jan se a što je va žno u isto ri ji.

Rat bez ob zi ra na Sa ra jev ski aten tat 

• O si tu a ci ji na Bal ka nu uoči ra ta. Pro ce nju je se da Sr bi ji ni je od go va-

rao su kob, jer je iza šla pri lič no is cr plje na iz bal kan skih ra to va 1912–

13. Me đu tim, na šla se na pu tu Austro u gar ske, ko ja je že le la da oja-

ča svoj uti caj ovoj re gi ji. Sto ga bi, pre ma tom tu ma če nju, do ra ta do-

šlo bez ob zi ra na Sa ra jev ski aten tat, ima ju ći u vi du i osta le glo bal-

ne fak to re. Na čel nik austro u gar skog Ge ne ral šta ba za la gao se za rat. 

Iro ni ja je da je Franc Fer di nand sve vre me bio pro tiv to ga. Sto ga je 

sa nje go vim ubi stvom ne stao je dan od naj sna žni jih po bor ni ka mi ra.
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Mi slim da bi pre ili ka sni je iz bio još je dan rat na Bal ka nu na kon dva 
ko ja ste po me nu li, jer je ova re gi ja i da lje bi la pro ble ma ti čan deo Evro pe. 
Me đu tim, da Fer di nand ni je ubi jen, ni ka da ne bi smo sa zna li da li bi iz-
bio sve op šti rat na sta rom kon ti nen tu. Da kle, ve li ka je ve ro vat no ća da bi 
Austro u gar ska za ra ti la sa Sr bi jom. Na čel nik austro u gar skog Ge ne ral šta ba 
Kon rad fon He cen dorf za la gao se za rat. Iro ni ja je da je Franc Fer di nand 
sve vre me bio pro tiv to ga. Sto ga je sa nje go vim ubi stvom ne stao je dan od 
naj sna žni jih po bor ni ka mi ra. 

• Me đu tim, ako se osvr ne mo na isto ri ju Evro pe na kon Na po le o no vog po-
ra za i Beč kog kon gre sa 1815, us po sta vlje na je rav no te ža mo ći, ko ja je 
bi la de lo tvor na sve do uje di nje nja Ne mač ke 1871, či me je po re me ćen taj 
ba lans. Na i me, kao mla da si la u uspo nu, pod sta kla je do ta da ne vi đe-
nu tr ku u na o ru ža nju, pre sve ga po mor sku, te že ći da do bi je deo ko la ča 
u sve tu u ko jem su Fran cu ska i Bri ta ni ja dr ža le zna tan deo ko lo ni ja. 
Isto vre me no, Fran cu ska je te ži la da po vra ti Al zas i Lo re nu, a Ru si ja se 
ose ća la po ni že no na kon po ra za u ra tu sa Ja pa nom 1905, ta ko da sve 
uka zu je da je odav no pri pre ma na po zor ni ca za ve li ki su kob.

Ni je se to li ko ra di lo o rav no te ži mo ći, ne go „kon cer tu Evro pe“ do 
1871, ko ji je pod ra zu me vao do go vor ve li kih si la ka ko da oču va ju mir i to 
su ra di le pri lič no efi ka sno. Tač no je da je us pon Ne mač ke pred sta vljao 
pro blem za osta le u Evro pi, jer se po ja vi la no va si la u sre di štu Sta rog 
kon ti nen ta, ko ji je ti me po stao ne sta bil ni ji. Stvo ren je si stem sa dva sa-
ve za (Ve li ka an tan ta i Troj ni sa vez), ko ji je omo gu ća vao ne ku vr stu rav-
no te že mo ći. Me đu tim, pro blem sa kon cep tom ba lan sa sna ga je ste što se 
mo že na ru ši ti u sva kom tre nut ku, a što se na kra ju i de si lo. Ne vo lim tu 
reč „ne iz be žno“, jer je ma lo to ga u isto ri ji – ne iz be žno. Me đu tim, rat je 
po stao iz ve sni ji i sve uče sta li je se raz ma trao ne ko li ko go di na uoči Pr vog 
svet skog ra ta.

• Ne mač koj, kao eko nom skoj i voj noj si li u uspo nu, oči to su ne do sta ja la 
no va tr ži šta, od no sno ko lo ni je za si ro vi ne, ta ko da je to, ta ko đe, vo di lo 
su ko bi ma.

Gle da no iz da na šnje per spek ti ve, te ško je raz u me ti za što su Ne-
mač koj ta da bi le po treb ne ko lo ni je. Ana li zom isto ri je ve li kih si la mo že se 
utvr di ti da su dr ža njem ko lo ni ja, za pra vo, u eko nom skom smi slu bi le na 
gu bit ku, jer kon tro li sa ne te ri to ri je ni su mo gle sa me da po kri ju tro ško ve 
sop stve nog odr ža va nja. Me đu tim, u to vre me se sma tra lo da je po se do-
va nje ko lo ni ja deo imi dža ve li kih si la. Ne mač ka je po če la da ja ča uti caj 
u Osman skom car stvu grad njom pru ge Ber lin–Bag dad. Pro ce nji va lo se da 
će na kon pa da Osman ske im pe ri je Ne mač ka do bi ti deo nje nih te ri to ri ja. 
Ta ko đe, Bri tan ci su raz ma tra li da pre pu ste Ne mač koj por tu gal ske ko lo ni je 
u Afri ci, mi slim na Mo zam bik i An go lu. U sva kom slu ča ju, te žnja Ber li na 



Hereticus, 1–2/2015

296

da do đe u po sed de la ko lo ni je stva ra la je pro ble me. Me đu tim, ne ve ru jem 

da je ri val stvo ve li kih si la, osim mo žda u de lu Osman ske im pe ri je na Bal-

ka nu, bi lo od lu ču ju će za iz bi ja nje Pr vog svet skog ra ta. Na pri mer, Bri ta-

ni ja i Fran cu ska su bi le ri va li, kao i Bri ta ni ja i Ru si ja, ali su do po čet ka 

Pr vog svet skog ra ta uglav nom pre va zi šli raz mi ri ce.

• Isto ri čar Kri sto fer Klark sma tra da Sa ra jev ski aten tat ni je bio sa mo oki-
dač, već je u ve li koj me ri pro me nio po li tič ku di na mi ku ko ja je do ve la do 
ra ta, jer su, kao što ste re kli, ubi stvom Fer di nan da eks tre mi sti u Be ču 
i Ber li nu do bi li neo p ho dan ve tar u je dra.

Ni sam si gur na da bih se slo ži la sa nje go vom te zom, ma da u ve ći-

ni slu ča je va mi sli mo slič no. Tač no je da je Sa ra jev ski aten tat pro me nio 

di na mi ku, ali ne i su šti nu su ko ba iz me đu Austro u gar ske i Sr bi je, ko ji je 

već bio oči gle dan. 

• Po me nu li ste ri val stvo ve li kih si la. Ti me je stvo re na ne ka vr sta in fra-
struk tu re za rat. Šta je bi la al ter na ti va za pre va zi la že nje ovih raz li ka? 

Ne ki pri vre me ni spo ra zum ko ji bi ubr zo bio do ve den u pi ta nje? Ni je bi lo 
struk tu re kao što je Dru štvo na ro da, na kon Pr vog, ili Uje di nje nih na ci-
ja po sle Dru gog svet skog ra ta, gde bi se re ša va li spo ro vi.

Ne sla žem se u pot pu no sti sa Va ma. I pre Pr vog svet skog ra ta po-

sto ja li su me đu na rod ni me ha ni zmi za re ša va nje pro ble ma, do du še ne tako 

vi dlji vi kao ra ni je. U Ha gu je oform ljen stal ni ar bi tra žni sud, ko ji je bio 

ve o ma efi ka san u re ša va nju mno gih spo ro va. Ta ko đe, u okvi ru sta rog me-

ha ni zma „kon cer ta Evro pe“, na ni vou am ba sa do ra re ša va ni su ra zni pro-

ble mi, uklju ču ju ći i [pri li ke] na Bal ka nu. U tom smi slu se šef bri tan ske 

di plo ma ti je Edvard Grej za la gao za pri me nu slič nog mo de la i 1914. go di ne. 

• Ar bi tra žni sud u Ha gu je bio pra vo sud na in sti tu ci ja. Ka da je reč o „kon-
cer tu Evro pe“, sta ri kon ti nent ni je bio baš mir no me sto ni pre uje di nje-
nja Ne mač ke 1871. Sve je za vi si lo od vo lje ne ko li ko si la, ko je su, iz me đu 
osta log, bru tal no ugu ši le na ci o nal ne po kre te i gra đan ske re vo lu ci je 1848.

„Kon cert Evro pe“ je bi la kon zer va tiv na sna ga ko ja je bi la vi še za in-

te re so va na za dru štve nu sta bil nost i oču va nje sta rih, kon zer va tiv nih vred-

no sti. Me đu tim, to je bio ve o ma efi ka san me ha ni zam na me đu na rod nom 

pla nu i Evro pa je, ako se iz u zme ne ko li ko pri me ra, uži va la u re la tiv nom 

mi ru od 1815. do 1914. go di ne. Isto vre me no, u tom pe ri o du su se de si le 

ve li ke dru štve ne i eko nom ske pro me ne, a oja čao je na ci o na li zam. 

• Ka ko ko men ta ri še te stav Kri sto fe ra Klar ka da li de ri ve li kih si la ni su že-
le li rat, ali je sve što su či ni li vo di lo ka ra tu?

Mi slim da mno gi ni su že le li rat, ali je bi lo do volj no lju di u raz li či-

tim ze mlja ma ko ji su sma tra li da je rat iz ve stan, i ako je to ta ko, on da je 
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bo lje da se de si pre ne go ka sni je. Na pri mer, ne mač ki ge ne ral štab je raz-
ma trao da ako tre ba da se bo ri na dva fron ta, uklju ču ju ći i ru ski, mno go 
je bo lje da to uči ni 1914. ne go ne ko li ko go di na ka sni je, ka da bi Ru si ja bi la 
mno go ja ča. Da kle, bi lo je do volj no lju di ko ji, iako ni su ak tiv no pod sti ca li 
rat, bi li su sprem ni da ga is ko ri ste. To je bi la stvar na opa snost i je dan je 
od raz lo ga za što je Evro pa gur nu ta u rat.

• Re kli ste: da ni je bi lo Sa ra jev skog aten ta ta, mo žda bi se vo dio sa mo ogra-
ni če ni rat, ta ko što bi Austro u gar ska na pa la Sr bi ju.

U slu ča ju ta kvog ra ta, mo gu će je da bi Austro u gar ska na pa la Sr bi ju, 
ko joj bi mo žda Ru si ja pri te kla u po moć. Re al na opa snost bi bi la da sa ve-
zni ci obe stra ne pri sko če u po moć, što se na kra ju i de si lo.

• Te ško je za mi sli ti da bi Ne mač ka osta la po stra ni u slu ča ju an ga žma na 
Ru si je u ci lju po mo ći Sr bi ji. Upra vo je zbog pri ti ska Ne mać ke iz o sta la 
ru ska po dr ška Sr bi ji ka da je Austro u gar ska anek ti ra la BiH 1908.

Da, te ško je za mi sli ti da bi Ne mać ka osta la po stra ni, ali se u Ber li nu 
do po sled njeg tre nut ka raz ma tra la i ta op ci ja da ne mo bi li še tru pe, ili da 
ih mo bi li še ali da ne na pad ne Ru si ju. Da kle, mo gu će je za mi sli ti si tu a ci ju 
u ko joj ra tu ju sa mo Austro u gar ska i Ru si ja. Bi lo je pret hod no ta kvih si tu-
a ci ja, na pri mer, ka da su ra to va li Pru ska i ne mač ka kon fe de ra ci ja pro tiv 
Fran cu ske, dok su osta le si le bi le po stra ni.

Ju go sla vi ja kao pro du že tak Ve li ke Sr bi je 

• Na kon Pr vog svet skog ra ta for mi ra na je Ju go sla vi ja, ko ju su od po čet ka 
pra ti le kon tro ver ze. U Sr bi ji su se od sre di ne 1980-ih u po je di nim kru-
go vi ma ču la mi šlje nja da je to bi la ve li ka gre ška, jer je žr tvo va la svo ju 
dr žav nost na kon ogrom nih gu bi ta ka – oko če tvr ti ne sta nov ni štva – i da 
je bi lo mno go bo lje da je te ži la pro ši re nju svo jih te ri to ri ja, od no sno stva-
ra nju Ve li ke Sr bi je. S dru ge stra ne, Ju go sla vi ja je za dru ge na ro de, kao 
što su Slo ven ci i Hr va ti, u tom tre nut ku bi li bra na od pre ten zi ja Ita li je 
na nji ho ve te ri to ri je. Sva ka ko je po sto jao ju go slo ven ski pro stor u kul-
tur nom smi slu, me đu tim, sti če se uti sak da ni jed na po li tič ka eli ta ni je 
do kra ja iskre no pri stu pi la stva ra nju Ju go sla vi je, već su pre sve ga po-
la zi le od krat ko roč nih in te re sa.

Sva ki na rod je na raz li čit na čin do ži vlja vao Ju go sla vi ju. Mi slim da 
je po sto ja lo zaista iskre no ose ća nje pre ma njoj u dru štve noj ba zi, me đu 
in te lek tu al ci ma, da se pod za jed nič kim kro vom oku pe ju žno slo ven ski na-
ro di, ko ji su u mno go če mu slič ni. 

U Slo ve ni ji i Hr vat skoj su od lu či li da uđu u za jed nič ku dr ža vu, de li-
mič no zbog stra ha da osta nu ma le i izo lo va ne te ri to ri je u ve o ma opa snom 
sve tu. Isto vre me no, u vla da ju ćoj eli ti u Sr bi ji bi lo je onih ko ji ni su gle da li 



Hereticus, 1–2/2015

298

na Ju go sla vi ju kao na slo bod nu aso ci ja ci ju raz li či tih na ro da, već kao na 
pro du že tak Ve li ke Sr bi je

Do du še, reč je o na ro di ma raz li či tih ve ra i isto ri je, ali ko ji su ima li 
mno go to ga za jed nič kog, pre sve ga je zik. Bi lo je mno go me šo vi tih bra ko-
va. Mi slim da se u ve li koj me ri us pe lo u stva ra nju tog ose ća nja za jed ni štva 
i is pre ple te nih ve za pre ras pa da ze mlje po čet kom 1990-ih. Mno gi su se 
na po pi si ma sta nov ni štva iz ja šnja va li kao Ju go slo ve ni. Po sto jao je ve o ma 
iz ra že ni ideal ju go slo ven stva. Me đu tim, u sva kom na ro du je po li tič ka eli-
ta raz li či to do ži vlja va la Ju go sla vi ju. U Slo ve ni ji i Hr vat skoj su od lu či li da 
uđu u za jed nič ku dr ža vu, de li mič no zbog stra ha da osta nu ma le i izo lo va ne 
te ri to ri je u ve o ma opa snom sve tu. Isto vre me no, u vla da ju ćoj eli ti u Sr bi ji 
bi lo je onih ko ji ni su gle da li na Ju go sla vi ju kao na slo bod nu aso ci ja ci ju 
raz li či tih na ro da, već kao na pro du že tak Ve li ke Sr bi je. 

• Ka da su pro pa li svi pre go vo ri o oču va nju Ju go sla vi je u bi lo ko joj for mi, 
za ve ći nu na ro da to je bi la pri li ka da ko nač no do bi ju ne za vi snu dr ža vu, 
pri če mu je stva ra nje Ju go sla vi je 1918. bio sa mo pr vi ko rak. U srp skim 
na ci o na li stič kim kru go vi ma se is ti ca lo ka ko to je pri li ka da se is pra vi 
„isto rij ska gre ška“ ta ko što će pri klju či ti Sr bi ji de lo ve te ri to ri ja u BiH 
i Hr vat skoj sa ve ćin skim srp skim sta nov ni štvom. Ti su ko blje ni in te re si 
su do ve li do kr va vih su ko ba. Pri lič no tu žan i bru ta lan kraj jed ne ze mlje.

To je na ne ki na čin bio na sta vak opreč nih vi đe nja Ju go sla vi je, ko ja 
su bi la evi dent na od sa mog nje nog osni va nja. Ka da raz mi šljam o nje nom 
ras pa du, na da la sam se da će ve ze ko je su stvo re ne, uklju ču ju ći i me šo-
vi te bra ko ve, bi ti do volj no sna žne da odr že to ose ća nje ju go slo ven skog 
za jed ni štva. Mo ja ze mlja, Ka na da, stvo re na je od raz li či tih ko lo ni ja. No, 
upr kos iza zo vi ma kao što je fran cu ski na ci o na li zam u Kve be ku, ipak smo 
us pe li da oču va mo za jed nič ki ži vot.

• Ko li ko je uop šte osno va na tvrd nja srp skih na ci o na li sta ka ko je na kra ju 
Pr vog svet skog ra ta bi lo mo gu će da se Sr bi ja te ri to ri jal no pro ši ri i na sta-
vi da funk ci o ni še kao sa mo stal na dr ža va ume sto stva ra nja Ju go sla vi je.

Mi slim da su mno gi Sr bi po mi sli li da su stva ra njem Ju go sla vi je do-
bi li Ve li ku Sr bi ju i to je bio pro blem, jer je srp ska ar mi ja tran sfor mi sa na 
u ju go slo ven sku ar mi ju, a srp ski kralj po stao ju go slo ven ski kralj. Slič no 
je i sa ad mi ni stra ci jom. Me đu tim, čak i da je na kon Pr vog svet skog rata 
stvo re na Ve li ka Sr bi ja kao uni tar na dr ža va, ona bi se ubr zo na šla u pro-
ble mi ma. Na i me, u njoj bi se na šao ve li ki broj ne srp skog ži vlja, ko ji, kao 
ma nji na, ne bi bio pre vi še za do vo ljan ta kvim sta tu som. 

• Sve do 1917. go di ne ni je se prak tič no zna lo ko će u voj nom smi slu do-
bi ti Pr vi svet ski rat. Još ni je bi lo iz ve sno da li će ne sta ti Austro gar ska 
im pe ri ja, pa sa mim tim ni da li će bi ti stvo re na Ju go sla vi ja. Da li bi 
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u slu ča ju dru ga či jeg raz vo ja do ga đa ja ve li ke si le pri sta le na te ri to ri jal-
no pro ši re nje Sr bi je?

Ve o ma te ško. Sa lan si ra njem te ze o pra vu na ro da na sa mo o pre-
de lje nje (Vil so no vih 14 ta ča ka), a po bed nič ke si le su pri sta le da to bu de 
je dan od prin ci pa mi rov ne kon fe ren ci je, ne ve ru jem da je bi lo re a li stič-
no raz go va ra ti o da va nju te ri to ri ja ne ko me. U me đu vre me nu, Ju go sla vi ja 
je stvo re na na te re nu, a ne na mi rov noj kon fe ren ci ji. U no vem bru 1918. 
u Za gre bu je do ne ta od lu ka da se Na rod no ve će Slo ve na ca, Hr va ta i Sr ba 
uje di ni sa Sr bi jom. To je uči ni la i Cr na Go ra, ta ko da je u tre nut ku ka da 
po či nje Ver saj ska kon fe ren ci ja Ju go sla vi ja već po sto ja la. Osta lo je da se 
sa mo re ši pi ta nje gra ni ca i me đu na rod nog pri zna nja. 

• U ko joj me ri kon tro ver ze oko uzro ka Pr vog svet skog ra ta igra ju ulo gu 
u po li ti ci ko ja je do ne dav no vo đe na na Bal ka nu? Ta ko, na pri mer, po je-
di ni isto ri ča ri sma tra ju da se na kon ge no ci da u Sre bre ni ci 1995. mora 
dru ga či je gle da ti na srp ski na ci o na li zam 1914.

Sa da šnjost uvek uti če na sagléda nje isto ri je, jer nas ak tu el ni do ga đa ji 
i pro ce si pod sti ču da iz no va po sta vlja mo pi ta nja o na šoj pro šlo sti. Ra to vi 
to kom 1990-ih ob no vi li su in te re so va nje za isto ri ju Bal ka na. Isto ri ča ri se, 
iz me đu osta log, po no vo fo ku si ra ju na po li ti ku Sr bi je uoči 1914. go di ne. 

• Na Za pa du se ne ga tiv no gle da na ulo gu Sr bi je to kom 1990-ih zbog ra-
to va u BiH, Hr vat skoj i na Ko so vu. Da li to ba ca dru ga či je sve tlo, od-
no sno po vrat no se od ra ža va i na pre i spi ti va nje nje ne po zi ci je uoči Pr vog 
svet skog ra ta?

Ne mi slim. Ja ne ve ru jem u ide ju da se na ci je uop šte ne me nja ju. 
Sto ga sma tram da se Sr bi ja iz 1914. pri lič no raz li ku je od Sr bi je iz 1990-
ih. Isto ri ja je ve o ma va žna za Sr be. Po mo me mi šlje nju, to što se de si lo 
1990-ih vi še je in di vi du al ni iz bor od re đe nih lju di kao što je Mi lo še vić, ko-
ji je na kon ne stan ka ko mu ni zma is ko ri stio srp ski na ci o na li zam da za dr ži 
vlast. Ma da se po zi vao na isto ri ju, sma tram da to što je on či nio ni je bio 
iz raz srp ske tra di ci je. Ge ne ral no go vo re ći, svi na ci o na li zmi se po zi va ju na 
isto ri ju, ko ri ste ći je se lek tiv no.

Sa da šnjost bit na za pro šlost 

• Me đu tim, u Sr bi ji po sto ji strah i že sto ko se re a gu je na, ka ko se is ti če, re-
vi zi o ni stič ke ten den ci je pre ma nje noj ulo zi u Pr vom svet skom ra tu, či ji 
je cilj da se Sr bi okri ve za iz bi ja nje do ta da naj ve ćih su ko ba.

Sr bi su ve o ma ose tlji vi ka da je reč o nji ho voj isto ri ji. Me đu tim, 
tre ba da pri hva te da je Sr bi ja pre 100 go di na bi la pri lič no dru ga či ja i da 
tre ba da po sma tra ju taj pe riod ta ko da to ne uti če na nje nu sa da šnjost. 
To pi ta nje je za o ku plja lo i Nem ce. Oni su se su o či li sa tam nom stra nom 
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svo je isto ri je. Me đu tim, ve ći na da na šnjih Ne ma ca sma tra da ne ma ni čeg 

za jed nič kog sa Nem ci ma iz 1930-ih go di na. Ja sam do bi la ve o ma gru be 

i ne pri stoj ne imej lo ve u ko ji ma se kri ti ku ju mo ji sta vo vi o ulo zi Sr bi je 

u Pr vom svet skom ra tu. Ne vi dim raz lo ge da se ša lju čak i be stid ne po ru ke 

lju di ma ko ji se ne sla žu sa va ma. Deo srp skih na ci o na li sta re a gu je ve o ma 

ne pri ja telj ski pre ma sva koj kri ti ci Sr bi je i to ni je do bro za nju. Me đu tim, 

ako že li mo da bu de mo objek tiv ni, sva ki na rod ima deo iz svo je isto ri je ko ji 

ne bi že leo da da nas po no vi i ne po no si se nji me. 

• Ako se ne va ram, bi li ste pro šle go di ne u Be o gra du. Ka kvi su vam uti-

sci? Me đu va šim kri ti ča ri ma ni su sa mo srp ski na ci o na li sti, već i po je-

di ni li be ral ni isto ri ča ri, ko ji ina če ni su gle da li bla go na klo no na ulo gu 

Sr bi je to kom ra to va 1990-ih ali sma tra ju da su Va ši sta vo vi o Sa ra jev-

skom aten ta tu i po re đe nju Sr bi je i Ira na neo sno va ni i pre te ra ni.

Sma tram da su po gre šno shva ti li to što sam re kla. Kao što sam 

po ku ša la i va ma da ob ja snim, ne mi slim da su iden tič ne po zi ci je Sr bi je 

1914. i Ira na 2013. go di ne, već da po sto je slič no sti u smi slu da po je di ni 

de lo vi vla sti de lu ju mi mo zva nič ne po li ti ke i in sti tu ci ja. Ina če, div no sam 

se pro ve la u Be o gra du to kom po sled njeg bo rav ka, ka da sam odr ža la ne-

ko li ko pre da va nja. Grad mi se ve o ma svi đa. Sre la sam div ne lju de, ko ji su 

bi li ve o ma go sto lju bi vi.

• Ka kve uti ske no si te iz Be o gra da? U Sr bi ji po sto ji i ten den ci ja „bek stva 

u isto ri ju“, ali i „bek stva iz isto ri je“.

Sre la sam mno ge in te lek tu al ce u Sr bi ji. Ne ki od njih su struč nja ci 

za Pr vi svet ski rat, ko ji na ozbi ljan na čin iz u ča va ju isto ri ju Sr bi je. Me đu-

tim, imam uti sak da, zbog zbi va nja iz ne dav ne pro šlo sti, za tim in ter nih 

po li tič kih su ko ba i na sto ja nja da uđe u EU – po sto ji ve li ka ose tlji vost pre-

ma pro šlo sti. Či ni mi se ka ko se u Sr bi ji pri bo ja va ju da pro šlost ne uti če 

na nji ho vu sa da šnjost, što je neo sno va no. Svi u me đu na rod noj za jed ni ci 

zna ju da sva ka ze mlja ima ne ki deo te ške pro šlo sti. Me đu tim, ze mlje se ne 

pro ce nju ju na osno vu to ga. Ni ko me ne pa da na pa met da ka že ka ko Ne-

mač ka ne mo že bi ti čla ni ca EU zbog na ci stič ke pro šlo sti, ili Bri ta ni ja zbog 

od no sa pre ma Ir ci ma. Pret po sta vljam da u Sr bi ji že sto ko re a gu ju na stav 

da je 1914. go di ne je dan deo nje ne dr žav ne struk tu re spon zo ri sao te ro ri-

stič ki akt zbog po seb nih okol no sti u ko ji ma se da nas na la zi, za tim nje ne 

te žnje da uđe u EU – či me se, za pra vo, is ka zu je da na šnja ne iz ve snost u 

ze mlji. Ras pra va o sa da šnjo sti nam po ne kad po ma že da shva ti mo i pro-

šlost. Isto vre me no, tre ba da raz go va ra mo o isto ri ji na na čin da iz vu če mo 

po u ke iz dru ga či jeg mi šlje nja. 

• Cen tral na ce re mo ni ja po vo dom sto te go di šnji ce od po čet ka Pr vog svet-
skog ra ta pred vi đe na je za jun 2014. u Sa ra je vu. Me đu tim, u po je di nim 
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srp skim kru go vi ma se sma tra da rat ni je po čeo Sa ra jev skim aten ta tom, 

već na pa dom Austro u gar ske na Sr bi ju, pa, shod no to me, na nje noj te-

ri to ri ji tre ba da se obe le ži ovaj ve li ki do ga đaj.

Ni sam zna la da je i to pred met spo ra. Ko me mo ra ci je su uvek de-

li kat ne. Ako sam do bro shva ti la, u Sa ra je vu će u to vre me bi ti odr žan 

i me đu na rod ni kon cert. To je do bar na čin da se pri se ti mo ra ta ko ji je po-

go dio sve. Za to mi je bli ski ja ide ja je din stve ne me đu na rod ne pro sla ve, 

a ne se ri je na ci o nal nih ma ni fe sta ci ja. Me đu tim, ni je na vla da ma na od lu-

ču ju ko ji je do ga đaj od lu ču ju ći za po če tak Pr vog svet skog ra ta. Isto ri ja je 

se ri ja pi ta nja i neo p hod no je da o nji ma ras pra vlja mo. Ni je nam do vo ljan 

sa mo je dan, uni so ni po gled na to šta se ta da de ša va lo.

• Evrop ska uni ja se da nas su o ča va sa ozbilj nom eko nom skom kri zom, 

koja ni je sa mo pro la zna već i struk tu ral na. Ključ ne ze mlje ima ju pri-

lič no raz li či ta mi šlje nja ka ko pre va zi ći pro ble me. Ne ki idu to li ko da le ko 

da is ti ču ka ko ovi pro tiv reč ni sta vo vi pod se ća ju na si tu a ci ju uoči Pr vog 

svet skog ra ta, što je sva ka ko na teg nu ta te za. No, či nje ni ca je da, za raz-

li ku od pre sto go di na, ka da je Sta ri kon ti nent, na ko jem su bi le ključ ne 

svet ske si le, bio cen tar glo bal nih zbi va nja, sa da ni jed na evrop ska ze mlja, 

pa čak i EU kao ce li na, te ško mo gu da se svr sta ju u svet ske su per si le, 

a što je po sle di ca dva svet ska ra ta ko ja su naj te že po go di la Evro pu.

Ne mi slim da sa da šnja si tu a ci ja u Evro pi na bi lo ko ji na čin pod se ća 

na sta nje od pre sto go di na. Ako je išta na u či la iz is ku sta va dva svet ska 

ra ta, on da je to lek ci ja da tre ba uči ni ti sve da spre či eve nu tal no nove su-

ko be. U pro tiv nom ne bi ni šta osta lo od Evro pe. Ze mlje na Sta rom kon ti-

nen tu u ve li koj me ri se raz li ku ju u od no su na po me nu ti pe riod, pre sve-

ga Ne mač ka, ko ja je de mo krat ska i pa ci fi stič ki ori jen ti sa na, što ni je bio 

slu čaj 1914. EU se od sa mog po čet ka su o ča va sa in ter nim pro ble mi ma 

i de ba ta ma o ka rak te ru in te gra ci ja i sa me Uni je. Ona sa da pro la zi kroz 

ve o ma te žak pe riod. Za bri nja va us pon ul tra de sni čar skih par ti ja, jer one 

svo jom agen dom ugro ža va ju evrop ski pro je kat. Ipak, da po no vim, da na-

šnja Evro pa je pot pu no dru ga či ja od one od pre sto go di na i no vi svet ski 

rat je ne za mi sliv. 

• Najl Fer gu son sma tra da je Bri ta ni ja pri hva ti la ne mač ke zah te ve i da je 

po be di la u Pr vom svet skom ra tu, već u 1920-im bi po sto ja la ne ka vr sta 

Evrop ske uni je. Da nas pre ma mno gim mi šlje nji ma, Evro pom do mi ni ra 

Ne mač ka, sa mo na dru gi na čin ne go što je to na sto ja la pre sto go di na. 

Da li to pred sta vlja ri zik po sta bil nost?

Da je Ne mač ka po be di la u Pr vom svet skom ra tu, ona bi da nas bila 

mno go dru ga či ja. Bi la bi mno go auto ri tar ni ja, na gi nja la bi ka kraj njoj de-

sni ci. Shod no to me, i nje na do mi na ci ja Evro pom bi se raz li ko va la. Ne mač ka 
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da nas eko nom ski do mi ni ra Evro pom, što je iza zov, ali ne i ve li ki pro blem, 
jer Ber lin že li da sa ra đu je unu tar evrop skog okvi ra, a ne da de lu je pro-
tiv nje ga. 

• Da li nam Evro pa iz 1914. ne što go vo ri o Evro pi u 2013. go di ni?

Pod se ća nas ko li ko se Evro pa raz li ko va la pre sto go di na u od no su 
na da na šnju i da je tre ba lo da pro đe sko ro či tav vek da bi se osi gu rao mir 
na Sta rom kon ti nen tu. 

• Mno gi mla di lju di su od la zi li sa en tu zi ja zmom da se bo re u Pr vom svet-
skom ra tu, na da ju ći se da će ti me do pri ne ti po li tič kim i dru štve nim pro-
me na ma. Sa da su mla di, zbog ra sta ne za po sle no sti, ali i dru gih te ško-
ća unu tar EU, uklju ču ju ći i pro du blji va nje so ci jal nih ne jed na ko sti, sve 
raz o ča ra ni ji evrop skim pro jek tom.

Sa da šnje i dru štvo od pre sto go di na pri lič no se raz li ku ju. Je di na 
slič nost je u to me da su mla di če sto ne str plji vi pre ma tre nut nom sta nju 
u dru štvu i že le da ga od mah me nja ju. 

• Ka kve se po u ke mo gu iz vu ći iz Pr vog svet skog ra ta za svet u ce li ni? Uje-
di nje ne na ci je, kao fo rum za re ša va nje ključ nih pi ta nja i spo ro va, če sto 
su u blo ka di zbog opreč nih sta vo va ve li kih si la, ma da po sto je i dru ge 
li ni je po de la. Pod se ća ju po ne e fi ka sno sti na Dru štvo na ro da, stvo re no 
na kon Pr vog svet skog ra ta, a ko je je ne sta lo sa iz bi ja njem Dru gog svet-
skog ra ta. Da li da na šnji ri va li tet za pad nih i ne za pad nih si la, či ja je 
moć u uspo nu, pod se ća na tr ve nja od pre sto go di na?

Ži vi mo u vre me ve li kih pro me na, ko je su ma nje-vi še kon stan ta to-
kom ce le isto ri je čo ve čan stva. No, sma tram da po sto je in sti tu ci je i is ku stvo 
za usme ra va nje tih pro me na, i to mir nim pu tem, na do bro bit svih. Na i me, 
zbog pri ro de da na šnjeg oruž ja, bi lo ko ji ve ći rat bio bi po gu ban po ce lu 
pla ne tu. Tre ba raz mi šlja ti i o za jed nič kom od go vo ru na no ve iza zo ve, kao 
što su kli mat ske pro me ne. To po ka zu je i po sled nji ra zor ni tor na do na Fi-
li pi ni ma. Nad le žni mo ra ju da uči ne oset no vi še na spre ča va nju glo bal nog 
za gre va nja, a ne da za bi ja ju gla vu u pe sak, kao da se ni šta ne de ša va. Sto ga 
sma tram da ključ ni iza zo vi ni su ra to vi, već šta će se de si ti sa pla ne tom.*2

* Do bi la sam ve o ma gru be i ne pri stoj ne imej lo ve u ko ji ma se kri ti ku ju moji 
sta vo vi o ulo zi Sr bi je u Pr vom svet skom ra tu. Deo srp skih na ci o na li sta 
re a gu je ve o ma ne pri ja telj ski pre ma sva koj kri ti ci Sr bi je i to ni je do bro za 
nju. Ne mi slim da sa da šnja si tu a ci ja u Evro pi na bi lo ko ji na čin pod se ća na 
sta nje od pre sto go di na. Ako je išta na u či la iz is ku sta va dva svet ska ra ta, 
on da je to lek ci ja da tre ba uči ni ti sve da spre či eve nu tal no no ve su ko be.
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Kri sto fer Klark
SR BI NE TRE BA DA SE STI DE GA VRI LA PRIN CI PA*3

Ne ma raz lo ga zbog ko jeg bi po li tič ki i isto rij ski osve šće ni Sr bi tre-
ba lo da se sti de ono ga što je uči nio Ga vri lo Prin cip – ne vi še od Ira ca 
kada či ta ju o ak tiv no sti ma Šin Fej na ili IRE-e, ka že za RSE Kri sto fer Klark 
(Chri stop her Clark), či ja je knji ga „Me se ča ri: Ka ko je Evro pa kre nu la u rat 
1914.” svet ski best se ler iza zi va ju ći opreč ne re ak ci je ka ko ši rom sve ta ta ko 
i na Bal ka nu, pre sve ga u Sr bi ji.

„Tre ba sa mo da ka že te: ’To je deo na še isto ri je. To je bio na ci o nal ni po-
kret, ti lju di bor ci za slo bo du, ili do ži vlja va ju se be kao bor ce za slo bo du, naša 
za jed ni ca ih sma tra bor ci ma za slo bo du. To je isto ri ja. To je na čin na ko ji 
smo po sta ja li to što smo da nas’. Ta ko tre ba da gle da mo na pro šlost ume sto da 
ko ri sti mo isto ri ju kao boj no po lje za na sta vak bi ta ka bi lo pro tiv Za pad nja ka 
ko ji ne raz u me ju Bal kan ili Hr va ta. Ni či ja isto ri ja ne ma sa mo le pu stra nu. 
Isto ri ja je ve o ma bru tal na“.

Klark ka že za na naš pro gram da na gla ša va ovu pa ra le lu jer po maj-
ci ima ir ske ko re ne. Nje ni pre ci su se do se li li u No vi Ju žni Vels u bli zi ni 
gra ni ce sa Kvi slen dom u Austra li ji gde je, ka ko is ti če, uvek po sto ja la sim-
pa ti ja za oru ža nu bor bu.

Klark je pro fe sor isto ri je na Uni ver zi te tu Kem bridž. Stu di je je za-
vr šio u Ber li nu. Nje go va knji ga je pro da ta u Ne mač koj u 180 hi lja da pri-
me ra ka. Na i me, na su prot za ključ ku Ver saj ske kon fe ren ci je da je Ne mač ka 
je di no od go vor na za Pr vi svet ski rat, Klark sma tra da ne tre ba am ne sti ra ti 
ni osta le ve li ke si le.

Isto vre me no, de lo vi knji ge u ko ji ma is ti če da na kon zlo či na u Sre-
bre ni ci tre ba dru ga či je gle da ti na srp ski na ci o na li zam 1914, iza zva li su 
že sto ke re ak ci je u Sr bi ji.

Klark is ti če da mu je žao što je po gre šno shva ćen ali da ga kri ti ku ju 
i oni ko ji ni su pro či ta li nje go vu knji gu.

„Moj ko men tar o Sre bre ni ci ni je imao za cilj da ana li zi ra ovaj zlo čin 
već da po ka že ka ko naš sa da šnji na čin raz mi šlja nja me nja na še vi đe nje 1914. 
go di ne. Kri ti ča ri tre ba da uvi de da mo ja knji ga ni je ogled o srp skoj isto ri ji ili 
ve li kih si la u to vre me, već o eti o lo gi ji, od no sno uzro ci ma ra ta. U tom smi slu 
sam kri ti čan pre ma svim ak te ri ma“.

Fo kus na ne po sred ne uzro ke ra ta

• Po sto je du go roč ni uzro ci Pr vog svet skog ra ta ali Vi sta vlja te na gla sak 
na ne po sred ne od no sno na do ga đa je u le to 1914.

* Kri sto fer Kla rk, „Sr bi ne tre ba da se sti de Ga vri la Prin ci pa“, in ter vju Dra ga nu 
Šta vlja ni nu, Ra dio slo bod na Evro pa, 24. jun 2014.
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Da, po sto ja li su du go roč ni uzro ci ra ta i oni se mo ra ju uze ti u raz-

ma tra nje. Je dan od njih je ja ča nje Ne mač ke u sr cu Evro pe, što je du bo ka 

ge o po li tič ka re vo lu ci ja na sta rom kon ti nen tu, jer je nje gov cen tar uvek 

bio slab, a ge o graf ska pe ri fe ri ja uvek sna žna. Mi slim na Bri ta ni ju i Ru si ju, 

ili Fran cu sku u 18 ve ku, dok je ras cep ka na Ne mač ka bi la sla ba. Nje nim 

uje di nje njem, od no sno po ja vom ne mač kog car stva, si tu a ci ja se dra ma-

tič no pro me ni la.

Da kle ja ča li su im pe ri ja li zam i na ci o na li zam. To me tre ba do da ti 

i so ci jal ni dar vi ni zam i mno ge dru ge uzro ke.

Me đu tim, ti du go roč ni uzro ci pre ra sta ju u du go roč ne cr te, od no sno 

ka rak te ri sti ke vre me na. Sto ga ka da ih ana li zi ra te ne da ju vam od go vor za-

što je rat iz bio na ova kav na čin. Da bi smo to spo zna li tre ba da se usred-

sre di mo na ne po sred ne za o kre te na me đu na rod noj sce ni. Ta kva ana li za 

po ka zu je da je svet bio ve o ma ne sta bi lan od 1911. do iz bi ja nja ra ta i da 

su se de ša va le ubr za ne pro me ne.

Ope ra ci ja Ita li je u Li bi ji 1911. je bi la pr vi ne is pro vo ci ra ni na pad 

na deo Oto man ske im pe ri je. Ta ko je ta da šnji vi so ki zva nič nik Mi ni star-

stva spolj nih po slo va Sr bi je Mi ro slav Spa laj ko vić ka sni je, 1920. go di ne, 

ka zao da je to bi la pr va agre si ja ko ja je na ne ki na čin da la ze le no sve tlo 

bal kan skim ze mlja ma da po kre nu kam pa nju za pro te ri va nje Tur ske sa tog 

pro sto ra što je ubr zo i usle di lo sa Pr vim bal kan skim ra tom go di nu da na 

ka sni je, na kon če ga je usle dio i Dru gi bal kan ski rat či me je u pot pu no sti 

pro me nje na ge o po li tič ka po zi ci ja ove re gi je, do vo de ći u pi ta nje bez bed-

no sne aran žma ne Austro-Ugar ske.

Jed na od ne po sred nih pro me na je ste i for mi ra nje Al ba ni je 1913, 

ko ju su po dr ža va li Beč i Lon don i de li mič no Rim, a če mu se že sto ko pro-

ti vi la Sr bi ja uz iz ve snu pot po ru Sankt Pe ters bur ga.

Tu je i tr ka u na o ru ža nju iz me đu Grč ke i Tur ske ko ja je uslo žnja-

va la i si tu a ci ju u Cr nom mo ru jer se Ru si ja pri bo ja va la da bi to mo glo da 

is kom pli ku je njen iz la zak pre ko mo re u za na Me di te ran.

[Antrefile: Ope ra ci ja Ita li je u Li bi ji 1911. je pr vi ne is pro vo ci ra ni na pad 

na deo Oto man ske im pe ri je. To je da lo ze le no sve tlo bal kan skim ze mlja ma za 

kam pa nju za pro te ri va nje Tur ske.]

Tre ba po me nu ti i slo že ne od no se iz me đu Be o gra da, So fi je i Sankt 

Pe ters bur ga. Ru si ja je na Bal ka nu da va la pred nost Bu gar skoj. Me đu tim, 

go di nu i po da na pre Pr vog svet skog ra ta ru ska di plo ma ti ja se po če la dis-

tan ci ra ti od Bu gar ske jer je uvi đa la da je sve ma nje po u zda na, zbog če ga 

se sve vi še okre ta la Sr bi ji.

Bez ana li ze ovih na glih pro me na, te ško je shva ti ti za što je Pr vi svet-

ski rat iz bio upra vo na ovaj na čin.
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• Me đu tim, ita li jan ske ope ra ci je u Li bi ji i dru ge lo kal ne kri ze mo gu se pro-

 tu ma či ti i kao po sle di ca po me nu tih i dru gih du go roč nih uzro ka i pro-

me na na glo bal noj sce ni.

Na rav no, ne po ku ša vam da ap so lu ti zu jem ne po sred ne uzro ke ra ta. 

Oni su mo gli da se po ja ve je di no kao po sle di ca aku mu li ra nih ri zi ka zbog 

du go roč nih pro me na na me đu na rod noj sce ni.

Na pri mer, ne mo že se raz u me ti ita li jan ska kam pa nja u Li bi ji ako 

se ne uzme u ob zir Aga dir kri za u Ma ro ku sa mo ne ko li ko me se ci ra ni je 

(spor iz me đu Fran cu ske i Ne mač ke).

Da lje, Aga dir kri za se ne mo že shva ti ti bez pret hod ne ana li ze pr ve 

ma ro kan ske kri ze (1905. Ve li ka Bri ta ni ja da je pri sta nak Fran cu skoj da 

uklju či Ma ro ko u svo je ko lo ni jal no car stvo, če mu se us pro ti vi la Ne mač-

ka), uzro ko va nu im pe ri ja li zmom evrop skih si la i ra stu ćim na ci o na li zmom 

u nji ma, kao i dru gim ze mlja ma.

• U me đu vre me nu je iz vr šen Sa ra jev ski aten tat, ko ji se mo že po sma tra ti 

i kao izo lo va ni do ga đaj, ali i kao deo glo bal nog ge o stra te škog am bi jen-

ta o ko me go vo ri te.

Ap so lut no, ne sa mo okru že nja na Bal ka nu već i glo bal nog. Zbog 

to ga sma tram da je mo ja knji ga pot pu no po gre šno shva će na u Sr bi ji, jer 

lju de u Be o gra du in te re su je sa mo šta sam na pi sao o nji ho voj ze mlji, od-

no sno da sam ve o ma ne ga tiv no oka rak te ri sao nje nu ulo gu.

Me đu tim, ja ni sam imao na me ru da okri vlju jem Sr be i srp sku vla-

du, ni ti bi lo ko ga dru go ga za iz bi ja nje Pr vog svet skog ra ta. To ni je cilj 

mo je knji ge već da po ku šam da ob ja snim ve o ma slo že nu si tu a ci ju u ši-

rem kon tek stu. 

[Antrefile: U vre me stva ra nja Al ba ni je 1913. Beč je dao ul ti ma tum Be-

o gra du, ko ji je od u stao od svo jih zah te va, pa je Austro-Ugar ska za klju či la da 

pri ti sak da je re zul ta te.]

Ten zi je iz me đu Be o gra da i Be ča, pre sve ga u Bo sni, ne mo gu da se 

shva te bez te ši re per spek ti ve. Na pri mer, nji ho vi od no si su po gor ša ni to-

kom kri ze oko stva ra nja Al ba ni je 1913. Ta da je Austro-Ugar ska upu ti la 

ul ti ma tum Sr bi ji što je pre kret ni ca ka ra tu ko ji je iz bio go di nu da na ka-

sni je. Na i me, u Be ču su uvi de li da ul ti ma tum da je re zul ta te, jer je Sr bi ja 

na kon to ga od u sta la od svo jih zah te va. Da to ni je uči ni la, Austro-Ugar ska 

je bi la sprem na da ra tu je.

Ubi stvo Fer di nan da da lo kri lo „ja stre bo vi ma“ u Be ču

• Vi sma tra te da se Pr vi svet ski rat mo gao iz be ći da ni je bi lo Sa ra jev skog 

aten ta ta. Me đu tim, mno gi isto ri ča ri is ti ču da bi u sva kom slu ča ju do-

šlo do ra ta, pre ili ka sni je, ima ju ći u vi du ta da šnje sta nje.
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To bi zna či lo da je rat bio ne iz be žan, što tvr de ne ki sa vre me ni isto-

ri ča ri. Ja se ne sla žem sa ta kvom te o ri jom. Ni sam pri sta li ca vir tu el ne isto-

ri je, ali za mi sli mo da ni je bi lo Sa ra jev skog aten ta ta i Franc Fer di nand se 

vra tio iz Sa ra je va u Beč. On ni je bio pri jat na oso ba. Me đu tim, sve vre me 

je bio pro tiv bi lo ka kve voj ne avan tu re na Bal ka nu. On ni je vo leo Sr be 

i imao je ra si stič ki stav pre ma svim bal kan skim na ro di ma, kao i ve ći na 

za pad nih Evro plja na u to vre me, ali je bio pro tiv ra ta.

[Antrefile: Sa ra jev skim aten ta tom uči nje na je dvo stru ka šte ta. Ubi jen 

je Fer di nand ko ji se za la gao za mir i oja ča la po zi ci ja ja stre bo va u Be ču.]

Ta ko đe se zna da se spre mao da sme ni Kon ra da fon Hen cer do fa, ra-

to bor nog na čel ni ka ge ne ral šta ba austro u gar ske voj ske, ko ji se za la gao za 

na pad na Sr bi ju vi še od 20 pu ta.

Da kle, Sa ra jev skim aten ta tom uči nje na je dvo stru ka šte ta. Ubi jen je 

Fer di nand ko ji se za la gao za mir i, isto vre me no, oja ča la je po zi ci ja ja stre-

bo va u Be ču, u tom kon tek stu i He cen dor fa. Sto ga ne tre ba pot ce nji va ti 

ulo gu aten ta ta u sve mu što se po tom de si lo.

• Ima mi šlje nja da je Austro-Ugar ska pred u ze la ka zne ne me re od mah, ne-
ko li ko da na na kon aten ta ta, Ru si ja ne bi re a go va la jer ubi stvo mo nar-

ha ta da u Evro pi ni je bi la pri hva tlji va prak sa. Me đu tim, Beč je upu tio 

ul ti ma tum tri sed mi ce na kon do ga đa ja u Sa ra je vu, ta ko da se kra jem 

ju la aten tat vi še ni je to li ko po mi njao već su ve li ke si le po te za le dru ge 

ar gu men te kao oprav da nje za rat.

Ap so lut no ste u pra vu. Austro-Ugar ska je ve o ma ne zgrap no re a go-

va la na či ta vu si tu a ci ju. To šte ste po me nu li je ka zao i ta da šnji ru mun-

ski pre mi jer Jon Bra ti ja nu austro u gar skom am ba sa do ru u Bu ku re štu, da 

je Beč tre bao od mah da re a gu je. Ova ko je okre nuo ceo svet pro tiv se be.

• Ako sam do bro shva tio, Vi sma tra te da se rat mo gao iz be ći da ni je bi lo 

Sa ra jev skog aten ta ta. Me đu tim, zar ne bi du go roč ni uzro ci, kao što su 
tr ka u po mor skom na o ru ža nju iz me đu Ne mač ke i Bri ta ni je, za tim pret-
hod ne lo kal ne kri ze – pre ili ka sni je do ve le do ra ta?

Da, me đu tim sve pret hod ne lo kal ne kri ze su re še ne bez glo bal nog 

su ko ba, uklju ču ju ći i dva ve o ma kr va va bal kan ska ra ta ko ji su iza zva li 

ve li ki ge o po li tič ki po tres. Da kle, tre ba lo je da se de si ne što po seb no, kao 

što je bio Sa ra jev ski aten tat, na kon če ga vi še ni su bi li funk ci o nal ni do ta-

da šnji me ha ni zmi za spre ča va nje eska la ci je su ko ba.

U pra vu ste da bi osta le ten zi je da ni je bi lo Sa ra jev skog aten ta ta 

i ra ta. I da lje bi osta lo ne re še no polj sko pi ta nje, za tim ne iz ve snost oko 

po zi ci je Ju žnih Slo ve na.

Mo žda bi Austro-Ugar ska pro na šla re še nje da za do vo lji in te re se slo-

ven skih na ro da, što do ta da ni je uspe va la, ili bi na sto ja la da spre či nji ho ve 
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ire den ti stič ke aspi ra ci je. Sve je to pod sti ca lo kri zu i su ko be. Me đu tim, to 

ne bi nu žno vo di lo do ve li kog evrop skog ra ta. U to me je po en ta.

2014. pod se ća na 1914.

• Na kon po be de nad Na po le o nom us po sta vlje na je rav no te ža u Evro pi 

ko ja se po ste pe no uru ša va la sa ja ča njem Ne mač ke. Us pon no vih si la 

i opa da nje mo ći sta rih uvek je skop ča no sa ne iz ve sno sti ma, što je slu čaj 

i u da na šnjem sve tu.

Ka da sam pr vi put či tao u ško li to kom 1970-ih o Pr vom svet skom 

ra tu, ži veo sam u pot pu no dru ga či jem sve tu. To je vre me Hlad nog ra ta 

u ko me je 1914. iz gle da la to li ko da le ko i dru ga či je kao da se ra di o drev-

nom Egip tu. Me đu tim, sa da šnja si tu a ci ja u mno go če mu pod se ća na pe-

riod uoči Pr vog svet skog ra ta.

[Antrefile: Uzrok ha o sa u Ukra ji ni ni je sa mo Pu ti no va po li tič ka igra 

mo ći. Po je di ni po te zi EU su ta ko đe do pri ne li de sta bli za ci ji.]

Na pri mer, Evrop ska uni ja je po ka za la ne spo sob nost da za u zme je-

din stven stav i efi ka sno re a gu je na kri zu u Ukra ji ni. Uzrok ha o sa u Ukra-

ji ni, ina če, ni je sa mo po li tič ka igra mo ći Vla di mi ra Pu ti na. Po je di ni po te zi 

EU su ta ko đe do pri ne li de sta bli za ci ji sta nja u ovoj ze mlji.

Sa ra jev ski aten tat ne sa mo oki dač već i uzrok ra ta

• Sa ra jev ski aten tat mno gi ka rak te ri šu kao oki dač, po vod za Pr vi svet ski 

rat, dru gi kao iz go vor, a Vi, či ni mi se, i kao ne ku vr stu uzro ka.

Sma tram da je bio oki dač. Sva ka ko ni je bio iz go vor. Isto vre me no, 

u iz ve snom smi slu aten tat je bio i uzrok Ve li kog ra ta jer je pro me nio po-

li tič ku „he mi ju“ u Be ču.

[Antrefile: Sa ra jev ski aten tat je pro me nio po li tič ku „he mi ju“ u Be ču. 

