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„ Заблуде“ о тероризму младобосанаца 

 
Апстракт: Политизација изучавања Првог светског рата 

огледа се у ненаучној, политички интонираној историографији, 
публицистици и јавном говору. Политички резон мотивисао је и 
медије да, уз своје комерцијалне интересе, афирмишу „ ревизију“ 
историје Европског рата 1914. године. У том оквиру оптужују се 
Србија и Русија за организовање Сарајевског атентата, па им се, 
сходно томе, приписује и кривица за рат. Уз то, Млада Босна се 
оцртава као некаква терористичка организација, попут Ал 
Каиде. 

У чланку се објашњава да Млада Босна није била никаква 
политичка организација, да је беспредметно писати о њеном те-
роризму, да је српска омладина у БиХ била изразито антиаустри-
јски настројена, да су њоме владали национално-ослободилачки 
идеали: ослобођење и уједињење Срба, Јужних Словена, да је сар-
јевско убиство класичан пример тираноубиства „ ради општег 
добра“, да је Млада Босна једноставно стање духа и идеала, који 
су сломом Аустроугарске остварени. 

Кључне речи: Босна, Аустрија, ослобођење, тираноуби- 
ство, атентат, суд, политичко суђење, пропаст Аустрије. 
 

Увод 
 

Стогодишњици Првог светског рата (1914-2014) у евро-
пској јавности дат је велики публицитет. У томе су учествовале 
научне установе, универзитети, политичка удружења, ветеранске 
организације, медији (приметан ангажман телевизија), државне 
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администрације европских држава − некадашњих учесника рата. 
Утицај државне политике, политичке свести (код наводно незави-
сних интелектуалаца – тзв. историчара) био је веома изражен, као 
и настојање научника да се остане у оквиру историјске науке. Но, 
то је вечит, непремостиви судар који проистиче из природе бића и 
политике и науке. Научне установе су с разлогом обавештавале 
јавност о достигнућима историјске науке у протеклом времену. О 
томе је било речи и на међународним научним конференцијама у 
низу земаља, па и у Србији

1 и Републици Српској,2 где су, сле-
дствено методологији историјске науке, преиспитивани досада-
шњи резултати. Разуме се, на научним скуповима саопштавани су 
и резултати најновијих истраживања и, на њиховој основи, нове 
интерпретације. Тај вид тзв. научног обележавања стогодишњег 
јубилеја Великог рата (савременици су звали Европски рат) у ме-
дијима је био скромно заступљен у поређењу са публицитетом 
који је дат књигама и мишљењима која су оквалификована као ре-
визија историографије. Афирмација „ревизије“, као и покушаји 
натурања нове историјске истине о Европском рату дело су одре-
ђене државне политике, политичке свести аутора, а не науке. 
Одмах ваља рећи да у свему овоме нема никакве оригиналности; 
све се сводило и своди на тзв. питање кривице, одговорности за 
почетак рата 1914. године. Чињеница јесте да је Немачка већ 3. 
августа 1914. године објавила своју Белу књигу у којој је сву одго-
ворност за тек започети рат свалила на Србију и Русију. Ни онда 
ни сада није било доказа; била је то и остала произвољна оптужба. 
У тој оптужби стајало је да су Србија и Русија организовале ате-
нтат на Ф. Фердинанда, наследника аустријског цара, путем теро-

                                                 
1 Видети: Срби и Први светски рат 1914-1918. (2015). Зборник радова са 
међународног научног скупа одржаног 13-15. јуна 2014. године у Београду, 
Српска акладемија наука и уметности, Београд, стр. 712. Избор на енглеском: 
The Serbs and teh first World War 1914-1918. (2015). Procedings of the 
International Conference held at the Serbian Academy of Sciences and Arts 
Belgrade, June 13-15, стр. 475. 
2 Видети: Први свјетски рат – узроци и посљедице. (2014). Зборник радова 
поднетих на међународном научном скупу у Бања Луци 30 -31. маја, Академија 
наука и умјетности Републике Српске, Бања Лука, стр. 528. 
Сарајевски атентат 1914. (2013). Ћоровићеви сусрети 2013. Међународни 
научни скуп историчара, Гацко 19-21. септембар, СПКД „Просвјета“, „Филип 
Вишњић“, Београд, друго издање. 
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ристичке организације Млада Босна, што је, наводно, присилило 
Аустроугарску на предузимање војне казнене операције против 
Србије. Из тога је следио једини закључак да је Сарајевски ате-
нтат (28. јун 1914) узрок рата (Гаћиновић Р., 2013:5-20). Сада се 
ова прича понавља, али са додатком да је Млада Босна била теро-
ристичка организација, попут панисламистичке, фундаментали-
стичке Ал Каиде. 

Да ли је оваква квалификација проистекла из самосталног 
изучавања историје земље и људи (БиХ), посебно доба аустроуга-
рске управе (1878-1914), економског стања (аграрно питање, 
индустријализација), политичког живота (националне странке, 
друштва), верског живота и конституисања нација? 

Резултати изучавања наведених тема дали би основу да се 
упозна лице Младе Босне, а то подразумева да се утврди њена 
стварна физиономија, сазна њен политички програм, циљ и приро-
да конкретне делатности. У храбром дефинисању Младе Босне 
можда су неки аутори заиста били у заблуди, што звучи наивно и 
невино (одатле и наводници у наслову), али пре ће бити да је на-
двладао политички резон, па и сензационализам – дело петпара-
чких медија, од чега се очекује политичка и материјална корист. 

Сходно реченом, да би се одговарало на насловљену тему 
ваља представити политички credo младобосанаца, њихову орга-
низацију (sic), и политички циљ. На основу тога биће могуће про-
судити да ли се ради о заблудама, произвољностима, па и свесном 
фалсификовању. 

У српској науци Млада Босна је темељно изучена. На  
првом месту ваља поменути непревазиђено дело В. Дедијера

3, 
објављено и на енглеском језику, а у јубиларној 2014. години 
појавила се обимна информативна књига Р. Гаћиновића.4 До 
објављивања Дедијерове књиге публиковано је мноштво 
публицистичких текстова, сећања учесника догађаја, докумената, 
преписка младобосанаца,5 а посебно низ научних радова. 

                                                 
3 Видети: Дедијер, В., (1966). Сарајево 1914. Београд. 
4 Видети: Гаћиновић, Р., (2014). Млада Босна, Београд. 
5 Видети: Млада Босна – писма и прилози. (1954). За штампу припремио и 
обрадио проф. Војислав Богићевић (Даље: Bogićević, Pisma). 
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Доминантно место заузимале су књиге Веселина Маслеше
6 и 

Предрага Палавестре.7 
Објављивање архивске и публицистичке грађе омогућава 

радозналим духовима да се самостално, без посредства научника 
(могуће и сугестије) обавесте о релевантним темама. Огроман до-
принос овој пракси („демократизовање“ изучавања) дали су удру-
жени издавачи: Српско просвјетно и културно друштво „Просвје-
та“ Пале и Завод за уџбенике и наставна средства Источно Сараје-
во, публиковањем волуминозног двотомног дела на укупно 1778 
страна (формат 24х17).8 

Имајући све то у виду лако је закључити да постоји обимна 
изворна база9 на чијој основи се може реконструисати стање у 
БиХ почетком 20. века, тј. амбијент у коме су живели и деловали 
младобосанци. 

 
Карактер Младе Босне 

 
У историјској науци нема недоумица о карактеру Младе 

Босне, њеном политичком програму и о националној припадно-
сти, условно речено, њених чланова. Но, у разним написима у 
прошлости, а и у наше дане, могу се прочитати и у јавности чути 
квалификације Младе Босне као наводне политичке организације, 
па чак и покрета. До овога вероватно долази услед заблуда, недо-
вољне изучености, олаке употребе термина (нпр. покрет) или, пак, 
политичке тенденциозности. Јер, под именом Млада Босна није 
постојала никаква организација, са организационом структуром, 
коју има политичка партија, политичка странка, удружење, дру-
штво. Нису постојали одбори (месни, срески, окружни, обласни), 
није постојао руководећи одбор (главни, извршни), ни председник 
(ни генерални секретар). Није постојао писани програм, ни статут, 
није постојала канцеларија – секретаријат (регистратура). Нису 
постојали документи: резолуције, декларације, програми, леци. 