Za sa mo 24 sa ta po stig nut je kon sen zus za rat.]

U iz ve šta ju austro u gar skog Mi ni star stva ino stra nih po slo va u leto 

1914. se is ti če da je po zi ci ja tog car stva na Bal ka nu ve o ma lo ša, da je su-

štin ski iz gu bi lo kon tro lu u ovoj re gi ji, ali da ni u kom slu ča ju rat ne bi 

bio po želj no re še nje, već di plo mat ska sred stva uz na sto ja nje da oja ča svoj 

uti caj raz go vo ri ma sa Grč kom i Ru mu ni jom.

Sa ra jev ski aten tat je pro me nio tu di na mi ku. Za sa mo 24 sa ta u Beču 

je po stig nut kon sen zus za rat.

• Ako je aten tat pro me nio ras po lo že nje u Be ču to je još uvek mo gao da 

bu de lo kal ni rat iz me đu Austro-Ugar ske i Sr bi je. Me đu tim, Ne mač ka je 

od mah bez re zer vno sta la iza Be ča, Ru si ja iza Sr bi je, a on da su se uklju-

či le i osta le ve li ke si le?
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Tač no. U tom tre nut ku Sa ra jev ski aten tat po sta je i iz go vor za rat. 

Do du še, ne mi slim da je za Austro-Ugar skoj po slu žio kao iz go vor jer je 

bi la u šo ku zbog ubi stva pre sto lo na sled ni ka. Me đu tim, aten tat je za Ber-

lin i Sankt Pe ters burg bio ap strakt ni je pi ta nje i oni su ga is ko ri sti li za 

po li tič ke igre mo ći. U Ber li nu se po sta vi lo pi ta nje da li mo že da osta vi na 

ce di lu je di nu po u zda nu sa ve zni cu. Sto ga je Ne mač ka po dr ža la Beč iako 

je zna la da će Ru si ja re a go va ti.

[Antrefile: Ne mač ka je kal ku li sa la da ako Ru si ja bu de re a go va la, to 

zna či da že li rat i ako je već ta ko, on da će i do bi ti to što je tra ži la.]

Ber lin je kal ku li sao da Ru si ja ne ma čvrst po vod da in ter ve ni še jer 

je, pre ma vi đe nju ne mač kih li de ra, Austro-Ugar ska is pro vo ci ra na. Ta ko-

đe, Ber lin je sma trao da će ru ska ar mi ja bi ti mno go ja ča 1916–7. go di ne. 

Da kle, Ne mač ka je kal ku li sa la da ako Ru si ja u tom tre nut ku bu de re a go-

va la, to zna či da že li rat i ako je već ta ko, on da će i do bi ti to što je tra ži la.

S dru ge stra ne, Fran cu ska je obe ća la Sankt Pe ters bur gu da će ga 

po dr ža ti uko li ko se bu de ose ćao oba ve znom da sta ne iza Sr bi je u slu ča ju 

in ter ven ci je Austro-Ugar ske, čak iako Ru si ja ne bu de di rekt no ugro že na.

• Ka za li ste da su u Be ču bi li šo ki ra ni i da je ubi stvo Fran ca Fer di nan-

da pre o bra zi lo ta mo šnju po li tič ku sce nu. Me đu tim, Austro-Ugar ska je 

pret hod no anek ti ra la BiH 1908, što je iza zva lo ve li ku kri zu, a nje ni zva-

nič ni ci su u vi še na vra ta ra to bor no iz ja vlji va li da srp sko pi ta nje tre ba 

re šti ti „jed nom za svag da“, što je sve za jed no pod gre ja va lo ten zi je.

U pra vu ste. U Be ču je bi la ve o ma iz ra že na za pa lji va re to ri ka pre ma 

Sr bi ma, isto kao i u Be o gra du pre ma Austro-Ugar skoj.

Apis od go vo rio Pa ši ću da „ra di svoj po sao“

• Ako tvr di te da Sa ra jev ski aten tat ni je iz go vor, već oki dač pa čak, de li-

mič no, i uzrok ra ta, da li to da lje im pli ci ra da je Sr bi ja, ili po je di ne nje-

ne struk tu re, od go vor na za iz bi ja nje do ta da naj ve ćeg oru ža nog su ko ba 

u svet skoj isto ri ji?

Ne. Ne mi slim da je dr ža va Sr bi ja uop šte od go vor na jer ni je bi la sa-

u če sni ca u aten ta tu. Na i me, na kon sa zna nja da se pre ba cu je oruž je pre ko 

gra ni ce u Bo snu, 

[Antrefile: Ni ko la Pa šić je za tra žio od Api sa ob ja šnje nje po vo dom in-

for ma ci ja da se oruž je pre ba cu je u Bo snu.  Apis je pi sme no od go vo rio da „ra di 

svoj po sao“.]

Ni ko la Pa šić je za tra žio od svog mi ni stra unu tra šnjih po slo va Sto ja-

na Pro ti ća da se ras pi ta kod Dra gu ti na Dim tri je vi ća Api sa (čel nik voj ne oba-

ve štaj ne slu žbe Sr bi je i taj ne or ga ni za ci je „Uje di nje nje i smrt“) o čemu se 

ra di. Apis je pi sme no od go vo rio da „ra di svoj po sao“. To zna či da pre mi jer 
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Pa šić ni je u pot pu no sti kon tro li sao sve dr žav ne struk tu re, pre sve ga de lo-
ve voj no o ba ve štaj nih slu žbi.

• Pa šić je oba ve stio i Beč da se spre ma za ve ra.

Da, po slao je po ru ku pre ko srp skog am ba sa do ra u Be ču Jo va na Jo-
va no vi ća ko ji je, me đu tim, ve o ma ne spret no oba vio svoj po sao. Na i me, 
on je ve o ma uop šte no pre do čio mi ni stru fi nan si ja Le o nu Bi lin skom šta bi 
bi lo ako ne ko od srp skih voj ni ka u austro u gar skoj voj sci slu čaj no ili s na-
me rom pu cao na pre sto lo na sled ni ka. Bi lin ski je od go vo rio da to ne mo že 
da se de si jer voj ni ci ne ma ju bo je vu mu ni ci ju (u to vre me austro u gar ska 
ar mi ja je iz vo di la ma ne vre u Bo sni).

[Antrefile: Srp ski am ba sa dor u Be ču uop šte no je pre do čio mi ni stru Bi-
lin skom šta bi bi lo ako ne ko od srp skih voj ni ka u austro u gar skoj voj sci pu cao 
na pre sto lo na sled ni ka.]

• Vra ti će mo se na Sa ra jev ski aten tat. Ka da su se kra jem ju la i po čet-
kom av gu sta 1914. ve li ke si le od lu či le za rat, ko od njih sno si naj ve ću 
od go vor nost?

Sve. Evro pa je po sta la opa sno me sto zbog nad me ta nja ve li kih si la. 
Sr bi ja je, na ne ki na čin, žr tva ko jom su ma ni pu li sa le ve li ke si le. Ru si ja 
je na sto ja la da pre tvo ri Sr bi ju u svoj sa te lit i upo ri šte na Bal ka nu, na ro-
či to u po sled njih 18 me se ci pre iz bi ja nja ra ta 1914. Ru si ja je pri vu kla 
i Ru mu ni ju na svo ju stra nu, uda lja va ju ći se u me đu vre me nu od Bu gar ske. 
Me đu tim, Sr bi ja ni je bi la volj na da bu de ru ski sa te lit već je te ži la ostva-
re nju svo jih na ci o nal nih in te re sa. Da kle, sve ve li ke si le su ve o ma se bič no 
gle da le sa mo svo je in te re se ne oba zi ru ći se pre vi še na dru ge.

• Da li se mo že od go vo ri ti o naj od go vor ni joj ve li koj si li za rat? Da li je to 
Ne mač ka?

Za vi si iz kog ugla gle da te. Ako ana li zi ra mo od go vor nost za jul sku 
kri zu iz 1914, on da je na vr hu li ste „blank che que“, od no sno bez re zer vna 
po dr ška Ne mač ke Austro-Ugar skoj. Sle di mo bi li za ci ja ru ske ar mi je. Vi-
so ko na li sti je i austro u gar ska ob ja va ra ta Sr bi ji. Da kle, od go vor nost za 
jul sku kri zu je u osno vi pod jed na ka.

Me đu tim, po me nu ta kri za se ne mo že po sma tra ti izo lo va no, od no-
sno iz bi la je na kon aten ta ta u Sa ra je vu. I pre to ga si tu a ci ja na Bal ka nu 
je bi la ve o ma na pe ta, me đu na rod na si tu a ci ja pri lič no ne sta bil na, a mir 
ve o ma krhk.

Sve je to bi la po sle di ca nad me ta nja ve li kih si la i nji ho ve ma ni pu-
la ci je. Na pri mer, po sta vlja se pi ta nja za što je Fran cu ska odo bri la Ru si ji 
naj ve ći za jam u isto ri ji fi nan si ja u je sen 1913? Cilj je bio mo der ni za ci ja 
i ja ča nje ru ske ar mi je ko ja bi bro ja la 2,8 mi li o na voj ni ka i pro ši ri va nje že le-
znič ke mre že ka Ne mač koj. To sva ka ko ni je do bar na čin da se oču va mir...
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• ...On da se Ne mač ka od lu či la na pre ven tiv nu ak ci ju, od no sno da ot poč-

ne rat ra ni je pre ne go što oja ča ru ska ar mi ja.

Da. Ne mač ka je ta ko đe ja ča la svo ju ar mi ju jer se pa ra no ič no bo ja la 

Ru si je, pre ce nju ju ći nje nu moć. To je od li čan pri mer „bez bed no sne di-

le me“ ka da po te zi jed ne dr ža ve u ci lju od bra ne svo jih in te re sa iz gle da ju 

u oči ma su se da kao agre sor ski.

Pro me nio sam mi šlje nje da je Prin cip te ro ri sta

• Vi ste u jed nom tre nut ku tvr di li da je Ga vri lo Prin cip te ro ri sta, ali ste 

u me đu vre me nu pro me ni li stav.

Da. Pro me nio sam mi šlje nje i do bro je da lju di to či ne, što je u Sr-

bi ji lo še pri mlje no u smi slu da sam to ura dio u pro pa gand ne svr he i da 

ne ve ru jem u to što go vo rim. To ni je baš ko rekt no.

[Antrefile: Pro me nio sam mi šlje nje o Prin ci pu, što je u Sr bi ji lo še pri-

mlje no u smi slu da sam to ura dio u pro pa gand ne svr he i da ne ve ru jem u to 

što go vo rim. To ni je baš ko rekt no.]

Us put da ka žem da ni sam u pot pu no sti u do pu nje nom iz da nju svo-

je knji ge iz ba cio reč „te ro ri sta“. Na i me, i da lje sma tram da je or ga ni za ci ja 

„Uje di nje nje i smrt“ bi la te ro ri stič ka, ali Ga vri lo Prin cip ni je bio te ro ri-

sta. Pod poj mom te ro ri sta da nas se pod ra zu me va ju eks tre mi sti u Ira ku 

i Al Ka i da u ce li ni ko ji ne pre za ju od ubi stva de ce i že na u tr žnim cen tri-

ma i dru gde.

Uoči Pr vog svet skog ra ta reč „te ro ri sta“ je ima la dru ga či je zna če nje 

i pri pad ni ci „Mla de Bo sne“ su sa mi se be na zi va li te ro ri sti ma. Pod tim se 

pod ra zu me va ju na sil ne ak ci je pro tiv pred stav ni ka vla sti. Ga vri lo Prin cip 

ni je že leo da ubi je nad voj vot ki nju So fi ju. Dru gi me tak je bio na me njen 

Oska ru Po ćo re ku, omra že nom upra vi te lju Bo sne i Her ce go vi ne. Da kle, Prin-

cip ni je te ro ri sta u da na šnjem smi slu te re či već aten ta tor, ubi ca.

• Po je di ni isto ri ča ri tvr de da je „Mla da Bo sna“ čak pre te ča Al Ka i de.

Uop šte ne de lim ta kav stav.

• Me đu tim, Va ša knji ga po či nje ob ja šnja va njem di na stič kog pre vra ta 

u Sr bi ji 1903. kao, pre ma Va šem vi đe nju, va žne po la zne osno ve za raz-

u me va nje srp skih ci lje va. Mno gi Vas op tu žu ju da ste na pra vi li ve li ki 

„isto rij ski luk“ od ovog do ga đa ja do ra to va 1990-ih, uklju ču ju ći i zlo-

či ne u Sre bre ni ci, da bi po ka za li kon ti nu i tet srp ske bru tal no sti i na si-

lja u 20-om ve ku.

Da, znam za te pri go vo re. Na kon že sto kih re ak ci ja u Sr bi ji, po no-

vo sam iš či tao taj deo mo je knji ge da bih vi deo da li se iz nje mo že iz vu ći 

ta kav za klju čak. Sma tram da sam po gre šno shva ćen.
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Glav ni cilj mo je knji ge je da ob ja sni ka ko rat po sta je mo guć. Da kle, 

fo kus je na pro sto re i tre nut ke u ko ji ma ra stu ri zi ci. To zna či da su pre 

1903. po sto ja le ma le šan se za su kob Austro-Ugar ske i Sr bi je, jer je di na-

sti ja Obre no vić bi la sa te lit Be ča. Do du še, do la skom na pre sto Alek san dra 

Obre no vi ća si tu a ci ja se de li mič no pro me ni la jer je raz go va rao i sa Be čom 

i sa Sankt Pe ters bur gom, ba lan si ra ju ći iz me đu njih.

Ka da je ubi jen 1903. u Be ču su čak bi li za do volj ni sma tra ju ći da će 

mo ći da sa ra đu ju sa Pe trom Ka ra đor đe vi ćem, ali su nji ho vi od no si ubr zo 

po gor ša ni. Da kle, na kon pre vra ta 1903. uve ća va li su se ri zi ci. Na rav no, 

to ne zna či da su oni auto mat ski pre ra sli u stvar nu opa snost od ra ta, ali 

se ge o po li tič ka si tu a ci ja uslo žnja va la.

U knji zi, ina če, is ti čem da je Sr bi ja za on da šnje vre me ima la ve o-

ma mo der nu po li tič ku kul tu ru, vi še par tij ski plu ra li zam, jak par la ment, 

ra zno vr snu štam pu ko ju vlast ni je mo gla la ko da kon tro li še. Sto ga mo gu 

da raz u mem da či ta o ci mo je knji ge u Be o gra du sma tra ju da ni je fer to 

što sam na pi sao, jer pe riod od 1903. do 1914. s pra vom do ži vlja va ju kao 

zlat no do ba de mo kra ti je u svo joj ze mlji. Me đu tim, ni je bio cilj mo je knji-

ge da op tu žim Sr bi ju.

• Me đu tim, Vi ste od 1903. do šli do ra to va 1990-ih, is ti ču ći da na kon 

srp skih zlo či na u Sre bre ni ci tre ba dru ga či je raz mi šlja ti o srp skom na-

ci o na li zmu 1914.

Či ni mi se da je u pi ta nju jed na re če ni ca zbog ko je ža lim što sam 

je na pi sao u knji zi, ali ne za to što ne mi slim ta ko, od no sno i da lje imam 

isti stav o pi ta nju ko je ste po me nu li. Me đu tim, tu re če ni cu su svi u Sr bi ji 

po gre šno raz u me li i tre ba lo je da bu dem pre ci zni ji. Mo ja na me ra je bi la 

da uka žem ka ko pri ti sak ak tu el nog po li tič kog tre nut ka uti če na na še vi-

đe nje pro šlo sti.

Zna či, tre ba da bu de mo po šte ni pre ma se bi i uvi di mo taj uti caj sa-

da šnjo sti na na še sa gle da va nje do ga đa ja iz pro šlo sti.

To se mo že vi de na pri me ru Fri ca Fi še ra i nje go ve kon tro ver ze iz 

1960-ih. Nje go vo is ku stvo sa Hi tle ro vim Tre ćim raj hom uti ca lo je na nje-

gov stav o ne mač koj od go vor no sti 1914. Da kle, iz per spek ti ve 1990-ih ne 

tre ba ot pi si va ti na ci o na li zam na Bal ka nu kao po li tič ku sna gu ko ja de lu je.

Ra to vi 1990-ih uti ču na raz u me va nje 1914.

• Da kle, sma tra te da zlo či ni u Sre bre ni ci ba ca ju dru ga či ju sli ku na zbi-

va nja pre Pr vog svet skog ra ta?

Tač no. Me đu tim, žao mi je što sam pot ce nio ka kvu će re ak ci ju iza-

zva ti po mi nja nje Sre bre ni ce. Ja sam pod tim ge ne ral no mi slio na uti caj 

ra to va to kom 1990-ih na raz u me va nje 1914. Po me nuo sam Sre bre ni cu 
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kao sim bol, ali sam pot pu no sve stan i zlo či na pro tiv Sr ba to kom po sled-

njih ra to va.

• Va ši kri ti ča ri sma tra ju da je ne pri hva tlji vo da zbog stra vič nih zlo či na 

u Sre bre ni ci pro jek tu je te te zu o srp skoj bru tal no sti una trag do 1914. 

i da je to pri mer re tro spek tiv nog gle da nja na isto ri ju.

Ja to i ne či nim u mo joj knji zi. Moj ko men tar o Sre bre ni ci ni je imao 

za cilj da ana li zi ra ovaj zlo čin već da po ka že ka ko naš sa da šnji na čin raz-

mi šlja nja me nja na še vi đe nje 1914. go di ne.

[Antrefile: Moj ko men tar o Sre bre ni ci ni je imao za cilj da ana li zi ra 

ovaj zlo čin već da po ka že ka ko naš sa da šnji na čin raz mi šlja nja me nja na še 

vi đe nje 1914. go di ne.]

Bal kan ski ra to vi 1912–3. bi li su ta ko đe ve o ma bru tal ni. Me đu tim, 

u mno gim in ter vju i ma sam is ti cao da na si lje ni je po seb na ka rak te ri sti-

ka Sr ba. I dru ge bal kan ske ze mlje su ta da bi la ve o ma na sil ne. Ta ko đe, 

i evrop ska isto ri ja je pre pu na pri me ra na si lja, kao što je bi lo to kom uje-

di nje nja Ne mač ke i Ita li je.

Isto vre me no, kri ti ča ri tre ba da uvi de da mo ja knji ga ni je ogled o srp-

 skoj isto ri ji ili ve li kih si la u to vre me, već o eti o lo gi ji, od no sno uzro ci ma 

ra ta. U tom smi slu sam kri ti čan pre ma svim ak te ri ma.

• Me đu tim, po sto ji kon ti nu i tet na Bal ka nu, tač ni je sve vre me tra je de ba ta 

o Sa ra jev skom aten ta tu i od go vor no sti za Pr vi svet ski rat, kao deo ši re 

ras pra ve o stva ra nju kra lje vi ne Ju go sla vi je, nje nom ka rak te ru, za tim 

o so ci ja li stič koj Ju go sla vi ji, da li je ona bi la gre ška, u tom kon tek stu 

da li je za Sr be bi lo bo lje da su 1914. od no sno 1918. po ku ša li da stvo-

re Ve li ku Sr bi ju ume sto za jed nič ke dr ža ve, ko je pro fi ti rao, a ko je šta 

žrtvo vao. Ta de ba ta ni je za vr še na ni na kon kr va vog ras pa da za jed nič ke 

dr ža ve i tra je sve do da nas.

Pri me tio sam to to kom ne dav nog bo rav ka u Be o gra du. Mi slio sam 

da su u Sr bi ji no stal gič ni za biv šom Ju go sla vi jom ko ja se ras pa la. Me đu-

tim, is po sta vi lo se da mno gi u Be o gra du sma tra ju da je stva ra nje za jed-

nič ke dr ža ve bio po gre šan ko rak. Bio sam iz ne na đen.

[Antrefile: Bio sam ne dav no u Be o gra du. Mi slio sam da su u Sr bi ji 

no stal gič ni za Ju go sla vi jom Me đu tim, is po sta vi lo se da mno gi sma tra ju da je 

nje no stva ra nje bi lo po gre šno.]

Ja sam pri sta li ca fe de ral ne op ci je. Da kle, vo leo bih da je op sta la 

Če ho slo vač ka, ni sam pri sta li ca odva ja nja Škot ske od Bri ta ni je. Mo gu da 

za mi slim ka kva bi bi la po zi ci ja Ju go sla vi je kao čla ni ce EU. 

Sma tram da na ci o nal na dr ža va ni je ta ko do bro re še nje za pro cvat 

i pro spe ri tet gra đa na kao fe de ral ne struk tu re.
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Pro vo ka ti van nat pis na Već ni ci u Sa ra je vu

• Zva nič ni ci iz Sr bi je od bi ja ju da idu u Sa ra je vo 28. ju na na cen tral nu 

ce re mo ni ju po vo dom sto te go di šnji ce Pr vog svet skog ra ta, za to što na 

ne dav no ob no vlje noj Već ni ci, ošte će noj to kom ra ta 1990-ih, pi še da su 

je za pa li li „srp ski zlo čin ci “.

To je ve o ma pro vo ka ti van tekst. Ta ko đe sam čuo za be smi sle ni plan 

da se po sta vi bi sta Fran ca Fer di nan da. On ne zna či ni šta bi lo kom na ro du 

u BiH. Kao što sam uvi deo i na pri me ru že sto kih re ak ci ja na mo ju knji gu, 

i ovaj nat pis po ka zu je da je na de lu „sim bo lič ka po li ti ka“, „iden ti tet ska 

po li ti ka“ i „iden ti tet ska isto ri ja“. Na dao sam se da to mo že mo osta vi ti iza 

nas u pro šlo sti.

• Me đu tim, po tre ban je ne ki nat pis na zgra di ko ju su ga đa le i ozbilj no 

ošte ti le srp ske sna ge.

Da, na zgra di je mo glo da se na pi še da je tu bi lo jed no od se di šta 

austro u gar ske upra ve, ka sni je bi bli o te ka za vre me Ju go sla vi je i da je ošte-

će na to kom ra ta 1990-ih. Ap so lut no je bes ko ri sno po mi nja ti srp ske zlo-

čin ce. Ti me se sa mo na sta vlja rat re či ma ume sto oruž jem.

[Antrefile: Bes ko ri sno je po mi nja ti srp ske zlo čin ce. Ti me se sa mo na-

sta vlja rat re či ma ume sto oruž jem.]

Ono što je da nas bit no u isto ri ji Sr bi je je pi ta nje nje ne ulo ge u po-

me nu tim ve li kim do ga đa ji ma.

Ne ma raz lo ga zbog ko jeg bi po li tič ki i isto rij ski osve šće ni Sr bi tre-

ba lo da se sti de ono ga što je uči nio Ga vri lo Prin cip – ne vi še od Ira ca ka da 

či ta ju o ak tiv no sti ma Šin Fej na ili IRE-e.

Tre ba sa mo da ka že te: ’To je deo na še isto ri je. To je bio na ci o nal-

ni po kret, ti lju di bor ci za slo bo du, ili do ži vlja va ju se be kao bor ce za slo-

bo du, na ša za jed ni ca ih sma tra bor ci ma za slo bo du. To je isto ri ja. To je 

na čin na ko ji smo po sta ja li to što smo da nas’. Ta ko tre ba da gle da mo na 

pro šlost ume sto da ko ri sti mo isto ri ju kao boj no po lje za na sta vak bi ta ka 

bi lo pro tiv Za pad nja ka ko ji ne raz u me ju Bal kan ili Hr va ta. Ni či ja isto ri ja 

ne ma sa mo le pu stra nu. Isto ri ja je ve o ma bru tal na.

• Zna či li to da srp ski li de ri ne tre ba da idu u Sa ra je vo?

Ap so lut no. Za što bi išli ta mo gde će bi ti uvre đe ni.

• S dru ge stra ne, deo vla sti u BiH je uči nio po mir lji ve ge sto ve. Ta ko je 

pred se da va ju ći Pred sed ni štva BiH Ba kir Izet be go vić po ru čio Be o gra du 

da ni ko ne ma na me ru da pre i spi tu je isto ri ju ni ti da bi lo ko ga op tu žu je.

U tom slu ča ju tre ba da ini ci ra pro me nu nat pi sa. Ni jed na dr žav na 

de le ga ci ja u sve tu ne bi pri hva ti la da uče stvu je na ce re mo ni ji sa ta kvim 
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nat pi som pro tiv nje ne ze mlje. Da kle, ako Izet be go vić ozbilj no mi sli o po-

mi re nju on da tre ba da ini ci ra iz me nu po me nu tog tek sta.

Nem ci ne že le re vi zi ju isto ri je

• Va ša knji ga je, kao što sa mo po me nuo na po čet ku, pra vi best se ler. Nem-

ci su odu še vlje ni jer sma tra ju da se u njoj re la ti vi zu je od go vor nost nji-

ho ve ze mlje za Pr vi svet ski rat.

Da, tač no je da deo či ta la ca u Ne mač koj, sma tram da je reč o iz ra zi toj 

ma nji ni, do ži vlja va mo ju knji gu na taj na čin. Oni bi mi na kon pro mo ci ja 

ko je sam imao u vi še ne mač kih gra do va pri šli, ru ko va li se i po tap ša li po 

ra me nu. Dva Nem ca su mi re kla: „ceo ži vot smo če ka li na ova kvu knji gu“.

[Antrefile: Dva Nem ca su mi re kla: „ceo ži vot smo če ka li na ova kvu 

knji gu“.]

Da kle, deo Ne ma ca ose ća gor či nu zbog kri vi ce ko ja im je na met nu-

ta za oba svet ska ra ta. Oni u pot pu no sti pri hva ta ju od go vor nost za Dru gi 

svet ski rat, ali ose ća ju olak ša nje da ni su sve vre me „zli kov ci“, od no sno 

da ni su je di ni kriv ci za Pr vi svet ski rat upr kos po gub noj po li ti ci svo jih 

ta da šnjih li de ra.

Me đu tim, sma tram da se ogrom noj ve ći ni Ne ma ca svi đa u mo joj 

knji zi evrop ski pri stup, jer su oni istin ski pro e vrop ski ori jen ti sa ni. Oni ne 

gle da ju na EU sa mo kao na in stru ment de mon stri ra nja svo je mo ći, već na 

taj na čin že le da na pra ve ot klon od ne mač ke pro šlo sti.

• Me đu tim, ne ke Va še ko le ge sma tra ju da po je di ni ne mač ki kru go vi kon-

stru i šu te zu da ni je bi lo Pr vog on da ne bi bi lo ni Dru gog svet skog ra ta. 

Sto ga ako se uma nji od go vor nost Ne mač ke za Pr vi svet ski rat on da će iz 

da na šnje per spek ti ve nje na ulo ga u oba svet ska ra ta iz gle da ti dru ga či je.

Ne, to je na teg nut za klju čak. Zna te ka ko su vo de će ne mač ke lič no-

sti re a go va le na mo ju knji gu? Ta ko je biv ši kan ce lar Hel mut Šmit ka zao da 

vi di opa snost od „me se ča re nja“ zbog kri ze u Ukra ji ni, za tim na Za pad nom 

Pa ci fi ku. Isto vre me no, An ge la Mer kel je iz ja vi la da i da lje ima „me se ča ra“ 

na glo bal noj po li tič koj sce ni.

[Antrefile: Ne mo gu da ve ru jem da SAD i Ve li ka Bri ta ni ja raz ma tra ju 

da po dr že Iran u bor bi pro tiv su nit skih mi li ta na ta u Ira ku. To kom 1980-ih 

pod u pi ra li su Irak u ra tu pro tiv Ira na. I jed no i dru go je po gre šno.]

Nem ci ne ko ri ste ovu knji gu za re vi zi o ni stič ke pro jek te, već za kri-

ti ku da na šnjeg im pe ri ja li zma i agre siv ne spolj ne po li ti ke. Sto ga bih vo leo 

i da mo ji pri ja te lji u Sr bi ji shva te da cilj mo je knji ge ni je da op tu žim lo še 

mom ke na Bal ka nu ko ji su či ni li lo še stva ri. To je pre sve ga ana li za ka ko 

je do šlo do ra ta, od no sno ka ko mir pre ra sta u rat. Sma tram da i da nas mir 

mo že da se tran sfor mi še u rat. U sa vre me nom sve tu po sto je me ha ni zmi 
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ko ji to omo gu ća va ju, kao što su po li tič ke tur bu len ci je, ri skant ne spolj ne 
po li ti ke na glo bal nom pla nu ko je ne uzi ma ju u ob zir po sle di ce.

Ne mo gu da ve ru jem da SAD i Ve li ka Bri ta ni ja raz ma tra ju da po dr-
že Iran u bor bi pro tiv su nit skih mi li ta na ta u Ira ku. To kom 1980-ih pod-
u pi ra li su Irak u ra tu pro tiv Ira na. To bi bi la ista gre ška kao što je bi la 
i ta da šnja po dr ška Ira ku.

• Da li se na si tu a ci ju u Ira ku, za tim kri zu u Ukra ji ni, mo že pri me ni ti 
bi lo ko ja lek ci ja iz 1914?

Mo gu se iz vu ći po u ke, ne kao kon kre tan sa vet, ali kao upo zo re nje. 
Naj u op šte ni je go vo re ći, lek ci ja iz 1914. je ka ko si tu a ci ja mo že dra ma tič no 
da se po gor ša i da iz bi je rat, ako pre sta ne ko mu ni ka ci ja me đu dr žav ni ci ma.

Rat se ni je po mi njao kao op ci ja 1913. Da kle, ne mo že mo se po u zda-
ti da će mo pred vi de ti opa snost od oru ža nih su ko ba go di nu da na una pred 
i da on da 20 pu ta po ku ša mo da ih iz beg ne mo.

Po gle daj te na pri me ru Ukra ji ne ka ko su se ne ve ro vat no br zo, za 
sa mo ne ko li ko me se ci po gor ša li od no si Ru si je i Za pa da.

Ta ko đe, u Azi ji se za o štra va ju od no si Ha no ja i Pe kin ga jer je ki ne-
ska mor na ri ca ga đa la vi jet nam ske bro do ve. I u toj re gi ji si tu a ci ja mo že 
dra ma tič no da se po gor ša. Sto ga se tre ba fo ku si ra ti ne na pre po zna va nje 
opa sno sti od ra ta, već još mno go ra ni je na iz grad nju in fra struk tu re ko ja 
bi spre či la oru ža ne su ko be.

Nu kle ar no oruž je je di ni ga rant mi ra

• Da li se mo gu po vu ći pa ra le le iz me đu si tu a ci je uoči Pr vog svet skog ra ta 
i sa da šnje kri ze u Ukra ji ni?

Ima ne kih pa ra le la. Na pri mer, ini ci ja ti va EU ko ja je do ve la Ukra-
ji nu u si tu a ci ju da bi ra iz me đu Bri se la i Mo skve. Za tim, ne spo sob nost 
i Ru si je i Za pa da da po mog nu Ukra ji ni da ubla ži unu tra šnje tur bu len ci je. 
Ume sto to ga, na ne ki na čin ma ni pu li šu sta njem u toj ze mlji.

[Antrefile: Po sto ja nje nu kle ar nog oruž ja je pre ma ne kim stra te zi ma 
naj bo lja ga ran ci ja mi ra ko jom svet ras po la že, jer će one mo gu ći ti su kob ve li kih 
si la. Daj Bo že da su u pra vu.]

Ta ko đe, ne ve ro vat na je br zi na ko jom se mul ti po lar ni svet tran sfor-
mi sao u blo kov ski na čin raz mi šlja nja. Na pri mer, stra te gi ja NA TO-a ob u-
zda va nja Ru si je pod se ća na hlad no ra tov sko vre me, a sve u kup na si tu a ci ja 
na sta nje uoči Pr vog svet skog ra ta.

Ima i raz li ka. Naj pre, po sto ja nje nu kle ar nog oruž ja, ko je je pre ma 
ne kim stra te zi ma naj bo lja ga ran ci ja mi ra ko jom svet ras po la že. Nji me se 
ne će spre či ti uža sni gra đan ski rat u Si ri ji, ili sa da u Ira ku, ali će se u naj-
ma nju ru ku one mo gu ći ti oru ža ni su kob ve li kih si la. Daj Bo že da su u pra vu.
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Поге фон Штрандман, Џон Рол

КО ЈЕ ЗА КОГА РАТОВАО У ВЕЛИКОМ РАТУ

Интервјуи новинарки РТС-а Наташи Ђулић Бановић о узроцима 

Првог светског рата, емитован 27. јуна 2014. на Првом програму РТС-а, 

у емисији „Око магазин“.1

Наташа Ђулић Бановић

Велики рат се завршио. Топовске цеви нису се поштено ни охладиле 

а већ су почеле дебате о његовим узроцима и последицама. Деловало 

је да с почетком новог века дискусије добијају мирнији тон. Међутим, 

пред обележавање стогодишњице почетка Првог светског рата све су 

интензивније, а расправе све жешће. Зашто се догодио? Ко је први 

почео? Да ли је био неизбежан? И шта из те трагедије учимо данас.

И у Београду се дискутовало, а своје виђење тадашњих догађаја 

дала су и два светски призната историчара Џон Рол2 и Хартмут Поге 

фон Штрандман,3 који су били и гости наше емисије.

1 Емисија „Ко је и за кога ратовао у Великом рату“. Изводи из интервјуа са 
Хартмутом Погеом фон Штрандманом и Џоном Ролом дâти су од 10. до 28. 
минута емисије. Емисија је доступна на сајту РТС-а: http://www.rts.rs/page/
tv/sr/story/22/RTS+Satelit/1634724/ (прим. прир.).

2 Џон Рол (John C. G. Röhl, 1938), британски историчар, по оцу немачког 
порекла. Докторирао је историју на Универзитету Кембриџ. Предавао је на 
универзитету Сасекс у Брајтону, као и универзитетима у Хамбургу и Фрајбургу, 
а био је сарадник више универзитета и научних центара у САД. Од 1979. је 
имао звање професора Универзитета Сасекс, а од 1999. професора емеритуса.

 Објавио је књигу о односу цара Вилхелма и немачке политике под насловом 
Цар, двор и држава. Вилхелм II и немачка политика (Kaiser, Hof und Staat: Wilhelm 
II. und die deutsche Politik, München, 1987), као и тротомну биографију цара 
Вилхелма II. Wilhelm II. Die Jugend des Kaisers 1859–1888 (München, 1993, енглеско 
издање: Cambridge 1998), Wilhelm II. Der Aufbau der PersönlichenMonarchie 1888–
1900 (München, 2001, енглеско издање: Cambridge 2004), и трећи том: Wilhelm 
II. Der Weg in den Abgrund 1900–1941 (München, 2008), прим. прир.

3 Хартмут Поге фон Штрандман (Hartmut Pogge von Strandmann) био је 
дугогодишњи професор модерне историје на Универзитету Оксфорд. Члан је 
емеритус Универзитетског колеџа у Оксфорду. Био је дугогодишњи сарадник 
Фрица Фишера и на његов предлог је прихватио стипендију на колеџу Сент 
Ентониз 1962 (прим. прир.).

 Прву студију објавио је са Имануелом Гајсом под насловом Неопходност 
немогућег. Немачка у предвечерје Првог светског рата (Die Erforderlichkeit des 
Unmöglichen: Deutschland am Vorabend des Ersten Weltkrieges, Frankfurt, 1965). 
Приредио је и опремио коментарима дневник Валтера Ратенауа, 1907–1922 
(Walther Rathenau, Tagebuch: 1907–1922, herausgegeben und kommentiert von 
Hartmut Pogge – v. Strandmann, Droste, Düsseldorf, 1967). Заједно са Робертом 
Џ. Еванзом приредио је књигу Долазак Првог светског рата (R.J.W. Evans 
and Hartmut Pogge von Strandmann [eds.], The Coming of the First World War, 
Oxford University Press, Oxford, 1988). Наслов његове најновије књиге гласи 
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Када разговарате о Великом рату, кажу, прво треба објективно 
сагледати како се мапа Европе мењала до 1914. године.

Хартмут Поге фон Штрандман

Одједном се Европа фокусирала на Балкан и одједном су за Балкан 
заинтересоване британска, француска и, свакако, руска политика, и своје 
интересе су са Далеког истока вратили у Европу. Пошто је Отоманско 
царство морало да се повуче, друге силе су се бориле за врховну позицију.

Џон Рол

Занимљиво је да је цела европска област између Рајне и Висле, 
област за коју су се бориле европске силе неких пет стотина година: 
Турци, Французи, Швеђани, Шпанци, Хабзбурзи. То је област коју сви 
желе да контролишу да би доминирали Европом.

Драматичне ствари се дешавају 1866. и 1871. Та област је изненада 
у рукама велике силе, Немачке, која ја онда јачала. Број становника се 
повећавао за три милиона годишње, док је француска популација, на 
пример, била статична. Немачка је економски јачала. Једини ривал у 
том смислу биле су Сједињене Америчке Државе.

Наташа Ђулић Бановић

Џон Рол се бави историјом Немачке и најчувенији је по књизи 
Цар и његов двор, после које је немачки цар Вилхелм II сагледан као 
још важнији актер приликом избијања Великог рата.

Хартмут Поге фон Штрандман предаје модерну историју на 
Оксфорду. Студирао је у Хамбургу баш у време када је немачки историчар 
Фриц Фишер својом чувеном тезом шездестих година XX века узбуркао 
немачку јавност. Рекао им је: „Немачка је одговорна за избијање Првог 
светског рата.“

Фон Штрандман и Рол и данас подржавају и проширују ту тезу. 
Фон Штрандман је, иначе, и једини живи студент Фрица Фишера.

Мислите ли да Фишерова теза данас постаје утемљенија или добија 
вредне противнике?

Хартмут Поге фон Штрандман

Многи мисле Фишер је умро, а свет је наставио даље. Мисле 
да његове бриге нису и наше бриге, те да не би требало да о њему 
размишљамо, али ја се томе противим. Мислим да је отворио дебату 
указујући на нешто у вези са чим су Немци почели да се осећају прилично 

Империјализам са зеленог стола. Немачка колонијална политика између привредне 
експлоатације и „цивилизаторских“ напора (Imperialismus vom Grünen Tisch. 
Deutsche Kolonialpolitik zwischen wirtschaftlicher Ausbeutung und „zivilisatorischen“ 
Bemühungen, Links, Berlin, 2009), прим. прир.



Hereticus, 1–2/2015

318

пријатно: да су све земље улетеле у рат, те да Немачка не сноси посебну 

одговорност. Онда је дошао Фишер и рекао: „Не, не.“ Први светски 

рат у вези је и са Другим светским ратом. Немачка је веома укључена 

у његово отпочињање, изазивање рата, и зато Немачка не сме бити 

ослобођена одговорности.

Наташа Ђулић Бановић

Фишер је 1961. написао књигу на енглески преведену као Немачки 
циљеви у Првом светском рату, док је оригинални наслов на немачком 

снажнији и гласи Жеља за светском влашћу.4 Фриц Фишер је био један 

од првих историчара који је добио приступ архивама Источне и Западне 

Немачке, и документима који до тада нису били доступни јавности.

Закључио је да су војни циљеви Немачке постојали доста пре 

почетка рата, а да их је тадашњи канцелар Теобалд фон Бетман-Холвиг 

само артикулисао пошто је рат почео у чувеном „Септембарском плану“ 

1914. То је за њега био доказ да Немачка није водила одбрамбени рат.

Хартмут Поге фон Штрандман

Поред војске, занимљиво је колико је људи допринело дебати о 

ратним циљевима. Невероватно је: групе, појединци писали су дописе 

који постоје у документацији, у веома раној фази.

Непосредно пре рата цар најављује да ће у рату са Британијом 

Индија доживети револуцију и престати да буде енглеска колонија. А 

канцелар Бетман-Холвег, пре него што је рат и почео, сања о Риги, о 

Одеси и немачком утицају. Доста рано људи верују да је то могуће и 

да је то део немачке експанзије. Не заборавимо да је Немачка остала 

гладна светска сила. Сита је била 1871. Бизмарк је тада употребио ту 

реч и рекао да Немачка више нема апетита и да је сита. Та ситост је 

нестала до 1914. Осећала је претњу да није довољно велика за своју 

јачину. Имала је најјачу индустрију на континенту, економски је преузела 

примат над Енглеском и сматрала да јој треба више моћи.

Цар је већ рекао америчком амбасадору 1906. за вечером: „Источни 

део Француске је слабо насељен. Ми смо пренасељени. Зашто ми то 

не бисмо узели? Или да нам Французи дају или продају територију.“ 

Није помињао рат. Али, да ли би то Француска икада урадила? Па, 

4 Фриц Фишер (Fritz Fischer, 1908–1999) је октобра 1961, на готово 900 
страница, објавио дело Griff nach der Weltmacht: die Kriegszielpolitik des kaiserli-
chen Deutschland 1914/18 (Droste, Düsseldorf). Ова књига је објављена на српском 
2014. Fric Fišer, Posezanje za svetskom moći: politika ratnih ciljeva carske Nemačke 
1914–1918, „Филип Вишњић“, Београд 2014. Раније је, у преводу професора 
Андреја Митровића и са његовим предговором, објављена на српском Фишерова 
књига Савез елита. О континуитету структура моћи у Немачкој 1871–1945. 
године, Нолит, Београд 1985 (прим. прир.).
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наравно да не би, сем ратом. Касније током рата правио је планове да 

настани немачке војнике на истоку Француске. Иста идеја, само сада 

изречена у рату.

Било је и других Немаца који су размишљали о експанзији. Желели 

су средњу Африку, средњу Европу. То су термини које су користили. И 

експанзију на Исток. Немачка је у Африци имала неке колоније, али су 

биле разбацане, нису биле повезане, то су били делићи Африке. Али, 

тако је било први пут.

Немачка је рекла: у следећој подели света хоћемо већи део, а рат 

пружа ту прилику. Хоћемо белгијски Конго, неке француске колоније, 

неке португалске, неке британске. И не заборавите, тада се мислило – 

што више територија имате, имате више моћи. То није случај данас.

Наташа Ђулић Бановић

Који су онда главни војни циљеви? Мислим да сте ви говорили 

о томе да су остварени у Другом светском рату.

Хартмут Поге фон Штрандман

Да, то је занимљиво. Помислио сам ако погледате националсоција-

листичке ратне циљеве, веома су слични онима у Првом светском рату. 

То је приметио већ Фишер.

И ако погледате шта се дешавало у Немачкој 1939: избија рат 

са Пољском, Немачка окупира Чешку, Аустрију, поражава Белгију, 

Холандију и Француску. До лета 1940. могли сте рећи да је Немачка 

добила Први светски рат.

Наташа Ђулић Бановић

Тешко је и замислити како је Фриц Фишер нападнут у својој земљи 

када је изнео овакве ставове. Противници, посебно они историчари 

који су Велики рат провели у рововима, верујући да бране Немачку, 

говорили су да је Фишерова нацистичка прошлост, период када је био 

ратни заробљеник и потоња потреба за покајањем довели до извртања 

значења докумената које је пронашао. Занимљиво, његова теза је касније 

прихваћена у самој Немачкој, мада дебата никада није престала.

Џон Рол Фишеров рад допуњава појашњавајући улогу немачког 

цара Вилхелма II. „Бићете код куће пре него што лишће почне да 

опада“, рекао је цар војницима у августу 1914.

Џон Рол

Он је цар, краљ Пруске, врховни војсковођа, наследник Фридриха 

Великог. О себи има слику као о наследнику једног дивног престола који 

је потпуно различит од енглеског, шведског или холандског, на пример. 

Он је нешто друго, ово је војна монархија. Он осећа обавезу да напредује. 
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Бранденбург, Пруска, Немачка, шта је следеће? Европа којом доминира 

Немачка. То би био темељ за нешто још веће – Немачко царство.

Цар се бојао такозване жуте опасности: милиона Кинеза и Јапанаца, 

под јапанским вођством. Немачка је по њему имала задатак да преузме 

вођство од Британије као велика европска сила. Ако то пројектујете у 

будућност, на пример, у 1950, имали бисте три велике светске силе: 

Америку, немачку Европу и Јапанско царство.

Цар је за рат, али је донекле изманипулисан. Он је стављен у 

положај да се наљути, а онда остали из њега извлаче једну злогласну 

белешку; „Сад или никад. Морамо да се обрачунамо са Србима. Време 

је.“ А онда је послат на крстарење по Северном мору да би деловало 

да немачка влада не зна шта ће се десити између Беча и Београда. То 

је и један разлог што су га послали на пут, а други је да га склоне јер 

је могао да се предомисли.

Наташа Ђулић Бановић

Присталице других теорија кажу да нема ничије посебне 

одговорности, већ да је неспособност политичара да појме колико ће 

рат бити дуг и тежак навела све велике силе да склизну у сукоб. Зато 

се, верују, одговорност мора поделити.

Страх има важну улогу у калкулацијама великих сила, каже Џон 

Рол, да не будете нападнути, да не будете поражени.

Џон Рол

Било је тренутака пре 1914. када је било могуће да је Британија 

могла да започне рат 1911, 1912, на пример, после друге Мароканске 

кризе, када стаје уз Француску и каже Немачкој: ако нападнете Француску, 

мораћете и са нама да се борите. Зато се Немци повлаче. Осећају се 

понижено, бесно. Немци затим одлучују да саграде огроман број нових 

војних бродова. Немачка влада је подељена. Канцелар мора да поднесе 

оставку да би спречио тај програм, јер каже: „Ваше Величанство, ако 

саградимо толико бродова, Британци ће нас напасти. Неће чекати да 

наша флота постане тако снажна да више не могу да је потопе. Они 

ће је сместа потопити.“

Мислим да би вероватно од 1912. или 1913. људи као Винстон 

Черчил, који је већ био у кабинету, рекли: „Не смемо да дозволимо да 

ова флота постане јача, треба да је потопимо!“

Хартмут Поге фон Штрандман

Размењивао сам мишљења са Фишером око једног питања – то је 

Аустро-Угарска. Дискутовали смо две године пре његове смрти и рекао 

је да је потценио њену улогу. И то је тачно ако погледате Аустрију. Прво 
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иду да траже одрешене руке од Немачке, дају ултиматум, објављују 

рат, и прва пуцњава почиње на аустријско-српској граници. Постоји 

један број врло важних докумената после Фишера који указују на то 

да је Аустрија започела рат.

Наташа Ђулић Бановић

У последње време листи одговорних је додата Србија, па чак и 

прозвана као најодговорнија. Реч је о сада чувеној књизи аустралијског 

историчара Кристофера Кларка Месечари.5 Кларк је недавно био у 

Београду и објаснио да је погрешно схваћен, да није желео да окриви 

Србију за избијање рата и да је књига покушај да се одмакнемо од приче 

о кривици и потраге за кривцима. Навео је и да је пробао да отклони 

неспоразум када је у немачком издању књиге реч терориста испред 

имена Гаврила Принципа, где год је могао, заменио речју атентатор.6

Хартмут Поге фон Штрандман

То није у реду. Србија уопште није била заинтересована за рат. 

Управо је преживела два балканска рата. Победила је, а да се суочи са 

још једном силом, овога пута Аустријом, доста другачијом од Бугарске, 

Црне Горе, Грчке или кога већ, сасвим је друга ствар.

Не верујем да је Кларк у праву. То је преналгашено. Друго је 

питање то ко се слагао са атентатом. Мислим да Србија то није смела 

да охрабрује. Особе које су знале шта Принцип планира требало је да 

кажу: то нам не треба, треба нам дипломатија; да се сазове међународни 

конгрес и реше проблеми.

Наташа Ђулић Бановић

Наши историчари су забринути за ревизију историје.

Хартмут Поге фон Штрандман

Тако је.

Наташа Ђулић Бановић

Јесте ли и ви забринути?

Хартмут Поге фон Штрандман

Па, забринут сам, јер ми се не свиђа што одједном европеизујемо 

избијање Првог светског рата. Мислим да постоје специфичне ствари. 

5 Christopher M. Clark, The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914 (London: Allen 
Lane, 2012). 

6 Видети интервју новинару „Слободне Европе“ Драгану Штављанину: „Кристофер 
Кларк за РСЕ. Срби не треба да се стиде Гаврила Принципа“, 24. јуни 2014 
(прим. прир.).
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Аустроугарски и немачки притисак. Аустрија је хтела да ојача присуство 
на Балкану, Немачка своју моћ на светској сцени – да се обезбеди од 
Француске, Британије и Русије. То је за мене кључно и то се не може 
заборавити.

Џон Рол

Јако ме потреса ово што се дешава не само у вези са Србијом. 
Разумем српски проблем са новим начином поимања ствари. Ја сам 
историчар који се бави Немачком и брине ме како неке књиге, посебно 
једна Кристофера Кларка – Месечари, имају утицај на немачко јавно 
мњење и немачке медије.

За осамнасет месеци променио се цео став немачког грађанског 
друштва. Сада кажу: невини смо, све време су нас варали, причали су 
шездесет година да смо ми криви и за Први и за Други светски рат. 
За Други, наравно, јесмо криви, али се сада појавио тај аустралијски 
историчар и објаснио да је све то лаж.

Прво је дошло до олакшања. А друго, неки људи су рекли: па 
ако нисмо одговорни за тај рат, то је разлог више да будемо јачи у 
данашњој политици. Проблем са моје тачке гледишта као историчара 
је тај што то није историјска истина. Сада имамо узлет јавног мњења 
које подстичу медији у другом смеру, тако што историчари читају исте 
документе и кажу: није написао ово, него ово. Ми смо као мрави на 
писти док авион одлази у висине. Мислим да још цела једна генерација 
неће моћи да исправи тај погрешан утисак.

Наташа Ђулић Бановић

Док се поново разматра ко је крив, два историчара упозоравају. 
Говоримо о чињеницама. Питање почетка рата не треба гледати кроз 
кривицу. То је морална категорија. Овде је реч о одговорности.

Џон Рол

Користимо реч кривица јер је то постала велика тема у Немачкој 
хиљаду деветсто двадесетих и тридесетих као резултат клаузуле 231 
Версајског мира, која за рат криви Немачку и њене савезнице. Западне 
силе које су састављале документ бавиле су се стварањем законске 
основе. Морали су да имају текст, потпис о одговорности да би могло 
да се каже: ви плаћате одштету, зато вам одузимамо колоније. Цела 
та прича о кривици која је доминирала немачком политиком хиљаду 
деветсто двадесетих и тридесетих довела је до општег напора да се то 
преокрене. Масовно су се штампали документи. Четрдесет томова. 
Држана су предавања. Годинама је излазио журнал посвећен једном 
питању – да ли је Немачка крива или не.



Један век расправа о Сарајевском атентату

323

Хартмут Поге фон Штрандман

О томе сам причао са Фишером. Рекао је: „Мене не интересује 
морална страна, већ структура моћи. Људи не би требало да се осећају 
кривима ако је једна земља започела рат тако давно. Треба се тога 
ослободити.“

Кога је данас брига ко је започео Тридесетогодишњи рат? Али, 

свакако нико није очекивао толики број жртава. Више од десет милиона 
војника, милион цивила. То нико од политичара није могао да претпостави. 
Мало их је веровало да ће рат бити ужасан, разарајући, и да ће уништи 
моћ Европе као такву. Али, то не би требало да буде морално питање. 
У то време рат је био прихватљив начин вођења политике. Нико није 
говорио: не треба да се боримо јер је рат лош.

Наташа Ђулић Бановић

Почев од сутрашњег, па током наредних дана, у години када ће 
се обележавати почетак Великог рата, упада у очи да је немогуће све 

његове учеснике окупити на једноме месту, јер се свако рата другачије 
сећа. Зато није ни чудно што дебате не престају.

Можда је право питање на крају каква ће се дискусија водити 
када се буде обележавала нека следећа годишњица.
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Кристофер Кларк
Актуелност прошлости.

ШТА ИСТОРИЈА ПОКУШАВА ДА НАМ КАЖЕ?*7

Ка да су, у не де љу ују тро 28. ју на 1914, над вој во да Фра ња Фер ди-
нанд и ње го ва су пру га Со фи ја Хо тек сти гли на са ра јев ску же ле знич ку 
ста ни цу, европ ски кон ти нент је био у ми ру. Три де сет се дам да на ка сни је 
био је у ра ту. По сло же но сти и бр зи ни еска ла ци је Јул ска кри за из 1914. 
не ма по ре ђе ња у свет ској исто ри ји. Аустриј ског пре сто ло на след ни ка 
и ње го ву же ну уби ли су 28. ју на сту ден ти бо сан ски Ср би ко ји су де ло-
ва ли за се но ви ту ул тра на ци о на ли стич ку мре жу с цен тром у Бе о гра ду.

Аустриј ска вла да у Бе чу од лу чи ла се да се по слу жи ул ти ма ту-
мом пре ма свом срп ском су се ду. Бер лин је 5. ју ла обе ћао по др шку 
Аустри ји. Охра бре на из Па ри за, Ру си ја је од лу чи ла да бра ни свог срп-
ског кли јен та мо би ли са њем про тив Аустри је и Не мач ке. Не за до вољ на 
срп ским од го во ром на ул ти ма тум, Аустри ја је об ја ви ла рат Ср би ји. Ру-
си ја је по кре ну ла мо би ли за ци ју про тив Аустри је и Не мач ке. Не мач ка 
је по кре ну ла мо би ли за ци ју про тив Фран цу ске и Ру си је. Фран цу ска је 
за мо ли ла Лон дон за по моћ. По сле не мач ког кр ше ња бел гиј ске не у-
трал но сти Бри та ни ја је 4. ав гу ста 1914. ушла у рат.

Пр ви свет ски рат пу стио је с лан ца де мо не по ли тич ког не ре да, 
екс тре ми зам и окрут ност ко ји су на гр ди ли два де се ти век. Уни штио 
је че ти ри мул ти ет нич ка цар ства (Ру ско, Не мач ко, Аустро у гар ско и 
Осман ско), с по сле ди ца ма ко је се и да нас осе ћа ју. Он је про ждрао 
жи во те де сет ми ли о на мла дих љу ди и ра нио ба рем још два де сет ми-
ли о на. По ре ме тио је ме ђу на род ни си стем на ру ши лач ке на чи не. Без 
овог су ко ба те шко је за ми сли ти Ок то бар ску ре во лу ци ју из 1917. и по-
то њи успон ста љи ни зма, над моћ ита ли јан ског фа ши зма, на ци стич ко 
оти ма ње вла сти или Хо ло ка уст. Био је, ка ко је на вео исто ри чар Фриц 
Стерн (Fritz Stern): „пр ва не сре ћа два де се тог ве ка, не сре ћа из ко је су 
по те кле све дру ге“.

Овај рат је учи нио ви ше од про стог до во ђе ња у не ред од но са мо-
ћи у Евро пи, као што сма тра Адам Туз (Adam To o ze) у сна жној но вој 
сту ди ји.1

8 Он је по мео гло бал ни си стем на отро ван на чин, по се јав ши 
се ме су ко ба и по ли тич ке и вер ске ра ди ка ли за ци је у ис точ ној Ази ји и на 
Бли ском ис то ку, а Сје ди ње не Др жа ве је угу рао на по ло жај уни по лар не 
хе ге мо ни је, ко јем оне ни су те жи ле и ни су би ле спрем не да га при гр ле. 

* Christopher Clark, “The Actuality of the Past: What is History trying to tell us?”, 
Horizons, No. 1 (Autumn 2014), pp. 30–39.

1 Аутор ов де упу ћу је на књи гу Ада ма Ту за из 2014: The De lu ge: The Gre at War 
and the Re ma king of Glo bal Or der [Потоп: Ве ли ки рат и пре пра вља ње гло бал ног 
поретк а], Lon don: Al len La ne, 2014 (прим. прев.).
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Те шко да се мо гу за ми сли ти го ри по чет ни усло ви за мо дер но 

до ба чи ји смо ми на след ни ци.

Рас пра ва о по ре клу Пр вог свет ског ра та ко ја је усле ди ла ста ра 

је, за пра во ста ри ја је од са мог су ко ба. Још и пре не го што су ис па ље-

ни пр ви хи ци, др жав ни ци Евро пе из гра ди ли су на ра ти ве ко ји су их 

опи си ва ли као не ви не, а ко ји су кле ве та ли су пар ни ке као гра бљив це 

и на ру ша ва о це ми ра. Од та да је рас пра ва о по ре клу ра та из не дри ла 

исто риј ску ли те ра ту ру бес при мер ног оби ма, раз ра ђе но сти и мо рал ног 

ин тен зи те та. Ис тра жи ва ње аме рич ког исто ри ча ра Џо на В. Ленг до на 

(John W. Lang don) из 1991. по бро ја ло је 25.000 ва жних књи га и чла-

на ка са мо на ен гле ском је зи ку. Бри тан ска спи са те љи ца Ре бе ка Вест 

(Re bec ca West), аутор ка де ла Цр но јаг ње, си ви со ко – јед ног од трај них 

књи жев них про ми шља ња о Бал ка ну и ње го во ме ме сту у исто ри ји два-

де се то ве ков не Евро пе – пу то ва ла је у Са ра је во да ви ди ме ста где је рат 

по чео. „Ни ка да не ћу мо ћи да раз у мем ка ко се то до го ди ло“, на по ме-

ну ла је му жу док су ста ја ли на бал ко ну Са ра јев ске већ ни це. Ни је реч 

о то ме, раз ми шља ла је, да се зна пре ма ло, већ пре о то ме да се зна 

пре мно го. Да нас зна мо при мет но ви ше.

Ипак, ако је ра ср па ва ста ра, пи та ња ко ја по кре ће још су све жа. 

За пра во, она су мо жда све жи ја не го икад. Чак се мо же ре ћи да је по-

ли тич ка кри за из ју ла 1914. ма ње уда ље на од нас, ма ње не чит ка, да нас 

не го што је би ла пре 30 или 40 го ди на. Ка да сам се с овим пред ме том 

пр ви пут су срео као ђак у Сид не ју то ком се дам де се тих го ди на XX ве ка, 

око до га ђа ја из 1914. оку пи ла се у све сти про сеч ног чо ве ка не ка вр-

ста дра жи овог раз до бља. Би ло је ла ко за ми сли ти про паст „по след њег 

ле та“ Евро пе као едвар дов ски ко сти ми ра ну дра му. Не моћ ни об ре ди 

и дре ча ве уни фор ме, де ко ра тив ност све та ко ји је, у ве ли кој ме ри, још 

устро јен око на след не мо нар хи је, има ли су на са да шње се ћа ње деј ство 

уда ља ва ња. Све ово је де ло ва ло као знак да су глав ни ју на ци љу ди из 

дру гог, не ста лог све та. Нео па же но се учвр сти ло на га ђа ње да ако су 

ше ши ри уче сни ка има ли на се би дре ча ва зе ле на но је ва пе ра, он да су 

их ве ро ват но има ле и њи хо ве ми сли и сно ви.

Ипак, сва ког чи та о ца из два де сет пр вог ве ка ко ји пра ти ток лет ње 

кри зе из 1914. го ди не мо ра да за па њи ње на си ро ва мо дер ност. Она ни је 

по че ла ко њи ма ко ји се про пи њу, већ по вор ком ауто мо би ла с обез бе ђе-

њем. Ни ко ко се при се ти до га ђа ја од 28. ју на 1914. на Апе ло вом ке ју 

у Са ра је ву не мо же про пу сти ти да се при се ти Да ла са из но вем бра 1963.

Наш угао гле да ња се про ме нио и на дру ге на чи не. Мо жда је сада 

ма ње очи глед но ка ко тре ба да од ба ци мо два уби ства у Са ра је ву као 

обич ну не зго ду не спо соб ну да до не се ствар ну те жи ну узро ка. На пад 

на Свет ски тр го вин ски цен тар сеп тем бра 2001. слу жи за при мер ка ко 
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је дан је ди ни сим бо лич ки до га ђај – ко ли ко год мо же би ти за пле тен 

у ве ће исто риј ске про це се – мо же да не по врат но про ме ни по ли ти ку, 

пре тва ра ју ћи ра ни је оп ци је у за ста ре ле, а да ру ју ћи но ве, пра ће не нео-

че ки ва ном хит но шћу. А ово је ба рем за исто ри ча ре зна чај но, јер до-

га ђај као ана ли тич ка ка те го ри ја по не кад из ла зи из мо де у исто риј ској 

стру ци, ко ја је, то ком ше зде се тих па до де ве де се тих го ди на XX ве ка, 

би ла скло на да да је пред ност струк ту рал ним на чи ни ма об ја шње ња над 

они ма ко ји су усред сре ђе ни на до га ђа је. До га ђа ји су, та ко је те као ар-

гу мент, ме ка пе на до стој на пре зи ра ко ју ве ли ки та ла си струк ту рал не 

исто ри је но се на вр ху. Па ипак, у ствар но сти до га ђа ји мо гу да бу ду 

твр ди, а струк ту ре ме ке и рас те гљи ве.

Мо жда је нај ва жни је од све га да се ши ри оквир у ко јем раз ма-

тра мо ова пи та ња из те ме ља про ме нио. Од кра ја Хлад ног ра та си стем 

гло бал не би по лар не ста бил но сти отво рио је пут сло же ни јем и не пред-

ви ди вом ни зу сна га, што је ста ње ства ри ко је при зи ва на по ре ђе ње 

с Евро пом из 1914.

Ове про ме не у пер спек ти ви на во де нас да про ми сли мо при чу 

о то ме ка ко је 1914. рат до шао у Евро пу. При хва та ње овог иза зо ва не 

зна чи при гр љи ва ње вул гар ног пре зен ти зма, ко ји пре ра ђу је про шлост 

да би за до во љио по тре бе са да шњо сти. Он пре зна чи при зна ње оних 

од ли ка про шло сти за ко је наш про ме ње ни угао гле да ња мо же да нам 

при у шти ја сни ји по глед.

Иза зо ви ана ло ги је

У про ле ће 2011. био сам усред пи са ња књи ге о из би ја њу Ве ли ког 

ра та. Упра во сам се упу стио у по гла вље о Ита ли јан ско-тур ском ра ту из 

1911, су ко бу ко ји је по чео ка да је Кра ље ви на Ита ли ја на па ла и из вр-

ши ла ин ва зи ју на осман ску те ри то ри ју да нас по зна ту као Ли би ја. Овај 

рат – да нас го то во пот пу но за бо ра вљен – био је пр ви у ко јем је ва зду-

хо плов по ле тео ра ди из ви ђа ња да би озна чио не при ја тељ ске по ло жа је 

ар ти ље риј ским је ди ни ца ма. Он је био и пр ви ко ји је ви део ва зду шна 

бом бар до ва ња пу тем ко ри шће ња бом би ба че них из ита ли јан ских ва-

зду хо пло ва и це пе ли на.

Је два да сам по чео да пи шем о овим до га ђа ји ма ка да су се још 

јед ном по ја ви ле ве сти о ва зду шним уда ри ма на Ли би ју. Тач но сто го-

ди на ка сни је, бом бе су па да ле на ли биј ске гра до ве, а на сло ви су би ли 

пу ни истих име на као но ви не из 1911: Три по ли, Бен га зи, Сирт, Дер на, 

То брук, За ви ја, Ми сра та.

До дир не тач ке су би ле са бла сне, али шта су оне зна чи ле? Од-

го вор је све са мо не ја сан. Су коб из 2011. био је те мељ но раз ли чит 

од прет ход ни ка ста ри јег јед но сто ле ће. Осман ског цар ства ви ше ни је 
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би ло. Иза ва зду шних на па да из 2011. ни је ста ја ла Ита ли ја, већ мул ти-

на ци о нал на сна га НА ТО-а. А зва нич но про гла ше на свр ха на па да ни су 

би ли, као 1911. го ди не, осва ја ње и анек си ја јед не африч ке ко ло ни је, 

већ по др шка уста нич ком са ве зу про тив ме ђу на род но нео ми ље ног ре-

жи ма Мо а ме ра ел Га да фи ја. 

Мо рал на по др шка – и прав но јем ство – обез бе ђе ни ре зо лу ци јом 

1973 Са ве та без бед но сти ни су би ли мо гу ћи ни ти за ми сли ви пре јед ног 

сто ле ћа. Ита ли јан ско-тур ски рат из 1911. био је оки дач за ла нац опор-

ту ни стич ких на па да на осман ску ју го и сточ ну Евро пу по зна тих као Пр-

ви бал кан ски рат, ко ји је од нео си стем ге о по ли тич ких рав но те жа који 

је омо гу ћа вао да се ло кал ни су ко би за у ста ве. Он је био пре крет ни ца 

(јед на од мно гих) на пу ту за рат ко ји ће про ждре ти нај пре Евро пу, а 

за тим ве ли ки део све та. Би ло је, а и са да је, ма ло раз ло га да се прет-

по ста ви ка ко ће се на тра гу ва зду шних на па да из 2011. из ро ди ти та ко 

стра шне по сле ди це. 

Исто ри ја се не по на вља, али као што је при ме тио Марк Твен (Mark 

Twa in), она се по вре ме но ри му је. Шта зна че ове ри ме? Оне могу бити 

симп то ма тич не за уски „пре зен ти зам“ за пад не кул ту ре, ко ја у про-

 шло сти не мо же да ви ди ни шта дру го осим бес крај ног про ма тра ња 

соп стве них пре о ку па ци ја, за кул ту ру оп сед ну ту го ди шњи ца ма и се ћа-

њем. Али, не тре ба ис кљу чи ва ти мо гућ ност да та кви тре ну ци исто риј-

ског déjà vu от кри ва ју ве ро до стој не скло но сти из ме ђу јед ног тре нут ка 

у вре ме ну и не ког дру гог.

Ове скло но сти су се у не дав ним го ди на ма на го ми ла ле. По ста-

је оче вид на исти на да свет ко ји са да на се ља ва мо све ви ше под се ћа 

на онај из 1914. Оста вив ши иза се бе би по лар ну ста бил ност Хлад ног 

рата, на ла зи мо се усред на по ра да на ђе мо сми сао у си сте му ко ји је 

све мул ти по лар ни ји, не про зир ни ји и не пред ви дљи ви ји. Као и 1914. 

го ди не, јед на си ла у успо ну су прот ста вља се умор ном (ма да не ну жно 

и опа да њу скло ном) хе ге мо ну. Кри зе не сме та но бе сне у стра те шки 

осе тљи вим ре ги о ни ма све та. У не ки ма од њих, као у не дав ном ста ја-

њу по стра ни око остр ва Сен ка ку у за пад ном Па ци фи ку, не по сред но 

су упле те ни ин те ре си ве ли ких си ла. Ни ко ко, са гле ди шта два де сет 

и пр вог ве ка, пра ти ток лет ње кри зе из 1914. не мо же да не бу де по го-

ђен са вре ме ним од је ци ма.

Чак и са да шњи за нос Ви ки лик сом, шпи ју ни ра њем Ен-Ес-Еј-а (NSA) 

и ки не ским сај бер-на па ди ма, има пан да не у ра ном два де се том ве ку. 

Фран цу ска спољ на по ли ти ка осра мо ће на је у по след њим пред рат ним 

го ди на ма ци ља ним цу ре њи ма оба ве штај них по да та ка ви со ког ни воа. 

Бри тан ци су се бри ну ли око ру ског шпи ју ни ра ња у сред њој Ази ји, а у 

ра но ле то 1914. је дан шпи јун у ру ској ам ба са ди у Лон до ну вр шио је 
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про це ну за Бри та ни ју о нај но ви јим по мор ским пре го во ри ма из ме ђу 

Бри та ни је и Ру си је. Нај са бла жњи ви ји од свих био је слу чај аустриј ског 

пу ков ни ка Ал фре да Ре дла, ко ји је до спео до ру ко во ђе ња аустриј ском 

кон тра шпи ју на жом, али је сâм био ру ски агент и на ста вио је да Ру си ма 

обез бе ђу је вој не оба ве штај не по дат ке ви со ког ква ли те та све док ни је 

ухап шен и док му ни је до зво ље но да из вр ши са мо у би ство ма ја 1913.

По ку ша ва ли исто ри ја не што да нам ка же и, ако по ку ша ва, шта 

је то? У ле то 2008, по сле крат ког ра та Ру си је и Гру зи је око Ју жне Осе-

ти је, ру ски ам ба са дор при НА ТО-у Дми триј Ро го зин твр дио је да у дра-

ми ко ја се од ви ја на Кав ка зу на зи ре по на вља ње Јул ске кри зе из 1914. 

Чак је из ра зио на ду да пред сед ник Гру зи је (ко јег је сма трао агре со ром 

у сва ђи) не ће про ћи у исто ри ји као „но ви Га ври ло Прин цип“. Као стра-

шна по сле ди ца ових уби ста ва, су коб Ср би је с Аустро-Угар ском уву као 

је Ру си ју, пре о бра зив ши ло кал ни су коб у свет ски рат. Ако би Гру зи ја 

ус пе ла да обез бе ди по др шку НА ТО-а, да ли би се исто де си ло по но во?

Ови мрач ни пред зна ци ни ка да се ни су оства ри ли. НА ТО је бо ље 

про ми слио о ве ли ким пре тен зи ја ма на пра си тог гру зиј ског пред сед ни ка 

Ми ха и ла Са ка шви ли ја. По сле огра ни че не по мор ске де мон стра ци је САД 

у Цр но ме мо ру, кри за се сти ша ла. Гру зи ја ни је би ла Ср би ја из ра ног 

два де се тог ве ка, НА ТО ни је цар ска Ру си ја, а Са ка шви ли ни је Га ври ло 

Прин цип. На сто ја ње Ро го зи на да по бег не из са да шњо сти у јед но стра ну 

ана ло ги ју из про шло сти ни је би ло ча сно на сто ја ње прог но зе уте ме ље-

не на исто ри ји, већ упо зо ре ње За па ду да се др жи из ван су ко ба. Оно је 

би ло исто вре ме но исто риј ски не пре ци зно и хер ме не у тич ки пра зно.

Чак и у бо ље оба ве ште ним и ма ње ма ни пу ла тив ним ру ка ма, исто-

риј ске ана ло ги је се опи ру не до сми сле ним ту ма че њи ма. По те шко ћа је 

са мо де ли мич но у то ме што склад из ме ђу про шло сти и са да шњо сти 

ни ка да ни је са вр шен или чак бли зу то га. Те мељ ни ја по те шко ћа је да 

је зна че ње до га ђа ја у про шло сти јед на ко не у хва тљи во – и јед на ко под-

ло жно рас пра ви – као зна че ње у са да шњо сти. Узми мо слу чај Ки не као 

при мер. Да ли је да на шња Ки на ана лог на цар ској Не мач кој из 1914, 

ка ко се че сто твр ди? Та тврд ња је, нај бла же ре че но, за рас пра ву. Али, 

и ако од лу чи мо да се ова ана ло ги ја мо же одр жа ти, ка кве по у ке тре ба 

да из ву че мо из ње?

Ако за у зме мо став да је, из над све га, не мач ка агре си ја от по че-

ла Пр ви свет ски рат, мо же мо за кљу чи ти ка ко Сје ди ње не Др жа ве тре ба 

да за у зму оштар пра вац про тив са вре ме ног ки не ског на ва љи ва ња. Али 

ако рат из 1914–1918. са гле да мо као по сле ди цу ме ђу деј ста ва број них 

си ла, од ко јих је сва ка би ла спрем на да при бег не на си љу не би ли по-

др жа ла соп стве не ин те ре се, он да мо же мо та ко ђе ука за ти ка ко је по-

треб но да осми сли мо бо ље на чи не ин те гри са ња но вих ве ли ких си ла 
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у ме ђу на род ни си стем. У нај ма њу ру ку, 1914. оста је (као што је би ла 

за пред сед ни ка Џо на Ф. Ке не ди ја [John F. Ken nedy] то ком Ку бан ске 

кри зе 1963) при ча ко ја упо зо ра ва на то ко ли ко да ле ко мо же да оде 

ме ђу на род на по ли ти ка у гре шка ма, и ко ли ко бр зо, и са ка квим стра-

шним по сле ди ца ма.

Јед на ствар је сасвим ја сна: не ма оправ да ња за спу шта ње по гле да 

– у ду ху оно га што је ве ли ки бри тан ски исто ри чар Е. П. Томп сон (E.P. 

Thomp son) на звао „бес крај на снис хо дљи вост по том ства“ – с до но си ла ца 

од лу ка из 1914, као да су они крат ко ви ди пред став ни ци јед ног ми ну-

лог до ба. По не што од сло же но сти лет ње кри зе из 1914. по ти ца ло је од 

струк тур них про бле ма и по на ша ња ко ја су и да нас део на ше по зор ни-

це. У Ру си ји, на при мер, моћ да се об ли ку је ток бал кан ске по ли ти ке 

у го ди на ма од 1911. до 1914. стал но је кли зи ла из јед ног у дру ги чвор 

у из вр шном де лу струк ту ре. 

У Па ри зу су стал ни зва нич ни ци Ке д’Ор се ја во ди ли ге рил ске 

кам па ње про тив соп стве них ми ни ста ра и нај ва жни јих ам ба са до ра. 

То ком ман да та бри тан ског ми ни стра спољ них по сло ва се ра Едвар да 

Гре ја (Ed ward Grеy), сту пи ло је на ду жност и с ње си шло не ма ње од 

16 фран цу ских ми ни ста ра спољ них по сло ва, а дво ји ца од њих су до-

шла и оти шла два пу та. Уисти ну, мо же да се го во ри о Хај зен бер го-

 вом на че лу нео д ре ђе но сти с об зи ром на тач но ме сто мо ћи у овим сло-

же ним струк ту ра ма.

Да на шње вла де су про зир ни је од прет ход ни ца из ра ног два де-

се тог ве ка. С дру ге стра не, пре вр тљи ва хе ми ја вођ ства оста је чи ни лац 

с по тен ци ја лом за ре ме ће ње, на ро чи то у ауто ри тар ни јим си сте ми ма. 

А не дав но ра зи ла же ње у окви ру ЕУ из ме ђу раз ли чи тих др жа ва чла ни ца 

и раз ли чи тих те ла Уни је, као што је Ис точ на су сед ска по ли ти ка (East-

ern Ne ig hbo ur hood Po licy) у по гле ду ме ра ко је тре ба усво ји ти у Укра-

ји ни, под се ћа, у од ре ђе ном сми слу, на сло же ност и не пред ви дљи вост 

про це са до но ше ња од лу ка пре 2014. Ко нач но, кри за евро зо не из 2011. 

и 2012. го ди не по ка за ла је ко ли ко је те шко по ми ри ти ин те ре сни ра чун 

по је ди них др жа ва с ко лек тив ним цве та њем ве ћих ен ти те та. При мет-

но је да су ак те ри кри зе eврозоне, по пут оних из 1914, све сни да по-

сто ји мо гу ћи ис ход ко ји би, уоп ште узев, био ка та стро фа лан (не у спех 

евра). Сви кључ ни ак те ри на да ли су се да се то не ће до го ди ти, али су, 

уз овај за јед нич ки ин те рес, ак те ри има ли и по себ не и су прот ста вље не 

соп стве не ин те ре се. Има ју ћи у ви ду ме ђу од но се дуж овог си сте ма, по-

сле ди це деј ства би ло ко га за ви се од ода зов них деј ста ва дру гих, што је 

би ло те шко уна пред про ра чу на ти, услед не ја сно сти у до но ше њу од лу ка. 

А, све вре ме, по ли тич ки ак те ри у кри зи евро зо не ко ри сти ли су мо гућ ност 

оп ште ка та стро фе као по лу ге за обез бе ђи ва ње соп стве них пред но сти.
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Укра ји на: по ре ђе ња су прот но сти 

Са да шње ван ред не окол но сти у Укра ји ни – око то га су, из гле да, 
сви са гла сни – оби лу ју исто риј ским од је ци ма. Али ко је су исто ри је по-
себ но уме сне у по гле ду не два них до га ђа ја? По ре ђе ње с 1914. не из бе-
жно нам па да на па мет у овој го ди ни ју би ле ја. А има не ких упа дљи вих 
слич но сти с до га ђа ји ма из 1914, по го то во ако се узме у об зир по при ште 
су ко ба. По пут Бо сне и Хер це го ви не, те ри то ри је чи ји је спор ни по ло жај 
(јед но стра но ју је анек ти ра ла Аустро-Угар ска 1908. го ди не) пот пи рио 
бал кан ску за па љи ву тач ку 1914, Укра ји на из 2014. сло жен је по стим-
пе ри јал ни про стор, обе ле жен ет нич ким и по ли тич ким по де ла ма те 
од сут но шћу ду бље исто ри је хо мо ге не те ри то ри јал не су ве ре но сти. Ру-
ска упо тре ба вој ни ка за ступ ни ка у овој оспо ре ној обла сти мо же да се 
по сма тра као слич на – ма да са мо у да ле ким об ри си ма – на сто ја њи ма 
Ру ског цар ства од 1912. до 1914. да упо тре би бал кан ске др жа ве као 
кли јен те про тив Аустро-Угар ске. У ве зи с тим, за ни мљи во је при ме-
ти ти да су опе ра тив ци срп ског ире ден ти стич ког по кре та „Цр на рука“ 
би ли су фи нан си ра ни пре ко ру ског вој ног ата шеа у Бе о гра ду, ма да са мо 
у по гле ду вој не оба ве штај не слу жбе, а не као бор ци или суб вер зив ни 
еле мен ти. Аутриј ска вој ска је, на су прот то ме, во ди ла соп стве ну мре-
жу ак ти ви ста у ру ском де лу Пољ ске.  

По себ но је за ни мљи ва чи ње ни ца да су по во дом не дав них до га ђа ја 
у Укра ји ни мно ги ко мен та то ри на во ди ли Ли би ју као ус пут ну ста ни цу 
на пу ту Вла ди ми ра Пу ти на ка за у зи ма њу по лу о стр ва Крим. На са да 
чу ве ној кон фе рен ци ји за штам пу у Ко пен ха ге ну апри ла 2011. го ди не 
Пу тин је упи тан да се по дроб ни је из ја сни о соп стве ном ко мен та ру да 
је ре зо лу ци ја Са ве та без бед но сти УН ко ја до зо ља ва ва зду шне на па де 
на Ли би ју под се ћа ла на „сред њо ве ков ни по зив на кр ста шки рат“. Он је 
из вео за је дљив на пад на кам па њу НА ТО-а про тив Га да фи је вог ре жи ма, 
из ја вљу ју ћи да је она по вре ди ла на че ло су ве ре но сти и же ље ли биј ског 
на ро да. По је ди ни ко мен та то ри су за кљу чи ли да је ру ски гу би так кон-
тро ле над до га ђа ји ма у Ли би ји очвр снуо Пу ти но ву од луч ност да се су-
прот ста ви За па ду. Са да, као и та да, до га ђа ји у се вер ној Афри ци чи не 
увод у ка сни је до га ђа је.

У дру гим по гле ди ма, ме ђу тим, свр ста ва ња са др жа на у укра јин-
ским ван ред ним окол но сти ма има ју ма ло срод но сти с ге о по ли тич ким 
кон сте ла ци ја ма из 1914. У то вре ме су се две цен трал не си ле су о ча ва-
ле с три ом свет ских цар ста ва на европ ским ис точ ним и за пад ним ру-
бо ви ма. Да нас је ши ро ка ко а ли ци ја за пад них и цен трал но е вроп ских 
др жа ва ује ди ње на у про ти вље њу ру ским ин тер вен ци ја ма у Укра ји ни. 
А, не ми ран и ам би ци о зан не мач ки Ka i ser re ich из 1914. те шко да под се-
ћа на ЕУ – ви ше др жав ни Fri e den sord nung ко ји има по те шко ће да пла-
ни ра моћ или да фор му ли ше спољ ну по ли ти ку. 
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Крим ски рат из 1853–1856. мо же да по ну ди бо ље по ду да ра ње. 

Ов де ма кар мо же мо да го во ри мо о ко а ли ци ји „за пад них“ др жа ва ује-

ди ње них у су прот ста вља њу руским империјалним по ду хва ти ма. Овај 

су коб, ко ји је, на кра ју, про гу тао знат но из над по ла ми ли о на жи во та, 

еска ли рао је ка да је Ру си ја по сла ла 80.000 вој ни ка у ду нав ске кне же-

ви не под осман ским над зо ром: Мол да ви ју и Вла шку. Ру си ја је обра зла-

га ла ка ко има пра во и оба ве зу да де лу је као за штит ни ца пра во слав них 

хри шћа на у Осман ском цар ству, умно го ме као што да нас зах те ва пра во 

да шти ти ин те ре се ет нич ких Ру са у ис точ ној Укра ји ни.

Али и ов де би би ла гре шка из гу ра ти ово по ре ђе ње пре да ле ко. То-

ком 1850-их го ди на, за пад не си ле стра хо ва ле су да ће ру ска по се за ња 

усме ре на про тив Осман ли ја де ста би ли зо ва ти це лу област од Бли ског 

ис то ка до цен трал не Ази је, што би под ри ло без бед ност бри тан ских 

и фран цу ских свет ских цар ста ва. По што ни Осман ско цар ство ни ње го ви 

ен гле ски и фран цу ски пан да ни да нас не по сто је, ме ха ни зми тран сим-

пе ри јал не де ста би ли за ци је од сут ни су у са да шњој кри зи, ко ја под ра-

зу ме ва од нос из ме ђу Ру си је и јед не ре ла тив но изо ло ва не бив ше кли-

јент ске др жа ве на ње ном ру бу.

Ако се оти сне мо да ље уна зад у про шлост, мо же мо на зре ти још 

уда ље ни је прет ход не слу ча је ве: ру ску анек си ју ис точ не по ло ви не Укра-

ји не 1654. и њен раз вој у ко зач ку зе мљу то ком на ред них век и по, а на-

ро чи то њен про дор ју жно на Крим од вла да ви не Пе тра Ве ли ког на да ље. 

Ово је ду га, спо ра при ча ру ског те ри то ри јал ног ши ре ња, про цес ко ји 

је тра јао ве ко ви ма у ко јем је мо сков ска др жа ва сва ке го ди не сти ца ла 

у про се ку под руч је ко је по ве ли чи ни од го ва ра мо дер ној Хо лан ди ји.

Ни јед на од ових исто риј ских ге не а ло ги ја, ме ђу тим, ни је ухва ти ла 

упра во нео б у зда ну ди на ми ку ре во лу ци је и гра ђан ског су ко ба у Укра-

ји ни да нас, по ја ве ко ја при зи ва ве о ма раз ли чи те прет ход не при ме ре. 

Пра те ћи ве сти у про ле ће 2014. го ди не, би ло је те шко (ба рем исто ри-

ча ри ма) да за не ма ре мно га по ре ђе ња с Ен гле ским гра ђан ским ра том 

из 1640-их. Та да, као и са да, је дан пар ла мент се са све ве ћим са мо по-

у зда њем су ко био с кон тро верз ним ше фом др жа ве. Ни је би ло у пи та њу 

то да је ле ги тим ност са мог ка би не та кра ља или пред сед ни ка до ве де на 

у пи та ње, већ по на ша ње осо бе ко ја вр ши ду жност. И као што је пред-

сед ник Ја ну ко вич по бе гао на ме сто ко је ни је от кри ве но по сле сло ма 

по рет ка у Ки је ву, та ко је и Чарлс I по сле по ку ша ја и не у спе ха да ухап си 

ко ло во ђе пар ла мен тар не опо зи ци је на пу стио Лон дон и оти шао у Винд-

зор 1642, да би се, по сле се дам го ди на, вра тио на су ђе ње и по гу бље ње. 

У оба слу ча ја су ве сти о вре ви у уну тра шњо сти ко јом се по др жа ва оп-

сед ну ти су ве рен (ир ски ка то ли ци у ен гле ском слу ча ју, а укра јин ски 

Ру си у укра јин ском) по слу жи ле као оки дач за од луч ну еска ла ци ју.
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Укра ји на: вр хун ска пси хо дра ма

Укра јин ски уста нак је при род но имао скло ност да мо но по ли зу је 
па жњу европ ских ме ди ја. За зре ле за пад не де мо кра ти је при зор де се ти-
на хи ља да гра ђа на на о ру жа них са мо све ћа ма и по сте ри ма, ко ји бра не 
сво ја пра ва про тив ис ква ре ног и не ми ло срд ног ре жи ма, вр хун ска је 
пси хо дра ма. По те шко ћа те ку ће кри зе ле жи упра во у то ме да се за јед-
нич ки об у хва те сле де ћи ве о ма не ус гла ше ни на ра ти ви: гра ђан ски су коб, 
гео по ли тич ка на пе тост и им пе ри јал но ши ре ње. Спо ра зу ми скло пље ни 
по сле про па сти Со вјет ског Са ве за до да ли су на ред ни слој сло же но сти. 
ЕУ је уло жи ла мно го у по сту пак де мо кра ти за ци је Укра ји не. Спо ра зум 
о парт нер ству и са рад њи пот пи сан 1998. има циљ да под у пре по ли тич-
ки и еко ном ски пре о бра жај у окви ру парт нер ске др жа ве. Ра ти фи ка ци-
ја но вог Спо ра зу ма о при дру жи ва њу, о ко јем се пре го ва ра ло од 2007. 
до 2011. го ди не, и укла па ње у „ду бо ку и об у хват ну зо ну сло бод не тр-
го ви не“ има ли су као пред у слов при ме ну кључ них до ма ћих ре форм-
ских ци ље ва. На су прот то ме, НА ТО, као са вез обра зо ван да за шти ти 
за пад не ин те ре се у Хлад ном ра ту, чвр сто је усред сре ђен на гло бал ну 
рав но те жу мо ћи, као што је би ла и крим ска ко а ли ци ја 1850-их. НА ТО 
и ЕУ ни су јед на ког оп се га и ни су исто вет ни по ин те ре си ма. Ка да су 
Сје ди ње не Др жа ве, Пољ ска и бал тич ке др жа ве пред ло жи ле про ши ре ње 
члан ства у НА ТО-у Гру зи ји и Укра ји ни 2008, Фран цу ска и Не мач ка су 
има ле при мед бе, као што је Пру ска од би ла да се при дру жи ан ти ру ској 
за пад ној ко а ли ци ји 1854. и 1855. На кра ју, по сто ји сло же на по ли тич ка 
де мо гра фи ја Укра ји не, ко ја је и са ма на сле ђе ве ко ва ру ског про до ра 
и на се ља ва ња. Ду бо ке ет нич ке по де ле у зе мљи, сла га ли ца по лу а у то-
ном них ре ги о нал них ре пу бли ка и по се бан устав ни и вој ни по ло жај 
Крим ског по лу о стр ва не ма ју сми сла без те исто ри је. 

Би ло ка кво ре ше ње мо ра да узме у об зир ве о ма раз ли чи те за по-
ве сти ко је под ра зу ме ва ју ови на ра ти ви. Упо тре ба Укра ји не као за ме не 
за то да се Ру си иша ма ра ју би ла би без осе ћа ња за исто ри ју ре ги о на 
и са мо ће во ди ти да љој не ста бил но сти. Пу шта ње Ру си ма да ра де шта 
год же ле био би са мо по зив за Мо скву да ис ко ри сти Укра ји ну као за ме-
ну за по ти ски ва ње уна траг За па да. Рат за Ју жну Осе ти ју, ко ји је из био 
убр зо по сле од лу ке да се Гру зи ји не дā члан ство у НА ТО-у, по ка зао је 
ко ли ко ће бр зо Мо сква ис ко ри сти ти нео д луч ност за пад них парт не ра 
Укра ји не. По треб но је упра во сло же но ре ше ње ко је узи ма у об зир све 
ин те ре се укљу че не у су коб, од ко јих је сва ки с ду бо ком исто риј ском 
по за ди ном. Је смо ли у опа сно сти да по чи ни мо ве ли ку гре шку и за вр-
ши мо у ве ли ком по жа ру на на чин из 1914? Не ми слим та ко. Да нас не 

по сто ји пан дан на лик „бал кан ском сце на ри ју по чет ка“, ко ји је рас пи-

рио еска ла ци ју 1914. Је зик ми ни ста ра спољ них по сло ва ЕУ и Оба ми не 

вла де обе ле жен је, у це ли ни узев, опре зом и из бе га ва њем. 
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Од го во ри за пад них во ђа на кри зу по ка за ли су ни во са мо кри тич ког 
раз ми шља ња и спрем но сти да се при ла го ди но вим раз вој ним прав ци ма 
до га ђа ја ко ји би би ли са свим стра ни њи хо вим пан да ни ма из ра ног XX 
ве ка. Чак и са да, у ле то 2014, ка да ула зи мо у фа зу при гу ше не еска ла ци је, 
од ме ре на упо тре ба оп се га санк ци ја ко ји се по ве ћа ва от кри ва ис тан чан 
ре пер то ар сред ста ва ко ји ни је био до сту пан прет ход ни ци ма да на шњих 
др жав ни ка из ра ног XX ве ка. Мо жда је нај ва жни је да у са да шњој кон-
сте ла ци ји не што не до ста је, а би ло је пот пу но од лу чу ју ће 1914. У то 
вре ме је ло мљи ва урав но те же ност из ме ђу два европ ска са ве знич ка 
бло ка охра бри ва ла две стра не не са мо да с при лич ном ста ло же но шћу 
про ми шља ју ри зик ве ли ког су ко ба не го и да се при бо ја ва ју да би про-
пу шта ње да се што пре пре ђе у ак ци ју мо гло про из ве сти ста ње стал не 
ин фе ри ор но сти. Да нас је си ту а ци ја са свим дру га чи ја. Не ма урав но те-
же но сти. За пад не др жи све, већ ве ћи ну ка ра та. Не ра ди мо под при ти-
ском вре ме на, а та ко су се осе ћа ли мно ги до но си о ци од лу ка из 1914.

Ово ни је ар гу мент у при лог са мо до па да њу. Пу ти но ва укра јин ска 
по ли ти ка је раз от кри ла мно ге сла бо сти ко је зја пе у ру ко во ђе њу кри-
зом од стра не за пад них си ла. ЕУ је још увек оп ко ље на не из ве сно сти-
ма о то ме ко ила шта има моћ да од ре ди укра јин ску спољ ну по ли ти ку 
– не из ве сно сти ма ко је су по ја ча не са мим раз ли чи тим ге о по ли тич ким 
из гле ди ма зе ма ља чла ни ца. А ста ње ко је се са да од ви ја у Укра ји ни мо-
гло би – као што је по ка зао на пад про јек ти лом зе мља–ва здух на лет 
МХ17 „Ма леј жа ер лјан за“ – и да ље да из ро ди не при јат на из не на ђе ња 
ко ја су спо соб на да про из ве ду но ве ци клу се еска ла ци је. Сва ка игра ко ја 
укљу чу је те шко на о ру жа не за ступ ни ке у обла сти ви со ких ме ђу на род-
них на пе то сти скоп ча на је с ри зи ком. 

Про ро чи шта и по у ке

Тре ба да бу де мо опре зни пре ма јед но ди мен зи о нал ним, ма ни пу ла-
тив ним и ре дук тив ним схва та њи ма про шло сти, на ро чи то ка да се по те жу 
да би по др жа ла са да шње по ли тич ке ци ље ве. При бе га ва ње исто ри ји је 
нај про све ће ни је ка да раз у ме мо да су на ши раз го во ри о про шло сти јед-
на ко бес крај ни као што тре ба да бу ду на ша раз ма тра ња о са да шњо сти.

Исто ри ја је и са да „ве ли ка учи те љи ца јав ног жи во та“, као што је 
не коћ твр дио Ки ке рон. Бу ду ћи да смо пре ма бу дућ но сти сле пи, дру гу 
не ма мо. Раз у ме ва ње исто риј ских ко ре на да на шњих су ко ба мо же да 
усло жни су прот ста вље не на ра ти ве и да за ме ни кле ве ту и про па ган-
ду ни јан си ра ни јим и ма ње осе ћа њи ма на би је ним ску по ви ма узро ка 
и по сле ди ца. Али, му дрост исто ри је нам не до ла зи у об ли ку уна пред 
упа ко ва них по у ка. Она до се же до нас у об ли ку про ро чан ста ва, а на ша 
ду жност је да од го нет не мо њен зна чај за на шу са да шњу не во љу.
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Велибор Буха

Филозофски факултет Универзитета у Београду

УЛТИМАТУМ ИЗ 1914. У НЕМАЧКОМ 
И АУСТРИЈСКОМ ТУМАЧЕЊУ КРИВИЦЕ 

ЗА ПРВИ СВЕТСКИ РАТ

Резиме: Ка рак тер аустро у гар ског ул ти ма ту ма упу ће ног у ју лу 1914. Ср-
би ји био је јед на од бит них те ма рас пра ва о кри ви ци за Пр ви свет ски рат ко је 
су у це лој Евро пи во ђе не на кон ње го вог за вр шет ка. Још је на Вер сај ској ми-
ров ној кон фе рен ци ји 1919. кон ста то ва но, у кон тек сту утвр ђи ва ња ви нов ни-
ка ра та, да је Ул ти ма тум на стао с ци љем да бу де од би јен и та ко по слу жи као 
из го вор за при пре ма ни ору жа ни об ра чун Аустро у гар ске са сво јим су се дом, 
и да ље, да су ње го ви кре а то ри у тој на ме ри има ли пу ну по др шку вла де у Бер-
ли ну. У по сле рат ној Не мач кој и Аустри ји где су пред у зи ма не ра зно вр сне ак тив-
но сти с ци љем не ги ра ња соп стве не од го вор но сти за рат и ње ног пре ба ци ва ња 
на зе мље из не ка да шњег та бо ра Ан тан те, раз ви ја на су ту ма че ња Ул ти ма ту ма 
чи ја је на ме на би ла да обе сна же до тич ну вер сај ску оп ту жбу. О кон тро верз-
ном до ку мен ту пи са ли су исто ри ча ри, као и ак те ри кључ них зби ва ња у пе ри-
о ду пре ра та, на сто је ћи да до ка жу да су по ста вље ни зах те ви би ли по ли тич ки 
и прав но уте ме ље ни и при хва тљи ви, те да њи хо во од би ја ње од стра не Ср би је 
ни је пред ста вља ло же ље ни ис ход пред у зе те ак ци је. Пред мет па жње је исто вре-
ме но био и срп ски од го вор, од но сно не при хва та ње две нај де ли кат ни је тач ке 
Ул ти ма ту ма, у че му је тра жен ути цај Ру си је и са мим тим ње на пре суд на уло-
га у иза зи ва њу ра та. Без ре зер вна не мач ка по др шка у ова квом на сту пу пре-
ма Ср би ји 1914. обра зла га на је уве ре њем ца ра и вла де да се ра ди ло о пи та њу 
од жи вот ног ин те ре са за Аустро у гар ску и да мо гу ћи вој ни су коб не ће пре ћи 
бал кан ске окви ре. У при лог овим ин тер пре та ци ја ма ни су, ме ђу тим, го во ри ла 
мно га ме ста из са вре ме не ар хив ске гра ђе, па ни по је ди ни ре ле вант ни гла со-
ви из са ме Не мач ке ко ји су срп ски од го вор оце њи ва ли као за до во ља ва ју ћи 
и кри ти ко ва ли ужур ба но аустриј ско пре ки да ње ди пло мат ских од но са са Ср-
би јом од мах на кон ње го вог при је ма. Укуп ни на по ри да се по бољ ша исто риј-
ски суд о Ул ти ма ту му у све тлу по ле ми ке о кри ви ци за Пр ви свет ски рат за то 
ни су да ли оче ки ва не ре зул та те.

Кључ не ре чи: ул ти ма тум, рат, Аустро у гар ска, Не мач ка, Ср би ја, кри ви ца, од-
го вор ност, кри за, зах те ви, ту ма че ње
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I

Рас пра ве о кри ви ци за из би ја ње Пр вог свет ског ра та по че ле су 
у јав но сти за ра ће них др жа ва још и пре не го што се до та да нај ве ћи 
ору жа ни су коб у исто ри ји за вр шио. О од го вор но сти за про у зро ко ва не 
људ ске и ма те ри јал не гу бит ке го во ри ло се по том на Вер сај ској кон фе-
рен ци ји ми ра 1919. У чла ну 231 ми ров ног уго во ра, Не мач ка и ње ни 
са ве зни ци про гла ше ни су од го вор ним за „сав гу би так и ште ту“ на не ту 
дру гој стра ни, што је пре све га тре ба ло да по слу жи као прав ни те мељ 
ре жи му ре па ра ци ја ко ји су на ме ра ва ле да спро ве ду зе мље по бед ни це. 
Не мач ки пред став ни ци на Кон фе рен ци ји мо ра ли су под при ти ском да, 
по ред оста лих, при хва те и ову од ред бу Вер сај ског уго во ра. Но во на ста-
ла не мач ка Вај мар ска ре пу бли ка ни кад се, ме ђу тим, ни је по ми ри ла са 
оп ту жбом. Иако се у тек сту уго во ра ниг де ни је екс пли цит но го во ри ло 
о кри ви ци за иза зи ва ње ра та, но во не мач ко вођ ство од мах је кре ну ло 
у кам па њу оспо ра ва ња „вер сај ске те зе о кри ви ци за рат“, ви де ћи у томе 
не са мо бор бу про тив те шке оба ве зе пла ћа ња рат не од ште те, већ и пи-
та ње на ци о нал не ча сти. 

Ме ђу раз ли чи тим удру же њи ма ко ја су ру ко во ди ла ак тив но сти ма 
у окви ру те кам па ње ис ти цао се Цен тар за ис тра жи ва ње узрокâ ра та, 
осно ван 1921. и фи нан си ран др жав ним сред стви ма. Цен тар је по кре нуо 
из да ва ње спе ци ја ли зо ва ног ча со пи са (Die Kri egsschul dfra ge, тј. Ber li ner 
Mo nats hef te), за ко ји су пи са ли исто ри ча ри, пу бли ци сти и ак те ри са-
мих зби ва ња из вре ме на ра та, с ци љем да се, ка ко се ис ти ца ло, на уч-
но до ка же да од го вор ност ни је на Цен трал ним си ла ма, већ, на про тив, 
на њи хо вим рат ним про тив ни ци ма из та бо ра Ан тан те. Пред у зе то је 
и об ја вљи ва ње пред рат них ди пло мат ских ака та ко ји је тре ба ло да пот-
кре пе за сту па на ста но ви шта, а о узро ци ма за рат се ре дов но пи са ло 
и на стра ни ца ма штам пе. Исте ак тив но сти, ма да у мањe ор га ни зо ва ном 
об ли ку, спро во ђе не су и у Аустри ји, али кам па њом не ги ра ња кри ви це 
за рат ни су ру ко во ди ле др жав не струк ту ре.

Ве ли ки део та ко на ста лих не мач ких и аустриј ских ту ма че ња до-
га ђа ја ко ји су до ве ли до Пр вог свет ског ра та од но сио се и на Ср би ју. 
На ши ро ко се рас пра вља ло пре све га о Са ра јев ском атен та ту и на вод-
ној уме ша но сти зва нич них срп ских кру го ва у уби ство пре сто ло на след-
ни ка Фран ца Фер ди нан да, а за тим и о зби ва њи ма ко ја су свр ста ва на 
у пред и сто ри ју ра та, по пут Анек си је Бо сне и Хер це го ви не 1908. Јед на 
ме ђу те ма ма од нај ве ћег зна ча ја за не мач ке и аустриј ске ауто ре би ла 
је и тзв. Јул ска кри за, од но сно јед но ме сеч ни пе ри од по ли тич ке на пе-
то сти у Евро пи на кон атен та та у Са ра је ву, на кра ју за вр шен ору жа ним 
на па дом Аустро у гар ске на Ср би ју. 

Кључ ни мо ме нат у овој ди пло мат ској кри зи, ко ја је прак тич-
но уве ла Евро пу и свет у рат, био је аустро у гар ски Ул ти ма тум упу ћен 
Ср би ји 23. ју ла 1914. Тај „нај стра шни ји до ку мент ко ји је ика да јед на 
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др жа ва упу ти ла дру гој не за ви сној др жа ви“, ка ко га је на звао бри тан ски 

ми ни стар ино стра них по сло ва Едвард Греј, по стао је убр зо на кон 1918. 

пред ме том рас пра ва о кри ви ци за рат у мно гим европ ским др жа ва ма. 

Ком плек сност зах те ва ис по ста вље них Ср би ји зна чај но је, на и ме, оте-

жа ла мо гућ но сти из ла ска из кри зе и очу ва ња ми ра на Бал ка ну, а у по-

сле рат ној европ ској јав но сти гла сне су би ле оп ту жбе да је Ул ти ма тум 

план ски имао та кав ка рак тер. Као од бра на од ових оп ту жби ста ја ло је 

ускла ђе но аустро-не мач ко ви ђе ње сми сла Ул ти ма ту ма, али и срп ског 

од го во ра на тај акт, ко је је ов де кри тич ки при ка за но.

II

Од лу ка да се Ср би ји упу те од ре ђе ни зах те ви – ни је се оспо ра ва-

ло ни са не мач ке, ни ти са аустриј ске стра не – до не та је на исто риј ској 

сед ни ци за јед нич ког Ми ни стар ског са ве та Аустро у гар ске Мо нар хи је 

7. ју ла, са зва ној ра ди рас пра ве о ста њу на ста лом на кон Са ра јев ског 

атен та та. Њен ток је од мах на кон ра та би ло мо гу ће ре кон стру и са ти 

на осно ву за пи сни ка ко је је 1919. об ја ви ла но ва аустриј ска вла да. На 

сед ни ци је био при су тан ком пле тан аустро у гар ски по ли тич ки и вој ни 

врх, а ми ни стар ино стра них по сло ва гроф Бер хтолд, као пред се да ва ју-

ћи, без око ли ша ња је по ста вио пи та ње да ли је куц нуо час за ору жа ни 

об ра чун са Ср би јом, оба ве шта ва ју ћи при сут не да су му не мач ки цар 

и кан це лар „нај о ду ше вље ни је обе ћа ли без у слов ну по моћ [...] за слу-

чај рат них ком пли ка ци ја про ти ву Ср би је“.1 То ком ди ску си је сви при-

сут ни зва нич ни ци су ис ти ца ли да ак ци ја про тив Ср би је, на кон не ких 

про пу ште них при ли ка у про шло сти, овај пут не сме да из о ста не, јер 

би да ље окле ва ње би ло фа тал но по пре стиж и по ло жај Мо нар хи је као 

ве ли ке си ле. Про ве ја ва ло је уве ре ње да је рат са Ср би јом пре или по-

сле иона ко не из бе жан, по што је, ка ко је по ме нуо за јед нич ки ми ни стар 

фи нан си ја Би лин ски, „са мо си ла мо же опа ме ти ти“.2

Не што дру га чи ји то но ви до шли су са мо од пред сед ни ка угар ске 

вла де Иштва на Ти се. Још од ра ни је про тив ник бр зо пле тог упу шта ња 

у рат ну аван ту ру на Бал ка ну, гроф Ти са је сма трао да се у на пад на Ср-

би ју не сме кре ну ти без прет ход не ди пло мат ске при пре ме ко јом би се 

пред европ ским вла да ма и јав ним мње њем обез бе ди ла из ве сна мо рал-

на и прав на осно ва за рат. Та ко је од ње га по те кла иде ја да се срп ској 

вла ди ис по ста ви ли ста зах те ва „те шких, али не и не ис пу њи вих“, чи је би 

при хва та ње зна чи ло ди пло мат ску по бе ду за Аустро у гар ску, а од би ја ње 

опет кључ ни ар гу мент за рат, иза ко јег би он да и он без ре зер вно стао. 

1 R.V. Si ton-Vot son, Sa ra je vo: stu di ja o uzro ci ma svet sko ga ra ta, Za greb 1926, стр. 132.

2 Исто, стр. 132.
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Сви оста ли су, ме ђу тим, би ли са гла сни да би „је дан чи сто ди пло-
мат ски успех, све и кад би до нео јед но екла тант но по ни же ње Ср би је, 
био без вре дан и да за то пред Ср би ју тре ба ста ви ти та кве да ле ко се жне 
зах те ве за ко је се мо же прет по ста ви ти да ће би ти од би је ни и ти ме 
про кр чи ти пут за јед но ра ди кал но ре ше ње вој ним по хо дом“.3 Ко нач на 
од лу ка о ка рак те ру зах те ва ко ји ће се по сла ти у Бе о град том при ли-
ком ни је до не та, ва ља ло је Ти су при до би ти за на ве де ни став ве ћи не, 
а че ка ло се и да ис тра га у Са ра је ву при ба ви до ка зни ма те ри јал ко јим 
ће се он пот кре пи ти. 