                                                 
6 Видети: Маслеша, В., (1945). Млада Босна, Београд. 
7 Видети: Palavestra, П., (1965). Književnost Mlade Bosne, 1-2. Sarajevo. 
8 Видети: Споменица Младе Босне 1914–2014. (2014). Приредио проф. др 
Војислав Максимовић, Пале – Источно Сарајево (Даље: Споменица). 
9 Видети: Обиман списак литературе и извора налази се у наведеним књигама 
Дедијера, Гаћиновића и Споменици 1914-2014. 
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В. Маслеша пише (пре 1941. год.) да „Млада Босна није би-
ла никаква јединствена организација, уколико се може назвати ор-
ганизацијом. Она је пре била неорганизовани, неповезани и хије-
рархијски неизграђен скуп читавог низа група и кружока, којима 
су биле заједничке неке основне црте“ (Маслеша, 1945:145). Те 
Маслешине „заједничке основне црте“ сливале су се у јединствен, 
недвосмислен, обједињавајући непријатељски став према Аустро-
угарској, али о томе касније. 

За П. Палавестру (пре 1966. год.) „Млада Босна је била за-
мршен, неиздиференциран и противречан покрет, који је ширењем 
и пропагирањем идеја националног и културног јединства на-
стојао да окупи и обједини прогресивне снаге и да превлада многе 
социјалне, технолошке, политичке и моралне нескладе с којима се 
у своме раду сусретао“ (Палавестра, 2014:739). Дакле, Палавестра 
пише о „покрету“ не наводећи доказе о његовом постојању (ода-
кле противречност), а испушта из вида једину меродавну чиње-
ницу да тај његов „покрет“ има један политички циљ (идеал), ко-
ме је све (до сопственог живота) подређено, а за то је била потре-
бна само лична одлука. 

М. Екмечић (пре 1954. год.) пише да „омладински покрет 
није био никаква чврста организација. Њих је у цјелину и заједни-
цу везао дух и осећај истог незадовољства, а не страначка стега 
које уопште није било“ (Екмечић, 2014:720-721). На другом месту 
Екмечић наводи: „Голобради ђаци су водили немиран живот у 
коме су два главна ослонца били књига и пушка, а стална интеле-
ктуална тражења створила су од тих малих људи велике прегаоце. 
У писмима и биљешкама које су оставили иза себе они распра-
вљају о крупним политичким питањима, имају изграђен језик и ја-
сно ми је све што желе постићи“ ( Екмечић, 2014:720-721). 

Сарајевски књижевник М. Марковић (пре 1954. год.) за-
кључује следеће: „Ванредно зрела, дубоко социјална и напредна 
Млада Босна је пјеснички нараштај који је жарко осјећао за свој 
народ и за њ горио и готово сав сагорио“ (Марковић, 2014:456).10 

                                                 
10 У истом чланку стоји и следеће: „Млада Босна није била организација ни по 
форми ни по садржају [...] Младобосанци су уствари представљали велику 
заједницу душевно и духовно сродних и национално и друштвено свјесних 
људи, [...] сматрали су да прво треба извршити национално да би се тиме 
створили услови за сљедеће ослобођење, социјално, и за даљи прогрес.“ 
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Књижевник Марковић каже да је Млада Босна „пјеснички нара-
штај“, што је неспорно, али она је пре свега политички нараштај. 
Та средњошколска омладина, по који студент, радник, била је ра-
сута по већим градовима, касабама, али били су у сталном конта-
кту, сврстани у кружоке, у постојаном дружењу и разговорима. 
Изузетно много су читали. Били су трезвењаци, презирали су ал-
кохол, вежбали су у халама и на теренима друштва „Соко“. Били 
су кочићевци, ценили су Ј. Скерлића, С. Пандуровића, епску по-
езију, изградили култ Б. Жерајића, омиљени су им били руски 
анархисти народњаци и словенофили, али читали су и западно-
европске и немачке писце и научнике (Гијо, Кардучи, Диркхем, 
Надзон). Своја сазнања нису задржавали за себе, већ су ступали у 
бескрајне дискусије. У том формативном периоду достизања вла-
стите зрелости, у младалачкој нервози са знањима о националном 
(државном) уједињавању Немаца, а посебно Италијана, пекла их 
је политичка (државна) разједињеност српства (две државице, до-
минација Османског и Хабзбуршког царства) и колонијални ста-
тус Босне и Херцеговине. 