Гроф Бер хтолд у на ред ним да ни ма оба ве шта ва не мач ке пред-
став ни ке у Бе чу о сво јим на ме ра ма, же ле ћи да чу је ми шље ње вла де 
у Бер ли ну о об ли ку зах те ва у на ста ја њу. Пред њи ма ни је крио на ду да 
Ср би ја не ће при хва ти ти усло ве ко ји ће јој би ти упу ће ни, што је за бе-
ле же но и у зва нич ним не мач ким ак ти ма. По вер љи во је са оп шта вао 
да би срп ски при ста нак за ње га био „вр ло не сим па тич но ре ше ње“, те 
да сто га раз ма тра шта тре ба тра жи ти не би ли се по зи ти ван од го вор 
из Бе о гра да учи нио пот пу но не мо гу ћим.4 На на ред ној сед ни ци Ми ни-
стар ског са ве та, одр жа ној 19. ју ла, већ се под те мом „пред сто је ћа ди-
пло мат ска ак ци ја про тив Ср би је“ рас пра вља ло о ко нач ном тек сту но те 
ко ја ће се пре да ти у Бе о гра ду. Утвр ђе но је да се она уру чи 23. ју ла, са 
ро ком за од го вор од 48 ча со ва, да би се у но ћи из ме ђу 25. и 26. ју ла 
у Бе чу из да ле пр ве на ред бе у ве зи са вој ном мо би ли за ци јом.

У по сле рат ној срп ској, од но сно ју го сло вен ској јав но сти са стан ку 
7. ју ла 1914. у Бе чу при да ван је по се бан зна чај. Био је ока рак те ри сан 
као „сед ни ца на ко јој је па ла од лу ка о ра ту“.5 Што је, ипак, још ва жни-
је, упра во у ве зи са не дво сми сле но ис ка за ним ста вом ве ћи не на овом 
ску пу је и јед на од те мељ них оп ту жби из из ве шта ја Ко ми си је за утвр-
ђи ва ње од го вор но сти ви нов ни ка ра та ко ја је за се да ла на Вер сај ској 
кон фе рен ци ји – да је Ул ти ма тум при пре мљен „у на ме ри да се учи ни 
не при хва тљи вим“. На аустро-не мач кој стра ни се, ме ђу тим, твр ди ло да 
је та ква на ме ра по сто ја ла са мо у по чет ку и да је у да љим раз го во ри ма 
на ре ле вант ним ме сти ма про ме ње но ми шље ње о то ме ка кав ка рак тер 
тре ба да има ју зах те ви ко ји ће се упу ти ти Ср би ји. 

Пре свих је та кву оп ту жбу од ба ци вао глав ни ре дак тор Ул ти ма ту-
ма, шеф јед не сек ци је у беч ком Ми ни стар ству ино стра них де ла, ба рон 

3 H. Kan to ro wicz, Gu tac hten zur Kri egsschul dfra ge 1914, Frank furt am Main 1967, 
стр. 263.

4 Вил хелм II je у ве зи с тим на мар ги ни ко ре спон ди ра ју ћег из ве шта ја из не мач-
ке ам ба са де у Бе чу за пи сао: „Ева ку и са ти Сан џак; ето од мах ру сва ја!“ Исто, 
стр. 263.

5 По ли ти ка, 19. 3. 1930; Ју го сло вен ски днев ник, 22. 11. 1931, АСЦГ, Фонд ЦПБ, 
ф 1440. 
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Му су лин. Он у сво јим по сле рат ним успо ме на ма на во ди ка ко то ком ре-

ди го ва ња Ул ти ма ту ма ни је по сто ја ла на ме ра да се он у Бе о гра ду при-

ми као не при хва тљив, већ ка ко се, на про тив, при фор му ли са њу сва-

ког по је ди нач ног зах те ва нео п ход ног да би се по сти гло не што ви ше од 

„пу ког, из ну тра без вред ног ди пло мат ског успе ха“ уна пред по ста вља ло 

пи та ње да ли дру га стра на то ре ал но мо же ис пу ни ти. Му су лин под-

вла чи: „Ка да је текст на цр та но те већ на стао и при бли жио се дан на 

ко ји је тре ба ло да бу де пре дат у Бе о гра ду, vox po pu li у Ми ни стар ству 

ино стра них по сло ва био је тај да ће Ср би ја под ма ко јим окол но сти ма 

при ста ти; би ло је са мо не ко ли ко пе си ми ста ко ји су ми сли ли да Ру си ја 

не ће до зво ли ти Ср би ји при хва та ње на ших зах те ва. У од би ја ње од стра-

не Ср би је по соп стве ној во љи ни је ни ко ве ро вао.“6 

Дру ги не по сред ни ак тер зби ва ња, та да шњи аустро у гар ски по-

сла ник у Бе о гра ду ба рон Гизл ко ји је 7. ју ла бо ра вио у Бе чу ис ти че 

да се тог да на ни је де си ло „ни шта од лу чу ју ће“, с об зи ром на то да је 

услед не сла га ња Ти се и не до вр ше но сти ис тра ге у Са ра је ву тек би ло 

ре чи о пр вом на цр ту бу ду ћих зах те ва. На сед ни ци је до из ра жа ја до-

шла свест да се „де лу је у оправ да ној ну жној од бра ни про тив де це ниј-

ске без об зир не аги та ци је ко ја је угро жа ва ла са му струк ту ру цар ства, 

али се до бра но пот це ни ла во ља за ра том мо гу ћих про тив ни ка“.7 Гизл 

се по Бер хтол до вом на ло гу та да срео са Ти сом да би му ре фе ри сао 

о ста њу у Бе о гра ду, а пред сед ник угар ске вла де му је ре као да но та 

у на ста ја њу у не ким тач ка ма угро жа ва су ве ре ни тет Ср би је, због че га 

је он у том об ли ку не по др жа ва.8 

Тај на црт је, ме ђу тим, ис ти че да ље Гизл, пре тр пео ко рек ци је упра-

во у скла ду са Ти си ним же ља ма, на кон че га је но та и по ње го вом ми-

шље њу мо гла, тј. мо ра ла да бу де при хва ће на од стра не Ср би је. И дру ги 

аустриј ски и не мач ки ауто ри би ли су на слич ном ста но ви шту – 7. ју ла 

6 F.A. von Mu su lin, Das Ha us am Bal lplatz: Erin ne run gen eines Österreich-un ga-
rischen Di plo ma ten, München 1924, стр. 225.

7 Ne u es Wi e ner Tag blatt, 5. 11. 1933, АСЦГ, Фонд ЦПБ, ф 1441.

8 Гизл на во ди и да му је Ти са та да по ви ше ним гла сом ре као: „Ако краљ же ли 
рат, мо ра ће да си по тра жи дру гог ми ни стра!“ Он је на кон до тич не сед ни це 
Ми ни стар ског са ве та упу тио Фран цу Јо зе фу ме мо ран дум у ко јем је из ло жио 
сво је ста но ви ште да не мо же по др жа ти на пад на Ср би ју, јер би он из ве сно иза-
звао ме ша ње Ру си је, те „услед то га и свет ски рат“. Уме сто то га, тре ба по ве сти 
„јед ну раз бо ри ту и ак тив ну по ли ти ку на Бал ка ну“, ко ја, опет, не ће гу би ти из 
ви да упо зо ре ња Ге не рал шта ба да ће са чи сто вој ног аспек та рат ни по ход на 
Бал ка ну има ти сла би је из гле де на успех што се бу де ви ше од ла гао. По но вио 
је и да се „Ср би ји мо ра да ти мо гућ ност да из бег не рат, на рав но по це ну вр ло 
те шког ди пло мат ског по ра за“, а да јој зах те ве тре ба уру чи ти у од ме ре ном, 
а не пре те ћем то ну, што ће по вољ но ути ца ти на др жа ње Ру си је, Ве ли ке Бри-
та ни је и бал кан ских др жа ва. R.V. Si ton-Vot son, н. д., стр. 135. 
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се са мо нео ба ве зно рас пра вља ло о оно ме што ће се тра жи ти од Ср би-
је, а Ул ти ма тум у свом ко нач ном об ли ку ни је на стао с ци љем да бу де 
од би јен, по што су „са др жа ни усло ви из гле да ли као оно нај ма ње што је 
по треб но да би се Аустри ја оси гу ра ла од срп ских прет њи“.9

Дру го ва жно пи та ње, за Не мач ку и нај ва жни је, од но си ло се на 
њену ве зу са Ул ти ма ту мом. У Бер ли ну је у ју лу 1914, бар на јав ном ни-
воу, де мон стри ра на из ве сна уз др жа ност и у осно ви би ло за у зе то гле-
ди ште да је на ста ла кри за „ствар Аустри је“. Је ди ни са вет ко ји је офи-
ци јел ним пу тем сти гао у Беч био је тај да се, пре од ре ђе ног исту па ња 
пре ма Ср би ји, у ци љу ин фор ми са ња европ ске јав но сти са ста ви је дан 
при каз глав них цр та „ве ли ко срп ске аги та ци је“. Ме ђу тим, још за вре ме 
ра та, у јав ном мње њу зе ма ља Ан тан те се го во ри ло да је Не мач ка зна ла 
за на ме ру Аустро у гар ске да Ср би ји упу ти Ул ти ма тум, да је то у тај но-
сти одо бри ла, али и ви ше од то га – да је би ла укљу че на у са ста вља ње 
Ул ти ма ту ма и чак за слу жна за ње гов груб тон; на кра ју, да он пред ста-
вља „је дан у Бер ли ну сми шље ни, у Бе чу спро ве де ни пуч“.10 

На Вер сај ској кон фе рен ци ји се на том тра гу ци ти рао ба вар ски 
пред став ник у Бер ли ну гроф Фон Лер хен фелд, ко ји је у из ве шта ју сво-
јим над ре ђе ним у Мин хе ну 18. ју ла 1914. пи сао да су Ул ти ма тум у тим 
да ни ма за јед нич ки ре ша ва ле аустриј ска и не мач ка вла да и да је и јед ној 
и дру гој би ло ја сно ко је су по сле ди це тог ко ра ка, од но сно да из Ул ти-
ма ту ма про ис ти че рат. Зах те ви ко ји су ста вље ни пред Ср би ју, сто ји на 
истом ме сту, „не спо ји ви су са до сто јан ством јед не не за ви сне др жа ве“ 
и Не мач ка стра ху је је ди но да се Аустро у гар ска у по след њем тре нут ку 
не по ко ле ба и не устук не, а да Ср би ја на са вет Ен гле ске и Фран цу ске 
не по пу сти пред при ти ском. „Вла да у Бер ли ну, ме ђу тим, са да сма тра 
рат нео п ход ним“, не дво сми сле но је ис ти цао Лер хен фелд и по том под-
вла чи ли са ве знич ки пред став ни ци у Вер са ју.11

Са не мач ке стра не се, пре све га, оспо ра ва ла аутен тич ност овог 
до ку мен та. Твр ди ло са да он у об ли ку у ко јем је фи гу ри рао на Кон-
фе рен ци ји ми ра пред ста вља фал си фи кат ис так ну тог со ци јал де мо кра-
те Кур та Ајз не ра, пр вог по сле рат ног ба вар ског пре ми је ра. Ајз нер је 
у ве зи са пи та њем кри ви це при па дао ма њин ском јав ном ми шље њу 
у Не мач кој, као од го вор не за рат сма трао је пру ску вој но-по ли тич ку 
и еко ном ску ели ту, а у при лог свом ста но ви шту пред у зео об ја вљи ва ње 

из ве сног бро ја до ку ме на та ба вар ских над ле шта ва у Бер ли ну из ле та 

9 A. von We ge rer, Die Wi der le gung der Ver sa il ler Kri egsschul dthe se, Die Kri egsschul-
dfra ge, 1 (1928), стр. 22; R. Go oss, Das Wi e ner Ka bi nett und die Ent ste hung des 
Wel tkri e ges, Wi en 1919, стр. 93.

10 E. Ka bisch, Die fe in dlic he Kri egsschul dpro pa gan da während des Wel tkri e ges, Die 
Kri egsschul dfra ge, 11 (1928), стр. 955.

11 A. von We ge rer, н. д., стр. 14.
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1914. Та ква ак тив ност је, ме ђу тим, има ла број не про тив ни ке – Ајз не-

ро ва от кри ћа су про гла ша ва на за фал си фи ка те, па је та ко и за спор ни 

акт твр ђе но да, услед знат них ре ду ко ва ња и из о ста вља ња, од у да ра од 

ори ги на ла и да, уз то, ни не по ти че од гро фа Лер хен фел да, већ од јед-

ног ни жег чи нов ни ка ба вар ског по слан ства у Бер ли ну. 

Не ги ра ња оп ту жу ју ћих на во да из ње го вог са др жа ја ла тио се пре 

свих шеф Цен тра за ис тра жи ва ње узрокâ ра та Ал фред Ве ге рер. Не-

мач ка је, ка ко он ис ти че, би ла упо зна та са глав ним тен ден ци ја ма Ул-

ти ма ту ма, али су од лу ка да се по сег не за њим и, што је по себ но бит но, 

ње гов је зич ки оквир би ли „ис кљу чи ви про дукт беч ког ка би не та“; о са-

мом са др жа ју су, уоста лом, ни шта ма ње од Не мач ке прет ход но би ле 

оба ве ште не и ен гле ска и фран цу ска вла да. И рат ни кан це лар Ја гов је 

још 1916. из ја вио да ни је имао ни ка кву уло гу у при пре ми Ул ти ма ту ма 

и да га је пр ви пут ви део ве че пре не го што ће би ти уру чен у Бе о гра ду, 

ка да је би ло ка сно за ма ка кве евен ту ал не ин тер вен ци је: „Све што смо 

ми ура ди ли би ло је то да Аустри ју уве ри мо ка ко же ли мо да јој бу де мо 

пот по ра у по ку ша ју да ка зни Ср би ју.“12 

Али је ово, опет, зна чи ло да су Аустри ји оста вље не од ре ше не руке 

у том суд бо но сном тре нут ку и да то „блан ко пу но моћ је“ за рат нич ке 

на ме ре на Бал ка ну, што је на дру гој стра ни озна ча ва но као ни шта мање 

оп те ре ћу ју ће, тј. као „отво ре но при зна ње не мач ке во ље за ра том“, бу-

ду ћи да се зна ло да Ру си ја не ће до зво ли ти вој но по ко ра ва ње Ср би је 

и да, у од но су на ту чи ње ни цу, пи та ње да ли је Не мач ка би ла уме ша на 

у ре ди го ва ње Ул ти ма ту ма и ни је од кључ ног зна ча ја.13 Као од го вор на 

овај аргу мент и исто вре ме но на те шку оп ту жбу из Лер хен фел до вог до-

ку мен та о убе ђе њу не мач ког вр ха у нео п ход ност ра та слу жи ла је по сле 

1918. те за о те жњи Не мач ке ка „ло ка ли зо ва њу ра та“. Пре ма њој је вла-

да у Бер ли ну сва ка ко сма тра ла нео п ход ним аустриј ски рат ни на ступ 

пре ма Ср би ји, али уз огра ду да рат оста не огра ни чен на те две зе мље. 

12 Ја гов је овим ре чи ма за пра во ре а го вао на јед ну из ја ву гро фа Ти се из исте го-
ди не, ка да је на пи та ње да ли је о Ул ти ма ту му раз го ва рао са не мач ким зва-
нич ни ци ма ре као: „Ако не ко има ве о ма бли ског и ја ког при ја те ља, а на ла зи 
се у по зи ци ји да на пра ви ко рак од суд бо но сног зна ча ја – да ли хо ће или не ће 
да це лу ту ма те ри ју рас пра ви са сво јим при ја те љем, и ко нач но, свом при ја-
те љу ка же шта је од лу чио да ура ди.“ E. Ka bisch, н. д., стр. 958. 

13 Та кво ми шље ње је на ро чи то за сту пао бри тан ски исто ри чар и пу бли ци ста Си-
тон-Вот сон, ко ји је и пре ра та био ан га жо ван на пру жа њу по др шке те жња ма 
Ју жних Сло ве на у Аустро у гар ској. Он ис ти че ка ко је не мач ки врх пр о пу стио 
да се су прот ста ви Бер хтол до вом рат ном пла ну у тре нут ку ка да је он, по ред 
оста лог и због ста ва Ти се, био спре ман да при хва ти са ве те из Бер ли на, што је 
„од огром не ва жно сти за це ло пи та ње од го вор но сти“. Исто вре ме но, кан це лар 
Ја гов је лич но сма трао да се аустриј ским зах те ви ма по по тре би мо же да ти 
и ка рак тер ул ти ма ту ма. R.V. Si ton-Vot son, н. д., стр. 135. 
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Ве ге рер твр ди да је то би ло из ри чи то ис так ну то и у „пра вом“ из-

ве шта ју ба вар ског по слан ства, где се та ко ђе обра зла га ло да ће за мо-

гућ ност ло ка ли зо ва ња ра та пре суд но би ти др жа ње Ру си је: „Ако Ру си ја 

не же ли по сва ку це ну рат пр о тив Аустри је и Не мач ке, она вр ло ла ко 

– и то је по вољ ност са да шње си ту а ци је – мо же да оста не не ак тив на 

и пред Ср би ма се по зо ве на то да ме то де њи хо ве бор бе ко је се ба зи ра-

ју на ба ца њу бом би и пу ца њу из ре вол ве ра, не одо бра ва исто оно ли ко 

ко ли ко и оста ле ци ви ли зо ва не зе мље. То на ро чи то, све док Аустри ја 

не до во ди у пи та ње на ци о нал ну са мо стал ност Ср би је...“14 

Исто вре ме но, Ру си ја ће уто ли ко пре оста ти мир на што Аустри ја 

на сту пи од луч ни је и што не мач ка по др шка при то ме бу де енер гич ни-

ја. Да ље, у Бер ли ну је вла да ло уве ре ње ка ко Ен гле ска не ће спре ча ва ти 

Аустро у гар ску да из рав на ра чу не са Ср би јом и ка ко ни њој, ни Фран цу-

ској у том тре нут ку ни је по же љан кон фликт оп ште е вроп ских раз ме ра, 

због че га ће „у ми ров ном ду ху“ де ло ва ти на Ру си ју, на кра ју кра је ва, да 

„бле фи ра ње пред ста вља је дан од оми ље них ре кви зи та ру ске по ли ти-

ке и да Рус, исти на, ра до пре ти ма чем, али га у од лу чу ју ћем мо мен ту 

не ра до из вла чи за не ког дру гог“.15 

Све то, пре ма Ве ге ре ру, го во ри ка ко не мач ки врх ни је сма трао 

да Ул ти ма тум ну жно за со бом по вла чи свет ски рат. Ипак, ни је спо рио 

да би при ста ја ње Ср би је на усло ве из Ул ти ма ту ма за Не мач ку био не-

по же љан ис ход, твр дио је са мо да је пре те ра но ре ћи да је то би ла „је-

ди на стреп ња не мач ке вла де“, ка ко је би ло из не то у Вер са ју, и да се 

у спор ном па пи ру са мо оце њи ва ло да би чел ни ци ма у Бер ли ну „би ло 

дра же ако се са ак ци јом пр о тив Ср би је не би та ко ду го че ка ло и срп-

ској вла ди оста ви ло вре ме на да не где под ру ско-фран цу ским при ти-

ском са ма по ну ди за до во ље ње.16

III

Ул ти ма тум је у свом ко нач ном об ли ку го во рио о по сто ја њу „ши-

ро ког суб вер зив ног по кре та про тив те ри то ри јал ног ин те гри те та Мо-

нар хи је“ пра ће ног про па ган дом у про све ти и штам пи, као и о укљу че-

но сти мно гих офи ци ра и др жав них чи нов ни ка у те ак тив но сти. Из ме ђу 

тог по кре та и уби ства Фран ца Фер ди нан да ус по ста вља ла се ди рект на 

веза.17 Кон крет ни зах те ви су би ли по ре ђа ни у де сет та ча ка и од но си-

14 A. von We ge rer, Die Wi der le gung der Ver sa il ler Kri egsschul dthe se, ..., стр. 17.

15 Исто, стр. 18.

16 Исто, стр. 17.

17 У рад ним на цр ти ма је сте пен од го вор но сти Ср би је за атен тат озна ча ван као 
„са у че сни штво“, па за тим на кон ко рек ци је ба ро на Му су ли на као „мо рал но 
са у че сни штво“. Пр во бит но је би ла за сту пље на и фор му ла ци ја „ве ли ко срп ски 



Hereticus, 1–2/2015 Велибор Буха

342

ли су се на енер гич но су зби ја ње свих ви до ва по ме ну тог „по кре та“ и 

„про па ган де“, тј. на спре ча ва ње ан ти а у стриј ских тен ден ци ја у штам пи, 

у школ ској на ста ви и у ра ду на ци о нал них удру же ња, по пут „На род не 

од бра не“, ко ја је од мах мо ра ла да бу де рас фор ми ра на. 

Та ко ђе се на ла га ло по кре та ње суд ског по ступ ка про тив ли ца уме-

ша них у атен тат, пр вен стве но про тив ма јо ра Во је Тан ко си ћа и чи нов-

ни ка Ми ла на Ци га но ви ћа. На кра ју, зах те ва ла се „са рад ња у Ср би ји“ 

аустро у гар ских ор га на при из вр ше њу свих ових ме ра. Срп ска вла да је 

о овим усло ви ма има ла да се из ја сни у ро ку од 48 са ти, а сво је по ви-

но ва ње је сим бо лич ки тре ба ло да под ву че фор мал ном из ја вом осу де 

ан ти а у стриј ских ак тив но сти ко ја би се об ја ви ла у слу жбе ном гла си лу 

и исто вре ме но као кра ље ва на ред ба упу ти ла вој сци.

O ак ту са ова квим са др жа јем не по вољ но се из ра зи ло не са мо 

јав но мње ње у зе мља ма Ан тан те, не го чак и ме ро дав ни кру го ви у Бер-

ли ну. У Ми ни стар ству ино стра них по сло ва, где је аустриј ска но та при-

спе ла 22. ју ла, дан ра ни је не го што ће би ти уру че на Ср би ји, ста ја ло 

се под ути ском ње не оштри не. Ја гов, та да се кре тар у Ми ни стар ству, 

го во рио је то ком кон сул та ци ја са стра ним по сла ни ци ма да но та „као 

ди пло мат ски до ку мент има ве ли ких ма на“ и да „има гре шку да ру ши 

све мо сто ве за со бом“. У сво јим ка сни јим ана ли за ма Ја гов је чак пи-

сао да му је Ул ти ма тум у ко нач ном об ли ку под нет та ко ка сно да не 

би био у мо гућ но сти да за у зме би ло ка кав став пре ма ње му и ре а гу је 

у скла ду с тим.18 

Та да шњи не мач ки по сла ник у Бе о гра ду Фон Гри зин гер у сво јим 

се ћа њи ма на да не Јул ске кри зе освр ће се на уз бу ђе ње ко је је аустриј ски 

акт иза звао у це лој Евро пи, из ба цив ши на ви де ло знат не су прот но сти 

ме ђу Ве ли ким си ла ма. Ка ко на во ди, „аустро у гар ски ко рак, за ми шљен 

као ка зна за не сум њи во пре тр пље но не по чин ство и оси гу ра ње за бу-

дућ ност, усле дио је са та ко ма ло др жав нич ког про ми шља ња и јед ном 

та ко без об зир ном ре ше но шћу да су од по чет ка мо ра ле да му не до ста ју 

сим па ти је све та. Ни ка кво чу до што је та ко ла ко ус пе ло да се Ул ти ма тум 

пред ста ви као бру тал ни на сил нич ки акт над моћ не ве ли ке си ле над сво-

јим сла бим су се дом ко ја је грам зи во пру жи ла ру ку на срп ски по сед.“19 

Уз све ова кве кри тич ке гла со ве, те мељ ни аустро-не мач ки став 

у кон тек сту пи та ња рат не кри ви це био је ипак, као што је ре че но, да 

су штин ско зна че ње Ул ти ма ту ма ни је био рат, на ро чи то не онај ко ји би 

пре ма шио бал кан ске окви ре, као и да, су прот но оце ни Кон фе рен ци је 

по крет“, што је та ко ђе Му су лин пре пра вио у „по крет усме рен про тив Мо нар-
хи је и ње ног ин те гри те та“. R. Go oss, н. д., стр. 96–99.

18 R.V. Si ton-Vot son, н. д., стр. 185.

19 R. von Gri e sin ger, Kri tische Ta ge in Ser bien, Ber li ner Mo nats hef te, 9 (1930), стр. 838.
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ми ра, та кво ње го во до жи вља ва ње ни је пре о вла да ло већ и ме ђу са вре-

ме ни ци ма. Не спо ре ћи да је Ул ти ма тум „сву да оста вио је дан ду бок 

ути сак и Евро пу ста вио у ста ње нај ви ше на пе то сти“, Ве ге рер ис ти че 

да је у ње ном јав ном мње њу би ло и зна чај них сим па ти ја за аустриј ске 

зах те ве. Ра ди ло се о пи са њу де ла бри тан ске штам пе, ко ја је сма тра ла 

да су зах те ви ле ги тим ни, а где се мо гло про чи та ти и да Бе о град пред-

ста вља „ра сад ник за за ве ре про тив ми ра су сед не др жа ве“, те је сто га 

„оба ве за срп ске вла де не са мо да се дис тан ци ра од та квих ма хи на ци-

ја, већ и да им ус кра ти за шти ту сво је ју рис дик ци је“. Или, исто та ко: 

„Аустриј ски зах те ви не са др же ни шта што би би ло истин ски не под но-

шљи во [...] Ср би ја би учи ни ла нај бо ље ако се промпт но по ко ри. Пре-

го во ри мо гу да до ђу ка сни је.“20

Осим са мих зах те ва, спо ран је био и ве о ма кра так рок од ре ђен 

за њи хо во при хва та ње или од би ја ње. У Вер са ју је би ло кон ста то ва но 

да је Ср би ји оста вље но ма ло вре ме на за до но ше ње „нај те же од лу ке 

у сво јој исто ри ји“ и да је Аустри ја од би ла пред ло ге за ње го во про ду-

же ње. Не мач ка је исто вре ме но би ла оп ту же на да се ни је при дру жи ла 

ру ско-бри тан ској ди пло мат ској ини ци ја ти ви ко ја је ишла за тим ци-

љем. Ру ски ми ни стар ино стра них де ла Са зо нов, на и ме, по што је 24. 

ју ла 1914. до шао у по сед Ул ти ма ту ма, по звао је ка би не те Ве ли ких си ла 

да за јед но на сту пе у на ста лој де ли кат ној си ту а ци ји и у Бе чу за тра же 

про ду же ње ро ка за срп ски од го вор. За то до дат но вре ме би и европ ске 

си ле би ле у мо гућ но сти да за у зму став и ако се уве ре у оправ да ност 

по ста вље них зах те ва, пре ма Ср би ји пре ду зму аде кват ну ак ци ју. 

Ње гов бри тан ски ко ле га Едвард Греј исто вре ме но је у раз го во ру 

са не мач ким ам ба са до ром у Лон до ну кне зом Лих нов ским пред ло жио 

да се Не мач ка и Ен гле ска по себ но ан га жу ју на том пла ну, ве ру ју ћи да 

би њи хов за јед нич ки де марш у Бе чу имао нај бо ље из гле де на успех. 

Аустро у гар ска је, ме ђу тим, це лу Јул ску кри зу од по чет ка сма тра ла за 

ствар ко ја се ти че ис кљу чи во ње са ме и Ср би је, па је и Ул ти ма тум дру-

гим зе мља ма пре до чен са мо ра ди ин фор ма ци је и у ду ху ме ђу на род не 

уч ти во сти. Има ју ћи по др шку за то ста но ви ште и од стра не Не мач ке, 

гроф Бер хтолд и ње го ви са рад ни ци ни су хте ли да чу ју ни за ка кво про-

ду же ње по ста вље ног ро ка.21 

Не не ги ра ју ћи те чи ње ни це, Ал фред фон Ве ге рер обра зла же да се 

са вре мен ске дис тан це мо же кон ста то ва ти ка ко би про лон ги ра ње ро ка 

са мо по ја ча ло „не по пу стљи во др жа ње Ср би је“, док би се срп ска вла да 

ве ро ват но без у слов но пот чи ни ла да је Ул ти ма тум био још кра ће оро чен 

и уру чен не ко ли ко да на ра ни је. У пре го во ри ма ко ји би усле ди ли Ср би ја 

20 A. von We ge rer, Die Wi der le gung der Ver sa il ler Kri egsschul dthe se, ..., стр. 22.

21 R. Go oss, н. д., стр. 157.
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би оства ри ла убла жа ва ње нај о штри јих од ред би, Аустро у гар ска би по-
сти гла нео п ход ни ди пло мат ски успех, а европ ски мир би био спа сен. 

Што се ти че уло ге Не мач ке у на по ри ма око про ду же ња ро ка, 
шеф Цен тра за ис тра жи ва ње узрокâ ра та на во ди да се вла да у Бер ли ну 
уз др жа ла од за у зи ма ња чвр стог ста ва о том пи та њу и са мо из ра жа ва-
ла бо ја зан да су сви пред ло зи с тим ци љем сти гли пре ка сно. Он, ипак, 
до пу шта да, иако је пред лог Едвар да Гре ја „на ко рек тан на чин“ про-
сле ђен у Беч, Не мач ка тој ини ци ја ти ви ни је при да ва ла од го ва ра ју ћи 
зна чај, па, сум ња ју ћи у ње но оства ре ње, у сво јој по сред нич кој уло зи 
ни је по сту па ла на нај а жур ни ји на чин. Из са мих из во ра се, на по ми ње, 
не мо же утвр ди ти ко ли ко су се чел ни ци у Бер ли ну лич но сла га ли са 
тра же њи ма да се про ду жи вре мен ски рок од ре ђен за срп ски од го вор 
на Ул ти ма тум.22 

IV

Пре при ка за ту ма че ња од го во ра срп ске вла де на Ул ти ма тум, тре ба 
пре све га ис та ћи да он, су прот но увре же ној пред ста ви у ко лек тив ном 
пам ће њу, али и по је ди ној ли те ра ту ри, ни је зна чио ње го во од би ја ње, 
у сва ком слу ча ју не у нај ве ћој ме ри. Же ља да се, ка ко је би ло ис так-
ну то већ у уво ду, „укло ни сва ки не спо ра зум ко ји би мо гао да по му ти 
до бре су сед не од но се с Аустро у гар ском“ мо же да се узме као иде ја во-
ди ља це лог ак та, па је у скла ду с тим би ло при хва ће но 7 од 10 усло ва 
из аустриј ске но те, укљу чу ју ћи и ја сно из ра же ну спрем ност да бу де 
из ру чен сва ки срп ски др жа вља нин ко јем се до ка же уме ша ност у атен-
тат, „без об зи ра на ње гов чин и ње го во зва ње“. Ре зер ва је ис по ље на 
пре ма зах те ву за ка жња ва ње ан ти а у стриј ског пи са ња штам пе, уз по-
зи ва ње на устав не га ран ци је сло бо де штам пе, али и обе ћа ње да ће се 
у нај кра ћем ро ку из вр ши ти из ме на од но сне за кон ске ре гу ла ти ве ко ја 
ће омо гу ћи ти санк ци о ни са ње пи са них на па да „на те ри то ри јал ни ин-
те гри тет Аустро у гар ске“. 

Исто та ко је на ја вље но да ће зах тев за аустро у гар ским уче шћем 
у оп штој ис тра зи свих на вод них ак тив но сти упе ре них про тив су сед не 
Мо нар хи је би ти при хва ћен у ме ри у ко јој се сла же са ме ђу на род ним 
пра вом. Без ре зер ве је од би је но је ди но тра же ње да аустриј ски слу жбе-
ни ци бу ду укљу че ни у ис тра жне рад ње у ве зи са са мим атен та том, јер 
би то пред ста вља ло „по вре ду Уста ва и Кри вич ног за ко ни ка“. Та кав од-
го вор је у Бе чу, као што је по зна то, оце њен као не га ти ван, усле дио је 
пре кид ди пло мат ских од но са, а по том и об ја ва ра та.

Ка рак те ри стич но је, ме ђу тим, да је у Не мач кој срп ски акт у пр ви 

мах до жи вљен као ви ше не го за до во ља ва ју ћи. То је на ро чи то био ути сак 

22 A. von We ge rer, Die Wi der le gung der Ver sa il ler Kri egsschul dthe se, ..., стр. 26. 
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ца ра Вил хел ма II, ко ји га је ви део као „ка пи ту ла ци ју об ја вље ну ur bi et 

or bi, на кон ко је от па да сва ки раз лог за ра то ва ње“ и на свој при ме рак 

ак та та ко ђе за пи сао: „Бри љан тан под виг за пе ри од од 48 ча со ва, ви ше 

не го што се мо гло оче ки ва ти. [...] На кон не чег ова квог ја ни кад не бих 

на ре ђи вао мо би ли за ци ју.“ На по ми њао је, исти на, да су Ср би „ори јен-

тал ци и сто га ла жљи ви, пре вр тљи ви и мај сто ри у оду го вла че њу“, па 

ће за ис пу ње ње све га што је обе ћа но као јам ство ипак би ти по треб на 

„из ве сна упо тре ба си ле“.23 

Слич ну оце ну срп ског од го во ра дао је, и то на кон ра та, још је дан 

не мач ки ак тер исто ри је, кан це лар из вре ме на пр ве де це ни је ХХ ве ка 

кнез Би лов. У бер лин ској штам пи су се, на и ме, од мах по Би ло вље вој 

смр ти 1929, по ја ви ли ње го ви по гле ди на по че так ра та, где је кри тич ки 

саглéдао др жа ње не мач ких др жав ни ка у Јул ској кри зи. Бив ши кан це-

лар је ту из ла гао и шта би он учи нио да се у то до ба на ла зио на че лу 

вла де, па је та ко ис ти цао да Аустри ји не би из дао „блан ко пу но моћ-

је“ за њен по сту пак пре ма Ср би ји, већ би зах те вао бла го вре ме ни увид 

у Ул ти ма тум и по том од луч но сто пи рао да љу ак ци ју са аустриј ске стра не. 

Би лов да ље на во ди да је Ср би ја за пра во по зи тив но од го во ри ла 

на Ул ти ма тум и обра зла же: „Ја не бих ни кад и ни у ко јим окол но сти-

ма до зво лио Аустри јан ци ма да на кон ужур ба ног раз ма тра ња срп ског 

од го во ра овај про гла се за не до во љан, пре ки ну ди пло мат ске од но се са 

Ср би јом и от поч ну вој ну ак ци ју. Ср би ја је би ла при хва ти ла ско ро све 

аустриј ске зах те ве. Ми смо то мо ра ли да при зна мо, уз за хвал ност за 

му дре ми ров не на по ре свих си ла и до бру во љу Ср ба, те да исто вре ме-

но пред ло жи мо да два још не при хва ће на (вр ло ду би о зна) аустриј ска 

зах те ва тре ба про сле ди ти на ана ли зу и од лу чи ва ње Ха шком три бу на-

лу.“ Oн би, да ље, без кон сул то ва ња са Бе чом, у име Цен трал них си ла 

из ра зио за до вољ ство срп ским од го во ром и тим ши ро ко гру дим ге стом 

им при ба вио сим па ти је свет ске јав но сти, што би, уз „те жак ша мар за-

ле пљен Ср би ма“, отво ри ло пут за из ла зак из кри зе.24 

Нео че ки ва но не по во љан суд о аустриј ској ре ак ци ји на срп ски 

од го вор дао је на кнад но и по сла ник Фон Гри зин гер. Он се ни је ли био 

да у сво јим по сле рат ним успо ме на ма на пи ше да је у не мач ком по слан-

ству у Бе о гра ду на кон те мељ не ана ли зе при сти глог срп ског до ку мен та 

вла да ло не по де ље но уве ре ње да је њи хов аустриј ски ко ле га ба рон Гизл 

„пре на глио са сво јим од ла ском из Ср би је“. Гри зин гер иде и да ље од 

23 R.V. Si ton-Vot son, н. д., стр. 185. Вил хелм је у том сми слу пред ла гао „при вре-
ме ну оку па ци ју јед ног де ла Ср би је, баш као што смо ми др жа ли на ше тру пе 
у Фран цу ској 1871, док нам ни су ис пла ће не ми ли јар де“. 

24 F. Thim me, Was Fürst Bülow im Som mer 1914 ge tan hätte, Ber li ner Mo nats hef te, 
2 (1930), стр. 173–174.
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то га, па на ста вља: „На ма сви ма је до бра во ља Ср би је из гле да ла вр ло 

ве ли ка, а рок ко ји је се би наш аустро у гар ски ко ле га узео за про у ча ва-

ње да тог му од го во ра не сра змер но кра так. Сви смо би ли ми шље ња да 

би код нас то ду же тра ја ло и већ та да ни смо мо гли да се от ме мо ути-

ску да је он од по чет ка био ин стру и сан да, уко ли ко Ул ти ма тум не бу де 

та ко ре ћи глат ко усво јен, јед но став но от пу ту је.“25

До ми нант ни не мач ки суд о срп ском од го во ру да ли су, ипак, са-

рад ни ци Цен тра за ис тра жи ва ње узрокâ ра та, де лу ју ћи стрикт но у кон-

тек сту пи та ња рат не кри ви це, а он већ ни је био у са гла сно сти са го ре 

на ве де ним ста во ви ма. Ал фред Ве ге рер, за раз ли ку од сво јих не ка да-

шњих во ђа, ни је у ње му ви део су штин ско из ла же ње у су срет во љи Бе ча: 

„Што се ти че од би ја ња Ул ти ма ту ма, мо ра мо по себ но на гла си ти да су 

оба аустриј ска зах те ва ко је је Ср би ја од ба ци ла, са рад ња аустро у гар-

ских ор га на при гу ше њу ан ти а у стриј ског по кре та у Ср би ји и зах тев 

за уче шћем аустриј ских де ле га та у ис тра зи уби ства у Са ра је ву, би ла 

те мељ на. На ро чи то је од би ја ње по след ње тач ке Аустри ји прак тич но 

од у зе ло мо гућ ност да от кри је бе о град ску за ве ру. А на то се до ла зи ло, 

уко ли ко је Двој на Мо нар хи ја у бу дућ но сти же ле ла да има мир.“26 Исто 

та ко, ни пред лог са др жан та ко ђе у од го во ру на Ул ти ма тум – на и ме, да 

о на ста лом спо ру у крај њем слу ча ју од лу ку до не се Ме ђу на род ни суд 

у Ха гу – ни је био при хва тљив. Ха шки ор ган не би био у по зи ци ји да 

де лу је до вољ но ак тив но, а да би ис тра га би ла де ло твор на, би ло је нео-

п ход но ан га жо ва ње чи ни ла ца ко ји би не по сред но ути ца ли на њен ток, 

„с об зи ром на то да је с аустриј ске стра не уме ша ност срп ске вла де од 

по чет ка ис прав но на слу ћи ва на“.27 

Пост хум но из ло же но ста но ви ште кне за Би ло ва оштро је кри ти-

ко вао, ме ђу оста лим, при ре ђи вач из да ња не мач ких пред рат них до ку-

ме на та, исто ри чар Фри дрих Ти ме. Осла ња ју ћи се на по зна ва ње до ма ће 

из вор не гра ђе, Ти ме не ула зи то ли ко у оце не срп ског од го во ра на Ул-

ти ма тум ко ли ко у ис пи ти ва ње Би ло вље ве искре но сти и до след но сти, 

и то на осно ву ње го вог др жа ња као кан це ла ра то ком Анек си о не кри зе 

1908, ко ја је умно го ме пред ста вља ла „фор мал ни пре се дан“ за оно што 

се на ре ла ци ји из ме ђу Аустро у гар ске и Ср би је зби ва ло у ју лу 1914. Тада 

је, под се ћа, тра же на не мач ка по др шка за пла но ве ко ји ни су об у хва-

та ли са мо анек си ју Бо сне и Хер це го ви не, не го у пер спек ти ви и по де-

лу и прак тич но уни ште ње Ср би је, а би ло је ја сно да се та кви про јек ти 

не мо гу спро ве сти у де ло без озбиљ них ме ђу на род них ком пли ка ци ја, 

па и рат ног кон флик та не са гле ди вих раз ме ра. Би лов, ме ђу тим, ни је 

25 R. von Gri e sin ger, Kri tische Ta ge in Ser bien, ..., стр. 839.

26 A. von We ge rer, Die Wi der le gung der Ver sa il ler Kri egsschul dthe se, ..., стр. 31.

27 Исто, стр. 31.



Ултиматум из 1914. у немачком и аустријском тумачењу кривице ...

347

ис по љио ни ка кву ре зер ву пре ма њи ма и то ком кри зе на про тив сле ди 

соп стве ну па ро лу да се аустриј ским же ља ма не тре ба су прот ста вља-

ти, на ро чи то у бал кан ским пи та њи ма ко је Беч бо ље по зна је и где има 

ди рект ни је ин те ре се од Бер ли на. 

Та кав став био је иза зван стра хом да би све осим нео гра ни че не 

по др шке до ве ло до ве о ма не по жељ ног уда ља ва ња Аустро у гар ске од Не-

мач ке – у том кон тек сту ци ти ра на ме ста из Би ло вље ве ко ре спон ден ци је 

све до чи ла су да ни шта ни је при го ва рао ни ме га ло ман ским пла но ви ма 

о по де ли Ср би је из ме ђу Аустро у гар ске и Бу гар ске, или чак ње ном при-

па ја њу без остат ка Ду нав ској Мо нар хи ји. Ти ме се сто га пи та ко ли ко 

је ве ро ват но „да би тај исти кнез Би лов у ег зи стен ци јал ној кри зи Хаб-

збур шке Мо нар хи је, по кре ну тој уби ством пре сто ло на след ни ка, мо гао 

да се об у зда пред са ве зни ком ко ји се са да, тра же ћи нај хит ни ју по моћ, 

гро зни ча во обра тио Бер ли ну и у слу ча ју да бу де од би јен сва ка ко имао 

ве ћи по вод да на пра ви от клон од Не мач ке не го 1908“.28 За не мач ког 

исто ри ча ра не по сто ји ни нај ма ња сум ња да је од го вор на ово пи та ње 

не га ти ван, од но сно да би Би лов, су прот но оно ме што је на пи сао, и у 

ју лу 1914. енер гич но стао иза сва ког по те за Аустро у гар ске, као што 

је чи нио то ком Aнексионе кри зе, ка да је на кра ју до дат ним по ли тич-

ким при ти ском на Ру си ју и Ср би ју, уз прет њу упо тре бом си ле, за пра во 

и пре су дио њен ис ход у ко рист свог пр вог са ве зни ка.29

У из ве шта ју вер сај ске Ко ми си је би ло је у ве зи са срп ским ста вом 

пре ма Ул ти ма ту му, осим кон ста та ци је да је Ср би ја у осно ви по пу сти-

ла под при ти ском, ис так ну то и да се то де си ло су прот но оче ки ва њи ма 

и на да ма Не мач ке и Аустро у гар ске. И док су у Цен тру за ис тра жи ва ње 

узрокâ ра та по на вља ли да су зва нич ни ци у Бе чу и Бер ли ну упра во на 

ба зи до та да шњих ис ку ста ва са срп ском по ли ти ком те шко мо гли оче-

ки ва ти да ће би ти при хва ће ни сви зах те ви, али да Ул ти ма тум ни је са-

ста вљен с ци љем да бу де од би јен, оп ту жбе да је ода сла на но та тре ба ло 

да по слу жи као из го вор за рат би ле су пот кре пље не и јед ним от кри ћем 

из беч ких ар хи ва. Реч је о на цр ту беч ког про фе со ра пра ва Алек сан дра 

Хол да, ура ђе ног за по тре бе Ми ни стар ства ино стра них по сло ва 25. ју ла 

1914, тј. упра во на дан ка да је ис ти цао рок по ста вљен у Ул ти ма ту му. 

28 F. Thim me, Was Fürst Bülow im Som mer 1914 ge tan hätte, ..., стр. 177–179.

29 Ти ме је мо ти ве кне за Би ло ва за спор не ста во ве на ла зио у кри ти ка ма ко је су на 
ра чун ње го ве исто риј ске уло ге из ри ца ли и мно ги бив ши не мач ки зва нич ни ци 
и исто ри ча ри, ме ђу њи ма и он сâм. Из њи хо вог кру га се, на и ме, ис ти ца ло да 
од го вор ност за уку пан по ли тич ки по ло жај 1914. до брим де лом сно си лич но 
Би лов, бу ду ћи да је упра во за вре ме ње го вог ру ко во ђе ња др жав ном по ли ти ком 
до шло до оку пља ња Ен гле ске, Фран цу ске и Ру си је у Ан тан ту и при бли жа ва-
ња Ита ли је том та бо ру, од но сно до кон сте ла ци је сна га ко ја је на кра ју од ве ла 
свет у рат. Исто, стр. 184. 
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У ње му су са прав ног аспек та ана ли зи ра ни мо гу ћи ис хо ди кри зе 

ко ја је до сти за ла вр ху нац, па је од мах на по чет ку на ве де но да „уко ли ко 

Ср би ја на ше зах те ве при хва ти уз фор му ли са ње би ло ка квог про те ста, 

он да из гле да пре по ру че но да се од го вор озна чи као не за до во ља ва ју ћи 

и иде са об ја вом ра та...“30 Ме ђу на бро ја ним ар гу мен ти ма за та кав по-

тез глав ни је био тај да би Ср би ја про те сту ју ћи за пра во de fac to по ву кла 

свој акт о при зна њу анек си је Бо сне и Хер це го ви не из 1909, ко јим је 

та да уте ме ље на ње на мир на ко ег зи стен ци ја са Аустро у гар ском. Хол-

дов до ку мент је, и пре не го што је 1930. об ја вљен у зва нич ној збир ци 

пред рат них аустриј ских ди пло мат ских ака та, до спео у јав ност за пад них 

зе ма ља, где је ста јао као све до чан ство да су у Бе чу спре ма ли оправ да-

ње за ула зак у рат, чак и у слу ча ју по зи тив ног од го во ра из Бе о гра да.31 

Ни је, на рав но, мо гло из о ста ти ни ту ма че ње дру ге стра не, а до-

шло је, и пре не го из Аустри је, из Не мач ке. Пре ма тим на во ди ма, 

у беч ко Ми ни стар ство ино стра них по сло ва 25. ју ла 1914. убр зо на кон 

по дне ва из Франк фур та те ле фон ским пу тем сти гла је до ја ва да ће Ср-

би ја без у слов но при хва ти ти Ул ти ма тум, али ће исто вре ме но Ве ли ким 

си ла ма уло жи ти про тест про тив ова квог по ступ ка Аустро у гар ске. Од-

мах је усле ди ло са ве то ва ње це ло куп ног по ли тич ког оде ље ња Ми ни-

стар ства о то ме шта да се ра ди ако срп ски од го вор за и ста бу де ишао 

у том прав цу, при че му је по стиг ну та са гла сност да на без у слов но при-

хва та ње зах те ва, чак и ако је про пра ће но про те стом, тре ба гле да ти као 

на за до во ља ва ју ћи од го вор и да он да не би тре ба ло пре ки да ти од но се 

са Ср би јом. Је дан при сут ни ви ши слу жбе ник ни је, ме ђу тим, де лио то 

ми шље ње, па се обра тио свом при ја те љу про фе со ру Хол ду с мол бом 

да са ста ви прав ну екс пер ти зу о пи та њу по тен ци јал ног срп ског при хва-

та ња Ул ти ма ту ма уз исто вре ме но ула га ње про те ста. 

Та ко је на стао спор ни до ку мент ко ји је по том пре до чен глав ном 
ре дак то ру Ул ти ма ту ма ба ро ну Му су ли ну. Бу ду ћи са гла сан са ста вом 
ко ји је био за у зет, Му су лин је на Хол дов на црт ста вио је дан ве ли ки знак 
пи та ња, а ни оста ли по ли тич ки ре фе рен ти ни су њи ме би ли по ко ле ба-
ни у свом ста но ви шту. Сâм гроф Бер хтолд ни кад ни је ви део до тич ни 
акт, по што се 25. ју ла на ла зио код ца ра Фран ца Јо зе фа у Ишлу. На-
по слет ку: „Ути сак ко ји је на ба зи франк фурт ске до ја ве пре о вла да вао 

30 Frank fur ter Ze i tung, 21. 2. 1931, АСЦГ, Фонд ЦПБ, ф 1441.

31 Овај акт је као ин кри ми ни шу ћи за по ли ти ку Аустро у гар ске у Јул ској кри зи 
пре свих ис ти цао већ по ме ну ти Си тон-Вот сон, др же ћи га за до каз да је у Бе чу 
по сто јао страх од евен ту ал ног срп ског при ста ја ња на усло ве из Ул ти ма ту ма 
и да се раз ма тра ло ка ко и за тај слу чај прав но обра зло жи ти већ ис пла ни ра-
ну об ја ву ра та. Ни је же лео да от кри је ка ко је до шао у ње гов по сед, на во де ћи 
са мо да га је не ко ли ко го ди на на кон ра та до био „од јед ног свог при ја те ља ди-
пло ма те“. R.V. Si ton-Vot son, н. д., стр. 192–193.
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у по ли тич ким оде ље њи ма Бал ха у спла ца, у по по днев ним са ти ма овог 

исто риј ског да на, био је тај да ће кри за би ти мир но окон ча на. Те ле фон-

ско ја вља ње Ги зла из Зе му на о пре ки ду од но са и ње го вом од ла ску, ко је 

је у Беч до шло на кон 7 са ти уве че, сто га је де ло ва ло из не на ђу ју ће.“32

По ред по ме ну те франк фурт ске до ја ве, не мач ки и аустриј ски 

ауто ри го во ре и о дру гим ве сти ма из до бро ин фор ми са них но ви нар-

ских и ди пло мат ских из во ра, ко ји су кри тич ног 25. ју ла на ја вљи ва ли 

срп ско при ста ја ње на све усло ве Ул ти ма ту ма. На кра ју се то, ипак, ни је 

до го ди ло и ту до ла зи мо на ин тер пре та ци ју уло ге Ве ли ких си ла из су-

прот ног та бо ра, од но сно оне ко ја је ви ђе на за нај бли жег срп ског са ве-

зни ка – Ру си је. По сле ра та ни је би ла об ја вље на ди пло мат ска пре пи ска 

из ме ђу Бе о гра да и Пе тро гра да, по у зда но се зна ло са мо да се ре гент 

Алек сан дар 24. ју ла обра тио ру ском ца ру мол бом за по моћ и са вет 

у на ста лим дра ма тич ним окол но сти ма, као и да је три да на ка сни је 

сти гао од го вор са охра бру ју ћом, али и не до вољ но од ре ђе ном по ру ком 

да Ру си ја не ће оста ти рав но ду шна пре ма суд би ни Ср би је. 

По сто ја ла су, ме ђу тим, по сред на све до чан ства да је Ру си ја упу-

ћи ва ла срп ску вла ду на по пу стљи вост пре ма аустро у гар ским зах те ви-

ма, и то до крај њих гра ни ца. Спе ку ли са ло се, при ме ри це, са из ве сном 

де пе шом Са зо но ва за Бе о град од истог 24. ју ла, у ко јој је чак са ве то-

ва но да се у слу ча ју аустриј ског на па да ни не пру жа от пор, већ да се 

те ри то ри ја ева ку и ше без бор бе и по том са мо обра ти апе лом Ве ли ким 

си ла ма.33 У Бе чу и Бер ли ну се, на про тив, при та квом ста њу до ку мен-

тар не гра ђе твр ди ло ка ко је Ру си ја упра во од лу чу ју ће ути ца ла да се на 

кра ју од би ју су штин ске тач ке Ул ти ма ту ма. Та кве тврд ње је пр ви из нео 

ба рон Гизл, опет ево ци ра ју ћи успо ме не из вре ме на свог слу жбо ва ња 

у Бе о гра ду. Он от кри ва ка ко је 25. ју ла око по дне ва од но ви на ра ко ји 

су прет ход но раз го ва ра ли са Ни ко лом Па ши ћем са знао да је пред сед-

ник срп ске вла де на го ве стио при хва та ње Ул ти ма ту ма, од но сно „мир-

но ре ше ње кри зе“. 