Да ли је било нелогично од тих ђака тражити одређен тео-
ријски идеолошки став и одговоре на кардинална питања нације, 
државе? Чини се да је В. Маслеша пренебрегнуо фактично стање у 
БиХ и могући домет младобосанаца. Он и закључује: „Без органи-
зације, без јединственог програма, без чврсто изграђене политичке 
линије, Млада Босна била је и без једног одређенијег теоријског 
става. Њене идеолошке основе, мешавина разних идеолошких 
струјања, нису прошле кроз једно теоријско чистилиште, нису 
биле подвргнуте једној критичкој теоријског анализи. Неколико 
чланака Владимира Гаћиновића, скоро једини озбиљнији писани 
документи Младе Босне о њој самој, више су позиви на активност 
и борбу, апели на националну свест и традиционални револуцио-
нарни морал, него теоријски покушаји сагледавања друштвене 
проблематике Босне и Херцеговине и политичких задатака једног 
авангардног покрета какав је требало да буде Млада Бо-
сна“(Маслеша, 1945:160). 

Цитирани текст је неспоран до последња два реда, који су 
производи ауторове политичке свести. В. Маслеша, врхунски па-
ртијски (КПЈ) интелектуалац, идеолошку догму да КП треба да 
буде авангарда (комунисти су људи посебног кова) радничког ре-
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волуционарног покрета пројицира и на Младу Босну (требало да 
буде), видећи је као авангардни покрет. На историчару није да 
пише шта би „требало“, већ шта је било. Надаље, В. Маслеша с 
разлогом пише да су младобосанци водили дискусије и разговоре 
„и о питањима која спадају у теоријску проблематику, али од са-
свим општих разговора и понеких наслућивања није се ишло 
даље“ (Маслеша, 1945:161). Указујући на тешкоће реконструиса-
ња, дискусија цео проблем своди на два питања: „Ситан рад или 
револуционарни рад (чији им смисао и садржина није била јасна) 
и проблем етапног решавања – прво национално, па онда соција-
лно ослобођење, односно прво национална, па онда социјална ре-
волуција“ (Маслеша, 1945:161). Чини се да се овде чује Масарико-
ва стратегија: ситан рад, што су српски и југословенски јавни ра-
дници звали: приватна иницијатива у националном раду, а када је 
реч о револуцији да одзвања бољшевичко-мењшевички спор о 
етапама револуције. 

Можда је преамбициозно или нелогично писати о полити-
чком прогрому Младе Босне ако се зна да она као организовани 
политички субјект (партија, покрет) није постојала. Али, уз позив 
на изворе и фактично стање, може се говорити о политичким 
схватањима младобосанаца, што је у историографији добрим де-
лом с успехом и урађено. Но, нове интерпретације и изворне но-
вине су увек пожељне. Реч је о Петру Кочићу у контексту Младе 
Босне. 

Одавно се зна да је П. Кочић 1907. године први употребио 
кованицу Млада Босна, по угледу на Младу Италију, желећи да 
означи младу генерацију као носиоца националног ослобођења. 
Такође, често се наводи да су Богдан Жерајић и Владимир Гаћи-
новић били под Кочићевим утицајем, да су били његови ђаци. А 
ђак Петар Кочић пише оцу Герасиму: „За првих година свога 
гимназијског образовања у Сарајеву, нарочито у IV разреду, био 
сам често изазиван од извесних професора који су безобзирно 
вређали оно што је мени најсветије било, јест и биће, док сам жив. 
Та моја светиња јесте: на првом месту ослобођење моје домовине 
и уједињење раскомаданог српства.“11 
                                                 
11 Видети: Писмо Петра Кочића, уч. VII разр. I беогр. гим. Београд 15. IV 1898 – 
Герасиму Кочићу у Гомионицу. У: Петар Кочић, (2002). Сабрана дела, III , 
Бањалука – Београд, стр. 133. Цитирано и у: Никола Б. Поповић, Кочићево 
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Зар ово није политички програм у две речи: ослобођење – 
уједињење. Програм за цео живот, за који се и живот давао на 
европским фронтовима (1914-1918) (Поповић, 2015:4-9). Зар за 
ову Кочићеву „светињу“ нису знали његови ђаци. Неспорно и не-
спорено је да је та „светиња“ била светиња целог нараштаја. 
Можда може неки малициозни, недовољно обавештени ум да Ко-
чићево поимање доживотног политичког идеала означи као егза-
лтирану изјаву једног уметника који не може да хладнокрвно 
беседи. 

Али и V. Маслеша, који је далеко од родољубивих фраза, 
национализма, националистичких претеривања, морао је, истина 
некако узгред, да се одреди према српском националном идеалу. 
Он каже да „одговорност за рат лежи искључиво на онима који су 
ту борбу за Босну водили, а не на Младој Босни која је хтела да 
Босна и Херцеговина буде слободна и независна и невезана за чији 
империјалистички интерес“ (Курзив НБП) (Маслеша, 1945:37). 