За тим на сту па пре о крет – кра љу Пе тру у по по днев ним са ти ма 

сти же те ле грам ру ског ца ра ко јим је Ср би ји по ру че но да „це ла ру ска 

си ла сто ји иза ње“. О при хва та њу Ул ти ма ту ма са да ви ше ни је би ло го-

во ра, а ре гент Алек сан дар исти те ле грам, по Ги зло вој при чи, чак од но си 

у офи цир ски клуб, где ње го во чи та ње до во ди до гла сне де мон стра ци је 

рас по ло же ња за рат.34 Не што уз др жа ни ји је био не мач ки по сла ник Гри-

зин гер, ко ји пи ше да се по у зда но мо же го во ри ти са мо о са др жа ју ца ре-

вог од го во ра ре ген ту 27. ју ла, до ку мен то ва ног у ру ској збир ци ака та, 

32 Frank fur ter Ze i tung, 21. 2. 1931.

33 R.V. Si ton-Vot son, н. д., стр. 187–188.

34 Ne u es Wi e ner Tag blatt, 5. 11. 1933. АСЦГ, Фонд ЦПБ, ф 1441.
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и да на то из ра же на и ода сла та, ус хи ће на Алек сан дро ва за хвал ност 
ја сно по ка зу је да су „и на срп ској стра ни пре ва гу од не ли они ко ји су 
од лу ци ма чем да ва ли пред ност над мир ним по рав на њем“.35 

И Ал фред Ве ге рер је, пак, ис пр ва био уз др жан пре ма овим на во-
ди ма, уви ђа ју ћи да им не до ста је до ку мен тар на по твр да и кон ста ту ју ћи 
да овом те мом услед нео бја вљи ва ња це ло ви те пре пи ске на ре ла ци ји 
Бе о град–Пе тро град пре о вла да ва ју прет по став ке. Он да је по чет ком три-
де се тих го ди на, и то са не ма лом до зом три јум фа ли зма, као про на ђе ни 
кључ за пи та ње кри ви це за рат у це ли ни, по чео да из но си исто вет ну 
вер зи ју до га ђа ја 25. ју ла 1914, на и ме да је Ру си ја прак тич но спре чи-
ла срп ску вла ду да по зи тив но од го во ри на Ул ти ма тум. Пре ма овом 
на ра ти ву, обе ћа ње без у слов не ру ске по др шке, нео п ход но да би Ср би 
сме ли да се упу сте у ору жа ну бор бу са сво јим моћ ним су се дом, у по-
чет ку је за и ста би ло из о ста ло – Ве ге рер ту апо стро фи ра и по ме ну ту 
де пе шу Са зо но ва – па је Па шић, упр кос огор че но сти вој них кру го ва 
и ње го ве ра ди кал не пар ти је са др жа јем аустриј ске но те, од лу чио да 
иза ђе у су срет усло ви ма из ње. То би тре ба ло да је са оп штио и бри-
тан ском и фран цу ском по сла ни ку у Бе о гра ду, по себ но по ме нув ши да 
ће Ср би ја при хва ти ти и уче шће аустро у гар ских ор га на у ис тра жним 
рад ња ма у ве зи са атен та том. 

Да је срп ски од го вор на кра ју за и ста фор му ли сан ова ко, на по-
ми ње Не мац, мир би био са чу ван. Али са пр вим по по днев ним са ти ма 
на сту па ру ска ин тер вен ци ја, од но сно у овом слу ча ју два те ле гра ма 
сти жу из Пе тро гра да, са сед ни це Ми ни стар ског са ве та ко јом је пред-
се да вао цар – је дан кра ћи, ко ји је пре по ру чи вао хит но про гла ше ње 
мо би ли за ци је, и дру ги, ду жи, ко ји је обе ћа вао да ле ко се жну по моћ 
у ра ту са Аустро у гар ском. Срп ска вла да на то у три са та на ре ђу је мо-
би ли за ци ју, а од го вор на Ул ти ма тум тр пи ко рек ци је у прав цу од би ја-
ња тра же ног укљу че ња Аустро у гар ске у ис тра гу атен та та и он у том 
„де ли мич но не га тив ном об ли ку“ исте ве че ри би ва пре дат аустриј ском 
по сла ни ку Ги злу.36 

Ве ге рер не на во ди чвр шће до ка зе за овај при каз од већ по ме ну тих 
но вин ских до ја ва, ба зи ра них ма хом на лич ним ути сци ма из ве шта ча из 

35 Гри зин гер на во ди и да је на осно ву лич них кон та ка та са срп ским чел ни ци-
ма у по след њим да ни ма ми ра био сте као ути сак ка ко се у вла ди ни је си гур но 
ра чу на ло са ру ском по мо ћи, сва ка ко у знат но ма њој ме ри не го у „вој нич кој 
пар ти ји оку пље ној око пре сто ло на след ни ка“. Узрок та квом ста ву мо гао је да 
бу де упра во ми сте ри о зни ру ски те ле грам – Не мац на по ми ње да ње гов до-
слов ни текст ниг де ни је об ја вљен и, су прот но Ги злу, из но си прет по став ку да 
је, уме сто ја сног обе ћа ња ула ска Ру си је у бу ду ћи срп ско–аустриј ски рат, са мо 
уоп ште но го во рио о по др шци, и то у стро го услов ној фор ми. R. von Gri e sin ger, 
Kri tische Ta ge in Ser bien, ..., стр. 844. 

36 Wi e ner Jo ur nal, 3. 7. 1931, АСЦГ, Фонд ЦПБ, ф 1441.
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Бе о гра да; твр ди, ме ђу тим, да је исти опис ка сни је усме ним пу тем по-

твр ђен и са срп ске стра не, где се чак „при том сло жно го во ри ло о два 

пе тро град ска те ле гра ма“. Са ме де пе ше су на вод но и про на ђе не при-

ли ком ула ска бу гар ских тру па у Ниш 1915, али им се по том из гу био 

траг.37 Све то је до вољ но за за кљу чак да је Ру си ја тим те ле гра ми ма на-

пра ви ла „од лу чу ју ћи ко рак у свет ски рат“, по што се Ср би ја без си гур ног 

ста вља ња у из глед ру ске по мо ћи ни кад не би усу ди ла да од би је кључ не 

тач ке Ул ти ма ту ма. Ру си ја се, пак, на тај коб ни ко рак не би од ва жи ла 

без по др шке Фран цу ске, из ра же не при ли ком до ла ска пред сед ни ка По-

ен ка реа у Пе тро град за вре ме Јул ске кри зе и по вер љи вих раз го во ра са 

ца рем и Са зо но вом, док се Ен гле ска та да још др жа ла по стра ни. 

Ве ге рер је овој те ми по све тио по себ но де ло на зва но упра во Од-

лу чу ју ћи ко рак у свет ски рат. По во дом ње го вог по ја вљи ва ња др жао је 

пре да ва ња у Не мач кој и Аустри ји про пра ће на но вин ским нат пи си ма 

о „сен за ци о нал ним от кри ћи ма о из би ја њу ра та“ ко ја у по гле ду кри ви це 

до но се пре су ду про тив цар ске Ру си је, а у ко рист Цен трал них си ла.38 

То ни је про шло не за па же но ни у бе о град ској штам пи, где се кон ста-

то ва ло да је Ве ге рер сво је исто риј ске оп ту жбе са Ср би је пре у сме рио 

на Ру си ју, од но сно да је „го то во за 180 сте пе ни из ме нио сво је ми шље-

ње о од го вор но сти за свет ски рат“. Ти ме је лан си ра на но ва „зва нич на 

37 Ne ue Fre ie Pres se, 24. 4. 1932, АСЦГ, Фонд ЦПБ, ф 1440. О њи ма је, по Ве ге ре-
ро вом, у овом слу ча ју, при лич но нео д ре ђе ном ка зи ва њу, не где го во рио и шеф 
срп ског Прес-би роа Сте фа но вић-Ви лов ски, док је Ста но је Ста но је вић чак твр-
дио да дру ги те ле грам по ти че од ру ског ца ра лич но. Пре ма да на шњим исто ри-
о граф ским са зна њи ма, је ди ни те ле грам ко ји је 25. ју ла сти гао из Пе тро гра да 
у Бе о град био је из ве штај срп ског по сла ни ка Спа лај ко ви ћа о ње го вом раз-
го во ру са Са зо но вом истог да на. Том при ли ком се Са зо нов крај ње не га тив-
но из ра зио о Ул ти ма ту му и не мо гав ши у том тре нут ку да пре ци зи ра ка рак-
тер ру ске по мо ћи дао по ме ну ти са вет о упу ћи ва њу апе ла „на осе ћај прав де 
и ху ма но сти“ Ве ли ким си ла ма. Чак је и од го вор ца ра Ни ко ла ја ре ген ту Алек-
сан дру сти гао 28. ју ла, ка да је Ср би ји већ био об ја вљен рат. О кон тро вер за ма 
у ве зи са ру ским ути ца јем на срп ски од го вор в. М. Бје ла јац, 1914–2014: За-
што ре ви зи ја?, Бе о град 2014. 

38 За не мач ко гле ди ште је пи та ње ути ца ја Ру си је на срп ски од го вор на Ул ти ма-
тум у том тре нут ку би ло јед на ко ва жно ко ли ко и њи хов глав ни ар гу мент у ту-
ма че њу Јул ске кри зе – чи ње ни ца да је мо би ли за ци ја ру ске вој ске 30. ју ла за 
два да на прет хо ди ла ис тој ме ри на дру гој стра ни, па је не мач ка мо би ли за ци ја 
и об ја ва ра та 1. ав гу ста 1914. пред ста вља на као од брам бе ни акт. Ве ге рер и Гизл 
та ко сло жно ис ти чу да је од лу ка о ра ту у Пе тро гра ду па ла чак и пре про гла ше-
ња мо би ли за ци је, на по ме ну том ми ни стар ском са ве ту под пред сед ни штвом 
ца ра 25. ју ла, ка да су пут Ср би је кре ну ле суд бо но сне де пе ше, ко ли ко год да их 
је би ло, а исто вре ме но пред у зе те пр ве при прем не ме ре у ве зи са ра том. Ре чи-
ма пр вог: „Ко ли ко је ру ска вла да би ла све сна пу ног зна ча ја овог ко ра ка, ви ди 
се из то га што је цар на овом са ве то ва њу већ на ло жио по че так пе ри о да рат не 
го то во сти у це лом ру ском цар ству, да кле и на не мач кој гра ни ци. Пе ри од рат-
не го то во сти био је пр ви ста диј ру ске мо би ли за ци је.“ Wi e ner Jo ur nal, 3.7.1931.
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не мач ка те за“, ко ја је, на па да ју ћи бив ши ру ски цар ски ре жим, не мо ћан 
да од го во ри на оп ту жбе, би ла ли ше на сва ке мо рал не осно ве, а, што је 
још бит ни је, ни је има ла осло нац ни у чи ње ни ца ма. 

На и ме, у оно ме што је пред ста вља ло је дан од рет ких срп ских 
освр та на те од суд не мо мен те Јул ске кри зе, од луч но се не ги ра ло да је 
Ни ко ла Па шић ика да по ми шљао да при хва ти Ул ти ма тум. Ње гов са др-
жај зна чио је „јед ну ге не рал ну оп ту жбу зе мље и вла де та да шње Ср би-
је“, док је сâм Па шић у то вре ме био „ма њи спи ри тус мо венс у сво јој 
зе мљи но што је, ре ци мо, био не по сред но иза ра та“ и већ због то га не 
би смео да од лу ку о при хва та њу не ко ри го ва ног Ул ти ма ту ма до не се без 
са гла сно сти оста лих фак то ра ко ји су сно си ли од го вор ност за суд би ну 
зе мље. Ве ге ре ру и ње го вим исто ми шље ни ци ма за ме ра ло се да не же-
ле да ви де да је Ул ти ма тум до во дио у пи та ње не је ди но су ве ре ни тет, 
него и сâм оп ста нак јед не зе мље, те је сто га мо рао да бу де од би јен. Све 
у све му: „Ул ти ма тум се ни је смео при хва ти ти, јер је он оп ту жи вао зе мљу 
за не што што она ни је скри ви ла. Са мо је дан по ли ти чар без од го вор-
но сти мо гао би та ко не што учи ни ти или чак та ко не што по ми сли ти.“39

V

Сва при ка за на ту ма че ња има ла су, ипак, огра ни чен ефе кат у по-
 пра вља њу исто риј ског су да о аустро у гар ском Ул ти ма ту му Ср би ји на кон 
уби ства Фран ца Фер ди нан да у Са ра је ву. О то ме мо жда нај бо ље све до-
чи јед но спе ци фич но ми шље ње упра во са не мач ке стра не –та да шњег 
еми нент ног прав ни ка и уни вер зи тет ског про фе со ра Хер ма на Кан то-
ро ви ца. Ње му је пар ла мент Вај мар ске Ре пу бли ке по ве рио за да так да 
из ра ди екс пер ти зу о пи та њу кри ви це за рат ко ја је тре ба ло да по слу жи 
у при лог зва нич ном не мач ком ста но ви шту. 

Кан то ро виц је, ме ђу тим, на оп ште из не на ђе ње, у свом ра ду из-
ра зи то не по вољ но оце нио по ступ ке цар ске не мач ке и аустро у гар ске 
вла де у кон тек сту од го вор но сти за рат. Та кав је био и ње гов за кљу чак 
о мо ти ви ма Ул ти ма ту ма – ука зи вао је да њих от кри ва ју број на ме ста 
у до ку мен ти ма у ко ји ма са ми не мач ки и аустро у гар ски др жав ни ци го-
во ре о „без вред но сти“ јед ног ди пло мат ског успе ха, о „не при хва тљи во-
сти“ зах те ва пре ма Ср би ји, те о „опа сно сти ма“ ми ров ног по сре до ва ња 
дру гих зе ма ља. Са др жај срп ског од го во ра, прем да „не та ко љу ба зан као 
што је из гле дао“, био је при од лу чи ва њу о ра ту и ми ру ире ле ван тан: 
„У сва ком слу ча ју би се ишло у рат, од го вор је мо гао да гла си ка ко је хтео.“

По сма тра ју ћи про блем рат не кри ви це као прав но-исто риј ско пи-
та ње, Кан то ро виц је у ма ни ру прав ни ка кри ви ча ра кон ста то вао да је 

39 Вре ме, 7. 7. 1931.
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у де ло ва њу Цен трал них си ла не сум њи во по сто јао „без у слов ни пред-
у ми шљај у од но су на рат на Бал ка ну“.40 Сво ју екс пер ти зу са ова квим 
за кључ ци ма Кан то ро виц је за вр шио 1927, али она, вла ди ном од лу ком, 
ниг де ни је би ла об ја вље на, остав ши у ру ко пи су на ред них 40 го ди на. 
Аутор не по жељ ног ми шље ња је, пак, убр зо по том био уда љен са ме ста 
про фе со ра Уни вер зи те та у Ки лу. 

Слу чај про фе со ра Кан то ро ви ца је ори ги нал но све до чан ство о ат-
мос фе ри у ко јој се у Вај мар ској Не мач кој тра га ло за узро ци ма Пр вог 
свет ског ра та, али и по ка за тељ да, су прот но слу жбе ним про кла ма ци ја ма, 
циљ по кре ну тог дис кур са ипак ни је би ла исто риј ска исти на. Не мач ка 
и аустриј ска ту ма че ња рет ко су се, до ду ше, слу жи ла на во ђе њем ла жних 
тврд њи, ко ри сте ћи као оми ље ни ме тод ис ти ца ње у пр ви план чи ње ни-
ца ко је су ишле у при лог соп стве ном ста но ви шту и пре ћут ки ва ње, па 
и по ти ски ва ње оних су прот них. То је у слу ча ју не ких раз ма тра них тема, 
као што су нај круп ни ји до га ђа ји из пе ри о да пре 1914. и за тим Са ра-
јев ски атен тат, ка да су и по ступ ци ма зе ма ља из про тив нич ког бло ка 
мо гли да се упу те ви ше или ма ње осно ва ни при го во ри, има ло из ве-
сне ефек те у по пра вља њу вла сти тог би лан са у пи та њу кри ви це за рат. 

За де ло ва ње Цен трал них си ла то ком Јул ске кри зе, укљу чу ју ћи 
и од лу ку да се Ср би ји упу те зах те ви ул ти ма тив ног ка рак те ра, ни је, ме-
ђу тим, би ло ла ко на ћи аде кват на оправ да ња или олак ша ва ју ће окол-
но сти у чи ње њу или не чи ње њу дру гих ко је би се по том екс пло а ти са ле 
не спор ном је зич ком уме шно шћу ан га жо ва них ауто ра. Про тив глав не 
те зе у ин тер пре та ци ја ма Ул ти ма ту ма, на и ме да је пред ста вљао ну жан 
за штит ни ко рак у да том исто риј ском тре нут ку, а не по кри ће за рат-
не на ме ре, го во ре, као што је при ка за но, пре све га сег мен ти из об ја-
вље не ар хив ске гра ђе, и то упра во не мач ког и аустриј ског по ре кла. 
Са др жај те гра ђе био је, уоста лом, то ли ко не у мо љив да се у по је ди-
ним по став ка ма ни је ни не ги ра ла ре ше ност Аустро у гар ске на ору жа-
ни об ра чун са Ср би јом и без у слов на не мач ка по др шка за тај чин, уз 
од ба ци ва ње од го вор но сти за ши ре ње ра та на цео кон ти нент и из ван 
њега. Оп ту жбе о ин кри ми ни шу ћем ка рак те ру Ул ти ма ту ма у ис пи ти ва њу 
кри ви це Цен трал них си ла за рат, из ре че не пр ви пут још на Вер сај ској 
кон фе рен ци ји 1919, пре жи ве ле су та ко кри ти ку по то њих не мач ких 
и аустриј ских ту ма че ња.

40 H. Kan to ro wicz, н. д., 262. Кри ви ца Цен трал них си ла за ши ре ње срп ско–аустриј-
ског су ко ба из ван бал кан ских окви ра би ла је, по Кан то ро ви цу, ма ње ди рект на 
и оква ли фи ко ва на као „услов ни пред у ми шљај“ у од но су на кон ти нен тал ни рат 
и „не хат“ у од но су на свет ски рат.
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Velibor Buha

THE ULTIMATUM OF 1914 IN GERMAN AND AUSTRIAN 
INTERPRETATIONS OF THE GUILT QUESTION

Summary

The nature of the Austro-Hungarian ultimatum submitted in July 1914 to 
Serbia was one of relevant topics in debates on war guilt for the First World War 
that took place upon its complition. Already at the Paris Paeace Conference of 
1919, in the context of perpetrators of the war, it was concluded that the Ultima-
tum was made in such a way to be rejected and therefore to serve as an excuse 
for an already prepared war of Austria-Hungary with her neihgbour. It was also 
concluded that in these intentions Austria-Hungary had the full support of Ber-
lin. In post-war Germany and Austria various activities were undertaken aiming 
at denying own reponsibility for the war and its transfer to other countries of the 
former Entante. Interpretations of the Ultimatum were developed with an aim 
to weaken this accusation of Versailles. Many have written on this controversial 
documents: historians as well as participants of key events in the period prior to 
the war. They endeavoured to prove that formulated demands were politically and 
legally well grounded and acceptable, and that Serbian rejection did not represent 
a desirable outcome of the undertaken action. Serbian reply was simultaneously 
the subject of their attention, particulalry the rejection of the two most delicate 
points of the Ultimatum. In this decision they saw influence of Russia and in 
line with that her key role in provoking the war. Unreserved German support in 
the atittude to Serbia in 1914 was interpreted by convictions of the Emreror and 
the govenment that this was a question of vital interst for Austria-Hungary and 
that potential war coflict would not go beyond Balkan frontiers. These interpreta-
tions were not supported by many sources in contremporary archives, and were 
also rejected by some relevant voices from Germany who assessed Serbian reply 
as satisfactory and criticised an accelerated Austrian breaking of diplomatic re-
lations with Serbia immediately upon its reception. Overall efforts to improve 
historical judgement of the Ultimatum have therefore not given proper results. 

Key words: Ultimatum, Great War, Austria-Hungary, Germany, Serbia, War 
Guilt, Reponsibility, Crisis, Demands, Interpretation
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МЕЂУНАРОДНОПРАВНИ АСПЕКТ РАТНИХ 
ЗЛОЧИНА АУСТРОУГАРСКЕ, НЕМАЧКЕ, 

БУГАРСКЕ И ТУРСКЕ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ 
КОЈИ СУ ИЗВРШЕНИ НАД СРБИМА

Резиме: У чланку се обрађују масовни ратни злочини извршени за време 
Првог свестког рата 1914-1918. године од стране Аустроугарске, Немачке, 
Бугарске и Турске над српским цивилним становништвом, ратним заробљени-
цима, рањеницима и болесницима. Нагласак овог чланка је указивање мађуна-
родноправног аспекта извршења ових масовних ратних злочина над српским 
народом у Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини као и у концентрационим 
логорима у Аустроугарској, Бугарској и Турској и флагрантно кршење постојеће 
међународне Конвценције о законима и обичајима рата на копну (IV. Хашка 
конвенција из 1907.), Правилника о законима и обичајима рата на копну из 
1907. као и међународног обичајног ратног права.

Кључне речи: Први светски рат 1914-1918, Аустроугарска, Немачка, Бугар-
ска, Турска, ратни злочини, међународно право, Конвенција 
о законима и обичајима рата на копну (IV. Хашка конвенција 
1907.), Правилник о законима и обичајима рата на копну 1907, 
др Арчибалд Рајс

Рат ни зло чи ни ко је су аустро у гар ска и бу гар ска вој ска из вр ши ла 

над ци вил ним ста нов ни штвом, рат ним за ро бље ни ци ма, ра ње ни ци ма 

и бо ле сни ци ма у Ср би ји за вре ме Пр вог свет ског ра та, по свом оби му 

и бро ју, као и стра вич но сти, не сум њи во су би ли нај те жи у чи та вом Пр вом 

свет ском ра ту. Ме ђу тим, на ве де не ма сов не рат не зло чи не аусто у гар ска 

вој ска је из вр ши ла не са мо у Ср би ји, не го и над срп ским и цр но гор-

ским ста нов ни штвом у Цр ној Го ри, Бо сни и Хер це го ви ни и у Сре му. 

Фор мал но прав но, Ср би ја је би ла у ра ту и са Тур ском, иако Тур ска ни је 

OGLEDI
. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .
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би ла у ди рект ном рат ном су ко бу са Ср би јом. Ме ђу тим, Аустро у гар ска 

је кра јем 1917. го ди не са Тур ском за кљу чи ла тај ни спо ра зум о ис по ру-

ци срп ских рат них за ро бље ни ка, ра ње ни ка и бо ле сни ка, та ко да је око 

5.000 рат них за ро бље ни ка из аустро у гар ских кон цен тра ци о них ло го ра 

во зо ви ма пре ба че но у Тур ску. Све је ово ра ђе но тај но, та ко да зва нич ни 

срп ски ор га ни о то ме ни су оба ве ште ни.1

У овом при ло гу би ће об ра ђе ни ме ђу на род но прав ни аспект рат них 

зло чи на ко ји су из вр ше ни над срп ским на ро дом у Ср би ји, Цр ној Го ри 

и Бо сни и Хер це го ви ни у Пр вом свет ском ра ту.

Аустро у гар ска је би ла пот пи сник Кон вен ци је о за ко ни ма и оби-

ча ји ма ра та на коп ну из 1907. го ди не (IV Ха шка кон вен ци ја), Пра вил-

ни ка о за ко ни ма и оби ча ји ма ра та на коп ну из 1907. го ди не, а њу је 

ра ти фи ко ва ла и би ла је ду жна да се при др жа ва на ве де не ме ђу на род не 

Кон вен ци је из 1907. го ди не, као и ме ђу на род ног оби чај ног рат ног 

пра ва.2 Ме ђу тим, чи ње ни ца је да се Аустро у гар ска већ од пр вог да на 

агре сор ског ра та ко ји је по кре ну ла на Ср би ју ни је при др жа ва ла на ве-

де не ме ђу на род не кон вен ци је из 1907. го ди не, што је на ста ви ла то ком 

чи та вог ра та, а на ро чи то ка да је из вр ши ла оку па ци ју Ср би је и Цр не 

Го ре 1915–1916. го ди не. 

У овом при ло гу осве тли ће мо са ме ђу на род но прав ног аспек та на 

је дан су ма ран на чин тек је дан ма ли део ма сов них и стра вич них рат них 

зло чи на ко је су из вр ши ле Аустро у гар ска, Бу гар ска и Тур ска. У на шој 

ли те ра ту ри по сто ји ве ли ки број ра до ва ко ји об ра ђу ју про бле ма ти ку 

Пр вог свет ског ра та 1914–1918. го ди не ве за но за агре си ју и оку па ци ју 

Ср би је и Цр не Го ре, а сма тра мо да је обе ле жа ва ње сто го ди на од из би ја ња 

Пр вог свет ског ра та по при ми ло ма сов не раз ме ре у др жа ва ма агре со ра 

као и у мно гим др жа ва ма та да шњих на ших са ве зни ка, са очи глед ном 

тен ден ци јом агре сор ских др жа ва да се из вр ши ре ви зи ја од го вор но сти 

за овај до та да нај стра шни ји рат. Тен ден ци ја је про гла ша ва ње да је 

Ср би ја за јед но са Ру си јом од го вор на за по че так и из би ја ње овог ра та. 

Агре сор ске и по ра же не др жа ве ан га жо ва ле су огром на фи нан сиј ска 

сред ства и вр ше не ви ђе ну ме диј ску про па ган ду, а на шли су и не ко ли ко 

„исто ри ча ра“ и „пу бли ци ста“ ко ји сво јим књи га ма, бро шу ра ма, члан-

ци ма, рас пра ва ма, фељ то ни ма, пам фле ти ма, освр ти ма и при ка зи ма 

по ку ша ва ју да из вр ше ре ви зи ју Пр вог свет ског ра та. 

1 Иси дор Ђу ко вић, Срп ски рат ни за ро бље ни ци у Тур ској 1917–1918. го ди не, 
Бе о град, 2001, Вој но и сто риј ски гла сник, бр. 1, стр. 80.

2 Les de ux Conféren ces de la Pa ix 1899. et 1907, Re cu eil des Tex tes arrêtes par ces 
Conféren ces et de différents, Do cu ments com ple men ta i res, De u xi ème édi tion, 
Pa ris, 1909, p. 62; Ме ђу на род не кон вен ци је о рат ном пра ву и о си гур но сти, За-
греб, 1979, стр. 16; Из во ри ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва, При ре дио проф. 
др Ми о драг Стар че вић, Бе о град, 2002, стр. 202.
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На уч ни ци, ака де ми ци, про фе со ри уни вер зи те та, исто ри ча ри, 

прав ни ци, по ли ти ко ло зи, пу бли ци сти, пи сци, но ви на ри Ср би је до стој но 

су обе ле жи ли сто го ди на од из би ја ња Пр вог свет ског ра та на ме ђу на род-

ним на уч ним ску по ви ма, са ве то ва њи ма, кон фе рен ци ја ма, из ло жба ма 

до ку ме на та и фо то гра фи ја, те ле ви зиј ским се ри ја ма и сво јим књи га ма, 

мо но гра фи ја ма, члан ци ма, рас пра ва ма, ко мен та ри ма, при ка зи ма, освр-

ти ма, ана ли за ма, фељ то ни ма, као и у збор ни ци ма ра до ва.3

Ср би ја је има ла огром не гу бит ке у Пр вом свет ском ра ту. Пре ма 

слу жбе ној про це ни Вла де Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца ко ја је 

под не та Кон фе рен ци ји ми ра у Па ри зу 1919. го ди не уку пан број људ ских 

жр та ва из но сио је 1.247.435. Од на ве де ног бро ја 845.000 би ли су ци ви ли.4

Аустро у гар ска је во ди ла ан ти срп ску по ли ти ку још од 1906. го ди не 

на два пла на: про тив де ла срп ског на ро да ко ји се на ла зио у Аустро у-

гар ској, као и на ме ђу на род ном пла ну свим сред стви ма про па ган де 

про тив Ср би је. По зна ти су Ца рин ски рат из ме ђу Аустро у гар ске и Ср би је 

1906–1911. го ди не,5 као и За гре бач ки ве ле и здај нич ки про цес про тив 

53 Ср би на 1909.6 

3 На во ди мо са мо не ке од тих ра до ва без да ва ња оце на и ран га: Ми ра Ра до је вић, 
Љу бо драг Ди мић: Ср би ја у Ве ли ком ра ту 1914–1918. Крат ка исто ри ја, Бе о-
град, 2014; Сто го ди на од по чет ка Пр вог свет ског ра та. Исто риј ске и прав не 
сту ди је, Збор ник ра до ва Ин сти ту та за Упо ред но пра во, Уред ни ци др Јо ван 
Ћи рић, Ми ро слав Ђор ђе вић, Бе о град–Ан дрић град, 2014; Сла ђа на Бој ко вић, 
Ми ло је Пр шић: Из ве шта ји о ве ли ком зло чи ну: До ку мен ти о аустро у гар ским 
зло чи ни ма уочи и по сле Цер ске бит ке, Бе о град, 2014; Ра дош Љу шић: Прин цип 
Га ври ло (1895–1918). Оглед о на ци о нал ном хе ро ју, Бе о град, 2014; Ми ле Бје ла-
јац: 1914–2014. За што ре ви зи ја? Ста ре и но ве кон тра вер зе о узро ци ма Пр вог 
свет ског ра та, Бе о град, 2014; Ми лош Ко вић: Га ври ло Прин цип: До ку мен ти 
и се ћа ња, Бе о град, 2014; Зо ран Пе тро вић Пи ро ћа нац: Хо ћеш ли и да ље да бу деш 
Ср бин? Ан то ло ги ја ан ти срп ства, Бе о град, 2014; Ко ста Ди ми три је вић: Про бој 
Со лун ског фрон та – ју на ци Срп ске три ло ги је го во ре, Бе о град, 2014; Ра до слав 
Га ћи но вић: Мла да Бо сна, Бе о град, 2014; Др Ми лан Ми јал ков ски, др Ду шко 
То мић: Га ври ло Прин цип: Ениг ма срп ско-аустриј ских шпи јун ских би та ка, 
Бе о град, 2014; Жељ ко Пр жуљ: Ру ка ан ђе ла, Бе о град, 2014; Др Ар чи балд Рајс: 
Рат ни из ве шта ји из Ср би је и са Со лун ског фрон та, Нео бја вље ни тек сто ви на 
срп ском је зи ку, При ре ђи ва чи Мр Жив ко В. Мар ко вић, Ми лан Стар че вић, 
Уред ник Сло бо дан Ерић, Бе о град, 2014; Ар чи балд Рајс: Зло чи ни над Ср би ма 
у Ве ли ком ра ту, Бе о град, 2014; и др. 

4 Вла ди мир Сто јан че вић: Гу би ци у ста нов ни штву Ср би је и Бе о гра да под аустро-
у гар ском оку па ци јом за вре ме Свет ског ра та 1914–1918. го ди не, Го ди шњак 
гра да Бе о гра да, Књи га XXI, Бе о град, 1974, стр. ???; Мр Ду шан Вру ћи нић: Де-
мо граф ски гу би ци Ср би је про у зро ко ва ни ра то ви ма у XX ве ку, Бе о град, 2007, 
стр. 88–90.

5 Др Ди ми три је Ђор ђе вић: Ца рин ски рат Аустро-Угар ске и Ср би је 1906–1911, 
Бе о град, 1962; Ca mi le Bloch: Узро ци Свет ског ра та, Бе о град, 1925, стр. 11–17.

6 Др Пе тар Опа чић: По ли ти ка ге но ци да Аустро у гар ске про тив Ср ба у Пр вом 
свет ском ра ту, Вој но и сто риј ски гла сник, бр. 1–2, Бе о град, 1994, стр. 48–50; 
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Пр ве рат не зло чи не аустро у гар ска вој ска је из вр ши ла од мах на 

по чет ку ра та, ка да је већ у ав гу сту 1914. го ди не са сво јих рат них бро до-

ва-мо ни то ра на ре ци Са ви и Ду на ву бом бар до ва ли Бе о град. Бом бар до-

ва ни су ци вил ни објек ти, јав не згра де, пред у зе ћа, про дав ни це, шко ле, 

бол ни це, ста но ви и ку ће, као и мно ги дру ги пунк то ви ин фра струк ту ре 

ко ји ни су има ли ни ка кве ве зе са вој ним објек ти ма. Срп ска вој ска ко ја је 

бра ни ла Бе о град ни је има ла те шку ар ти ље ри ју ко ја би мо гла да оште ти 

или по то пи ове аустро у гар ске рат не бро до ве. 

Аустро у гар ска вој ска је те шком ар ти ље ри јом бом бар до ва ла Бе о-

град и са Бе жа ниј ске ко се и из Ба на та, а та да је та ко ђе га ђа ла ци вил не 

ци ље ве. Ко ли ко је ста нов ни ка Бе о гра да у то ку тих бом бар до ва ња уби-

је но или ра ње но, ни ка да ни је тач но утвр ђе но, али се про це њу је да је 

стра да ло не ко ли ко хи ља да. Аустро у гар ска вој ска је бом бар до ва ла и град 

Ша бац, Ло зни цу и (Ја дар ску) Ле шни цу, где су на ци вил ним објек ти ма 

при чи ни ли ве ли ку ште ту и да је ве ли ки број ци вил ног ста нов ни штва 

том при ли ком по ги нуо или био ра њен. 

Кон вен ци ја о за ко ни ма и оби ча ји ма ра та на коп ну (IV Ха шка 

кон вен ци ја из“ 1907) у чла ну 25. на во ди сле де ће:

„За бра ње но је на па да ти или бом бар до ва ти би ло ко јим сред ством 

не бра ње не гра до ве, се ла, на се ља или згра де.“ За тим, у чла ну 26 се на во-

ди: „Ко ман дант тру па у на па ду, пре не го што пре ду зме бом бар до ва ње, 

мо ра учи ни ти све што од ње га за ви си да о то ме оба ве сти вла сти, осим 

у слу ча ју ју ри ша.“ Члан 27 пред ви ђа: „При ли ком оп са да и бом бар до-

ва ња мо ра ју се пред у зе ти све по треб не ме ре да се по ште де, ко ли ко је 

год мо гу ће, згра де по све ће не вер ским об ре ди ма, умет но сти, на у ци 

и до бро твор ним свр ха ма, исто риј ски спо ме ни ци, бол ни це и са би ра ли-

шта бо ле сни ка и ра ње ни ка, под усло вом да ни су у исто вре ме упо тре-

бље ни у вој не свр хе. 

Ду жност је оп са ђе них да озна че те згра де и са би ра ли шта спе ци-

јал ним вид ним зна ци ма ко ји ће би ти уна пред са оп ште ни оп са ди о цу.“

Члан 28 пред ви ђа: „За бра ње но је пре пу сти ти пљач ки град или 

ме сто, ма кар би ли осво је ни на ју риш.“7

Као што се из на пред на ве де ног не сум њи во утвр ђу је, Аустро у гар-

ска је већ пр вог да на агре си је на Кра ље ви ну Ср би ју ав гу ста 1914. го ди не 

пре кр ши ла Пра вил ник о за ко ни ма и оби ча ји ма ра та на коп ну из 1907. 

Ан дреј Ми тро вић: Ср би ја у пла но ви ма Аустро-Угар ске и Не мач ке 1908–1918, 
Бе о град, 2011, стр. 80–130.

7 Из во ри ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва, При ре дио проф. др Ми о драг Стар-
че вић, Бе о град, 2002, стр. 300; Les de ux Conféren ces de la Pa ix 1899. et 1907, 
Re cu eil des Tex tes arrêtes par ces Conféren ces et de différents Do cu ments com-
ple men ta i res, De u xi ème édi tion, Pa ris, 1909, p. 112.
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го ди не, и то члан 25, где је про пи са но да је за бра ње но на па да ти или 

бом бар до ва ти би ло ко јим сред стви ма не бра ње не гра до ве, се ла, на се ља 

или згра де, јер је са рат них бро до ва-мо ни то ра на Са ви и Ду на ву бом-

бар до ва ла Бе о град, ко ји је био не бра ње ни град. За тим, Аустро у гар ска 

је пре кр ши ла и члан 26 на ве де ног Пра вил ни ка о за ко ни ма и оби ча ји ма 

ра та на коп ну из 1907. го ди не, где је пред ви ђе но да ко ман дант тру па 

ко је су у на па ду, пре не го што пре ду зме бом бар до ва ње, мо ра учи ни ти 

све што од ње га за ви си да о то ме оба ве сти вла сти, осим у слу ча ју ју ри ша. 

Очи глед но да аустро у гар ски ко ман дант тру па ко је су на па ле Бе о град 

ни је оба ве стио власт у Бе о гра ду, не го су без ика кве об ја ве са рат них 

бро до ва-мо ни то ра, као и са Бе жа ниј ске ко се, бом бар до ва ли Бе о град.

Опи са но бом бар до ва ње Бе о гра да би ло је пот пу но без об зир но 

и не се лек тив но, јер су бом бар до ва ли град ске че твр ти, ко јом при ли ком 

је по ру шен или оште ћен ве ли ки број ци вил них обје ка та, по слов них 

обје ка та, рад ње, шко ле, фа кул те ти, бол ни це, цр кве, јав не згра де, исто-

риј ски спо ме ни ци, пи ја це, елек трич на цен тра ла, во до вод, са о бра ћај-

на сред ства, као и чи тав низ дру гих ин фра струк тур них обје ка та, али 

и не ко ли ко хи ља да по ги ну лих и ра ње них ци ви ла. 

Ова квим бом бар до ва њем аустро у гар ска вој ска је пре кр ши ла 

и члан 27 по ме ну тог Пра вил ни ка о за ко ни ма и оби ча ји ма ра та на коп-

ну из 1907. го ди не. 

Об ја шње ње за ова кво вр ше ње ма сов них и стра вич них рат них зло-

чи на Аустро у гар ске још од пр вог да на агре си је на Кра ље ви ну Ср би ју 

је ди но се мо же на ћи у то ме да је она сма тра ла ка ко ће си гур но би ти 

по бед ник у том ра ту, те да јој за то као по бед ни ку ни ко не мо же су ди-

ти. За тим, агре сив на по ли ти ка Аустро у гар ске је то ком чи та вог тра ја ња 

Пр вог свет ског ра та од 1914. до 1918. го ди не би ла да се Ср би ја и срп ски 

на род и фи зич ки уни шти пу тем из вр ше ња ма сов них, стра вич них и до 

та да не ви ђе них рат них зло чи на. 

Аустро у гар ска је из да ла ви ше на ред би сво јој вој сци да са нај ве ћом 

су ро во шћу по сту па ју са срп ским ци вил ним ста нов ни штвом и рат ним 

за ро бље ни ци ма. На ве шће мо јед ну од тих на ред би, ко ју је из дао ко ман-

дант 9. кор пу са ге не рал пе ша ди је Horststein по ула ску ње го вих тру па 

у Ср би ју: „Рат нас во ди у јед ну не при ја тељ ску зе мљу, ко ја је на се ље на 

ста нов ни штвом ис пу ње ним пре ма на ма фа на тич ном мр жњом; у јед ну 

зе мљу где је муч ко уби ство, као што ка та стро фа у Са ра је ву по ка зу је, 

чак и ви шим кла са ма до зво ље но, где се оно упра во као ју на штво сла-

ви. Пре ма та квом ста нов ни штву сва ки ху ма ни тет и бла го дар ност ни је 

ни нај ма ње на свом ме сту; шта ви ше, ште тан је, јер ови, ина че у ра ту 

по не кад мо гу ћи об зи ри, у овој при ли ци ве о ма угро жа ва ју си гур ност 

на ших тру па. С об зи ром на то, на ре ђу јем да то ком тра ја ња свих вој них 
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опе ра ци ја пре ма свим ста нов ни ци ма бу ду из ра же не нај ве ћа су ро вост, 

нај ве ћа стро гост и нај ве ћа мр жња. Из над све га, не ћу се за до во љи ти да 

љу ди, са ми или у гру па ма, бу ду за ро бље ни за то што не ма ју уни фор му. 

Они мо ра ју да бу ду уби је ни на ли цу ме ста. Сва ко ко би по ка зао ми лост 

би ће нај су ро ви је ка жњен.“8 

На ве де на аустро у гар ска на ред ба нај бо ље илу стру је ка ко се 

аустро у гар ска вој ска од но си ла пре ма ци вил ном ста нов ни штву и рат-

ним за ро бље ни ци ма – прак тич но, вр ши ла је ма сов не рат не зло чи не. 

По сле бом бар до ва ња Бе о гра да аустро у гар ска вој ска је у ју лу ме-

се цу 1914. го ди не у Ма чви и Под ри њу из вр ши ла ма сов не и стра вич не 

рат не зло чи не над ци вил ним ста нов ни штвом. Уби ја ли су де цу, же не, 

стар це и све оста ле ци ви ле ко је су за те кли по се ли ма и њи ва ма. Чак су 

и же не ве ша ли, о че му по сто је ве ли ки број до ку ме на та и фо то гра фи ја.9

Аустро у гар ска вој ска је од пр вих да на агре си је на Ср би ју упо-

тре бља ва ла пу шча не и ми тра ље ске мет ке са екс пло зив ним зр ном, 

за бра ње не на осно ву Де кла ра ци је о за бра ни упо тре бе про јек ти ла ко ји 

се ши ре или се ла ко рас пр ска ва ју у људ ском те лу (Тре ћа Ха шка де кла-

ра ци ја из 1899. го ди не). 

На ве де на де кла ра ци ја пред ви ђа: „Си ле уго вор ни це се ме ђу соб но 

под вр га ва ју за бра ни упо тре бе та квих про јек ти ла ко ји се у људ ском те лу 

рас пр ска ва ју или ши ре, као што су про јек ти ли са чвр стом ко шу љи цом 

ко ја не об у хва та пот пу но је згро или ко ји има ју за ре зе.“ Ови ме ци на-

зва ни су „дум-дум“ ме ци ма по ме сту у Ин ди ји и пр во су их ко ри сти ли 

Ен гле зи, а за тим Нем ци у Пр вом свет ском ра ту у Бел ги ји и Ал за су, као 

и у Афри ци.10 

За тим, у Ха шком Пра вил ни ку о за ко ни ма и оби ча ји ма ра та на 

коп ну из 1907. го ди не у чла ну 22 је пред ви ђе но: „За ра ће не стра не не ма ју 

8 Сер биа, Срп ски на род, Срп ска зе мља, Срп ска ду хов ност у де ли ма стра них ауто-
ра, пе то, до пу ње но из да ње, Бе о град, 2000, стр. 232.

9 Сла ђа на Бој ко вић, Ми ло је Пр шић: Стра да ње срп ског на ро да у Ср би ји 1914–
1918. До ку мен та, Бе о град, 2000; Ми лан Стар че вић: Аустро у гар ски зло чи ни 
у Ср би ји 1914–1918. Ро долф Ар чи балд Рајс, Бе о град, 2007; Сла ђа на Бој ко вић, 
Ми ло је Пр шић: Из ве шта ји о ве ли ком зло чи ну. До ку мен ти о аустро у гар ским 
зло чи ни ма уочи и по сле Цер ске бит ке, Бе о град, 2014; Ар чи балд Рајс: Зло чи-
ни над Ср би ма у Ве ли ком ра ту, при ре дио др Ми ло је Пр шић, Бе о град, 2014. 

10 Из во ри ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва, Дру го, до пу ње но и пре ра ђе но из да-
ње, Бе о град, 2007, стр. 376; Проф. Др. Га вро Ђ. Пе ра зић: Ме ђу на род но рат но 
пра во (дру го, до пу ње но из да ње), Бе о град, 1986, стр. 1561–58; Проф. др Сми ља 
Авра мов: Ме ђу на род но јав но пра во. Кри тич ка на уч на ми сао о ме ђу на род ном 
пра ву и ме ђу на род ним од но си ма, Бе о град, 2011, стр. 702; Др Ми лош М. Ра-
дој ко вић: Рат и ме ђу на род но пра во, Бе о град, 1947, стр. 80; Проф. Др Зо ран 
Ву чи нић: Ме ђу на род но рат но и ху ма ни тар но пра во, Дру го, до пу ње но из да ње, 
Бе о град, 2006, стр. 163–164. 
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нео гра ни че но пра во из бо ра сред ста ва бор бе про тив не при ја те ља.“11 

Очи глед но је и са свим из ве сно да је Аустро у гар ска и на овај на чин не-

бро је но пу та пре кр ши ла на ве де ну Кон вен ци ју о за ко ни ма и оби ча ји ма 

ра та на коп ну (IV Ха шку кон вен ци ју из 1907. го ди не) и Пра вил ник 

о за ко ни ма и оби ча ји ма ра та на коп ну из 1907. 

Др Ар чи балд Рајс је у сво јим из ве шта ји ма до ку мен то ва но на вео 

где је и ка да аустро у гар ска вој ска ко ри сти ла „дум-дум“ мет ке, уби ја ју-

ћи и ра ња ва ју ћи срп ске вој ни ке и ци ви ле. Ра не ко је су ови ме ци про у-

зро ко ва ли раз ли ко ва ле су се од оста лих ра на, ко је су на не те обич ним 

ме ци ма. Ула зни отвор у ра ну био је углав ном ма ли и оби чан, али је 

из ла зни био огро ман, у об ли ку пе чур ке. Зр но би обич но екс пло ди ра ло 

у те лу, док, уко ли ко би по го ди ло гла ву, би ло би смр то но сно, а по го то во 

у но ге или ру ке – мо ра ла се из вр ши ти ам пу та ци ја.12

Срп ска вој ска је 6. сеп тем бра 1914. го ди не, ис те ру ју ћи аустро у-

гар ску вој ску из Ср би је, на ста ви ла го ње ње и у Сре му. Ме ђу тим, услед 

де се то стру ко број ча но ја чег не при ја те ља, срп ска вој ска се 14. сеп тем бра 

1914. го ди не по ву кла из Сре ма. Та да је аустро у гар ска вој ска, углав ном 

са ста вље на од Ма ђа ра, у Сре му из вр шла до та да ма сов не не ви ђе не 

и стра вич не зло чи не над ци вил ним ста нов ни штвом. Ови зло чи ни су 

по че ли у Ба тај ни ци, за тим у Гра бов ци ма, Бе шкој, До ба нов ци ма, Бе-

жа ни ји, Кар лов чи ћу, Ога ру, До њем То вар ни ку, Го лу бин ци ма, Сур чи ну, 

Зе му ну, Ста рој Па зо ви, Ша шин ци ма, Обре жу, Срем ским Кар лов ци ма 

и мно гим дру гим ме сти ма, на се љи ма и се ли ма.13 Аустро у гар ска вој ска 

је том при ли ком из вр ши ла и рат не зло чи не над ци вил ним ста нов ни-

штвом у Бач кој и у Ба на ту. 14

Аустроугарскa вој ска је вр ши ла и си сте мат ску пљач ку у свим 

оку пи ра ним се ли ма, на се ље ним ме сти ма и гра до ви ма. На овај на чин је 

Аустро у гар ска пре кр ши ла на ве де ни Пра вил ник о за ко ни ма и оби ча ји-

ма ра та на коп ну из 1907. го ди не, где се у чла ну 28 из ри чи то за бра њу је 

пљач ка ње гра да или ме ста, ма кар они би ли за у зе ти на ју риш.15

11 Из во ри ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва, дру го, до пу ње но из да ње, Бе о град, 
2007, стр. 310; Проф. Др Га вро Ђ. Пе ра зић: Ме ђу на род но рат но пра во (дру го, 
до пу ње но из да ње), Бе о град, 1986, стр. 154–155.

12 R.A. Re iss, DS. c.: Из ве штај под не сен срп ској вла ди о звер стви ма ко ја је аустро-
у гар ска вој ска по чи ни ла за вре ме пр вог упа да у Ср би ју, Бе о град–Гор њи Ми-
ла но вац, 1995, стр. 17–36.

13 То ша Ис кру љев: Рас пе ће Срп ског на ро да у Сре му 1914. го ди не и Ма џа ри са Ма-
џар ске гра ни це Бај ски тро кут Се[н]т-Ан дри ја, Но ви Сад, 1936, стр. 151–173. 

14 Исто, стр. 174–175 и 187–200.

15 Из во ри ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва, Дру го, до пу ње но и пре ра ђе но из да-
ње, Бе о град, 2007, стр. 311; Зо ран Ву чи нић: Ме ђу на род но јав но пра во, Бе о град, 
2013, стр. 325–335.
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Иако је по ме ђу на род ном пра ву вој на оку па ци ја фак тич ко 
и при вре ме но ста ње, и не пре но си се пра во су ве ре но сти на оку па то-
ра,16 аустро у гар ски оку па тор је у за по сед ну тој Ср би ји из вр шио на сил ну 
про ме ну и ре ор га ни за ци ју чи та ве по сто је ће упра ве, за ко но дав ства, као 
и школ ског си сте ма. 

Члан 43 Ха шког пра вил ни ка из 1907. го ди не пре ци зно пред ви ђа: 

„По што је власт за ко ни те вла сти фак тич ки пре шла у ру ке оку па то ра, 
он је ду жан да пре ду зме све ме ре ко је од ње га за ви се да би ус по ста вио 
и обез бе дио, ко ли ко год је то мо гу ће, јав ни ред и си гур ност, по шту ју-
ћи, из у зев ап со лут не спре че но сти, за ко не ко ји су на сна зи у зе мљи.“17

Аустро у гар ска оку па тор ска власт, по ред мно го број них кр ше ња 
на ве де ног Ха шког пра вил ни ка из 1907. го ди не, ни је до зво ли ла при-
ме ну срп ског Кри вич ног по ступ ка, па је чак при ме њи ва ла ка зне ко је 
срп ско кри вич но за ко но дав ство ни је пред ви ђа ло, а ко је су ина че би ле 
за бра ње не Уста вом Ср би је.18 

Срп ски школ ски си стем је аустро у гар ски оку па тор пот пу но из-
ме нио и увео аустро у гар ске шко ле са аустро у гар ским на став ни ци ма 
офи ци ри ма и под о фи ци ри ма, из ме нио на став не пла но ве, про гра ме, 
уџ бе ни ке; уве де на је ла ти ни ца, а ћи ри ли ца је би ла за бра ње на.19

Срп ска вла да је од са мог по чет ка аустро у гар ске агре си је на сто-
ја ла да о са мој агре си ји и број ним рат ним зло чи ни ма ко је је из вр ши ла 
аустро у гар ска вој ска над ци вил ним ста нов ни штвом оба ве сти свет ску 
јав ност. Та ко је срп ска вла да већ 21. ав гу ста 1914. го ди не упу ти ла про-
тест шпан ском ам ба са до ру у Бу ку ре шту.20 

Чи ње ни ца да штам па са ве знич ких др жа ва Фран цу ске и Ен гле-
ске, као и штам па не у трал них др жа ва Швај цар ске, Хо лан ди је и Швед-
ске ни су оба ве шта ва ле о ма сов ним и стра вич ним рат ним зло чи ни ма 
аустро у гар ске вој ске над ци вил ним ста нов ни штвом у Ср би ји, али 
и над рат ним за ро бље ни ци ма, ра ње ни ци ма и бо ле сни ци ма. Срп ска 
ди пло ма ти ја је на сто ја ла да пре ко сво јих ди пло мат ско-кон зу лар них 
пред став ни шта ва у ино стран ству оба ве шта ва вла де др жа ве при је ма 

16 Др Ми лош М. Ра дој ко вић: Рат и ме ђу на род но пра во, Бе о град, 1947, стр. 86–87; 
Проф. Др Га вро Ђ. Пе ра зић: Ме ђу на род но рат но пра во (дру го, до пу ње но из да-
ње), Бе о град, 1986, стр. 236–246.

17 Из во ри ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва, При ре дио Проф. Др Ми о драг Стар-
че вић, Бе о град, 2002, стр. 302; Вла дан Јон чић: Ме ђу на род но ху ма ни тар но 
пра во, Бе о град, 2010, стр. 230–244.

18 Др Ми лош М. Ра дој ко вић: Рат и ме ђу на род но пра во, Бе о град, 1947, стр. 88.

19 Мо мир Ми ло је вић: По вре де Ха шких и Же нев ских кон вен ци ја у Ср би ји, Ср би ја 
1917, Бе о град, 1988, стр. 30.

20 Ђор ђе Стан ко вић: Срп ска вла да и по вре де ме ђу на род ног пра ва Ср би је од стра-
не Аустро-Угар ске у Пр вом свет ском ра ту, Бе о град, 2001, Исто ри ја 20. ве ка, 
бр. 1, стр. 12.
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и јав ност у тим др жа ва ма о агре си ји, оку па ци ји и рат ним зло чи ни ма ко је 

је из вр ши ла Аустро у гар ска. Ди пло мат ско-кон зу лар на пред став ни штва 

Кра ље ви не Ср би је би ла су у Пе тро гра ду, Лон до ну, Па ри зу, Ри му, Бер ну, 

Ва шинг то ну, Њу јор ку, Со фи ји, Бу ку ре шту, Ха гу, Ати ни, Сток хол му,. 

Ко пен ха ге ну, Ца ри гра ду, При шти ни и Це ти њу а упу ћи ва ла су пи сме не 

про те сте, као и до ку мен та ци ју о агре си ји, оку па ци ји и рат ним зло чи-

ни ма ди пло мат ским пред став ни ци ма код ко ји су би ли акре ди то ва ни. 