В. Маслеша никако у први план не ставља српски национа-
лни идеал онако како га је Кочић формулисао. Он (В. М.) доста 
простора посвећује несагласностима између младобосанаца и 
старије генерације, грађанства, интелигенције организоване у 
странку (Српска народна организација од 1907); објашњавајући, 
условно речено сукоб!, он се удаљава од суштине свога доба, од 
императива који поставља историја. Тако пише да је „одвајање, 
мање или више оштро, од тадашње водеће српске политике, осе-
ћање потребе за једном одлучнијом, смелијом и енергичнијом 
акцијом, која је названа и револуционарном, иако многима од тих 
група и кружока није било јасно шта то треба заправо да буде, и 
шта је то револуционарна акција уопште. Друга је била негирање 
Аустрије, негирање сваке политике која се из ма каквих разлога 
ставља у ‚оквире монархије’“ ( Маслеша, 1945:145). 

Младобосанско негирање Аустрије преведено на прецизни-
ји језик значило је ликвидирање Аустрије, што је виђено као пре-
тпоставка сваке даље радње. То је максима сваког националног 
револуционара кондезована у већ спомињаној формули: прво 
национална, па социјална револуција. Дакле, радило се о поставци 
                                                                                                                    
поимање националне идеје. У: Бесједе о Кочићу, (2005). изговорене на Свечаној 
академији у оквиру Кочићевог збора, Бански двор, Бања Лука, 1976-2005. 
Приредила: Ружица Шукало, Бања Лука, стр. 195. 
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која се односила на целу нацију. Социјални теоретичар и будући 
револуционар (Б. М.) то превиђа када каже „да Млада Босна није 
била социјални и политички израз поробљеног српског сељака у 
Босни и Херцеговини. Она исто тако није била ни политички из-
раз радништва, ни грађанства. Од интелигенције, као међукласе, 
која је као таква желела да преузме вођство српске босанске поли-
тике и да оствари јединство, она се исто тако одвојила [...] Њена 
политичка делатност била је у првом реду уперена против Ау-
стрије, али она није заборављала ни своју сопствену чаршију“ 
(Маслеша, 1945:166). 

Класни приступ није примерен ни природи ни политичким 
убеђењима младобосанаца, јер њих није интересовао парцијални 
интерес већ општенационални, како и сам В. Маслеша каже да је 
њихова „делатност била уперена у првом реду против Аустрије.“ 
Дакле, произлази да класни приступ онемогућава поимање нацио-
налнореволуционарног као универзалног. 

Младобосанци Димитрије Митриновић, Владимир Гаћино-
вић, Перо Слијепчевић, Милош Видаковић, Боривоје Јевтић и др. 
оставили су иза себе мноштво, условно названо, програмских те-
кстова на основу којих се може сазнати њихов политички credo. 
Тако Д. Митриновић 1908. године стање у Босни види само у цр-
ној боји, али и каже шта ваља радити: „Јер ми Срби имамо толико 
много националних (некласних) брига, толико смо притијешњени 
са неколико страна, толико заостали у култури, да морамо на свим 
пољима националног рада да радимо најинтензивније и најупо-
рније, свестрано и систематски, да се јачамо колико у погледу ма-
теријалне и духовне културе, толико и у погледу политичком и 
националном“ (Митриновић, 2014:124). 

Заокупљеност нацијом као целином види се код В. Гаћино-
вића када каже: „Млади босански покрет за обнову земље мора се 
темељити на дубокој, огромној љубави према народу и великој 
творачкој вери у самог себе. Никаква сила не сме ту љубав угаси-
ти и никаква невоља ту веру пољуљати“ (Гаћиновић, 2014:114). 