Срп ска вла да је упу ћи ва ла и про те сте свим са ве знич ким и не у трал ним 

др жа ва ма ко је су би ле пот пи сни це II Ха шке кон вен ци је из 1899. го ди-

не и IV Ха шке кон вен ци је о оби ча ји ма ра та на коп ну и Пра вил ни ка 

о за ко ни ма и оби ча ји ма ра та на коп ну из 1907. го ди не, а ко ји се од но се 

на рат не зло чи не про тив ци вил ног ста нов ни штва, рат них за ро бље ни ка, 

ра ње ни ка и бо ле сни ка.21

Ве ли ке за слу ге за ин фор ми са ње ме ђу на род не јав но сти имао је 

и та да ге не рал ни кон зул Ср би је и Цр не Го ре у Њу јор ку Проф. др Ми хај ло 

Пу пин, ко ји је од 1914. до 1918. го ди не сво јим члан ци ма, рас пра ва ма 

и ко мен та ри ма у во де ћим аме рич ким ли сто ви ма New York Ti mes, Was-

hing ton Post и дру ги ма ве о ма успе шно и ар гу мен то ва но при ка зи вао 

агре си ју и оку па ци ју Аустро у гар ске, и из ве шта вао о ма сов ним и стра-

вич ним рат ним зло чи ни ма над ци вил ним ста но ви штвом у Ср би ји.22

По ред на ве де ног ан га жо ва ња срп ске ди пло ма ти је, срп ска вла да 

је ан га жо ва ла чи тав низ срп ских на уч ни ка, ака де ми ка, пи са ца, пу бли-

ци ста и јав них рад ни ка у ино стран ству да ин фор ми шу стра не вла де 

и ме ђу на род ну јав ност о агре си ји, оку па ци ји Ср би је, као и о ма сов ним 

и стра вич ним рат ним зло чи ни ма ко ји су из вр ше ни од стра не аустро у-

гар ске и бу гар ске вој ске.23

21 Ђор ђе Стан ко вић: Срп ска вла да и по вре де ме ђу на род ног пра ва Ср би је од стра-
не Аустро-Угар ске у Пр вом свет ском ра ту, Бе о град, 2001, Исто ри ја 20. ве ка, 
бр. 1, стр. 12–16; Проф. др Је ле на Ђ. Ло пи чић-Јан чић: Ди пло мат ске ак тив-
но сти вла де Кра ље ви не Ср би је са ци љем упо зна ва ња ме ђу на род не јав но сти 
о оку па ци ји Ср би је и рат ним зло чи ни ма из вр ше ни ма за вре ме Пр вог свет-
ског ра та од стра не Аустро у гар ске и Бу гар ске, Сто го ди на од по чет ка Пр вог 
свет ског рата: исто риј ске и прав не сту ди је, Уред ни ци Јо ван Ћи рић, Ми ро слав 
Ђор ђе вић, Бео град, 2014, стр. 423–431. 

22 Дра го љуб Жи во ји но вић: На ци о нал но-по ли тич ки рад Ми хај ла Пу пи на у Сје-
ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма 1914–1915, Жи вот и де ло Ми хај ла Идвор ског 
Пу пи на, Збор ник ра до ва на уч ног ску па, Но ви Сад–Идвор, 4–7. ок то бар 1979, 
Но ви Сад, 1985, стр. 359–370; Дра го љуб Р. Жи во ји но вић: У по тра зи за за штит-
ни ком. Сту ди је о срп ско-аме рич ким ве за ма 1878–1920. го ди не, Бе о град, 2010; 
Вла ди мир Гре чић: Уло га Ми хај ла Пу пи на у ор га ни зо ва њу срп ског исе ље ни-
штва у САД, Жи вот и де ло Ми хај ла Идвор ског Пу пи на, Збор ник ра до ва на уч ног 
ску па, Но ви Сад–Идвор, 4–7. ок то бар 1979, Но ви Сад, 1985, стр. 285–289.

23 Љу бин ка Тр гов че вић: На уч ни ци Ср би је и ства ра ње Ју го сла ви је, Бе о град, 1986, 
стр. 327–335; Ђор ђе Стан ко вић: Срп ска вла да и по вре де ме ђу на род ног пра ва 
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Ра ди што бо љег ин фор ми са ња ино стра не јав но сти о рат ним зло-

чи ни ма Аустро у гар ске у Ср би ји, Срп ска вла да по зва ла је Швај цар ца др 

Ар чи бал да Рај са, про фе со ра уни вер зи те та у Ло за ни, по зна тог ме ђу на-

род ног струч ња ка за кри ми на ли сти ку, да по се ти Ср би ју и да се лич но 

уве ри о ма сов ним и стра вич ним рат ним зло чи ни ма. Др Ар чи балд Рајс 

је до шао у Ср би ју у сеп тем бру 1914. го ди не, где је остао све до кра ја 

но вем бра 1914. и об и шао ло ка ли те те где су из вр ше ни рат ни зло чи ни 

и на ли цу ме ста при ку пио вр ло оби ман ма те ри јал, фо то гра фи је, из ја ве 

све до ка и оште ће них ли ца, као и дру ге ре ле вант не до ка зе о ма сов ним 

рат ним зло чи ни ма.24

Др Ар чи балд Рајс је пр ви из ве штај о рат ним зло чи ни ма у Ср би ји 

ко ји су из вр ше ни од стра не аустро у гар ске вој ске об ја вио у швај цар-

ском ли сту у Ло за ни Ga zet te de La u san ne 15. ок то бра 1914. го ди не, a за-

тим у фран цу ском ли сту Le Pe tit Pa ri sien у Па ри зу и хо ланд ском ли сту 

De Te le graph у Ам стер да му. На осно ву сво јих ис тра жи ва ња и при ку пље не 

до ку мен та ци је и до ка за Др Ар чи балд Рајс је об ја вио и не ко ли ко књи га 

и бро шу ра на фран цу ском и ен гле ском је зи ку о овим рат ним зло чи-

ни ма, и то у ино стран ству: у Фран цу ској, Швај цар ској, Ен гле ској и Ру-

си ји.25 Ове књи ге, из ве шта ји, члан ци, при ка зи и освр ти Др Ар чи бал да 

Рај са би ли су до ступ ни не са мо стра ним вла да ма и ди пло ма та ма, не го 

и нај ши рој чи та лач кој пу бли ци, и знат но су до при не ли да ме ђу на род на 

јав ност ви ше са зна о аустро у гар ској агре си ји, оку па ци ји и ма сов ним 

рат ним зло чи ни ма.26

Ср би је од стра не Аустро-Угар ске у Пр вом свет ском ра ту, Исто ри ја 20. ве ка, 
Бе о град, 2001, бр. 1, стр. 9–18; Проф. Др Је ле на Ђ. Ло пи чић-Јан чић: Ди пло-
мат ске ак тив но сти Вла де Кра ље ви не Ср би је са ци љем упо зна ва ња ме ђу на род не 
јав но сти о оку па ци ји Ср би је и рат ним зло чи ни ма из вр ше ним за вре ме Пр вог 
свет ског ра та од стра не Аустро у гар ске и Бу гар ске, Сто го ди на од по чет ка Пр-
вог свет ског ра та: исто риј ске и прав не сту ди је, Бе о град, 2014, стр. 419–432.

24 Ми лан Стар че вић: Аустро у гар ски зло чи ни у Ср би ји 1914–1918: Ро долф Ар чи-
балд Рајс, Бе о град, 2007.

25 На ве шће мо са мо не ке ра до ве ко је је др Ар чи балд Рајс об ја вио у ино стран-
ству: AR. . Re iss: Re port upon the at tro ci ti es by the Austro-Hun ga rian army du ring 
the first in va sion of Ser bia, Lon don, 1916; A. Re iss: Re spon ses aux Ac cu sa ti ons 
Austro-Hon gro i ses con tre les Ser bes, La u san ne, 1918; A. Re iss: Les Austro-Hon gro-
is en Ser bie en va hié, Pa ris, 1919; A. Re iss: Ra port sur les at tro cités com mi ses par les 
tro u pes Austro-Hon gro i ses pen dant la pre miè re in va sion de la Ser bie, Pa ris, 1919; 
AR. . Re iss: Let tres du front Macédo no-Ser be 1916–1918, Gen ève, 1921; A.R. Re-
iss: The King dom of Ser bia In fring ments of the Ru les and Laws of War Com mit ted by 
the Austro-Bul ga ro-Ger mans: Let ters of a Cri mi no lo gist on the Ser bian Ma ce do nian 
Front, Lon don, 1924; и др.

26 Пр ву би бли о гра фи ју ра до ва Др Ар чи бал да Рај са на срп ском је зи ку об ја вио 
је Зден ко Ле вен тал у књи зи: РА. . Рајс: Швај ца рац на Кај мак ча ла ну, Дру го, 
до пу ње но из да ње, Гор њи Ми ла но вац, Бе о град, 1993, стр. 249–255. Нај пот пу-
ни ју и све о бу хват ну би бли о гра фи ју ра до ва др Ар чи бал да Рај са об ја вље на је 
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Др Ар чи балд Рајс је нај ви ше чла на ка, укуп но 108, об ја вио од 
1914. до 1918. го ди не у Ло за ни у ли сту Ga zet te de La u san ne, а они су 
до при не ли да се та да шња ме ђу на род на јав ност оба ве сти о агре си ји 
и оку па ци ји Ср би је, као и о ма сов ним рат ним зло чи ни ма из вр ше ним 
над срп ским на ро дом. Нај ши ра срп ска јав ност тек је ове, 2014. го ди не 
има ла при ли ку да са зна за све ра до ве др Ар чи бал да Рај са ко ји су об ја-
вље ни у ли сту Ga zet te de La u san ne и ко ји су са ку пље ни у јед ној књи зи 
и пре ве де ни на срп ски је зик.27 

Ср би ју су, осим др Ар чи бал да Рај са, по се ти ли но ви на ри из ра зних 
др жа ва и из ве шта ва ли о агре си ји, оку па ци ји и ма сов ним рат ним зло-
чи ни ма ко је су из вр ши ли аустро у гар ска и бу гар ска вој ска. На ве шће мо 
не ко ли ко ва жних и зна чај них књи га стра них ауто ра ко је су об ја вље не 
у ино стран ству на стра ним је зи ци ма, а ко је су у ве ли кој ме ри до при не ле 
да ме ђу на род на јав ност са зна о агре си ји, оку па ци ји и рат ним зло чи ни ма 
Аустро у гар ске у Ср би ји: Швај цар ки ња Ка та ри на Кла ра Штур це не гер: La 
Ser bie en gu er re 1914–1916, Ne uc ha tel–Pa ris, 1916; Фран цуз Ан ри Бар би: 
L’Epopée Ser be, Pa ris, 1916; Аме ри ка нац John Јееd: The War in Eastern 
Euro pe, New York, 1916; Ен глез Ha rold W.V. Tam per ley: Hi story of Ser bia, 
Lon don, 1917; Ен глез RG. .D Laf fan: The Gu ar dian of the Ga te. Hi sto ri cal 
Lec tu re on the Serbs, Ox ford, 1918; Хо лан ђа нин Arion van Ti e ho ven: Avec 
les Ser bes en Al ba nie 1914–1916. Jo ur nal de gu er re un chi rur gien, Pa ris, 
1918, Аме ри ка нац Char les J. Vo pic ka: Sec rets of the Bal kans se ven years 
of di plo ma tist’s li fe in the storm cen tre of Euro pe, Chi ca go, 1921. и дру ги. 

У то вре ме за пра ве де ну срп ску ствар за у зе ли су се број ни стран-
ци, по ли ти ча ри, јав ни рад ни ци, на уч ни ци, уни вер зи тет ски про фе со ри, 
пи сци, пу бли ци сти, но ви на ри, на ро чи то у Ен гле ској и у САД: Sir Art hur 
Evans John, He nry Wic kham Steed, Eme lin Pank hurst, Je le na Lo za nić-
Fro ting ham, Sir Char les Wil li am Chad wick Oman, Ro bert Wil li am Se tom-
Wat son, Ge or ge Ma ca u lay Tre velyan, Ha rold Wil li am Van zel le Tem per ley, 
Edu ard Taylor, Wal ter Har ring ton Craw ford Pri ce, Sir Va len ti ne Chi rol, 
Car lo Sfor za, To maš Ma sa rik, Er nest Ba ker, MJ. . New bi gin, Ha im We i-
zmann, Step hen We iss, Ci rus Adler, Fe lix Frank fur ter и дру ги.

Аустро у гар ска је већ кра јем ав гу ста 1914. го ди не осно ва ла кон-
цен тра ци о ни ло гор за Ср бе – Нађ ме ђер у Аустро у гар ској, ко ји је по-
сто јао све до 29. ок то бра 1918. За тим, Аустро у гар ска је осно ва ла чи тав 
низ кон цен тра ци о них ло го ра за Ср бе у Аустро у гар ској: Арад, Не жи дер, 

у књи зи: Др Ар чи балд Рајс: Рат ни из ве шта ји из Ср би је са Со лун ског фрон та, 
Нео бја вље ни тек сто ви на срп ском је зи ку, При ре ђи ва чи мр Жив ко В. Мар ко-
вић, Ми лан Стар че вић, Уред ник Сло бо дан Ерић, Бе о град, 2014, стр. 407–443.

27 Др Ар чи бал Рајс: Рат ни из ве шта ји из Ср би је и са Со лун ског фрон та, Нео бја вље-
ни тек сто ви на срп ском је зи ку, При ре ђи ва чи мр Жив ко В. Мар ко вић, Ми лан 
Стар че вић, Уред ник Сло бо дан Ерић, Бе о град, 2014, стр. 13–378.
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Бол до га соњ, Ма ут ха у зен, Ашах, Хајн ри сгрин, Бра у нау и дру ге. Број 

кон цен тра ци о них ло го ра у Аустро у гар ској у ко ји ма су би ли за то че ни 

Ср би био је ве ли ки. По сто ји еви ден ци ја да су Ср би у ве ћем или ма њем 

бро ју би ли ин тер ни ра ни у 300 ло го ра.28

Аустро у гар ска је ра чу на ла да ће ве о ма бр зо по ра зи ти и по ко ри ти 

Ср би ју, та ко да ни је пла ни ра ла во ђе ње ду го роч ног ра та. Ра чу на ла је да 

ће рат би ти за вр шен до кра ја ок то бра 1914. го ди не и да ће та да пу сти ти 

све рат не за ро бље ни ке, та ко да се ни је пред ви ђа ло на ко ји на чин тре ба 

обез бе ди ти збри ња ва ње рат них за ро бље ни ка. Ме ђу тим, рат са Ср би јом 

је тра јао че ти ри го ди не, а број рат них за ро бље ни ка је по стао огро ман, 

та ко да је про блем рат них за ро бље ни ка по стао ве о ма ак ту е лан. 

Аустро у гар ска је већ у ок то бру 1915. го ди не у кон цен тра ци о ним 

ло го ри ма има ла 19.000 срп ских рат них за ро бље ни ка, као и око 20.000 

ин тер ни ра них ци ви ла из Ср би је, а до кра ја 1915. тај број је из но сио 

око 220.000.29

Аустро у гар ски план да се срп ски на род фи зич ки уни шти, по ред 

оста лог, огле да се и у ма сов ном ин тер ни ра њу у кон цен тра ци о не ло го-

ре ци вил ног ста нов ни шта из Ср би је, Цр не Го ре и Бо сне и Хер це го ви-

не. По та да шњем ме ђу на род ном пра ву, као и Кон вен ци ји о за ко ни ма 

и оби ча ји ма ра та на коп ну (IV Ха шка кон вен ци ја) из 1907. и Пра вил-

ни ку о за ко ни ма и оби ча ји ма ра та на коп ну из 1907. го ди не, ци вил но 

ста нов ни штво се не мо же сма тра ти рат ним за ро бље ни ци ма. Рат ни 

за ро бље ни ци су ис кљу чи во вој на ли ца, а не ци вил на ли ца, же не, де ца, 

стар ци, не моћ на ли ца ко ја је Аустро у гар ска ин тер ни ра ла у кон цен тра-

ци о не ло го ре. Тих ин тер ни ра них ци вил них ли ца би ло је пре ко 80.000. 

Усло ви сме шта ја и жи во та у аустро у гар ским кон цен тра ци о ним 

ло го ри ма би ли су ка та стро фал но те шки. То су би ле им про ви зо ва не ба-

ра ке, сме штај је био не у сло ван, без гре ја ња, са ве о ма сла бом хра ном, 

хи ги јен ски усло ви су би ли очај ни, без нај ну жни јих са ни тар них уре ђа ја, 

ро бов ски рад, ло гор ска му че ња и пре мла ћи ва ња, пљач ка ње ло го рашâ. 

Све то је до при не ло да је до шло до по бо ле ва ња ве ли ког бро ја ло го ра-

ша, ко ји су би ли без нај о снов ни је ле кар ске по мо ћи, што је до во ди ло до 

ма сов них уми ра ња. Убр зо су се по ја ви ле и број не епи де ми је, нај ви ше 

пе га ви ти фус, ди зен те ри ја, ту бер ку ло за и дру ге епи де ми је, ко је су де-

сет ко ва ле ло го ра ше.

Број срп ских рат них за ро бље ни ка, као ни број ин тер ни ра ца 

срп ских ци ви ла, ни ка да ни је тач но утвр ђен. Про це њу је се да је би ло 

28 Иси дор Ђу ко вић: Нађ ме ђер – Аустро у гар ски ло гор за Ср бе 1914–1918, Бе о град, 
2002, стр. 42–49.

29 Иси дор Ђу ко вић: Нађ ме ђер – Аустро у гар ски ло гор за Ср бе 1914–1918, Бе о град, 
2002, стр. 77.
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97.000, па чак и до 150.000, а не ки ауто ри на во де и број од 300.000 рат-

них за ро бље ни ка, ра ње ни ка и бо ле сни ка, од ко јих је у ло го ри ма умр ло 
пре ко 50.000. Ин тер ни ра них ци ви ла би ло је ви ше од 80.000, од ко јих 
је умр ло пре ко 20.000. 30

Као што смо на пред на ве ли, срп ски рат ни за ро бље ни ци су, по ред 

кон цен тра ци о них ло го ра у Аустри ји, Ма ђар ској и Бу гар ској, бо ра ви-
ли и у кон цен тра ци о ним ло го ри ма у Тур ској. На и ме, Тур ска је би ла 
на стра ни Цен трал них си ла, али ни је има ла ди рект не ору жа не су ко-
бе са Ср би јом. Аустро у гар ска је у 1917. го ди ни би ла у не мо гућ но сти 

да еко ном ски и вој но обез бе ђу је пре тр па не кон цен тра ци о не ло го ре 
у Аустри ји и Ма ђар ској, па је, у ци љу рас те ре ће ња ових ло го ра, кра јем 

1917. скло пи ла са Тур ском тај ни спо ра зум о из ру че њу срп ских рат них 
за ро бље ни ка, ра ње ни ка и бо ле сни ка. 

На осно ву овог тај ног спо ра зу ма Аустро у гар ска је из сво јих кон-
цен тра ци о них ло го ра ис по ру чи ла Тур ској око 5.000 рат них за ро бље ни ка, 

ра ње ни ка и бо ле с ни ка. Из ру че ња ових рат них за ро бље ни ка вр ше на су 
во зо ви ма, тај но, пре ко Бе о гра да. По след њи тран спорт је про шао кроз 

Бе о град апри ла 1918. го ди не. Тај ност ових из ру че ња је би ла до го во ре на 

за то да не би са зна ли срп ско ста нов ни штво и срп ски зва нич ни ор га ни, 

јер о то ме ни су би ли оба ве ште ни од стра не Аустро у гар ске. 

За ове тран спор те рат них за ро бље ни ка Срп ска вла да је са зна ла 
тек 18. фе бру а ра 1918. од швед ског по сла ни ка у Ца ри гра ду. Швед ски 
по сла ник је ви ше пу та оба ве стио срп ску вла ду да се у Тур ској на ла зи 

3.300 рат них за ро бље ни ка, ко ји су у ве о ма те шком здрав стве ном ста њу 

и да ма сов но уми ру. Тур ска је ове срп ске рат не за ро бље ни ка ан га жо ва ла 

на нај те жим по сло ви ма, и то у руд ни ци ма, на одр жа ва њу же ле знич ких 

пру га, на се чи шу ма, на бес пу ћу и дру где. 

Ро бов ски рад, из глад њи ва ње, не до вољ на ис хра на, од су ство нај-

о снов ни је хи ги је не, по ја ва ра зних за ра зних епи де ми ја и из о ста нак 

ле кар ске по мо ћи усло ви ли су ма сов ну смрт ност. Од укуп ног бро ја од 
5.000 срп ских рат них за ро бље ни ка у Тур ској умр ла је по ло ви на. Аустро-

у гар ска је пред крај ра та јав но при зна ла да је „по ве ли ки број срп ских 

рат них за ро бље ни ка по сла ла у Тур ску“. На Ми ров ној кон фе рен ци ји 

у Па ри зу ма ја 1919. го ди не срп ска де ле га ци ја је по ста ви ла и пи та ње 
срп ских рат них за ро бље ни ка у Тур ској.31

30 Д. Сто јиљ ко вић: Пла ва Ду нав ска гроб ни ца Ма ут ха у зен 1914–1918, 1938–1945, 
Бе о град, 1995, стр. 16; На ши у Аустро-Угар ској, Из ве штај Ми ни стар ству Уну-
тра шњих де ла о по сту па њу са за ро бље ним срп ским офи ци ри ма, вој ни ци ма 
и гра ђа ни ма, Со лун, 1917, стр. 6–7; Иси дор Ђу ко вић: Нађ ме ђер – Аустро у гар-
ски ло гор за Ср бе 1914–1918, Бе о град, 2002, стр.3–49.

31 Иси дор Ђу ко вић: Срп ски рат ни за ро бље ни ци у Тур ској 1917–1918. го ди не, 
Вој но и сто риј ски гла сник, бр. 1, Бе о град, 2001, стр. 80–82.
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Аустро у гар ска и Тур ска су фла грант но пре кр ши ле Кон вен ци ју 

о за ко ни ма и оби ча ји ма ра та на коп ну (IV Ха шка кон вен ци ја) из 1907. 

и Пра вил ник о за ко ни ма и оби ча ји ма ра та на коп ну из 1907. го ди не. 

Јер, Аустро у гар ска ни је ни по ко јем ме ђу на род но прав ном осно ву би ла 

овла шће на да пре ба цу је рат не за ро бље ни ке у дру гу, за Ср би ју та ко ђе 

не при ја тељ ску др жа ву. Тур ска та ко ђе ни по ко јем ме ђу на род но прав ном 

осно ву ни је сме ла да при хва ти рат не за ро бље ни ке ко је она ни је за ро би-

ла и да их упо тре би за нај те же ра до ве, уз ка та стро фал но ло ше усло ве 

сме шта ја, смр за ва ње, из глад њи ва ње и од су ство нај о снов ни је хи ги је не 

и ле кар ске по мо ћи, што је има ло за по сле ди цу ма сов ну смрт ност.

Оку па ци јом Цр не Го ре кра јем ја ну а ра 1916. го ди не аустро у гар ска 

вој ска је, као и у Ср би ји, по че ла да вр ши ма сов не рат не зло чи не над 

рат ним за ро бље ни ци ма, ра ње ни ци ма, бо ле сни ци ма и ци вил ним ста-

нов ни штвом. Ци вил но ста нов ни штво, ко је су нај ви ше чи ни ли се ља ци, 

за тим ђа ци, сту ден ти, чи нов ни ци, све ште ни ци, тр гов ци, за на тли је, же не 

и де ца би ли су ин тер ни ра ни у 68 кон цен тра ци о них ло го ра у Аустри ји 

и Ма ђар ској. На во ди мо са мо не ке од њих ко ји су би ли ло го ри смр ти: 

Нађ ме ђер, Не жи дер, Бол до га соњ, Карлш тајн, Гро сау, Хајн ри сгрин 

и дру ге. По ред на ве де них кон цен тра ци о них ло го ра, рат ни за ро бље-

ни ци и ин тер нир ци из Цр не Го ре би ли су и у Ал ба ни ји. Број рат них 

за ро бље ни ка из Цр не Го ре ни ка да ни је тач но утвр ђен, али су про це не 

да је би ло око 15.000 рат них за ро бље ни ка и ин тер ни ра ца, од ко јих је 

си гур но стра да ла јед на по ло ви на.32

У Цр ној Го ри Аустро у гар ска је фор ми ра ла не ко ли ко ма њих 

кон цен тра ци о них ло го ра, ко ји су би ли у не ко ли ко гра до ва и ко ји су 

углав ном би ли про ла зног ка рак те ра – за да ље от пре ма ње љу ди у кон-

цен тра ци о не ло го ре у Аустри ју и Ма ђар ску. На во ди мо је дан за бо ра-

вље ни за ро бље нич ки кон цен тра ци о ни ло гор смр ти ко ји се на ла зио 

у се лу Вук сан-Ле ки ћу, на три ки ло ме тра од ва ро ши це Ту зи, де се так 

ки ло ме та ра од Под го ри це, не да ле ко од ал бан ске гра ни це. Ло гор је био 

огра ђен бо дљи ка вом жи цом, под отво ре ним не бом, ло го ра ши су сме-

ште ни под јед ним ша то ром и у јед ној при ват ној ку ћи, где су до во ђе ни 

ци ви ли, же не, де ца, стар ци, не моћ на ли ца. Број ло го ра ша је ва ри рао од 

500 до 600, а са свим је осно ва на про це на да их је би ло пре ко хи ља ду. 

Хра на је би ла ве о ма сла ба и не до вољ на, без гре ја ња, мал тре ти-

ра ње и пре мла ћи ва ње ло го ра ша од стра не чу ва ра и стра жа ра би ло је 

сва ко днев но, без основ них са ни тар них уре ђа ја, без ика кве ле кар ске 

не ге, ло го ра ши су вр ло бр зо по бо ле ва ли, по ја вио се пе га ви ти фус, ко ји 

је де сет ко вао ло го ра ше. У ва ро ши ци Ту зи та ко ђе је био осно ван ло гор, 

32 Др Но ви ца Ра ко че вић: Цр на Го ра у Пр вом свјет ском ра ту 1914–1918, Це ти ње, 
1969, стр. 327–328.
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где су би ли сме ште ни здра ви ји и мла ђи ло го ра ши, ко ји су ко ри шће ни за 
по љо при вред не ра до ве. Осло бо ђе ње у ло го ру Вук сан-Ле ки ћу до че ка ло 
је све га 20 за то че ни ка, а у ло го ру у Ту зи ма тек 150 ли ца.33

Јед на чи ње ни ца ко ја је до са да би ла не по зна та ба рем ши рој јав но-
сти је сте та да је ста тус гра ђа на Цр не Го ре у аустро у гар ским ло го ри ма 
био дру га чи ји од ста ту са гра ђа на Ср би је. Аустро у гар ска ни је при зна ва ла 
ста тус рат них за ро бље ни ка вој ни ци ма и офи ци ри ма цр но гор ске вој ске, 
по што они ни су би ли за ро бље ни, јер је Цр на Го ра ка пи ту ли ра ла, не го 
су их тре ти ра ли као ин тер ни ра не ци ви ле. Чак ни Са ве зни ци (Фран цу-
ска, Ен гле ска и САД) ни су при зна ва ли ин тер ни ра не цр но гор ске вој ни ке 
и ци ви ле за са ве зни ке, јер су пре ки ну ли бор бу про тив за јед нич ког не-
при ја те ља услед ка пи ту ла ци је. То је има ло по сле ди цу да им Са ве зни ци 
ни су пру жа ли ху ма ни тар ну по моћ у ис хра ни, оде ћи, обу ћи, ле ко ви ма 
ко ју су пру жа ли оста лим са ве знич ким рат ним за ро бље ни ци ма. Ср би ја 
је сву ху ма ни тар ну по моћ ко ју је сла ла сво јим рат ним за ро бље ни ци ма 
и ин тер нир ци ма рав но прав но де ли ла и ин тер нир ци ма из Цр не Го ре, 
та ко да им је то би ла је ди на по моћ од ко је су мо гли да пре жи ве у тим 
ло го ри ма смр ти.34

Ова кав став Аустро у гар ске пре ма рат ним за ро бље ни ци ма и ин-
тер нир ци ма из Цр не Го ре та ко ђе је био фла грант но кр ше ње Кон вен-
ци је о за ко ни ма и оби ча ји ма ра та на коп ну из 1907. го ди не (IV Ха шка 
кон вен ци ја) и Пра вил ни ка о за ко ни ма и оби ча ји ма ра та на коп ну из 
1907. Јер, на вој на ли ца, вој ни ке, под о фи ци ре и офи ци ре, ка да се на ла зе 
у вла сти про тив нич ке стра не, без об зи ра на окол но сти и на на чин на 
ко ји су до шли под ту власт, при ме њу је се на ве де на Кон вен ци ја о за ко-
ни ма и оби ча ји ма ра та на коп ну (IV Ха шка кон вен ци ја) из 1907. го ди не 
и Пра вил ник о за ко ни ма и оби ча ји ма ра та на коп ну из 1907. го ди не. 
Та ко ђе је не схва тљив став три Са ве знич ке др жа ве Фран цу ске, Ен гле ске 
и САД да ин тер ни ра не гра ђа не Цр не Го ре не сма тра ју сво јим са ве зни ком. 
Очи глед но је да су они по сту пи ли про тив но он да шњем ме ђу на род ном 
рат ном пра ву, јер њи хо ви до са да шњи са ве зни ци, вој ска Цр не Го ре, није 
се бо ри ла про тив Фран цу ске, Ен гле ске и САД, већ про тив агре со ра 
Аустро у гар ске, ко ја је би ла де се то стру ко број ча но ја ча и ко јој на ве де ни 
Са ве зни ци ни су пру жи ли оче ки ва ну вој ну и ма те ри јал ну по моћ, па је 
услед то га мо ра ла да ка пи ту ли ра.

Аустро у гар ска вој ска и по ли ци ја су за вре ме Пр вог свет ског 
рата 1914–1918. го ди не та ко ђе вр ши ле ма сов не рат не зло чи не у Бо сни 

33 Ан дри ја Ла и но вић: За ро бље нич ки ло гор у Вук сан-Ле ки ћу (По во дом два де се-
то го ди шњи це Свјет ског ра та), Под го ри ца, 1934, Го ди шњак на став ни ка Под го-
рич ке гим на зи је, бр. 5, стр. 41–47.

34 Иси дор Ћу ко вић: Нађ ме ђер – Аустро-Угар ски ло гор за Ср бе 1914 –1918, Бе о-
град, 2002, стр. 69.
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и Хер це го ви ни, Дал ма ци ји и Сре му над срп ским ци вил ним ста нов ни-
штвом. Те рор над ци ви ли ма је кре нуо већ кра јем ав гу ста 1914. го ди не, 
ка да су по че ла хап ше ња углед них Ср ба у Мо ста ру, Са ра је ву, Зе ни ци, 
Звор ни ку, Ту зли, Фо чи, Брч ком и дру гим ме сти ма – тр го ва ца, све ште-
ни ка, ин те лек ту а ла ца, пи са ца, но ви на ра, учи те ља, про фе со ра, на род них 
по сла ни ка, чи нов ни ка, за на тли ја и дру гих, ко је су др жа ли као та о це. 

Мно ги од ових та ла ца, на ро чи то све ште ни ци, ка сни је су, че сто 
на звер ски на чин, уби ја ни. Већ број ухап ше них та ла ца вр ло бр зо је по-
слат у ин тер на ци ју у кон цен тра ци о ни ло гор у Ара ду. Тај ло гор у Ара ду 
је био ло гор смр ти, јер због ло ших усло ва сме шта ја, ис хра не, од су ства 
хи ги је не и ле кар ске по мо ћи, по ја ви ле се бо ле сти, ср до бо ља, цр ве ни 
ве тар, сто мач ни ти фус и пе га ви ти фус, ко ји су де сет ко ва ли ло го ра ше.35 

Аустро у гар ска је фор ми ра ла у де цем бру 1915. го ди не кон цен тра-
ци о ни ло гор у До бо ју, ко ји је функ ци о ни сао све до 4. фе бру а ра 1917. 
У овај ло гор су до во ђе ни срп ски ци ви ли из Бо сне и Хер це го ви не, Ср би је 
и Цр не Го ре. По сто је по да ци да је кроз ло гор у До бо ју од 27. де цем бра 
1915. до 5. ју ла 1917. го ди не про шло 16.673 му шких осо ба и 16.996 же на 
и де це из Бо сне и Хер це го ви не. Из Ср би је су би ла 9.172 ли ца, а из Цр не 
Го ре 2.950 за ро бље ни ка, укуп но 45.791 при тво ре ник. Као и у оста лим 
аустро у гар ским кон цен тра ци о ним ло го ри ма за Ср бе, и у ло го ру у До-
бо ју усло ви сме шта ја, ис хра не, хи ги је не би ли су ка та стро фал но ло ши. 
Та ко да је и овај ло гор био ло гор смр ти на зван „Цр на гроб ни ца“. Услед 
по ја ва ра зних бо ле сти, као и епи де ми ја ти фу са и ди зен те ри је, днев но 
је уми ра ло 10–30 ли ца, а по не кад и по 100 днев но.36 

Аустро у гар ска вој ска и жан дар ме ри ја су ши ром Бо сне и Хер це-
го ви не вр ши ли ма сов не рат не зло чи не над ци вил ним ста нов ни штвом, 
ко ји су се нај ви ше са сто ја ли у стре ља њу и ве ша њу без ика квог раз ло га, 
са мо за то што су би ли Ср би. Те шко је у ова ко крат ком ра ду на ве сти ма-
кар и део ових ма сов них и стра вич них рат них зло чи на, ко јих је би ло на 
де се ти не хи ља да. Те шке рат не зло чи не из вр ша ва ли су и аустро у гар ски 
вој ни су до ви, прак тич но су би ли пре ки су до ви: у Са ра је ву, Би је љи ни, 
Би ле ћи, Ба ња лу ци, Тре би њу, Ту зли, где је на сто ти не Ср ба нео сно ва но 
осу ђи ва но, нај че шће на смрт не ка зне, ко је су од мах и спро во ђе не.37

По ред Аустро у гар ске, агре си ју на Кра ље ви ну Ср би ју из вр ши ла је 
и Бу гар ска 1915. го ди не. Бу гар ска вој ска је оку пи ра ла ју жни део Ср би је, 

35 Вла ди мир Ћо ро вић: Цр на књи га пат ње Ср ба Бо сне и Хер це го ви не за вре ме Свет-
ског ра та 1914–1918, Бе о град, 1989, стр. 45–75. 

36 Ду шан Па ра вац: До бој ски ло гор 1915–1917, Ге но цид над Ср би ма у два де се том 
ве ку, При ре ђи ва чи др Пе тар Опа чић, др Са во Ско ко, мр Ра до мир Ра кић, Ми-
ло ван Ћур чић, Бе о град, 1992, стр. 75–81.

37 Вла ди мир Ћо ро вић: Цр на књи га пат ње Ср ба Бо сне и Хер це го ви не за вре ме Свет-
ског ра та 1914–1918, Бе о град, 1989, стр. 77–116.
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где су из вр ше ни ма сов ни рат ни зло чи ни над ци вил ним ста нов ни штвом, 

рат ним за ро бље ни ци ма, ра ње ни ци ма и бо ле сни ци ма. Ови ма сов ни рат-

ни зло чи ни има ли су за циљ фи зич ко уни ште ње срп ског на ро да на том 

про сто ру и оства ре ње бу гар ске фик ци је о тзв. „Ве ли кој Бу гар ској“ и са 

аспек та са вре ме ног ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва пред ста вља ли су 

ге но цид. Бу гар ска је, као и Аустро у гар ска, би ла пот пи сник Кон вен ци је 

о за ко ни ма и оби ча ји ма ра та на коп ну (IV Ха шка кон вен ци ја) из 1907. 

и Пра вил ник о за ко ни ма и оби ча ји ма ра та на коп ну из 1907. го ди не, 

али се на ве де не Кон вен ци је и Пра вил ни ка из 1907. го ди не ни је при-

др жа ва ла, не го их је ма сов но и сва ко днев но кр ши ла вр ше ћи ма сов не 

и не за пам ће не рат не зло чи не.38 

Као што смо на ве ли, бу гар ска вој ска, по ли ци ја и ко ми ти вр ши ли 

су рат не зло чи не над ци вил ним ста нов ни штвом, рат ним за ро бље ни ци ма, 

ра ње ни ци ма и бо ле сни ци ма на раз не стра вич не на чи не. Не мо гу ће их 

је у овом ра ду све на ве сти, али по ми ње мо да су при ли ком за ро бља ва ња 

рат не за ро бље ни ке, ра ње ни ке и бо ле сни ке у нај ве ћем бро ју усмр ћи-

ва ли на ли цу ме ста. Уко ли ко их ни су уби ја ли при ли ком за ро бља ва ња, 

он да су пр во вр ши ли му че ња и уна ка же ња на тај на чин што су им се кли 

нос и уши, бо де њем ли ца, се чом са бља ма, кла њем но же ви ма, ба јо не-

ти ма и дру го. Стре ља ња су би ла ма сов на. Пљач ка ња срп ских ци ви ла 

и рат них за ро бље ни ка би ла су ре дов на по ја ва.39 По сто је број ни до ка зи, 

до ку мен ти о бу гар ским ма сов ним и стра вич ним рат ним зло чи ни ма, 

а сва ко су нај пот пу ни ји из ве шта ји др Ар чи бал да Рај са,40 као и из ве штај 

аме рич ког но ви на ра Ви ли ја ма Драј то на.41 

Бу га ри су у са мој Бу гар ској офор ми ли не ко ли ко кон цен тра цио-

них ло го ра за срп ске рат не за ро бље ни ке. У те ло го ре, про тив но свим 

та да шњим ме ђу на род ним кон вен ци ма о рат ном пра ву, од во ди ли су 

38 Les Conféren ces de la Pa ix 1899. et 1907, Re cu eil des Tex tes arrêtes par ces Con-
fe ren ces et de différents Do cu ments com ple men ta i res, De u xi ème édi tion, Pa-
ris, 1909, p. 63; Из во ри ме ђу на род ног ху ма ни тар ног пра ва, дру го, до пу ње но 
и пре ра ђе но из да ње, Бе о град, 2007, стр. 304.

39 Из ве штај Ме ђу са ве знич ке ко ми си је, од ре ђе не да кон ста ту је све по вре де Ха-
шке кон вен ци је и ме ђу на род ног пра ва, учи ње не од Бу га ра у за у зе тој Ср би ји 
од 1915–1918. го ди не, Бе о град, 1981, стр. 2; Алек сан дар Трај ко вић: Вре ме 
без у мља. До ку мен ти о бу гар ским зло чи ни ма у Врањ ском кра ју 1915–1918, 
Бе о град, 1918, стр. 230–236. 

40 Алек сан дар Трај ко вић: Вре ме без у мља. До ку мен ти о бу гар ским зло чи ни ма 
у Врањ ском кра ју 19151–918, Бе о град, 1981, стр. 109–115; Алек сан дар Трај ко-
вић: Ду бо ка до ли на. До ку мен ти о бу гар ским зло чи ни ма у Сур ду ли ци 1915–1918, 
Бе о град, 1983.

41 Алек сан дар Трај ко вић: Вре ме без у мља. До ку мен ти о бу гар ским зло чи ни ма 
у Врањ ском кра ју 1915–1918, Бе о град, 1918, стр. 116–126; Do cu ments re la tifs 
aux vi o la ti ons des Con ven ti ons de la Haye et du Dro it in ter na ti o nal en général, 
com mi ses de 1915–1918. par les Bul ga res en Ser bie oc cupée, Pa ris, 1919, tomе II.
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срп ске ци ви ле, же не, де цу, стар це и не моћ на ли ца, ко ја ни ка кве везе 

ни су има ле са вој ском ни ти су би ли вој на ли ца на ко ја би се мо гло 

при ме ни ти упу ћи ва ње у ло го ре за рат не за ро бље ни ке, ни ти спа да ју 

у ка те го ри ју рат них за ро бље ни ка. Број срп ских рат них за ро бље ни ка 

ко ји су се на ла зи ли у бу гар ским кон цен тра ци о ним ло го ри ма ни ка да 

ни је пре ци зно утвр ђен. Је ди но је уста но вље но да је пре ко 100.000 ци-

вил них ли ца би ло ин тер ни ра но у тим ло го ри ма и да је пре ко 50.000 

осо ба из гу би ло жи вот, а огро ман број ло го ра ша остао је те шко на ру-

ше ног здра вља, као и до жи вот ни ин ва ли ди. 42

Бу гар ски кон цен тра ци о ни ло го ри у ко ји ма су бо ра ви ли ин тер ни-

ра ни Ср би би ли су прак тич но ло го ри смр ти. По чев од сме шта ја, ко ји 

је био ве о ма лош, у ба ра ка ма и ша то ри ма ко ји су би ли не у слов ни, без 

гре ја ња, где су се смр за ва ли, хра на је би ла ве о ма ло ша, при ме њи ва но 

је из глад њи ва ње, без основ них усло ва хи ги је не и без са ни тет ске слу-

жбе, ве ћи на ин тер ни ра ца би ла је ва шљи ва, вр ло бр зо су се по ја ви ле 

мно ге за ра зне бо ле сти. По ја ва епи де ми је пе га вог ти фу са и дру гих за-

ра зних бо ле сти де сет ко ва ла је ин тер нир це. Ло гор ске вла сти ни су ни шта 

пред у зи ма ле да се ове епи де ми је за у ста ве. По сту пак бу гар ских вла сти 

у овим ло го ри ма од ви јао се у скло пу иде је да на све на чи не спро во ди 

сво ју по ли ти ку фи зич ког ис тра бље ња срп ског на ро да.

По што су рат ни зло чи ни Бу гар ске из вр ше ни над срп ским ци вил-

ним ста нов ни штвом, рат ним за ро бље ни ци ма, ра ње ни ци ма и бо ле сни-

ци ма, би ла је фор ми ра на Ме ђу са ве знич ка ко ми си ја да кон ста ту је све 

по вре де Ха шке кон фе рен ци је из 1907. и ме ђу на род ног пра ва ко је су 

из вр ше не од стра не Бу га ра у за у зе тој Ср би ји 1915–1918. го ди не. Ова 

ко ми си ја је по сле спро ве де не ан ке те и ис тра ге об ја ви ла свој Из ве штај, 

у ко јем је кон ста то ва ла број не по вре де Ха шке кон вен ци је из 1907. го-

ди не и ме ђу на род ног пра ва.43 

У кон тек сту раз ма тра ња рат них зло чи на ко је је из вр ши ла Аустро-

у гар ска над срп ским ци вил ним ста нов ни штвом, рат ним за ро бље ни ци-

ма, ра ње ни ци ма и болс ни ци ма су мар но ће мо се освр ну ти и на ста тус 

аустро у гар ских рат них за ро бље ни ка у Ср би ји. Пр ви аустро у гар ски 

рат ни за ро бље ни ци ухва ће ни су по сле по зна те Цер ске бит ке у ав гу сту 

1914. го ди не, укуп но 30 офи ци ра и пре ко 4.000 вој ни ка. У Ни шу је 

1914. осно ва на За ро бље нич ка ко ман да, чи ја је над ле жност би ла ста ра ње 

42 Из ве штај Ме ђу са ве знич ке ко ми си је, од ре ђе не да кон ста ту је све по вре де Ха шке 
кон вен ци је и ме ђу на род ног пра ва, учи ње не од стра не Бу га ра у за у зе тој Ср би ји 
од 1915–1918. го ди не. Бе о град, 1919, стр. 7–8. 

43 Re port of the In ter al lied Com mis sion on the Vi o la tion of the Ha gue Con ven tion 
and of the Prin ci ples of the In ter na ti o nal Law Com mit ted in 1915–1918. by the 
Bul ga ri ans in Oc cu pied Ser bia, Pa ris, 1919, pp. 5–6. 
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о аустро у гар ским рат ним за ро бље ни ци ма. Срп ски из во ри на во де да је 

у Ср би ји 1914–1915. го ди не би ло 62.000 ових за ро бље ни ка.44

Пре ма аустро у гар ским рат ним за ро бље ни ци ма Ср би ја је по сту-

па ла пот пу но у скла ду са Кон вен ци јом о за ко ни ма и оби ча ји ма ра та 

на коп ну (IV Ха шка кон вен ци ја) из 1907. и Пра вил ни ком о за ко ни ма 

и оби ча ји ма ра та на коп ну из 1907. го ди не, ко је је Ср би ја би ла пот пи са ла 

и ни је при ме њи ва ла ре тор зи ју или осве ту за по сту пак Аустро у гар ске 

пре ма срп ским рат ним за ро бље ни ци ма. Због по ве ћа ња бро ја аустро у-

гар ских рат них за ро бље ни ка, срп ска вла да је 16. но вем бра 1914. у Ни шу 

из да ла Пра вил ник за по сту па ње са рат ним за ро бље ни ци ма, ко јим је 

пре ци зно на ло жи ла упут ства срп ској вој сци ка ко да по сту па са рат ним 

за ро бље ни ци ма.45 На ве де ни пра вил ник био је у пот пу но сти у скла ду 

са по ме ну том Кон вен ци јом о за ко ни ма и оби ча ји ма ра та на коп ну (IV 

Ха шка кон вен ци ја) из 1907. и Пра вил ни ком о за ко ни ма и оби ча ји ма 

ра та на коп ну из 1907. го ди не. 

Аустриј ски рат ни за ро бље ни ци су би ли сме ште ни у ка сар не 

гар ни зо на у Ни шу, Би то љу, При ле пу, Но вом Па за ру, Пре ше ву, Ве ле су 

и дру гим ме сти ма. Ни су по сто ја ли кон цен тра ци о ни ло го ри ка кве је 

Аустро у гар ска фор ми ра ла за срп ске рат не за ро бље ни ке, ра ње ни ке, 

бо ле сни ке и ци вил но ста нов ни штво. Чак су аустро у гар ски рат ни за ро-

бље ни ци ужи ва ли не у о би ча је ну сло бо ду кре та ња, а за на тли је и дру ги 

струч ња ци има ли су сло бод ну при ли ку за за по шља ва ње и за ра ду.46 По што 

је у Ср би ји бе сне ла епи де ми ја ти фу са, ко ју су до не ли аустро у гар ски 

рат ни за ро бље ни ци, она је би ла фа тал на и за мно ге од њих, та ко да се 

број аустро у гар ских рат них за ро бље ни ка сма њио на 34.000.47

У по вла че ње срп ске вој ске пре ма Ал ба ни ји кре ну ло је 35.000 

аустро у гар ских рат них за ро бље ни ка, што је пред ста вљао огро ман те рет 

за срп ску вој ску, јер их је тре ба ло збри ну ти и хра ни ти, а хра не за срп ску 

вој ску и ве ли ки број ци ви ла ко ји је ишао са срп ском вој ском ни је би ло. 

Око 2.500 аустро у гар ских рат них за ро бље ни ка остао је у Ср би ји и при-

шао аустро у гар ској вој сци, а 7.500 је на пу ту умро од гла ди, смр за ва ња 

и за ра зних бо ле сти, као и на де се ти не хи ља да срп ских вој ни ка и ци ви ла 

ко ји су од сту па ли пре ма Ал ба ни ји. Срп ска вој ска је у гра ду Фи је ри код 

44 Др Бо гу мил Хра бак: Аустро-угар ски за ро бље ни ци у Ср би ји 19141–915. го ди не 
при ли ком по вла че ња кроз Ал ба ни ју, Збор ник Хи сто риј ског ин сти ту та Сла-
во ни је, св. 2, Сла вон ски Брод, 1964, стр. 112.

45 Пра вил ник за по сту па ње са рат ним за ро бље ни ци ма (ова књи га је по вер љи ва), 
Ниш, 1914.

46 Чарлс Џ. Во пиц ка: Тај не Бал ка на. Се дам го ди на ди пло мат ског слу жбо ва ња 
у епи цен тру европ ске олу је, Бе о град, 2009.

47 Сте ван С. Ша пи нац: Аустро-угар ски за ро бље ни ци у Ср би ји, Но ва Евро па, књи га 
дру га, За греб, 1921, стр. 296–297.
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Ва ло не у Ал ба ни ји пре да ла ита ли јан ској вој сци 25.000 аустро у гар ских 

рат них за ро бље ни ка.48 

Епи лог Пр вог свет ског ра та до бро је по знат. По ра же не су Не мач-

ка, Аустро у гар ска, Бу гар ска и Тур ска, те су огла ше не кри вим и ми ров-

ним уго во ри ма Сен жер мен ским, Три ја нон ским, Неј ским и Се вр ским 

пре у зе ле су чи тав низ оба ве за, по чев од те ри то ри јал них пре кра ја ња, 

раз о ру жа њем Не мач ке и оба ве зу ре па ра ци ја у нов цу у вред но сти од 20 

ми ли јар ди злат них ма ра ка, про кла ма ци ју ин ди ви ду ал не од го вор но сти, 

укљу чу ју ћи и не мач ког ца ра Вил хе ма II, ко јем је тре ба ло да су ди Ме-

ђу на род ни суд. 

Ме ђу на род на јав ност, а на ро чи то др жа ве ко је су пре тр пе ле огром-

 не људ ске жр тве и ве ли ка ма те ри јал на ра за ра ња, оче ки ва ли су да ће 

се, по ред оста лог, спро ве сти су ђе ња број ним рат ним зло чин ци ма по-

ра же них Цен трал них си ла. 

Ме ђу тим, све је би ло бло ки ра но и уру ше но, јер је не мач ки цар 

Вил хелм II по бе гао у Хо лан ди ју, ко ја је од би ла да га из ру чи, на во де ћи 

да Хо лан ди ја по свом за ко но дав ству и Ме ђу на род ном уго во ру ко ји има 

са стра ним др жа ва ма не пред ви ђа из ру че ње због кри вич них де ла за ко ја 

се тра жи из ру че ње.49 Од би ја ње Хо лан ди је да из вр ши из ру че ње до ве ло 

је до то га да се ни је ре а ли зо ва ло ства ра ње Ме ђу на род ног кри вич ног 

су да, ни ти је до шло до на ја вље них су ђе ња број ним рат ним зло чин ци-

ма. Ова кав став је има ло за по сле ди цу уру ша ва ње ме ђу на род ног пра ва. 

Је ди но су ђе ње не мач ким рат ним зло чин ци ма одр жа но је у Не-

мач кој, где се скло нио и нај ве ћи број рат них зло чи на ца, и то пред 

Вр хов ним су дом у Лај пци гу од 23. ма ја до 16. ју ла 1921. Са ве зни ци су 

зах те ва ли су ђе ње за 890 рат них зло чи на ца у са ве знич ким др жа ва ма 

где су из вр ше ни рат ни зло чи ни. 

Не мач ка је од би ла из ру че ње, уз обра зло же ње да је екс тра ди ци ју 

тих тра же них ли ца не мо гу ће спро ве сти „фи зич ки и мо рал но“, по што 

су на ли ста ма би ли и име на бив ше кра љев ске по ро ди це, као и дру ге 

по зна те лич но сти. 50 По сле овог од би ја ња Не мач ка је пред ло жи ла да се 

ти слу ча је ви су де у Не мач кој пред Вр хов ним су дом у Лај пци гу, што су 

Са ве зни ци при хва ти ли. Ме ђу тим, то су ђе ње у Лај пци гу би ла је фар са 

48 Исто, стр. 289–299; Др Је ле на Ђ. Ло пи чић-Јан чић: Кри вич но прав на за шти-
та рат них за ро бље ни ка у ју го сло вен ском кри вич ном пра ву, Бе о град, 2005, 
стр. 81–86.

49 Mul lins Claud: The Le ip zig Tri als, Lon don, 1921, pp. 23–34; Le vie S. Ho ward: Terro-
 rism in War, New Port, 1993, pp. 23–34. 

50 Che rif Bas si o u ni: Cri mes Aga inst Hu ma nity in In ter na ti o nal Cri mi nal Law, New York, 
1992, pp. 199–204; John Blad: Ger many’s Vi o la ti ons of the Law of War 1914–1915, 
Lon don, 1915, pp. 24–25; Ro bert K. Wo et zel: The Nu rem berg Tri als in In ter na ti o nal 
Law, Lon don, 1960, p. 33. 
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од су ђе ња, јер је број оп ту же них сма њен на све га два на ест ли ца. Ше-

сто ро је осу ђе но, а ше сто ро осло бо ђе но.51 

У по сто је ћој срп ској и ју го сло вен ској ли те ра ту ри ве о ма рет ко се 

по не где спо ми ње да је не ко од оку па тор ских вој ни ка и офи ци ра био 

осу ђен за рат не зло чи не из вр ше не над Ср би ма у Ср би ји, Цр ној Го ри 

и Бо сни и Хер це го ви ни. Мо гу ће да је тих су ђе ња би ло, али би то тре ба ло 

ис тра жи ва ти по ар хи ва ма, а пи та ње је да ли су се ти суд ски спи си са-

чу ва ли, јер смо од 1941. до 1945. го ди не по но во има ли исте оку па то ре, 

ко ји су си гур но те спи се и до ку мен те уни шта ва ли. 

На кра ју овог крат ког ра да же лим да ука жем на јед ну чи ње ни-

цу – да на ве де ни ма сов ни и до та да не ви ђе ни рат ни зло чи ни из вр ше ни 

над срп ским на ро дом од стра не Аустро у гар ске, Не мач ке, Ма ђар ске, 

Бу гар ске и Тур ске за вре ме Пр вог свет ског ра та 1914–1918. го ди не ни су 

из вр ше ни ни у јед ној др жа ви на ра ти шту или у оку пи ра ним де ло ви ма 

Бел ги је, Лук сем бур га, Фран цу ске, Ита ли је или Ру си је као што су из вр-

ше ни у Ср би ји, Цр ној Го ри и Бо сни и Хер це го ви ни. Ови рат ни зло чи ни 

су има ли за циљ ге но цид но, фи зич ко уни ште ње срп ског на ро да, ко је 

ће се не сма ње ном же сти ном од истих др жа ва и њи хо вих по ма га ча на-

ста ви ти у Дру гом свет ском ра ту 1941–1945. го ди не.

Jelena Dj. Lopicic Jancic

INTERNATIONAL LEGAL ASPECTS OF THE WAR CRIMES 

OF AUSTRIA-HUNGARY, GERMANY, BULGARIA 

AND TURKEY IN THE FIRST WORLD WAR AGAINST THE SERBS

Summary

This work deals with the international legal aspects of a small part of the 
massive war crimes that were committed by armed forces of Austria-Hungary, 
Germany, Bulgaria and Turkey during the First World War against the Serbian 
civilian population, prisoners of war, the wounded and sick. These war crimes 
were committed in Serbia, Montenegro and Bosnia-Herzegovina as well as in the 
concentration camps in Austria-Hungary, Bulgaria and Turkey. 

Austria, Germany, Bulgaria and Turkey on daily basis severely violated 
existing international Convention on the Laws and Customs of War on Land (Hague 
IV 1907), Rules on Laws and Customs of War on Land from 1907 as well as the 
customary international law of war, although listed countries were signatories 
to the said Convention and Rules from 1907 and were obliged to adhere to and 
implement the same. This article is a modest contribution to refute the attempts 

51 Claud Mul lins: The Le ip zig Tri als, Lon don, 1921, pp. 51–175.
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of revision of the responsibilities of the defeated Central Powers Austria, Ger ma ny, 
Hungary and Turkey in the First World War their aggression, occupation of Ser-
bia and the massive war crimes, as well as all attempts to shift the responsibility 
to Serbia and Russia.

Key words: First World War 1914-1918, Austria-Hungary, Germany, Bulgaria, 
Turkey, War Crimes, International Law, Laws and Customs of War 
on Land (Hague IV 1907), Rules on Laws and Customs of War on 
Land, Dr Archibald Reiss



377

Rudolf Arčibald Rajs

O PRIJATELJIMA I NEPRIJATELJIMA*

Ali, ako vaši upravljači i njihova svita rado ćuše nogama one koji 

su se dokazali kao prijatelji ove nacije, i to bez vašeg protivljenja, sve svo-

je osmehe zadržavaju za vaše neprijatelje. Sam Bog zna koliko ste propa-

tili u toku rata od Austro-Ugaro Švaba, koliko su vam jadnu zemlju oni 

opustošili, opljačkali i na muke udarili, koliko su vam najbolje braće i se -

stara, izmrcvarili i pobili, zato što su bili rodoljubi. A danas vas te iste 

Švabe, isti oni nekadašnji Austro-Ugari, preplavljuju proizvodima i ljudi-

ma, a vi ih dočekujete raširenih ruku. Hiljade i hiljade Nemaca, Bečlija, 

čak i Budimpeštanaca mirno dolazi da kod vas stiče bogatstvo, a vi im to 

dopuštate. Predstavnike iste one Nemačke, koja vam je bila nemilosrdan 

neprijatelj i koja će to ponovo biti jednog dana, slavi „cvet” vaše presto-

nice koji se diči da je savremen. I dok vaši nekadašnji dželati nailaze kod 

vas na najlepši doček, pravite sve moguće teškoće pripadnicima naroda 

koji su pokazali delotvorno prijateljstvo u vašoj nesreći. Moji sunarodnici, 

Švajcarci, koji su prema vama bili pravi samarićani za vreme velikog rata, 

tešku muku muče da bi kod vas dobili samo dozvolu za rad. A čitava švaj-

carska kolonija u Kraljevini SHS ima samo 160 članova, dok je broj va-

ših sunarodnika koji slobodno zarađuju hleb u Švajcarskoj dvadeset puta 

veći. Potpuno razumem da najpre želite da obezbedite hleb sunarodnici-

ma, ali pre nego što naterate vrlo malobrojne prijatelje da osete koliko je 

nužna i žestoka borba za život, počnite da to primenjujete na hiljadama 

bivših neprijatelja koje nikada nećete uspeti da preobratite u prijatelje.

Bije vas glas da ste ksenofobi. Pravi srpski narod to nije. Obazriv je 

prema strancu, a ta obazrivost ponekad ide do podozrivosti. Nije ni čudo 

kada su vas tokom dugih vekova iskorišćavali strani ugnjetači. Ta obazri-

vost, pa čak i podozrivost nisu mane, nije to ksenofobija. Međutim ono 

među vama koji bi hteli da se smatraju vladajućom klasom jesu ksenofo-

bi i, što je još gore, ksenofobija im nije posledica preteranog nacionali-

zma, već nakaradne zavisti. 

* Dr Rudolf Arčibald Rajs, Čujte Srbi!, Logos – art, Beograd, 2006, str. 24–28.
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Ljubomorni ste i na od sebe obrazovanije, otmenije i naprednije 
strance. Nepodnošljivo im kad moraju priznati da su ti ljudi iznad njih. 
Onda ih mrze, preziru, pa ako im se ne isplati da ih oteraju, iznalaze sve 
moguće načine da ih progone. Ipak bi ima razum morao reći da nacije, na 
primer, francuske nacije švajcarskog naroda – odavno slobodnih naroda 
koji su slobodno mogli da se razvijaju – nužno morali da budu napredniji 
od naroda koji je imao nesreću da ga vekovima ugnjetava okrutni tiranin. 
Tek od pre nekoliko decenija Srbija se mogla razvijati relativno slobodno, 
a uistinu je slobodna tek od velikog rata. 

Ono što zovemo kulturom nije sve što čini vrednost nekog naroda. 
Prirodna moralna svojstva imaju u procenjivanju te vrednosti u najmanju 
ruku podjednaku ulogu. Elem, srpski narod ima moralna svojstva koja 
nadmašuju moralna svojstva mnogih drugih naroda. Iako manje prosve-
ćen, mogao je, dakle, da pretenduje na neko dostojanstveno mesto. Naža-
lost, rđavim shvatanjem položaja svoje zemlje, a to pogrešno shvatanje 
izaziva njena ohola i nepoverljiva uobraženost, vladajuća klasa radi na 
obaranju tih moralnih vrlina srpskog naroda dajući mu loš primer. 

Ta ljubomora kaste zvane „inteligencija” srpskog naroda ne izisku-
je se prema strancima već i prema sunarodnicima. „Otmeno društvo” tako 
ne dozvoljava nekom svom članu da se izdigne iznad proseka. Svim sred-
stvima nastoji da prepreči put onome ko se osmeli i poželi da istupi iz 
njegovih redova. Ako je, pak, nemoćno da ga u tome spreči, progoniće ga 
spletkama, čak i kletvama. Stoga pravi intelektualci ove zemlje, a ima ih, 
i to mnogo, ne uspevaju u Srbiji, pa obeshrabreni napuštaju borbu. Zato 
i najznačajnija mesta u administraciji i drugde najčešće zauzimaju ljudi 
bez ikakve vrednosti, zato vam je i politički kadar kukavan. 

I pored svega, zavist nije svojstvena srpskom narodu. Srpski narod 
je ambiciozan, a hrabar narod i treba da bude ambiciozan, ali nije lju-
bomoran. Ljubomora je tekovina onog izrođenog dela stanovništva, dela 
koji čini „inteligenciju”, kako se ona neopravdano naziva. 

Be o grad, 1. ju na 1928. go di ne    R.A. Rajs



Najbolja slika oba rata

379

Kristofer Klark
profesor Univerziteta, Kembridž

NAJBOLJA SLIKA OBA RATA1*

„Moram da vam čestitam, ne može se ni zamisliti slika koja bi bolje 

pokazala odnos između dva rata“, kaže profesor istorije Kristofer Klark, 

komentarišu ći de ce ni ja ma za bo ra vlje nu fo to gra fi ju na ko joj Adolf Hi tler na 

svoj ro đen dan, 20. apri la 1941. go di ne, u vo zu u ko me je bio sme šten nje gov 

„Glav ni štab Ju go i stok“, kod me sta Me nih kir hen u Šta jer skoj, po sma tra ta blu 

sa ime nom Ga vri la Prin ci pa od ne tu iz Sa ra je va, a ko ju je „Vre me“ eks klu ziv no 

ob ja vi lo u pret hod nom bro ju

„Šta pi še tač no na onoj plo či? Fo to gra fi ju sam po gle dao na aj fo -

nu pa ni sam mo gao da pro či tam…“, pi tao je na po čet ku raz go vo ra austra-

lij ski isto ri čar Kri sto fer Klark. „Gde ste to uop šte na šli, ni sam ovu sli ku 

vi deo do sa da?“

Pro fe sor sa vre me ne isto ri je na Kem bri džu u ov da šnjoj jav no sti je 

če sto pred sta vljen kao naj no vi ja za pad na ba ba ro ga ko ja po ma že re vi zi ju 

isto ri je. Raz log je nje go va knji ga Me se ča ri – ka ko je Evro pa kre nu la u rat 

1914, o ko joj je Vre me već pi sa lo („Me se ča re nje i dru ge ka ta stro fe“, Vre me 

1185) i u ko joj se di ra u ne do dir lji vu isti nu u Sr bi ji – ra ta bi bi lo ka ko god 

okre neš, a Prin ci pov aten tat ni je ni šta vi še od po vo da. Klark sma tra da je 

po gre šno či tan (ma da ga mno gi gla so vi ti kri ti ča ri ni su ni či ta li), a deo ne-

spo ra zu ma po ku šao je da ot klo ni već u ne mač kom iz da nju knji ge – ta mo 

je reč „te ro ri sta“ is pred ime na Ga vri la Prin ci pa gde god se mo glo za me nio 

reč ju „aten ta tor“. Klark ka že da je uvi deo ovu ni jan su, jer Prin cip ni je mo-

gao da bu de te ro ri sta u da na šnjem pe žo ra tiv nom zna če nju te re či. In ter vju 

smo ipak za po če li pi ta nji ma o fo to gra fi ji.

• U fil mu Ti to i ja ma li Zo ran ide na ro đen dan Jo si pa Bro za, a nje go va 

po ro di ca se pi ta šta bi mo gla za ro đen dan da po klo ni čo ve ku ko ji sve ima. 

Slič na di le ma mo gla je da va ži i za Hi tle ra, ali plo ča ko ja oda je po čast 

Ga vri lu Prin ci pu bi la je ide a lan ro đen dan ski dar za nje ga?

* Kri sto fer Kla rk, „Naj bo lja sli ka oba ra ta“, in ter vju Ne ma nji Ru je vi ću, Vre me, Beo-
grad, br. 1192, 7. no vem bar 2013. 
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Da, ne tre ba za bo ra vi ti da je Hi tler bio Austri ja nac pa se do bro se ćao 

Prin ci pa (smeh). Ne ma sum nje da je deo či ta ve tra ge di je bi la i et nič ka mr-

žnja ko ju su Austri jan ci ga ji li pre ma Sr bi ma. Po na ša li su se kao pre da to ri.

• Fo to gra fi ja je zgod na ilu stra ci ja ve ze iz me đu dva ra ta?

Hi tler per so ni fi ku je tu ve zu, iako u po sled nje vre me po sto je kon tro-

ver ze o nje go vom do ži vlja ju Pr vog svet skog ra ta. Isto ri čar To mas Ve ber 

ne gi ra da je Hi tler ta da bio na fron tu. Ka že da je Fi rer bio ne gde u po za di-

ni i da mu rat ni je pao te ško. Taj stav je na i šao na kri ti ku, jer je iz dru gih 

iz vo ra po zna to da je Hi tler bio ono što Nem ci po sprd no zo vu Frontschwe-

in (fron tov ska svi nja), bo rac iz pr vih re do va. Ne ma sum nje da je is ku stvo 

tog ra ta pre sud no uti ca lo na nje ga, u knji zi Mein Kampf pi še ko li ko ga je 

po tre sao po raz. Zna mo da je u nje mu osta lo mno go hab zbur ške mr žnje 

pre ma Sr bi ma, a po seb no je mr zeo Če he. Sto ga Hi tler ide al no pred sta vlja 

kon ti nu i tet sta rog sve ta Hab zbur ga i Dru gog ra ta.

• U Sr bi ji ste kri ti ko va ni, iz me đu osta log, i za to što ne ki mi sle da se na-

slov va še knji ge Me se ča ri od no si na Ga vri la Prin ci pa i mla do bo san ce…

(smeh) Oči gled no ni su ni pro či ta li knji gu. To je za bav no. Oskar Vajld 

je jed nom re kao da ni ka da ne či ta knji gu ko ju kri ti ku je, jer to od u zi ma 

mno go vre me na. Ne, Prin cip i nje go va dru ži na ni su bi li me se ča ri. To su 

bi li do bri mom ci, sva ka maj ka bi mo gla da se po no si nji ma. Bi li su uljud-

ni, ni su se na pi ja li i ju ri li pro sti tut ke, što je bi lo uobi ča je no za stu den te. 

Do bri mom ci ko ji su se ne se bič no pre da li svom ci lju i po sta li deo tra ge di je.

• Srp ski isto ri ča ri vas kri ti ku ju, jer ste aten tat ko ji su iz vr ši li ti do bri 

mom ci oce ni li kao uzrok ra ta, a ne sa mo kao nje gov po vod. Ne ki sma-

tra ju da uče stvu je te u kam pa nji či ji je cilj da se za ba šu ri ger man ska 

kri vi ca i okri vi Sr bi ja?

Znam, srp ski pri ja te lji su mi o to me pri ča li. Sva ka ko ni sam že leo 

da okri vim Sr bi ju za iz bi ja nje ra ta. Či ta va knji ga – i to mi je ve o ma va žno 

– je ste po ku šaj da se od mak ne mo od pri če o kri vi ci i po tra ge za kriv ci ma. 

Tre ba da shva ti mo da je Evro pa 1914. bi la opa sno me sto, a da ta opa snost 

ni je do la zi la sa mo iz jed nog ili dva cen tra, re ci mo Be ča i Ber li na, ne go se 

kri la svu da. Na Bal ka nu je po sto ja la ozbilj na re gi o nal na kri za osli ka na u 

dva bal kan ska ra ta. Sr bi ja tu ima svo ju ulo gu, ali bi lo bi ap surd no i sme šno 

kri vi ti Sr bi ju za rat. Ona tre ba da se sme sti u mo za ik do ga đa ja, ali pri tom 

ne sme ju da se za bo ra ve okol no sti u ko ji ma se na šlo srp sko ru ko vod stvo.

Od svih pri li ka onog vre me na ko je po mi njem u knji zi, Ni ko la Pa šić 

je bio u naj te žoj po zi ci ji. Kod ku će je pod pri ti skom na ci o nal nog jav nog 

mnje nja, a isto vre me no se vo di bit ka iz me đu ci vil ne i voj ne vla sti. Za Pa-

ši ća je ovo bi lo po put noć ne mo re. Ne mi slim da se po seb no do bro sna šao 
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u ce loj kri zi, ali s ob zi rom na okol no sti, te ško da je mo gao da re a gu je dru-

ga či je. Pa ši ća vi dim kao tra gič nog ju na ka, a ne kao kriv ca. U na me ri da 

pro ši re na ci o nal nu te ri to ri ju, ako tre ba i na sil no i ra tom, Sr bi ni su po stu-

pa li ni šta dru ga či je od Ne ma ca ili Ita li ja na. Sve su to Evro plja ni i po na ša li 

su se evrop ski za ono vre me. Ni je mi bli ska ide ja da je Bal kan po seb no 

na sil no me sto.

• Va ša knji ga ve o ma od ska če od ono ga što pi še u na šim udž be ni ci ma. Još 

u osnov noj ško li smo uči li da je Prin ci pov aten tat na Fran ca Fer di nan-

da bio sa mo zgo dan po vod za rat, dok pra vi raz lo zi le že u in te re si ma 

moć ni ka. Ra ta bi, sma tra ju broj ni isto ri ča ri, bi lo sva ka ko, sa mo ne kom 

dru gom pri li kom. Vi iz no si te dru ga či ju te zu?

Če sto će te ču ti da je aten tat iz Sa ra je va sa mo iz go vor ili, ka ko mi 

u en gle skom ka že mo – pre text. Mo je mi šlje nje je dru ga či je, ne mi slim da 

je taj do ga đaj sa mo iz go vor. To kom kri za pre 28. ju na 1914. u di sku si ja-

ma u Be ču go lu bo vi uvek po be đu ju so ko lo ve, a tih so ko lo va i te ka ko ima 

– re ci mo, na čel nik Ge ne ral šta ba Kon rad fon He cen dorf za zi va rat sva kom 

pri li kom. Ali po li tič ka he mi ja u Be ču zna čaj no se pro me ni la tek na kon 

sa ra jev skog aten ta ta. Naj moć ni ji za go vor nik mi ra je upra vo Franc Fer-

di nand, a on vi še ne mo že da go vo ri jer je mr tav. Ta da na sce nu stu pa ju 

so ko lo vi. Austrij ski isto ri čar Man fred Ra u hen štaj ner je ne dav no na šao 

do ku men ta ko ja po ka zu ju da se car Franc Jo zef od lu čio za rat sa Sr bi jom 

čim je čuo ve sti o aten ta tu na svog bra tan ca. Mi slim da je ubi stvo ima lo 

du bo ke i dra ma tič ne po sle di ce po austrij sku eli tu. Car je bio ve o ma star 

i zna lo se da će Fer di nand usko ro na sle di ti pre sto. Iako pre sto lo na sled nik 

ni je bio omi ljen, on je pred sta vljao bu duć nost mo nar hi je, ko ja u tom tre-

nut ku ima si ja set pro ble ma. Austrij ska štam pa ni je ni ma lo pre te ra la ka da 

je iz ve sti la da Prin ci po vi me ci ni su sa mo ubi li mu ža i že nu, ne go po tre sli 

i hab zbur šku dr žav nu ide ju. Aten ta tor je po go dio u cen tar. I za to mi slim 

da to ubi stvo ni je sa mo iz go vor ne go i raz log za rat.

• I on da po la sve ta kre će u naj ve ću kla ni cu ko ju je Ze mlja do tad vi de la. 

Ne mo že sve to bi ti po sle di ca jed nog čo ve ka i jed nog aten ta ta?

U pra vu ste, za pra vo je Sa ra je vo ve o ma br zo za bo ra vlje no. Me sec 

da na ka sni je je dan ame rič ki di plo ma ta iz Bri se la ja vlja pi smom Va šing-

to nu da je „pre sa mo ne ko li ko da na Sr bi ja bi la u glav noj ulo zi“, ali da je 

sa da „ne sta la ne gde iza sce ne“. To je zgod na po zo ri šna me ta fo ra. Aten tat 

je ste po kre nuo kri zu – ne mo gu da za mi slim da Austro u gar ska ob ja vlju je 

rat Sr bi ji u ne kom dru gom sce na ri ju – ali on da u igru us ka ču ra zni dru gi 

raz lo zi. Ru si ma je Sr bi ja tek dru go ra zred na bri ga, oni su za bri nu ti zbog 

tur skog pi ta nja, mno go se u le to 1914. pri ča o oja ča loj tur skoj flo ti u Cr nom 

mo ru. Nem ci zna ju da im je Austro u gar ska po sled nji po u zda ni sa ve znik 
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ko jeg ne sme ju da osta ve na ce di lu. Fran cu ze i Bri tan ce baš bri ga za aten tat, 
oni ima ju svo je ci lje ve. Po lo vi nom ju la bri tan ski mi ni star spolj nih po slo va 
Edvard Grej ja sno ka že – ne će mo valj da u rat za srp ski ra čun! Za nje ga je 
to bi lo gro tesk no. Bri tan ci ne ga je sim pa ti je pre ma Sr bi ji, ov da šnja štam pa 
u to vre me čak i ra si stič ki pi še o Sr bi ma. Jed no stav no, svi pro ra ču na va ju 
ri zik od ra ta i mo gu ću do bit, i svi se od lu ču ju za rat.

• I tek tu do la zi mo do „pra vih“ me se ča ra iz va še knji ge. Me se ča ri su za pra vo 
svi ti kr vo žed ni moć ni ci ko ji su sprem ni na rat ume sto na di plo ma ti ju?

Ter min „Me se ča ri“ je zbu nio mno ge, ali ni sam mo gao da odo lim, to 
je ta ko le pa reč ko ja zna či ne što lju di ma. Ako me se ča re bu kval no shva ti te 
kao oso be ko je su ne sve sne svo jih po stu pa ka, pa ne mo gu bi ti od go vor ne 
za ono što ura de, on da me ta fo ra na rav no ne funk ci o ni še. Ali me ta fo re ne 
tre ba shva ta ti bu kval no. Ja sam vi še mi slio na oso bi nu me se ča ra da ima ju 
od re đe ne na me re, ali da ne mo gu da sa gle da ju po sle di ce svo jih de la. Moj 
brat je, na pri mer, sa de vet go di na me se ča rio po ku ći pri pre ma ju ći do ru-
čak, a za pra vo je bi lo tri sa ta uju tru i on uop šte ni je bio u ku hi nji. Bi lo je 
ne čeg slič nog u po na ša nju ak te ra iz 1914. go di ne. Kad či ta te šta su ra di li 
u tih 37 da na iz me đu aten ta ta i ra ta, po že li te da upad ne te, pro dr ma te ih 
i vik ne te: Ma, daj te, lju di, zar ne vi di te ku da ovo vo di!? Pi tao bih Austri-
jan ce da li je stvar no vred no od ba ci ti sve u ime osve te Be o gra du. Isto bih 
pi tao Nem ce, pa oni ni su ni ima li su kob in te re sa sa Ru si jom, a ušli su sa 
njom u rat! Svi oni ni su bi li spo sob ni da pre po zna ju ono što je da nas oči-
gled no – rat ve li kih si la bio je naj go ri mo gu ći sce na rio, ka ta stro fa. Nji ho va 
ne spo sob nost da ukal ku li šu i vred nu ju na do la ze ću ka ta stro fu či ni ih, na 
ne ki na čin, me se ča ri ma.
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Emir Kusturica
reditelj, Beograd

PRINCIP JE GLASNIK SLOBODE2*

Kul mi na ci ja pro sla ve sto te go di šnji ce Sa ra jev skog aten ta ta ko ja će 

se odr ža ti u An drić gra du bi će per for mans u ko jem će se Ga vri lo Prin cip 

sa an đe o skim kri li ma spu sti ti sa ne ba i ubi ti Fran ca Fer di nan da. O zna ča-

ju puc nja ko ji je pre jed nog ve ka ozna čio kraj epo he, slo bo dar stvu Mla de 

Bo sne i sa vre me nim po gre šnim in ter pre ta ci ja ma isto rij skih či nje ni ca za 

Po li ti ku go vo ri pro sla vlje ni re di telj Emir Ku stu ri ca, idej ni tvo rac pro jek-

ta An drić gra da.

• Dra ma ti za ci ja u ko joj Prin cip ima kri la ne po gre ši vo bu di aso ci ja ci je 

na an đe la Ga vri la, ko ji u ne ko li ko re li gi ja sim bo li zu je gla sni ka. Če ga je 

gla snik Ga vri lo Prin cip?

On je pre sve ga gla snik slo bo de. On je čo vek ko ji je do neo slo bo du 

ro bo vi ma. U per for man su u An drić gra du Prin ci pu će mo oda ti po čast kroz 

sli ke ko je po ka zu ju ve li ki za nos i na dah nu će.

Mi te ve če ri oži vlja va mo se ća nje na one ko ji su svo jim po te zi ma ju-

žno slo ven skim na ro di ma da li šan su da se eman ci pu ju. I ja mi slim da su 

svi do jed nog na ro da, i oni ko ji su na pra vlje ni i oni ko ji su po sto ja li pre, 

do ži ve li eman ci pa ci ju i pre ži ve li. I uop šte ne ma di le ma oko Prin ci pa kao 

gla sni ka slo bo de. Još za vre me Ti ta bi lo je pro vo ka ci ja da li je on bio na-

ci o na li sta, a se ćam se da je moj otac jed nom no vi na ru še zde se tih go di na 

re kao da je Prin cip bio re vo lu ci o nar, a ne na ci o na li sta. Ve li ki lju di ko ji do-

no se pro me ne ima ju kri la, a Prin cip je bra nio ide ju slo bo de.

• Ka ko se da nas bra ni ide ja slo bo de?

Pre sve ga po što va njem tra di ci je i nje nim oži vlja va njem. Mo gli 

smo se bi da do zvo li mo da za bo ra vi mo An dri će vu 50. go di šnji cu No be lo-

ve na gra de, kao i 200 go di na od ro đe nja Nje go ša. Sve što je iz nad po li ti-

ke po če li smo da uki da mo i da ti me sma nju je mo okvir slo bo de. Ve ru je mo 

u pro la zne te me, a ove pra ve, su štin ske, ko je nas odr ža va ju i ko je nas dr že 

na no ga ma i slo bod ne – njih po ni šta va mo. Za to mi slim da je obe le ža va nje 

sto go di šnji ce ra ta pod se ća nje na slo bo du ko ja je iz bo re na. Iz bo ri li smo se 

za slo bo du, ali sad je pra vo pi ta nje da li će mo je odr ža ti. Ja mi slim da ima 

šan se. Kod nas po sto je lju di ko ji ce ne slo bo dar stvo i ko ji kroz in sti tu ci je, 

* Emir Kusturica, „Princip je glasnik slobode“, intervju Draganu Vukotiću, Politika, 
Beograd, 28. jun 2014. 
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ali i kroz raz vi ja nje in di vi du al no sti ka kva nam je uro đe na, mo gu da sa ču-

va ju ste če nu slo bo du.

Ne sme mo za bo ra vi ti da je Ga vri lo Prin cip bio čo vek ko jeg su po-

vrat kom de mo kra ti je u Sr bi ju hte li da za bo ra ve i čak da mu uki nu uli ce 

i da „Mla du Bo snu“ po ni šte, ne što slič no ono me što su u svo jim knji ga ma 

uči ni li isto ri ča ri Kri sto fer Klark i Mar ga ret Mak mi lan. Mi slim ka ko smo 

još do volj no ja ki i do volj no po no sni da to ne do zvo li mo.

• Za An dri ća ste re kli da je naj ve ći umet nik svih vre me na, a on je, uz to, 

bio i pri pad nik Mla de Bo sne. Šta vam se či ni, ka ko bi on da nas gle dao 

na po de le i glo že nja oko uzrokâ Pr vog svet skog ra ta i ulo ge ko ju je tu 

od i gra la Mla da Bo sna?

On je bio eg zi sten ci ja li sta, a svo ju fi lo zo fi ju je po ka zao i u dok tor-

skom ra du „Raz voj du hov nog ži vo ta u Bo sni pod uti ca jem tur ske vla da-

vi ne“. Ka sni je je za pra vo sve što se de ša va lo us peo da kroz svoj vo ka bu-

lar i kroz vo ka bu lar te uz drh ta le ze mlje sme sti u svoj pre po zna tlji vi ža nr.

Ovu go di šnji cu ra ta vi di mo i kao za gle da nost Ive An dri ća nad Mla-

dom Bo snom. On je tri de se tih go di na pro šlog ve ka pri čao o po bu nje nim 

na ro di ma. Od mla dih Ita li ja na ga ri bal di je va ca, ru skih anar hi sta svih vr sta 

do na ših mla do bo sa na ca...

Ja ne znam ka ko bi on re a go vao da vi di An drić grad. Mo žda bi od ma-

hi vao ru kom. Ali to je pi ta nje vr lo uslov no šta bi se nje mu svi de lo. Si gu ran 

sam da bi ne kim stva ri ma bio raz o ča ran, ali bi ne kim dru gi ma bio i us hi-

ćen. Sve bi to An drić ne ka ko uba cio u svoj eg zi sten ci ja li stič ki vo ka bu lar.

• Je dan od naj u gled ni jih uni ver zi te ta na sve tu, ame rič ki MIT (Mas sac-

hu setts In sti tu te of Tec hno logy) ne dav no je sa sta vio li stu oso ba ko je su 

osta vi le naj ve ći trag u isto ri ji, a spi sak za Bo snu i Her ce go vi nu je po re-

đan ova ko – Ga vri lo Prin cip, Ivo An drić, vi... 

Vr lo mi je bli ska te ma ama ter skog aten ta ta i pri ča o li ku Ga vri la Prin-

ci pa. Još je De di jer pi sao ka ko je ka pe tan Tan ko sić od bio Prin ci pa ka da se 

pri ja vio za re gru ta ci ju u Bal kan skim ra to vi ma.

Fa sci nant no mi je da se je dan ta kav čin ka kav je ti ra no u bi stvo iz-

ro di iz ve li ke ose tlji vo sti jed nog pla vo o kog mla di ća. U me đu vre me nu sam 

ot krio da je Ga vri lo imao pla ve oči i da je čak i su di ja ko ji je su dio nje mu 

i nje go vim po ma ga či ma bio u ne ve ri ci. Ni je ve ro vao da je ne ko ta kav iz-

vr šio aten tat, jer uop šte ni je li čio na zlo čin ca ili zli kov ca. Da kle, čak i oni 

koji su mu su di li tvr di li su ono što mi do ži vlja va mo gle da ju ći Ga vri la da nas. 

On je nas oslo bo dio rop stva i tu je nje go va ve li či na. Ti ra no u bi stvo po sto-

ji u isto ri ji, ali ovi ko ji to na zi va ju te ro ri zmom uba cu ju či nje ni ce u gro tlo 

ko je ni je štet no sa mo za nas već i po njih.
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Princip je glasnik slobode

Ga vri lo Prin cip ni je ubio Fran ca Fer di nan da u Be ču, ne go u anek ti-
ra noj Bo sni i Her ce go vi ni, a pri to me ta anek si ja ni ka da nig de ni je ve ri fi-
ko va na. Ga vri lo Prin cip ubio je po ro blji va ča i oku pa to ra.

• U go di ni u ko joj se obe le ža va vek od iz bi ja nja Pr vog svet skog ra ta za pa-
že na je hi per pro duk ci ja knji ga iz pe ra ugled nih isto ri ča ra gde se iz no se 
ne što dru ga či ji sta vo vi o uzro ci ma Ve li kog ra ta... 

Pre po čet ka ra ta na za pad no e vrop skim fa sa da ma sve je iz gle da lo mir-
no, ali je rat vr lo du go spre man. To se naj bo lje po ka zu je u pi smu Oska ra 
Po ćo re ka, ta da šnjeg gu ver ne ra BiH, upu će nog austro u gar skom mi ni stru 
Le o nu Bi lin skom u Beč 13 me se ci pre Sa ra jev skog aten ta ta. Tu se vi di da 
se još 1913. spre ma rat i da ger man ske ze mlje tre ba da kre nu u ko na čan 
ob ra čun sa Slo ve ni ma.

• Zbog to ga tre ba na pra vi ti, tre ba iz re ži ra ti si tu a ci ju pre ma ko joj su Slo-
ve ni za po če li rat.

Ni ma la de ca ne ve ru ju da smo mi taj rat za po če li. Ta ko se ja vlja ju 
isto ri ča ri ko ji od nos pre ma pro šlo sti kre i ra ju iz da na šnjeg kon tek sta, a ne 
na osno vu ta da šnje re al no sti, pa su ta ko na sta le raz ne spor ne knji ge. Me ni 
je ve o ma žao što je Kri sto fer Klark pro šao ta ko ne ka žnje no, jer je naj pre 
o na ma na ka rad no go vo rio kao o po sled njim te ro ri sti ma, a on da je do šao 
u Be o grad i re kao da mi ni smo kli jent Za pa da. A na pi sao je to što je na-
pi sao. Či ni mi se da po sto ji či tav je dan la nac iz me đu 1914. i 1992. gde se 
u ne kom pri gu še nom to nu za bo ra vlja pro šlost i ko je bio zlo či nac, a ko je 
bio žr tva, i da se žr tve pre tva ra ju u zlo čin ce.

• Sa ra jev ski aten tat se zbio na Vi dov dan, da tum ko ji ima go to vo mit sko 
zna če nje u srp skoj isto ri ji. Na Vi dov dan se otva ra i An drić grad. Ka kvu 
sim bo lič ku po ru ku ša lje te?

Mi slim da je to glav ni sa bor ni i dra ma tič ni dan u isto ri ji svih Sr ba 
i da je za pra vo tim da nom uvek mo ra la da se za vr ši jed na isto rij ska eta pa. 
Oda tle je ja sno za što mi ima mo ta kav od nos pre ma tom da tu mu. Uto li-
ko je i ovaj Vi dov dan sre ćan tre nu tak, ko li ko god je bio bo lan u pro šlo sti, 
zato što do bi ja mo je dan no vi grad je din stven u slo ven skoj kul tu ri i sve mu 
ono me što nam da je mul ti et nič ka raz li či tost u ko joj ži vi mo.
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Ivan Milenković
filozof, Treći program Radio Beograda

IZMEĐU PRINCIPA I PRINCIPA

Stiče se utisak da u trenutnoj raspravi o mestu 

i ulozi Gavrila Principa u početku Velikog rata 

nedostaje filozofska perspektiva. Ovaj tekst ne nudi.

Isto ri ja po li tič kih ubi sta va, od Zev so vog svrg nu ća oca mu Kro na 

(pri lič no kr vo loč no i gad no ubi stvo), Ro mu lo vog ubi stva bra ta mu Re ma, 

pre ko Bru to vog ukla nja nja Ga ja Ju li ja Ce za ra, do Ga vri la Prin ci pa i Fran-

ca Fer di nan da, Zve zda na Jo va no vi ća i Zo ra na Đin đi ća, ima istu kon stan-

tu: da li je ubi ca na pro sto ubi ca, ili se nje gov čin mo že oprav da ti u to li koj 

meri da bu de pro gla šen na ci o nal nim he ro jem? 

U svim po li tič kim ubi stvi ma na de lu je že sto ka bor ba za pr ven stvo 

tu ma če nja, a „isti nu“ či na naj če šće is pi su ju po bed ni ci. Tu ma če nje po ko-

jem je Ga vri lo Prin cip po zi ti van lik ži ve lo je, iz ju go slo ven ske – da kle po-

bed nič ke – per spek ti ve i ma nje-više ne u pit no, ne kih se dam de se tak go di na. 

A on da se sa da šnjost pro me ni la. Dra ma tič no. Sa pro me nom sa da šnjo sti 

ste kli su se uslo vi i za pro me nu pro šlo sti. Jer, pro šlost ni ka da ni je ono što 

se na pro sto do go di lo: pro šlost je ono što se uvek iz no va, tu ma če njem, stva-

ra iz sa da šnjo sti. Zbog to ga je pro šlost jed na ko ne iz ve sna kao i bu duć nost. 

Za pro šlost se va lja iz bo ri ti. 

Ko mu ni stič ka bor ba za pro šlost tra ja la je go to vo po la ve ka. Za pot-

pi sni ka ovih re do va, Ti to vog pi o ni ra ko ji se 1975. go di ne mal te ne ni je ugu-

šio u us ko me ša loj ću prij skoj go mi li što se sa ti ma ti ska la da bi ot po zdra-

vi la za nji ha noj ru ci dru ga Ti ta, toj mli ta voj ru ci ko ja je iz vi ri va la iz cr nog 

mer ce de sa i vi še li či la na ru ku lut ke ne go na ru ku ži vog čo ve ka, bi lo je 

pot pu no ne za mi sli vo da čet ni ci ili usta še mo gu bi ti do bri mom ci. Kad, evo 

njih, čet ni ka, u ulo zi do brih mo ma ka i u udar nom ter mi nu jav nog ser vi-

sa, ma nje od če tr de set go di na po sle one ru ke. Pro šlost, i to ne ta ko dav na, 

po ka za la se neo bič no ne sta bil nom. Na rav no da je do ga đaj iz pro šlo sti je-

din stven, de fi ni ti van i ne po vra tan, ali je nje gov smi sao uvek živ i pod lo-

žan tu ma če nju. Ov de je o to me reč. Isti na isto rij skog do ga đa ja ne pret ho-

di nje go voj in ter pre ta ci ji.

POLEMIKE
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Pre o vla đu ju će tu ma če nje srp ske stra ne u „spo ru“ o Ga vri lu Prin ci pu, 

o to me, na i me, da li je ubi stvo austro u gar skog pre sto lo na sled ni ka oprav-

da no, ili ni je, svo ju sna gu cr pe iz isto rij ske iner ci je (sto ti nak go di na nu di 

nam se ta per spek ti va) i po li tič ke po tre be tre nut ka (sa da šnja vlast na la zi 

da bi bi lo do bro oču va ti sli ku Prin ci pa kao na ci o nal nog he ro ja). Pro blem 

je, me đu tim, što ta kvo sta no vi šte ne po či va ni na ka kvom prin ci pu. Pi ta-

nje ko je bi srp ska jav nost u svom naj bo ljem in te re su mo ra la da po sta vi pre 

svih isto ri o graf skih op se nji va nja pro sto te i po li tič kih in ter ven ci ja – ni je da 

li je ubi stvo austro u gar skog pre sto lo na sled ni ka bi lo oprav da no, već da li 

bi se po li tič ko ubi stvo kao ta kvo mo glo oprav da ti? Bi lo ko je dru go pi ta nje 

vra ća se pi ta ču po put bu me ran ga – na pri mer, da li je Zve zdan Jo va no vić, 

ubi ca Zo ra na Đin đi ća, na ci o nal ni he roj ili [pu ki] ubi ca? Sa mo bi pre i spolj-

na bu da la bi la iz ne na đe na ot kri ćem da je Z. Jo va no vić u oči ma ne ma log 

bro ja gra đa na ove ze mlje na ci o nal ni he roj i spa si telj ko ji, na ža lost, ni je 

imao sre će. Ba rem bi dve po li tič ke stran ke, od če ga jed na par la men tar na, 

sta le iza ta kvog tu ma če nja, a, bo ja ti se, i do bar deo dr žav nog vr ha (sa mo 

kad bi ima li hra bro sti). Da kle, raz li ke iz me đu Z. Jo va no vi ća i G. Prin ci pa, 

prin ci pi jel no gle da no – ne ma. Obo ji ca su po či ni la po li tič ko ubi stvo, obo-

ji ca su uhva će na i obo ji ca osu đe na. Što je Z. Jo va no vić bio bru tal ni ubi ca, 

a G. Prin cip stu dent, ko ji se, ume sto da ide po bor de li ma i pi je kao sva-

ki nor ma lan stu dent (što su ge ri še Kri sto fer Klark, Vre me 1192), dru žio sa 

mrač nim ud ba ši ma, u bit nom ne či ni raz li ku. Ov de je pi ta nje: da li bi po-

li tič ko ubi stvo mo glo bi ti oprav da no? Jer, ono mo že bi ti oprav da no sa mo 

ako je vo đe no prin ci pom, da kle sa mo ako se is ku stvo ubi stva dâ uop šti ti 

i pri me ni ti na x slu ča je va. Re ci mo, prin cip sa mo od bra ne mo že da oprav-

da ubi stvo. U su prot nom, reč je o ubi stvu ko je se ka žnja va naj te žom pro-

pi sa nom ka znom.

Srp sko sta no vi šte, me đu tim, ko je sta je iza tu ma če nja po ko jem je 

Prin cip na ci o nal ni he roj, po či va na po seb nom, a ne op štem slu ča ju. Ni iz 

jed nog se tu ma če nja ko je se pri kla nja ova kvoj per spek ti vi ne vi di šta je to 

op šte u Prin ci po vom či nu. Slo bo da? Da, pa i Đin đi ćev je ubi ca prav dao 

svoj čin ve o ma op štim i uz vi še nim ci lje vi ma, no mu ni ko (do bro, ne baš 

ni ko) ni je po ve ro vao. I za što je on da Prin cip na ci o nal ni he roj, a Jo va no vić 

ubi ca? Za što obo ji ca ne bi bi li na ci o nal ni he ro ji, ili obo ji ca ubi ce? Za to 

što je stra na ko ja je sta ja la iza Prin ci po vog či na – po be di la. I to je to i to 

je sve. Ali to je mo glo ta ko sa mo dok je od nos mo ći od go va rao Sr bi ji/Ju-

go sla vi ji. Ju go sla vi je, me đu tim, vi še ne ma, a Sr bi ja je vi še stru ko po ra že-

na. Nje no tu ma če nje vi še ne ma sna gu po bed ni ce. No, ov da šnja se isto ri o-

graf sko-po li tič ka eli ta po na ša kao da smo upra vo is ko ra či li iz 1918. go di ne 

i bi lo bi to sa mo (o)tu žno da ta kvo po na ša nje ni je una pred osu đe no na po-

raz, i to ti him, muč nim i bol nim da vlje njem: ne ma ov de ni in te lek tu al nih, 

ni na uč nih, ni po li tič kih po ten ci ja la za od bra nu sta va po ko jem je Prin cip 
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na ci o nal ni he roj. U tom smi slu tekst ko ji pot pi su je pred sed nik Re pu bli ke 

u Po li ti ci od 11. no vem bra – a ko ji po ka zu je da je pred sed nik pr vu go di-

nu svog man da ta pro veo ba ve ći se du bin skim isto ri o graf skim is tra ži va nji-

ma o Pr vom svet skom ra tu – du bok je pro ma šaj i pre ci zan po ka za telj šta 

ne sme mo či ni ti. Ne sa mo što je reč o zbr ka noj me ša vi ni sve ga i sva če ga, 

o sa la ti sa či nje noj od pro iz volj no iza bra nih epi zo da i nji ho vog jed na ko 

pro iz volj nog po ve zi va nja, o ep ski do sad nom po ku ša ju da se ama ter skom 

isto ri o gra fi jom, da kle pu kim go mi la njem po da ta ka, po ko jim ro do lju bi vim 

po kli čem i be sram nim mu dro va njem (šta je 20 go di na u od no su na več nost 

[!?!]), op či ni pro sto ta (pred sed nik kao da po ru ku upu ću je svo me ne u kom 

na ro du, ko ji je iona ko sklon po ve ro va ti u bi lo šta, sve na sto je ći da ga ho-

mo ge ni zu je na ba zi pa tri o ti zma i na ci o na li zma, kao u do bra sta ra Mi lo še-

vi će va vre me na, ume sto da u svoj go vor po ku ša da une se bi lo šta što bi se 

te me lji lo na ne ka kvom prin ci pu), već je ovaj tekst sa vr šen po ka za telj ka ko 

isto ri ju shva ta ju rđa vi pro fe so ri isto ri je: po da ci go vo re sa mi po se bi, šta se 

tu ima mo ar či ti tu ma če nji ma?! Ubi jaj te, de co, po li ti ča re ko ji vam se ne 

do pa da ju, na ro či to ako ni su na ši, to je u re du, otadž bi na će vam se odu ži-

ti, osim ako vam se ne odu ži. U sva kom slu ča ju, Al lah će vam sve opro sti ti.

Da ne bu de za bu ne: ka da Fran cu ska, Ame ri ka ili Ru si ja gu ra ju pri-

ču ko ja ne po či va na prin ci pu, to ni je le po, ni je ni fer, a uglav nom je svi-

ma dru gi ma, ra ču na ju ći tu i do bar broj ži te lja tih ze ma lja, od vrat no. No se 

nji ma mo že. (Do ne kle, do daj mo. Ta mo gde ni ka kav prin cip ne vo di po li-

tič ko de lo va nje, po ko pa na pri ča dru ge stra ne kad-tad iz ro ni iz ze mlje, kao 

na du ti, od vrat ni leš.) Sr bi ja, me đu tim, se bi ne mo že da do pu sti taj luk suz. 

Šan sa srp ske stra ne – oli če ne u in te lek tu al noj eli ti, da kle isto ri ča ri ma, fi lo-

zo fi ma, so ci o lo zi ma, prav ni ci ma – šan sa ko ja će, u to ne ma ni ka kve sum-

nje, osta ti ne is ko ri šće na, je ste po kre ta nje prin ci pi jel nog pi ta nja: da li bi 

se po li tič ko ubi stvo kao ta kvo mo glo oprav da ti? Ti ra no cid, re ci mo, po či va 

na prin ci pu iz ve de nom iz is ku stva: ti ra ni ja je rđav po li tič ki po re dak ko ji 

ugro ža va ži vo te svo jih po da ni ka, kao i za jed ni cu u ce li ni. Da li bi iko osim 

Ge bel sa pro lio su zu za Hi tle rom da ga je bom ba gro fa Fon Šta u fen ber ga 

ubi la 1944? Ali Hi tler je dav no pre to ga iza šao iz bi lo ka kvog pri hva tlji vog 

po ret ka, on je bio su ma nu ta ma ši na za ubi ja nje ko ja se mo ra la za u sta vi ti. 

Te ško da su Franc Fer di nand i Zo ran Đin đić pri pa da li toj ka te go ri ji. Ka da 

Ma ki ja ve li po ka zu je raz u me va nje za Ro mu lov fra tro cid, on uvo di prin cip 

po ko jem je re pu bli ka naj vi še do bro ko je se ima bra ni ti svim sred stvi ma, 

pa i ubi stvom. Ka da sta je na stra nu Bru ta, on se po zi va na isti prin cip: Gaj 

Ju li je Ce zar je, na pro sto, uzur pa tor ko ji ru ši re pu bli ku. Mo že se ras pra-

vlja ti o prin ci pu, o to me da li je on do vo ljan i do bar, ne do pu šta li isu vi še 

pro iz volj no sti, šta ga još po dr ža va, ali se čak i Ma ki ja ve li u svom re pu bli-

kan skom ru hu dr ži ne ka kvog prin ci pa.
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Uto li ko nas fo to gra fi ja ko ju je ob ja vi lo Vre me (br. 1191) ni za jo tu 
ne pri bli ža va ključ nom pi ta nju: da li bi se po li tič ko ubi stvo mo glo oprav-
da ti? Na toj fo to gra fi ji vi di mo opa snog ma ni ja kal nog ti pa ko ji je upra vo 
is pu nio jed nu od svo jih op se si ja. Ali pra vlje njem spi sko va op se si ja jed no-
ga ma ni ja ka ni ma lo se ne pri bli ža va mo od go vo ru na pi ta nje: da li bi po li-
tič ko ubi stvo mo glo bi ti oprav da no? Hi tle ro va se op sed nu tost de ta ljem iz 
pro šlo sti ni ka ko ne mo že tu ma či ti re tro ak tiv no, kao ob ja šnje nje do ga đa ja 
ko ji je ma ni ja kal noj op se si ji pret ho dio. Upr kos su ge sti ji iz od lič nog tek sta 
Mu ha re ma Ba zdu lja (Vre me 1191), ova nam fo to gra fi ja ne do no si ni šta što 
ni smo zna li i pre ne go što je ot kri ve na. Ona mo že bi ti još jed no đu le u od-
bra ni ov da šnjeg sta no vi šta – što je le gi tim no – ali je po du hvat osu đen na 
pro past. Ho ću re ći, ma ni jak po put Hi tle ra bio je op sed nut svim i sva čim, 
Vag ne ro vim ope ra ma i Ni če o vim knji ga ma, na pri mer, što ni Vag ne ra ni 
Ni čea ne či ni na ci sti ma (upr kos tu žnim po ku ša ji ma da se to ipak do ka že). 
Na ža lost, ni to što ga je Hi tler mr zeo ne či ni od Prin ci pa na ci o nal nog he ro ja.

Na ra vo u če ni je ovo ga tek sta – ako već ima ne ko ga ko to ni je shva tio 
– bi lo bi da sva ki i sva či ji po li tič ki go vor mo ra da poč ne sle de ćom re če ni-
com: se stre i bra ćo, ubi stvo je zlo čin. I tač ka. Ne ma da lje.
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Be se du „Le get“ iz go vo rio je Ne nad Ob ra do vić, stu dent Prav nog fa kul te ta 

Uni ver zi te ta u Be o gra du, na XXI II fe sti va lu be sed ni štva „SIR MI UM[,] LUX 

VER BI“ – SIR MI JUM[,] SVE TLOST RE ČI, u Srem skoj Mi tro vi ci, 29. 11. 2014. 

go di ne, u ka te go ri ji „za da ta te ma“, s na slo vom „Slo bo da i je din stvo ro da, žrtvi 

va šoj spo me nik su ži vi“. Reč je epi ta fu ko ji je sa sta vio dr Ili ja Ba jić na spo-

me ni ku kraj re ke Sa ve, na srem skoj oba li, na ne ka da šnjem Le get po lju, ko je je 

bi lo po pri šte bit ke iz me đu srp ske i austro u gar ske voj ske, u no ći iz me đu 5. i 6. 

sep tem bra 1914. Sto go di šnji ca bit ke bi la je po vod i mo tiv da iz go vo ri be se du.

Nenad Obradović

SLO BO DA I JE DIN STVO RO DA, 
ŽR TVI VA ŠOJ SPO ME NIK SU ŽI VI

Šta je to Le get? Šta zna či ta reč? Je li to sa mo ne kakvo ta mo po lje? 

– A ni je vi še ni po lje, ni iz le ti šte na Sa vi? Ni je li to da nas in du strij sa zona 

sa grad skom de po ni jom? Ili je Le get mo žda for si ra nje Sa ve, ne za vr šen 

pon ton ski most, kr va vi ob ra čun, ali i stra da nje ce log 13. pe ša dij skog pu ka 

„Haj duk Velj ko Pe tro vić“ u pr vom pro do ru srp ske voj ske na se ver 1914, 

u po ku ša ju oslo bo đe nja ne slo bod nih, uje di nje nja raz je di nje nih.

A ka ko je iz gle da lo pre 100 go di na bi ti na Le ge tu? Austro u gar ski 

ge ne ral Jo zef Šen us hi će no je opi sao: „Bi la je to ve li čan stve na pred sta va 

UNI ŠTA VA NJA!“ Voj ska za te slu ča je ve ima hla dan iz raz „iz ba če ni iz stro-

ja“. Ukup no 6.500 mla di ća „iz ba če no iz stro ja“... Iz ba če no iz svo jih ži vo-

ta, iz ži vo ta svo jih vo lje nih, iz ži vo ta svo je otadž bi ne! Li še ni bu duć no sti 

i oni i nji ho vi ne ro đe ni po tom ci. Stra da li u za ro blje ni štvu; po da vlje ni; po-

gi nu li od met ka... Već sep tem bra 1914. sim bo lič ki su na go ve sti li raz me re 

tog Ve li kog ra ta, i osta vi li pro sto ra i za pro mr zle; iz glad ne le; bo le šću po-

ko še ne... Sr bi ja je u tom ra tu iz gu bi la oko 1.300.000 sta nov ni ka. Iz gu bi la 

je tre ći nu svog sta nov ni štva. 

Da nas, na me ću nam pi ta nja: da li su sve te žr tve bi le neo p hod ne? Da 

li se Ve li ki rat mo gao iz be ći? A ja vas pi tam: da li smo uop šte mo gli da bi ra-

mo? – Ul ti ma tum Austro u gar ske upu ćen Sr bi ji, mi ni star ino stra nih po slo va 

Ve li ke Bri ta ni je ser Edvard Grej pro ko men ta ri sao je kao „NAJ STRA ŠNI JI 

BESEDE
. . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .



Hereticus, 1–2/2015 Nenad Obradović

392

DO KU MENT ko ji je ika da vi deo da je jed na dr ža va upu ti la dru goj ne za vi-
snoj dr ža vi“. Pa opet, Sr bi ja je pri hva ti la sve zah te ve osim tač ke 6, ko ja je 
ipak zna či la pot pu no po ni že nje i fak tič ko od ri ca nje od sop stve ne su ve re-
no sti, ne za vi sno sti. Austro u gar ska je že le la rat.

Da kle, po sve mu su de ći – žr ta va je mo ra lo bi ti; na ža lost – BAR MI 

taj rat ni smo mo gli iz be ći; i NE – ni smo mo gli da bi ra mo! Ni le get ski ju-
na ci ni su ima li iz bo ra. Iz me đu po ni že nja i ča sti lič ne i otadž bin ske, ima 
li iz bo ra? ČO VEK tu ne vi di al ter na ti ve i op ci je. Ti mla di ći bi li su lju di ju-
nač ke i tra gič ne sud bi ne. Oni su po le get skom po lju stra šna i gor ka se tva, 
da bi bi la slat ka že tva. A da li je?

Pre 200 go di na – pao je hra bri haj duk Velj ko. Pre tač no 100 go di-
na – opet je pao haj duk Velj ko, ovo ga pu ta na le get skom po lju, još tra gič-
ni je, kroz hi lja de ti moč kih mla di ća ko ji su bi li u sa sta vu pu ka tog ime na. 
Da nas – pro seč ni srp ski ško lar ci ne zna ju za Le get. Ne zna ju ni gde je, ni 
šta je, ni kad ih je i či me za du žio! Ne zna ju ni sre do več ni lju di – u ško la-
ma se ni je uči lo.

Gde se da nas na la zi Le get!?

Po kraj Mi tro vi ce, na Sa vi? Tu je bio pre 100 go di na. Da nas, da nas 
je na is to me me stu, ali uz vi še ni je, iz nad nas, iako mi sto ji mo na nje mu. 
Mi u nje ga ne gle da mo do le, već go re; ne po gnu te, već uz dig nu te gla ve. 
Žrtve go lo bra dih rat ni ka po di gle su ga vi so ko, to li ko da se sa da pru ža i pre-
ko Sa ve, spa ja ju ći Srem sa oba lom Ma čve! Dok Sa va na to me me stu pre-
sta je bi ti re ka. Ona po sta je grob ni ca i te melj da na šnje slo bo de i je din stva 
na šeg ro da. Ti po gi nu li mla di ći SA MI SO BOM či ne most, za ko ji su mi sli li 
je di no da je ostao ne do vr šen. Jer, ju na ci Ve li kog ra ta sa mi se bi po di go še 
spo me nik! – na šu slo bo du i je din stvo. MI smo po di za li tek ka men i mer mer.

I za to da nas, kad Le get mi ru je i ne tre ba vi še voj ni ka – svi za jed no 
bu di mo stra ža, nji ho vog de la i nji ho vog li ka.



Aktuelnost Ničeove misli

393

Dobrica Gajić

AKTUELNOST 

NIČEOVE MISLI

Trond Berg Eriksen, Niče i moderna, 
Karpos, 2014, sa norveškog prevela 

Jelena Loma 

Isto ri ja ide ja je pod ruč je ko jim se 
pro fe sor Trond Berg Erik sen (1945) pro-
fe si o nal no ba vi na Uni ver zi te tu u Oslu. 
U knji zi Ni če i mo der na Erik sen po la zi 
od to ga da mo der na pod ra zu me va one 
vred no sti ko je su ute me lje ne ra ci o na li-
zmom, na u kom i de mo kra ti jom. 

U Dan skoj, Šved skoj i Nor ve škoj 
Ni če je, is ti če Erik sen, po stao uti ca jan 
već na po čet ku po sled nje de ce ni je 19. 
ve ka. Za pro boj Ni če o ve mi sli naj za slu-
žni ji je Ge org Bran des, ko ji je u apri lu 
i ma ju 1888. go di ne dr žao u Ko pen ha-
ge nu jav na pre da va nja o Ni če o vim gle-
di šti ma. Erik sen na vo di da je Niče pra ve 
či ta o ce na se ve ru Evro pe do bio u Ib ze-
nu i Strind ber gu.

Opi su ju ći Ni če o ve kon tak te sa Vag-
ne rom, Erik sen za klju ču je da su osnov-
ni poj mo vi Ni če o ve fi lo zo fi je – vo lja za 
moć, di o ni zij ska mu drost, de ka den ci ja, 
per spek tiv nost, amor fa ti i več no vra-
ća nje istog – raz vi je ni iz od no sa pre-
ma Vag ne ro voj lič no sti i nje go voj mu-
zi ci. Rav na ju ći se pre ma Vag ne ru, Ni če 
je u pre pi sci s njim ko ri stio uobi ča je ne 
an ti se mit ske fra ze, ali pra vi an ti se mi-
ta ni je bio. Erik sen vr lo ne ga tiv no pi še 
o Ni če o voj se stri Eli za be ti, ko ja je fal-
si fi ko va la pi sma svog bra ta i bi la bli ska 
na ci stič kom re ži mu, ma da ne spo ri da je 
Ni če o vu sla vu iz dej stvo va la upra vo ona.

Haj de ge ro vim tu ma če njem Ni če o-
ve fi lo zo fi je Erik sen ni je za do vo ljan, jer 
nje go vo „pro gla ša va nje Ni čea me ta fi zi-
ča rem de lu je kraj nje usi lje no“ (str. 96). 
Po Erik se nu, Ni če je znao da bi svo đe nje 
sve ga što bi va sa mo na po jam vo lje za 
moć bi lo srod no me ta fi zi ci i po ku ša vao 
je da tu po zi ci ju pre va zi đe. Haj de ge ro vu 
in ter pre ta ci ju Ni čea od ba cio je i Ho ling-
dejl, tvr de ći da „ni sâm Ni če ne bi us-
peo da pre po zna Haj de ge ro vog Ni čea“.1

1 Reg Dž. Ho ling dejl, Ni če – Ži vot i fi lo-
zo fi ja, De re ta, Be o grad, 2004, pre vod 
s en gle skog Rast ko Jo va no vić, str. 308.

OSVRTI, PRIKAZI,
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Hereticus, 1–2/2015 Dobrica Gajić

394

[„Vred no sno mi šlje nje me ta fi zi ke 
vo lje za moć je ste u naj ve ćoj me ri smr-
to no sno, za to što uop šte ne do pu šta da 
sámo biv stvo va nje uđe u svoj uz la zak, 
a to zna či u ži vot nost svo je su šti ne. Mi-
šlje nje u vred no sti ma una pred ne do pu-
šta sa mom biv stvo va nju da su(t)stvu je 
u svo joj isti ni“, pi še Haj de ger.2]

Za ni mljiv je Erik se nov ne ga ti van stav 
pre ma knji zi Ta ko je go vo rio Za ra tu stra. 
Svr sta va je u kič, a ne u uz vi še nu knji-
žev nost. „Za ra tu stra je, raz u me se, ide a-
li zo van auto por tret, a tekst je bi o graf ski 
ro man s klju čem. Za ra tu stra je po se do vao 
svu sna gu i do sto jan stvo ko je je krat ko vi di 
i mi gre no zni pa ci jent na ru še nog zdra-
vlja pri želj ki vao“, na po mi nje Erik sen 
(str. 105).

Za Erik se na je Za ra tu stra sta ro mod-
ni tekst, ko ji od su stvom hu mo ra i pse-
u do bi blij skim to nom od bi ja sa vre me ne 
či ta o ce. Ve ću vred nost Erik sen pri da je 
Ni če o vim be le ška ma i pi smi ma, u ko-
ji ma je, pre ma nje go voj oce ni, ja sni ji 
i ma nje afek ti ran.

[Po Ni ko la ju Ber đa je vu, Ni če je naj-
ve ća po ja va u mo der noj isto ri ji. Ber đa-
je vlje vo shva ta nje Za ra tu stre sa svim je 
su prot no od Erik se no vog:

„Po sle Ni čea, po sle nje go vog de la 
i nje go ve sud bi ne, hu ma ni zam ni je vi še 
mo guć i za u vek je pre vla dan. ‘Za ra tu stra’ 
– to je naj ve ća ljud ska knji ga bez bla go-
da ti. Ono što je iz nad ‘Za ra tu stre’, to je 
bi lo po mi lo sti od o zgo. ‘Za ra tu stra’ je 
– de lo na pu šte nog, se bi pre pu šte nog čo-
ve ka. I ni ka da se čo vek, pre pu šten sop-
stve nim sna ga ma, ni je uz di zao vi še.“3]

2 Mar tin Haj de ger, „Ni če o ve re či ‘Bog 
je mr tav’“, Šum ski pu te vi, Pla to, Be o-
grad, 2000, pre vod s ne mač kog Bo ži-
dar Zec, str. 205.

3 Ni ko laj Ber đa jev, Smi sao stva ra la štva 
– Po ku šaj oprav da nja čo ve ka (knji ga 
pr va), LO GOS-ANT, Be o grad, 1996, 
pre veo s ru skog Ne boj ša Ko va če vić, 
str. 73.

* * *
Erik sen in ter pre ti ra i Haj de ge ro vo 

raz u me va nje Za ra tu stre, zna lač ki pri me-
ću ju ći ka ko po zni Haj de ger „na sto ji da 
sti li zu je sli ku sa mog se be kao mi sli o-
ca ko ji pri pre ma pre o kret od ‘za bo ra va 
na bi će’ ka ‘po vrat ku Bo ga’“ (str. 114). 
U Za ra tu stri noj po ja vi, kon sta tu je Erik-
sen, Haj de ger je vi deo pro ro ka teh ni ke. 
Ta kvo raz u me va nje ob u hva ta ka ko vo-
lju za moć, ta ko i več no vra ća nje istog.

Me đu tim, Haj de ger, ka ko sma tra 
Erik sen, pra vi gre šku kad Ni čea „sme-
šta iz me đu Dar vi na i Froj da, ne vi de ći 
ili ne ho te ći da vi di da se no vi na i iz ne-
na đe nje u Ni če o vom uče nju o na go nu 
ogle da upra vo u pre va zi la že nju re duk-
ci o ni zma“, jer Ni če ja sno uvi đa „da bi 
je din stve na sup stan ci ja na ni vou na go na 
bi la sa mo ote lo tvo re ni srod nik De kar-
to vog je din stve nog uma“, pa za to „ja ko 
i upor no is ti če fik tiv ni ka rak ter su bjek-
ta i sup stan ci je“ (str. 118).

„Kod Ni čea apsolutno ne po sto ji 
ni ka kva mo guć nost iz jed na če nja po-
jav ne for me i bića... Haj de ger ne uoča-
va da je ’vo lja za moć’ u Ni če o voj mi sli 
jed no bes ko nač no mno štvo bez ika kvog 
pla na, lo gi ke ili je din stva“, pi še Erik sen 
(str. 119).

Ka da je Ni če, po Erik se no vom su-
du, za pa zio da će ga in si sti ra nje na vo-
lji za moć kao je di nom iz vo ru stvar no sti 
do ve sti do kon stru i sa nja „al ter na tiv ne 
me ta fi zi ke, on za ti re tra go ve i je din stvo 
vo lje za moć raz bi ja na uče nje o ži vo tu 
kao mno štvu is pre ple te nih eks pe ri me-
na ta bez za jed nič kog ute me lje nja i je-
din stve nog na u ma“ (str. 133).

Za ra tu strin cilj tre ba vi de ti u pre va-
zi la že nju ni hi li zma. Svr hu ži vo ta čo vek, 
tj. nat čo vek, mo ra u se bi da pro na đe. 

„Ni če je mi sli lac ko ji se od ri če po-
sma tra nja stvar no sti sa bo žan ske po zi-
ci je“, pri me ću je Erik sen (str. 146).

[Pišući o po be di ple bej skih in stin-
ka ta osve te u Fran cu skoj re vo lu ci ji, Ni če 
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u Ge ne a lo gi ji mo ra la do da je da se u isto 
vre me, iz ne na da, na su prot pr ven stvu 
ve ći ne, po ja vio an tič ki ideal i zah tev za 
pr ven stvom ma nji ne:

„Kao po sled nji pu to kaz za dru gi 
pra vac po ja vio se Na po leon, onaj naj-
u sa mlje ni ji i naj po zni je ro đen čo vek 
ko ji je ikad po sto jao, i u nje mu ote lo-
tvo re ni pro blem ot me nog ide a la po se-
bi – ne ka se do bro raz mi sli ka kav je to 
pro blem: Na po leon, ta sin te za ne čo ve ka 
i nat čo ve ka...“4]

* * *
Knji žev nost je oblast u ko joj je Niče 

osta vio vid nog uti ca ja. Erik sen pri ka-
zu je Ni če o ve tra go ve u de li ma To ma sa 
Ma na, Her ma na He sea i Ro ber ta Mu-
zi la. Za Ma na ka že da se još u ra nom 
pe ri o du osla njao na Ni čea, a za He sea 
da su Ni če o vi tra go vi svu da pri sut ni 
u nje go vom de lu.

„Kao i Ni če i Fu ko, i Mu zil na sto-
ji da po ka že ka ko zlo i do bro, ne i sti na 
i isti na ni su ute me lje ni u ne koj bez vre-
me noj me ta fi zi ci, već su ne što što na-
sta je kroz dru štve ni pro ces de fi ni sa nja“, 
oce nju je Erik sen (str. 229–230). Raz-
ma tra ju ći ve ze iz me đu Fu koa i Ni čea, 
Erik sen be le ži da su „broj na Fu ko o va 
sta no vi šta za pra vo ra di ka li za ci ja Ni če-
o vih gle di šta“ (str. 278).

S ve li kim po zna va njem Erik sen se 
osvr će i na Bo dri ja ro vu fi lo zo fi ju i Ni-
čea kao nje go vog pre te ču. „Ne sme mo 

4 Fri drih Ni če, S one stra ne do bra i zla/
Ge ne a lo gi ja mo ra la, SKZ, Be o grad, 
1993, pre veo Gli go ri je Er nja ko vić, 
str. 266.

Ni čea i Bo dri ja ra kri vi ti za ni hi li zam ko ji 
opi su ju i ko me že le da pre su de. Nji ho va 
pre te ri va nja sa mo su na sto ja nja da nas 
od uvi da gur nu ka de la nju“, za klju ču je 
Erik sen (str. 306).

Erik sen da je va žan po gled na Ni-
če o vo shva ta nje umet no sti i na u ke, is-
ti ču ći pro me ne ko je je Ni če o vo mi šlje-
nje pre tr pe lo na tom pla nu. „Ni če o va 
mr žnja pre ma umet no sti ipak je bi la 
krat kog da ha“, pi še Erik sen (str. 322). 
Niz svo jih mo ti va, ka ko po ka zu je Erik-
se no va ana li za, post mo der na fi lo zo fi ja 
pro na šla je u Ni če o voj mi sli.

Jir gen Ha ber mas je, pre ma Erik se-
nu, raz u meo Ni čea na Haj de ge rov na čin. 
Erik sen tvr di da u svo ji ma na pa di ma na 
mo der nost Ni če ne za o sta je po oštri ni 
i bez ob zir no sti za De ri di nom, Ba ta je vom 
i Fu ko o vom kri ti kom. Pro je kat mo der-
no sti Erik sen ne od ba cu je, po put pred-
stav ni ka post mo der ni zma, ni ti u čul no sti 
i ne po sred no sti vi di je di na obe lež ja sa-
da šnjeg tre nut ka.

„Tre nu tak je ne što što iz i sku je sta-
vo ve i vred no va nja, ide o lo ške smer ni ce, 
slo bo du i od go vor nost, obra zlo že nje i oko 
za ce li nu“, na po mi nje Erik sen (str. 369).

Knji gom Ni če i mo der na Erik sen je 
po ka zao ka ko su naj zna čaj ni ji fi lo zo fi 
i pi sci pri stu pa li Ni če o voj fi lo zo fi ji i u 
njoj pro na la zi li pod sti ca je za sop stve no 
pro mi šlja nje čo ve ko vog po lo ža ja u sa-
vre me nom do bu. Erik sen je iz van re dan 
po zna va lac knji žev no sti, što se mo že vi-
de ti i u tek sto vi ma ko ji ni su di rekt no na-
slo nje ni na Ni čea. Naj bo lji pri mer za to 
či ni nje gov in te re san tan i ko ri stan pri-
kaz Eko vog ro ma na Ime ru že.
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Jovica Trkulja

PUTEVI I STRANPUTICE 
SUDSKE VLASTI U SRBIJI1*

1. - Nakon završenog Pravnog fa-
kulteta Univerziteta u Beogradu 1982. 
godine, dr Tatjana Kandić se zaposlila 
u Opštinskom sudu u Čačku, gde je od 
1992. do 2013. radila kao sudija prvo 
Op štin skog, a po tom Osnov nog su da. 
Go di ne 2014. iza bra na je za su di ju Ape la-
ci o nog su da u Kra gu jev cu. Iako je ži ve la 
i ra di la u vre me nu ne na klo nje nom prav-
noj stru ci, vla da vi ni pra va i ne za vi snom 
sud stvu, ona se s lju ba vlju i iz u zet nom 

* Recenzija rukopisa dr Tatjana R. 
Kandić, „Sudska vlast u Republici 
Srbiji“, Institut za uporedno pra-
vo i Dosije studio, Beograd, 2015, 
311 str. (U ovde objavljenom tekstu 
izvršene su neophodne modifikacije 
u skladu s okolnošću da je rukopis 
u međuvremenu štampan kao knjiga.)

po sve će no šću ba vi la svo jom stru kom 
i ključ nim pi ta nji ma sud ske pro fe si je. 
Re zul tat tih nje nih na po ra i ak tiv no sti 
či ni i dok tor ska di ser ta ci ja „Sud ska vlast 
u ustav nom i za ko no dav nom raz vo ju 
Re pu bli ke Sr bi je“, ko ju je od bra ni la na 
Prav nom fa kul te tu Uni ver zi te ta u Beo-
gra du 2013. Mo no gra fi ja Sud ska vlast 
u Re pu bli ci Sr bi ji je de li mič no pre ra đe na 
nje na dok tor ska te za.

 Autor ka po la zi od sta va da je sud-
ska vlast sre di šte prav ne dr ža ve, da pred-
sta vlja prav nu, po li tič ku i dru štve nu 
te ko vi nu i da je bi tan ele me nat op šte 
kul tu re jed ne za jed ni ce. Sto ga je ona 
pred met svog in te re so va nja usme ri la na 
is tra ži va nje sud ske vla sti u ustav nom 
i za ko no dav nom raz vo ju Re pu bli ke Sr bi-
je, kao i na iz na la že nje op ti mal nog mo-
de la ne za vi snog sud stva, ko ji će ujed no 
od sli ka va ti na po re i te žnje na še ze mlje 
u usva ja nju prin ci pa prav ne dr ža ve i vla-
da vi ne pra va. Ope ra ci o nal no od re đe nje 
pred me ta is tra ži va nja ona je re a li zo va-
la kroz tri seg men ta: 1) „Na če lo po de le 
vla sti i sud ska vlast u sa vre me nim po li-
tič kim si ste mi ma, po seb no u dr ža va ma 
u tran zi ci ji“; 2) „Ge ne za sud ske vla sti 
u ustav nom i za ko no dav nom raz vo ju 
Sr bi je“; i 3) „Upo red na ana li za sud ske 
vla sti u sa vre me nim si ste mi ma i dr ža-
va ma u tran zi ci ji i sud ske vla sti u Re-
pu bli ci Sr bi ji“. Sve stra no je ana li zi ra la 
ustav ne od red be ko ji ma se re gu li še na-
če lo po de le vla sti, kroz ko je se ostva ru-
je prin cip ne za vi sno sti sud stva i za ko-
ni tost u ra du su di ja.

Pred met nje nog is tra ži va nja, sa hro-
no lo škog aspek ta, ob u hva ta sa vre me ni 
pe riod, ali, ima ju ći u vi du či nje ni cu da 
je te ži šte is tra ži va nja usme re no ka Re-
pu bli ci Sr bi ji, ak ce nat je sta vljen na pe-
riod od 1990. do 2012. go di ne. Pr vo su 
ana li zi ra ne ustav ne od red be ko ji ma se 
re gu li še na če lo po de le vla sti. Po tom su 
raz ma tra ni pro ble mi u ostva ri va nju ne-
za vi sno sti sud ske vla sti u Sr bi ji. Po seb no 
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su raz ma tra ni pro ble mi u ostva ri va nju 
ne za vi sno sti sud ske vla sti i pi ta nje da li 
je sud ska vlast imu na na pro me ne od-
no sa sna ga na po li tič koj sce ni.

U ci lju do bi ja nja va lid nih re zul ta-
ta is tra ži va nja ko ji su de fi ni sa ni pro ble-
mom i pred me tom is tra ži va nja, autor ka 
je svo jom te o rij skom ana li zom ob u hva-
ti la pro stor Re pu bli ke Sr bi je. Pred met 
is tra ži va nja te o rij ski pri pa da na u ka ma 
ustav nog pra va i po li tič kog si ste ma. 

Osnov ni cilj ove mo no gra fi je čini 
ob ja šnje nje ulo ge, zna ča ja ustav ne i za-
ko no dav ne re gu la ti ve sud ske vla sti u po-
de li vla sti Re pu bli ke Sr bi je od 1990. do 
2012. go di ne. U tom smi slu autor ka je 
na sto ja la da osve tli za jed nič ka obe lež-
ja sud ske vla sti u sa vre me nim prav nim 
si ste mi ma i da po sta vi osno ve za kon-
stru i sa nje po god ni jeg, te o rij sko-nor ma-
tiv nog mo de la vr še nja sud ske vla sti. Na-
uč ni cilj is tra ži va nja je da iz vr ši na uč nu 
eks pla na ci ju sud ske vla sti u prav nom si-
ste mu Sr bi je, s jed ne stra ne, i re for me 
pra vo su đa i ostva re no sti prin ci pa vla da-
vi ne pra va u Re pu bli ci Sr bi ji, sa dru ge. 
U te o rij skoj i na uč noj mi sli u sa vre me-
nim po li tič kim si ste mi ma, na če lo po de-
le vla sti je te ma ko ja je do sta pro u ča va-
na, i to pr ven stve no kroz od nos iz vr šne 
i za ko no dav ne vla sti. Me đu tim, sud ska 
vlast i na če lo po de le vla sti, kao i od nos 
sud ske i iz vr šne vla sti i od nos sud ske 
i za ko no dav ne vla sti u ustav nom i za-
ko no dav nom raz vo ju Sr bi je, ni je sve o-
bu hvat no i do volj no iz u ča va no. Ima ju ći 
to u vi du, na uč ni cilj je i upot pu nja va nje 
te o rij skih sa zna nja iz ove obla sti. 

Prak tič ni cilj is tra ži va nja pred sta-
vlja iz na la že nje mo guć no sti i ade kvat-
nih re še nja za us po sta vlja nje efi ka snog 
mo de la ne za vi snog i pro fe si o nal nog sud-
stva u Re pu bli ci Sr bi ji, uva ža va ju ći po-
seb no sti na še ze mlje, ali i me đu na rod ne 
nor me i stan dar de ko ji su u funk ci ji de-
mo kra ti za ci je dru štva u ce li ni. Po seb ni 
cilj is tra ži va nja bio je da se u jav no sti 

pod stak ne ras pra va o stva ra nju uslovâ, 
me ha ni za ma, pret po stav ki za uspe šnu, 
ne za vi snu i sa mo stal nu sud sku vlast. 
Re zul ta ti autor ki nih is tra ži va nja uka-
zu ju na sta nje u toj obla sti, ostva re nost 
funk ci ja sud ske vla sti u Sr bi ji i pre po-
ru ke za njen da lji raz voj.

2. – Po la ze ći od ovih ci lje va i zada-
ta ka, autor ka je u svo joj mo no gra fi ji for-
mu li sa la osnov ne hi po te ze is tra ži va nja, 
po sta vi la na uč ni i dru štve ni okvir i od-
re di la me to de ko ji ma će se ko ri sti ti. Ona 
je po nu di la sve o bu hvat nu ana li zu na če la 
po de le vla sti, po seb no sud ske (po čev od 
1990. do 2012. go di ne), uz pret hod nu 
sa že tu ge ne zu sud ske vla sti u XIX i XX 
ve ku u Sr bi ji i nje nu upo red nu ana li zu 
sa sud skom vla šću u sa vre me nim dr-
ža va ma. U tom kon tek stu ona je po šla 
od hi po te ze da je u Sr bi ji na de lu kr še-
nje pro kla mo va nog na če la po de le vla sti 
u Usta vu iz 1990. i Usta vu iz 2006. go-
di ne. To kr še nje se od vi ja i na ni vou 
sud ske vla sti, jer uti caj iz vr šne i za ko-
no dav ne vla sti na sud sku vlast pre la zi 
ustav ni i prav ni okvir Re pu bli ke Sr bi je. 

Iz ove po la zne hi po te ze iz ve la je 
sle de će tri po seb ne hi po te ze: (1) ne za-
vi sna sud ska vlast se mo že iz gra di ti usa-
vr ša va njem po sto je ćih nor mi i in sti tu ta, 
kao i pri la go đa va njem kon kret nim zah-
te vi ma i evrop skim stan dar di ma vla da-
vi ne pra va; (2) po jam i pro kla mo va nu 
po de lu vla sti na za ko no dav nu, iz vr šnu, 
sud sku u Re pu bli ci Sr bi ji, tj. nji ho vu 
tran sfor ma ci ju i ozbilj nu re for mu sud-
stva u pro ce su tran zi ci je, ne mo gu će 
je raz u me ti i is tra ži ti bez pret hod nog 
de fi ni sa nja eko nom skih, dru štve nih, 
po li tič kih i prav nih uslo va kao de ter-
mi nan ti us po sta vlja nja prav ne dr ža ve 
i vla da vi ne pra va; i (3) usva ja nje evrop-
skih stan dar da u ovoj obla sti i do no še nje 
od go va ra ju će prav ne re gu la ti ve ko jom 
se ure đu ju or ga ni za ci ja i ulo ga pra vo su-
đa u Sr bi ji pred sta vlja nu žan pred u slov 
za ne za vi snost sud stva i obez be đi va nje 
funk ci o ni sa nja prav ne dr ža ve.
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Autor ka je u to ku is tra ži va nja, da bi 
te sti ra la gor nje hi po te ze, ko ri sti la broj-
ne na uč ne po stup ke, ko je su omo gu ći le 
ve ri fi ka ci ju ostva re nih re zul ta ta. Is tra-
ži va nje je spro ve la na dva ni voa. Pr vi je 
ap strakt no-te o rij sko de fi ni sa nje i ana-
li za po de le vla sti i sud ske vla sti, a dru-
gi, kon kret ni, pred sta vlja po ku šaj osve-
tlje nja sud ske vla sti u re al no sti Sr bi je.

3. – Struk tu ru svo je mo no gra fi je 
autor ka je kon ci pi ra la ta ko da sa dr ži 
uvod, pet pro blem sko-me to do lo ških ce li-
na, za klju čak i spi sak li te ra tu re. U uvo du 
(str. 13–16) ona je uka za la na kom plek-
snost pro ble ma i pred me ta is tra ži va nja, 
zbog če ga su u ra du pri me nje ni mul ti-
me tod ski pri stup i kom ple men tar na ana-
li za do stup nih iz vo ra po da ta ka. Autor-
ka, ta ko đe, pod se ća ka ko je osnov ni cilj 
rada da uka že na pra vo sta nje i pro ble-
me ostva ri va nja sud ske vla sti u Re pu-
bli ci Sr bi ji, te da se u jav no sti pod stak ne 
ras pra va o stva ra nju uslovâ, me ha ni za-
ma, pret po stav ki za uspe šnu, ne za vi snu 
i sa mo stal nu sud sku vlast.

U pr vom de lu, „Na če lo po de le vla-
sti i sud ska vlast“ (str. 17–57), autor-
ka is tra žu je po jam, sa dr ži nu, isto rij ske 
ko re ne, smi sao i zna čaj po de le vla sti, 
na če lo po de le vla sti i sud sku vlast u sa-
vre me nim po li tič kim si ste mi ma i dr ža-
va ma u tran zi ci ji, kao i po jam sud ske 
vla sti i pra vo sud ne de lat no sti, uče nje 
o sa dr ži ni sud ske vla sti i ka rak te ri sti ke 
sud ske vla sti.

Dru gi deo ra da, „Na če lo po de le vla-
sti i sud ska vlast u ustav nom i za ko no-
dav nom raz vo ju Sr bi je (1804–1990)“ 
(str. 59–106), po sve ćen je ge ne zi sud ske 
vla sti i na če lu po de le vla sti u ustav nom 
i za ko no dav nom raz vo ju Sr bi je, po seb no 
sud ske vla sti u Sr bi ji od 1804. do 1990. 
go di ne. U ovom de lu ana li zi ra se od nos 
za ko no dav ne, iz vr šne i sud ske vla sti, i to: 
ustav na i za ko no dav na re gu la ti va po-
de le vla sti i sud ske vla sti, po de la vla sti 
i sud ska vlast u prak si, je din stvo vla sti, 

kao i od nos nor ma tiv nōg i stvar nōg. Opi-
san je i ob ja šnjen ustav ni i za ko no dav -
ni raz vi tak vla sti i sud ske vla sti u Sr bi ji 
u XIX i XX ve ku, po la ze ći od naj va žni-
jih so ci jal no-eko nom skih ka rak te ri sti ka 
i po li tič kih od no sa u dru štvu.

U tre ćem, te ži šnom de lu ra da, „Vlast 
i sud ska vlast u ustav nom i za ko no dav-
nom raz vo ju Sr bi je (1990–2012)“ (str. 
107–156), da ta je nor ma tiv na re gu la-
ti va sud ske vla sti u Re pu bli ci Sr bi ji od 
1990. do 2006. i od 2006. do 2012. go-
di ne (opis i ob ja šnje nje pra vo sud nog sa-
ve ta, in sti tu ci je sud ske vla sti, ko ja ni je 
op šte pri hva će no te lo u svim evrop skim, 
a po seb no u va ne vrop skim dr ža va ma, 
ali je do sa da naj bo lji pro na đe ni ob lik 
u dr ža va ma u tran zi ci ji). Ana li zi ra ju se 
nor ma tiv na re gu la ti va Vi so kog sa ve ta 
sud stva u Re pu bli ci Sr bi ji od 2001. do 
2006. go di ne (kao sa ve to dav nog i kon-
sul ta tiv nog or ga na), ali i ustav na i za ko-
no dav na re gu la ti va Vi so kog sa ve ta sud-
stva od 2006. do 2012. go di ne, or ga na 
sud ske vla sti i sud ske upra ve. Po seb no 
se ana li zi ra ju nor me ko je re gu li šu usta-
no vlje nje pr vog i stal nog Vi so kog sa ve ta 
sud stva: sa stav Sa ve ta, stal ni i iz bor ni 
čla no vi, po stu pak iz bo ra Sa ve ta, nad-
le žnost, na čin ra da, do no še nje od lu ka, 
pre sta nak funk ci je čla na Sa ve ta. Ovaj 
ko lek tiv ni, dr žav ni or gan ima po li va len-
tan ka rak ter, od re đen je na či nom kon-
sti tu i sa nja, struk tu rom čla no va, funk-
ci ja ma ko je oba vlja i od go vor no šću za 
po ve re ne mu funk ci je.

U če tvr tom de lu ra da, „Ak ti i od lu-
ke pr vog i stal nog Vi so kog sa ve ta sud-
stva“ (str. 157–218), autor ka sve stra no 
raz ma tra kon sti tu i sa nje pr vog Vi so kog 
sa ve ta sud stva u ne pot pu nom sa sta vu, 
ak tiv no sti pr vog Sa ve ta, do no še nje aka-
ta i od lu ka. Kri tič ki je ana li zi ra la sle de-
ća ak te: Akt o utvr đi va nju kri te ri ju ma 
i me ri la za oce nu struč no sti, ospo so-
blje no sti i do stoj no sti su di ja i pred sed-
ni ka su do va, Pra vil nik o di sci plin skom 
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po stup ku i di sci plin skoj od go vor no sti, 
kao i od lu ke Vi so kog sa ve ta sud stva (Od-
lu ka o po treb nom bro ju su di ja, Od lu-
ka o iz bo ru su di ja, Od lu ka o pre stan ku 
su dij ske funk ci je). Te ži šte je sta vi la na 
sagléda nje iz bo ra i ra da stal nog Vi so kog 
sa ve ta sud stva, pre i spi ti va nje od lu ka pr-
vog Sa ve ta o pre stan ku su dij ske funk ci-
je, kao i mo gu će pre i spi ti va nje od lu ke 
o iz bo ru su di ja na stal nu funk ci ju i su-
di ja po čet ni ka. Na sto ja la je da od go vo ri 
na pi ta nje da li Ustav ni sud Sr bi je vra-
ća za ko no dav nu i iz vr šnu vlast u prav ne 
okvi re, da li je pri rod no sred stvo urav-
no te že nja vla sti, da li pred sta vlja bra nu 
sva koj sa mo vo lji i šti ti sud sku vlast, što 
je uslov pri me ne na če la vla da vi ne pra-
va. U tom smi slu je po seb no ana li zi ra la 
od lu ke Ustav nog su da u Re pu bli ci Sr-
bi ji u obla sti sud stva u pr vom pe ri o du 
(2003–2004), u dru gom (2010–2011) 
i tre ćem (2012).

Pe ti deo ra da, „Upo red na ana li za 
sud ske vla sti, pro ble mi i per spek ti ve“ 
(str. 219–285), sa dr ži upo red nu ana li zu 
sud ske vla sti u sa vre me nim evrop skim 
si ste mi ma (Fran cu skoj, Ita li ji i Por tu-
ga li ji) i sud ske vla sti u Re pu bli ci Sr bi ji. 
Ove moć ne dr ža ve, sa du gom tra di ci jom 
Vi so kog sa ve ta ma gi stra tu re, spe ci ja li-
zo va nog te la sud ske vla sti, svo jim raz-
voj nim pu tem i prav nim re še nji ma po-
sta ju uzor i vr še uti caj na ma le dr ža ve, 
dr ža ve u tran zi ci ji. Autor ka je iz lo ži la 
pa ra le le iz me đu sud ske vla sti u dr ža-
va ma u tran zi ci ji (biv šim re pu bli ka ma 
SFRJ, sa da sa mo stal nim dr ža va ma) i u 
Re pu bli ci Sr bi ji. Po tom je uka za la na 
naj va žni je pro ble me i per spek ti ve da-
ljeg raz vo ja sud ske vla sti u Re pu bli ci 
Sr bi ji te po nu di la smer ni ce za no vi nor-
ma tiv ni mo del.

U Za ključ nim raz ma tra nji ma (str. 
287–293) autor ka je su mi ra la re zul ta-
te is tra ži va nja. Uka za la je na zna čaj ne-
za vi sno sti i stal no sti sud ske vla sti, kao 
i na ustav nu i za ko no dav nu re gu la ti vu 

naj vi šeg, ko lek tiv nog, po li va lent nog or-
ga na sud ske vla sti u Re pu bli ci Sr bi ji. Re-
zul ta ti nje nog is tra ži va nja po tvr di li su 
osnov ne pret po stav ke od ko jih je po šla: 
(1) da se kr ši pro kla mo va no na če lo po-
de le vla sti u Usta vu iz 1990. i Usta vu iz 
2006. go di ne, (2) da se kr še nje na če la 
po de le vla sti zbi va na ni vou sud ske vla-
sti i (3) da uti caj iz vr šne i za ko no dav ne 
vla sti na sud sku vlast pre la zi ustav ni, 
prav ni okvir. Sto ga autor ka za klju ču je 
ka ko je nu žno da se za ko no dav na i iz-
vr šna vlast vra te u prav ne okvi re i da se 
iz gra di bo lji nor ma tiv ni mo del sud ske 
vla sti, da se stvo re uslo vi, me ha ni zmi 
i pret po stav ke za im ple men ta ci ju ovog 
mo de la u re al nom ži vo tu. Ona na gla ša-
va da je od pre sud nog zna ča ja iz grad nja 
sa vre me nog, mo der nog nor ma tiv nog 
mo de la sud ske vla sti sa gla snog s evrop-
skim stan dar di ma, uz stva ra nje uslovâ 
i no si la ca ne za vi sne i stal ne sud ske vla-
sti u stvar no sti osno va je da sud ska vlast 
po sta ne kon sti tu tiv ni ele ment raz vo ja 
Re pu bli ke Sr bi je. Na kra ju raz ma tra-
nja autor ka je de fi ni sa la i osnov ne pre-
po ru ke za una pre đe nje pro fe si o nal no-
sti i ne za vi sno sti sud ske vla sti u Sr bi ji.

Tekst mo no gra fi je sa dr ži pre ko 
1.100 fu sno ta. Osnov na li te ra tu ra ob u -
hva ta (knji ge, mo no gra fi je i zbor ni ke) 
190 kon sul to va ne je di ni ce stra ne i do-
ma će li te ra tu re, 70 tek sto va u ča so pi si-
ma i još re le vant ne in ter net-iz vo re i 90 
iz vo ra nor ma tiv ne re gu la ti ve.

4. – Dr Ta tja na Kan dić je u ovoj mo-
no gra fi ji oda bra la i kao pred met svog is-
tra ži va nja po sta vi la ključ na pi ta nja sud-
ske vla sti u usta vom i za ko no dav nom 
raz vo ju Re pu bli ke Sr bi je. Pri hva tiv ši se 
da na ce lo vit i si ste ma ti čan na čin osve-
tli slo že ne i ak tu el ne pro ble me sud stva 
u Sr bi ji, ona je do bro for mu li sa la pred-
met, cilj i za dat ke is tra ži va nja, uspe šno 
pri me ni la in ter di sci pli nar ni me to do lo-
ški pri stup i ko rekt no oba vi la is tra ži-
va nje. Spro ve la je je dan sve o bu hva tan 
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i de ta ljan pri stup u pri ka zi va nju ge ne-
ze sud ske vla ti u po li tič kom i prav nom 
si ste mu Sr bi je. Pri to me, ona se po zi va 
na broj nu struč nu li te ra tu ru, ta ko da je 
nje na ana li za so lid no ar gu men to va na.

U ovoj mo no gra fi ji autor ka je uspe-
šno osve tli la na če lo po de le vla sti i sud sku 
vlast u sa vre me nim po li tič kim si ste mi ma 
i dr ža va ma u tran zi ci ji i i u Sr bi ji, po la-
ze ći od naj va žni jih so ci jal no-eko nom-
skih ka rak te ri sti ka i po li tič kih od no sa 
u dru štvu. Po seb no je ana li zi ra na nor-
ma tiv na re gu la ti va sud ske vla sti u Re-
pu bli ci Sr bi ji, Vi so kog sa ve ta pra vo su đa 
(2001–2006) go di ne (kao sa ve to dav nog 
i kon sul ta tiv nog or ga na), ali i ustav na 
i za ko no dav na re gu la ti va pr vog i stal nog 
Vi so kog sa ve ta sud stva (2006–2012), or-
ga na sud ske vla sti i sud ske upra ve. Te ži-
šte nje nog is tra ži va nja je od nos sud ske 
vla sti, s jed ne stra ne, i iz vr šne i za ko-
no dav ne vla sti, s dru ge stra ne, kao i di-
le ma: da li iz vr šna i za ko no dav na vlast 
uti ču na sud sku vlast u do zvo lje noj meri 
ili upra vlja ju sud skom vla šću. Kri tič-
ki je sa gle dan i pro blem: da li Ustav ni 
sud vra ća za ko no dav nu i iz vr šnu vlast 
u okvi re pra va. Naj zad, autor ka je po-
nu di la i upo red nu ana li zu sud ske vla sti 
u sa vre me nim si ste mi ma (Fran cu skoj, 
Ita li ji i Por tu ga li ji), sud ske vla sti u dr-
ža va ma u tran zi ci ji (biv šim re pu bli ka-
ma SFRJ, sa da sa mo stal nim dr ža va ma) 
i u Re pu bli ci Sr bi ji.

Po seb no tre ba is ta ći i sprem nost 
autor ke da pi še o te škim pro ble mi ma, 
spor nim pi ta nji ma i re zul ta ti ma ak tu-
el ne re for me pra vo su đa u Sr bi ji. Ona 
se ni je li bi la da iz rek ne svoj kri tič ki sud 
i broj ne pri med be o toj re for mi. Na ro či-
to su zna čaj ne sle de će dve gru pe nje nih 
pri me da ba i kri ti ka. Pr va se od no si na 
ve li ki po li tič ki uti caj na sud stvo, ko ji se 
u for mal nom smi slu ostva ru je ta ko što 
Na rod na skup šti na bi ra su di je na pr vi, 
tro go di šnji man dat, bi ra pred sed ni ka Vr-
hov nog ka sa ci o nog su da i pred sed ni ke 

svih osta lih su do va, re pu blič kog tu ži o-
ca i osta le jav ne tu ži o ce, kao i sve čla-
no ve Vi so kog sa ve ta sud stva i Dr žav nog 
veća tu ži la štva, ko ji da lje bi ra ju na stal-
ni man dat sve osta le su di je i za me ni ke 
jav nih tu ži la ca. Uz to, u po gle du lič ne 
ne za vi sno sti su di ja i tu ži la ca pred vi đe ne 
su sla bi je ga ran ci je od onih ko je je po-
zna vao pret hod ni ustav iz 1990.

Dru ga gru pa autor ki nih pri med bi 
iza zva na je Ustav nim za ko nom za spro-
vo đe nje Usta va i pro pi si va njem ro ko-
va za iz bor svih su di ja u Sr bi ji, upr kos 
ustav nim jam stvi ma stal no sti su dij ske 
funk ci je. Na ro či to oštre kri ti ke autor ka 
je s raz lo gom upu ti la sku pu pra vo sud-
nih za ko na ko ji su do ne ti 22. de cem bra 
2008. go di ne (Za kon o su di ja ma, Za kon 
o ure đe nju su do va, Za kon o Vi so kom 
sa ve tu sud stva, Za kon o jav nom tu ži la-
štvu, Za kon o Dr žav nom ve ću tu ži la štva, 
Za kon o se di šti ma i pod ruč ji ma su do va 
i jav nih tu ži la šta va – Slu žbe ni gla snik, 
br. 116/2008). 

Ovi za ko ni su iz ri či to pro pi sa li „op-
šti iz bor“ su di ja i tu ži la ca, a to je iza-
zva lo po seb no oštre po le mi ke i kri ti ke. 
„Op šti iz bor“ zna čio je pre kid stal no sti 
su dij skog man da ta pri si lja va njem svih 
do ta da šnjih su di ja da se pri ja ve na kon-
kurs za „op šti iz bor“, jer bi im u su prot-
nom stal ni man dat pre stao na osno vu 
za ko na, po čev od 1. ja nu a ra 2010. (od-
red ba čla na 101 Za ko na o su di ja ma). 
„Op šti iz bor“ za one do ta da šnje su di je 
ko je ni su bi le po no vo iza bra ne bi lo je, 
za pra vo, raz re še nje, dok je za one koje 
su bi li po nov no iza bra ne bio re i zbor.

Vr li nu ra da pred sta vlja i kri tič ka 
ana li za ulo ge Vi so kog sa ve ta, ko ji je 
spro veo po stu pak (re)iz bo ra i (re)iz bor 
okon čao od lu ka ma bez obra zlo že nja 
– o iz bo ru su di ja, od 16. de cem bra 2009, 
i o pre stan ku su dij ske funk ci je, od 25. 
de cem bra iste go di ne. Na kon za po če tih 
po stu pa ka po (ustav nim) žal ba ma koje 
su ne i za bra ne su di je iz ja vi le Ustav nom 



Putevi i stranputice sudske vlasti u Srbiji

401

su du Re pu bli ke Sr bi je, u de cem bru 2010. 
usvo je ne su iz me ne i do pu ne pra vo sud-
nih za ko na, ko ji ma su iza zva ne no ve 
kon tro ver ze u struč noj jav no sti.

Autor ka je po ka za la da su te iz me-
ne, na ža lost, ima le ka ta stro fal ne po sle-
di ce u pra vo su đu Sr bi je. Ona je na ve-
la broj ne in di ka to re ko ji uka zu ju da se 
ono na šlo u zam ci ko rup ci je i par tij ske 
dr ža ve. Re i zbor u 2009. go di ni, u ko-
jem je tre ći na pra vo su đa, od no sno više 
od hi lja du su di ja i tu ži la ca, raz re še na, 
i re vi zi ja re i zbo ra, ko ja je usle di la to-
kom 2011–2012, na ško di li su funk ci o-
ni sa nju va žnih dr žav nih in sti tu ci ja i do-
ve li u pi ta nje vla da vi nu pra va u Sr bi ji, 
te ujed no po ka za li da su ne sa mo pra-
vo sud na te la nad le žna da (re)iz a bi ra ju 
i raz re ša va ju su di je i tu ži o ce, već i Ustav-
ni sud, pod sna žnim po li tič kim uti ca jem. 
Čak ni re i za bra ne su di je i tu ži o ci vi še ne 
ve ru ju u stal nost svo je funk ci je. To je, 
iz me đu osta log, po ra zni sal do ak tu el ne 
re for me pra vo su đa u Sr bi ji.

Autor ka je po ka za la do bro po zna-
va nje raz li či tih obla sti ustav nog pra va 
i kom pa ra tiv nih re še nja, kao i zre lost 
ana li ze i za u zi ma nje sop stve nih sta vo-
va o spor nim pi ta nji ma ko ji ma se ba vi-
la. Na tom pu tu ona je, uz ko rekt nu na-
uč nu ar gu men ta ci ju, na vo di la raz li či te 
te o rij ske sta vo ve, ali se ni je slu ži la de-
skrip ci jom, već je iz no si la svo je oce ne, 
ar gu men to va no i zna lač ki. Do ku men-
ta ci o na di men zi ja ana li ze je za do vo lja-
va ju ća, pra će na neo p hod nim po da ci ma 
i po ka za te lji ma iz sud ske prak se (na-
ro či to Ustav nog su da Re pu bli ke Sr bi-
je) i li te ra tu re.

Me đu tim, ovom ra du se mo gu upu-
ti ti i od re đe ne za mer ke. Kon cep tu al ni 
okvir te me je ši ro ko for mu li san, a nje-
na ob ra da se, na ro či to u pr vom i dru-
gom de lu ra da, svo di la na pre pri ča va nje 
op štih me sta. Za pra vo, tre ba lo je da ti 
de lo vi bu du pro pe dev tič kog ka rak te ra. 
Is po sta vi li su se kao deo za se be, ko ji bi 
tre ba lo nu žno sa že ti. 

Bu du ći da je pri ku pi la bo ga tu gra-
đu iz struč ne li te ra tu re, nor ma tiv nih 
do ku me na ta i vla sti tog is ku stva su di je, 
autor ka je ne do volj no se lek tiv no na-
sto ja la da je uklju či u svo ju ras pra vu. 
Uoč lji va je nje na te žnja da što vi še ma-
te ri je ob u hva ti u što vi še na slo va. To je 
po ne kad do vo di lo do gu bit ka kon ti nu-
i te ta iz la ga nja i te o rij skog uop šta va nja. 
U ra du je po kre nut ve o ma ve lik broj pi-
ta nja re le vant nih za pred met is tra ži va-
nja, ali ona ni su uvek na za do vo lja va-
ju ći na čin ana li tič ki ob ra đe na, na uč no 
ute me lje na i ni su uvek u funk ci ji pred-
me ta. Na dru goj stra ni, ne ka ključ na 
pi ta nja sud stva u Sr bi ji osta la su van 
op ti ke (kri tič ko i sa mo kri tič ko vi đe nje 
pro fe si je su di je i nji ho ve od go vor no sti 
za de val va ci ju sud skog po zi va u Sr bi ji, 
uzro ci si stem skog i si ste mat skog na ru-
ša va nja prin ci pa ne za vi sno sti sud stva 
u sa vre me noj Sr bi ji itsl).

Autor ki na ana li za če sto ide vi še 
u ši ri nu ne go u du bi nu. To ima za po sle-
di cu ras pli nu tost iz la ga nja. Tu su i od-
 re đe ne me to do lo ške sla bo sti i teh nič-
ki pro ble mi si ste ma ti ke gra đe, ob ra de 
tek sta i tu ma če nja rezultatâ is tra ži va-
nja. (Na pri mer, ge ne zi sud ske vla sti 
u Sr bi ji, im ple men ta ci ji evrop skih stan-
dar da, ulo zi Ustav nog su da po sve će na 
je pre ve lik pro stor.) 

Naj zad, autor ka je pro pu sti la pri li-
ku da pod kri tič ku lu pu sta vi ne do volj -
no sa mo stal no de lo va nje Ustav nog suda 
Sr bi je i Vi so kog sa ve ta sud stva. U slu ča-
ju Ustav nog su da po ka za la je po li tič ku 
pri stra snost, jer se Ustav ni sud to bo že 
eman ci po vao, ali se po mno gim od lu ka-
ma (ili od u sta ja nju od iz ja šnja va nja) vi di 
da je za pra vo sa mo pro me nio po li tič ki 
kurs u smi slu pri la go đa va nja no voj vla sti 
– istin ski kri te ri jum bi bio ko li ki je pro-
cent obo re nih aka ta ko je je do ne la cen-
tral na iz vr šna vlast (npr. Bri sel ski spo-
ra zum, sma nji va nje pla ta i pen zi ja itsl.)

Raz u me se, ove kri tič ke na po me-
ne ne uma nju ju na uč nu vred nost ovog 
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ra da i rezultatâ autor ki nih is tra ži va nja. 
Na pro tiv, nje go vi kva li te ti, o ko ji ma je 
bi lo go vo ra – pu na oba ve šte nost o sta-
nju ustav no prav ne na u ke u pro u ča va noj 
obla sti, spo sob nost za prav nič ko re zo-
no va nje i pri me re no ko ri šće na na uč na 
apa ra tu ra – vi so ko ran gi ra ju ovo de lo, 
ko je is pu nja va vi so ka me ri la struč nog 
ra da. Ti re zul ta ti su: (1) pot pu ni je i sve-
o bu hvat ni je pro u ča va nje po de le vla sti, 
a pr ven stve no sud ske vla sti u Sr bi ji, (2) 
uka zi va nje na zna čaj ne za vi sno sti i stal-
no sti sud ske vla sti, (3) raz ma tra nje naj-
va žni jih pro ble ma i per spek ti ve da ljeg 
raz vo ja sud ske vla sti u Re pu bli ci Sr bi ji 
i (4) da va nje smer ni ca za no vi nor ma-
tiv ni mo del. Jer, za klju ču je autor ka: 
„Nu žno je da se stvo ri sa vre me ni, mo-
de ran nor ma tiv ni mo del sud ske vla sti 
sa gla sno evrop skim stan dar di ma, da se 
iz gra de uslo vi, me ha ni zmi i no si o ci ne-
za vi sne, stal ne sud ske vla sti u stvar no sti 
i da se za ko no dav na i iz vr šna vlast vra te 
u prav ni okvir. Sud ska vlast ta da po sta-
je kon sti tu tiv ni ele ment de mo krat skog 

raz vo ja Re pu bli ke Sr bi je, za štit nik pra-
va i slo bo da gra đa na ču var dru štve nih 
vred no sti i prav nog po ret ka“ (str. 16.)

Mo no gra fi ja dr Ta tja ne Kan dić, 
„Sud ska vlast u Re pu bli ci Sr bi ji“, pred-
sta vlja kom plek snu ana li zu sud ske vla-
sti u ustav nom i za ko no dav nom raz vo ju 
Re pu bli ke Sr bi je. Autor ka je po ka za-
la do bro po zna va nje raz li či tih obla sti 
ustav nog pra va i kom pa ra tiv nih re še nja, 
kao i zre lost nje ne ana li ze i za u zi ma nje 
sop stve nih sta vo va o spor nim pi ta nji ma 
ko ji ma se ba vi la. Ona je po seb no uka za la 
na po tre bu da se za ko no dav na i iz vr šna 
vlast u Sr bi ji vra te u prav ne okvi re i da 
se iz gra di bo lji nor ma tiv ni mo del sud-
ske vla sti, da se stvo re uslo vi, me ha ni zmi 
i pret po stav ke za im ple men ta ci ju ovog 
mo de la u re al nom ži vo tu. Naj zad, ona 
je po nu di la osnov ne pre po ru ke za una-
pre đe nje pro fe si o nal no sti i ne za vi sno sti 
sud ske vla sti, ko ja tre ba da po sta ne kon-
sti tu tiv ni ele ment raz vo ja prav ne dr ža-
ve i vla da vi ne pra va u Sr bi ji.
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