Године 1910. под утиском Жерајићеве жртве В. Гаћиновић 
пише (Онима који долазе – наслов чланка): „Ми, најмлађи морамо 
почети стварати нову историју [...] Ми морамо повести смртоно-
сни рат против песимизма, малодушности и клонулости, ми гла-
сници нових генерација и нових људи“ (Максимовић, 2014:115-
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117). В. Гаћиновић је био дубоко свестан свог песимизма, као и 
општег, али супротстављао му је и своју визију. Тако 1911. године 
пише: „Младо српско поколење корача са обореним заставама. 
После очева који су у вјерској екстази направили велике покушаје 
за нови живот, унели у своју борбу сва срца и све страсти, велику 
славенску наивност и српску сентименталност [...] генерација мла-
дих Срба долази у разбијеним редовима, разваљена“ (Гаћиновић, 
2014:119). После ових редова долази оптимизам, вера у будућно-
ст: „Они ће бити нова Српска Плејада, крила наших снова, велико 
стихијско буђење српске савести, [...] они ће поравнати урвине 
које смо ми направили, [...] они ће донети ново царство слободе и 
човека, спасит српску душу од распада и порока (Гаћиновић, 
2014:119). 

Циљ Младе Босне 
 
У историографији се с разлогом пише да су младобосанци 

били под утицајем разних социјалних, анархистичких, социјалде-
мократских учења, али им се не може пребацити незнање или не-
поимање природе национализма. Тако Боривоје Јевтић дефинише: 
„Национализам је отворено, широко и симпатично осећање ду-
жности према својој нацији и испуњавање дужности [...] Он се, 
као и све на свету, постепеним васпитањем развија. Он није осећа-
ње којим се може свако поносити које се према приликама може 
угасити. Он прожима цео човеков живот, и као какав непрестано 
будни пратилац опомиње га на дужност и одговорност“ (Јевтић, 
2014:153). На другом месту исти Б. Јевтић описује и прецизира за-
датак: „Велике победе балканских савезника учиниле су да наш 
национализам у овом оквиру добије стварно значење и да наш на-
ционални живот потече правом колотечином. Сумњати данас је 
излишно и смешно, као што је пре за неког било веровати. Радити 
за нацију, жртвовати се за нацију, данас једино може да чини сми-
сао неком животу“ (Јевтић, 2014:158). 

Д. Митриновић 1910. године представљајући лист Зору ка-
же да ће њена „морална потпора“ бити „сви пријатељи напредне 
српске омладине, пријатељи српске народне мисли радикалне де-
мократије и југословенске идеје“ (Митриновић, 2014:156). 

Надаље, Митриновић наглашава да је циљ Зоре истина о 
српско-хрватском националном јединству [...], да она (Зора) 
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„ничим не жели повриједити хрватско национално осјећање. Она 
ће радити исправно и у границама могућности: сматрајући Србе и 
Хрвате једним истим народом са два имена“ (Митриновић, 
2014:156). 

Поводом појаве београдског листа Пијемонт Митриновић 
пише: „У спољној политици „Пијемонт“ има једну најближу иде-
ју, и то је идентичност наше нације са нашом државом: идеја те 
идентичности не искључује идеју југословенску која је последњи 
и највећи идеал. Уједињење Срба немогуће је без уједињења  
Југословена“ (Митриновић, 2014:134). 

Историчарима, а и свим радозналим духовима, на распола-
гању је мноштво извора који говоре о поимању југословенске иде-
је (југословенства) код младобосанаца. Такође постоје и оригина-
лни извори о покушајима стварања већих организационих тела од 
тројки, кружока чији је програм био југословенски. Тако је сачу-
вана Прва редакција општег програма за омладински клуб Наро-
дно уједињење. Идејна база клуба (тако је названа) овако је пре-
дстављена: „Темељна и централна задаћа клуба јесте пропаганда 
филозофије национализма [курзив у ориг.] уопште, уз нарочиту 
пропаганду радикално демократских политичких доктрина [ку-
рзив у ориг.]: све то у сврху да би се оснажила српско-хрватска 
национална душа [...] ‚Народно уједињење’ сматра да је уједиње-
ње српско-хрватског народа, заједно са народом словеначким [ку-
рзив у ориг.] изнад свих диспозиција интернационалних и истори-
јских.“ У одељку под насловом: Политичка схватања клуба стоји: 
„1) Идеја српско-хрватског народног јединства у смислу етнопси-
хичког факта да су Хрвати и Срби један двоимени народ јесте по-
лазна тачка за идеју српско-хрватског уједињења [курзив у ориг.] 
у смислу идентификације националних организама српско хрва-
тских [...] 3) Централна националистичка догма клуба јесте идеја 
да је једна национална култура немогућа без националног дру-
штва, а национално друштво немогуће је без националне државе 
[курзив у ориг.]. Клуб је увјерења, у данашњем стању југослове-
нске, српско-хрватске и српске децентрализације и анационално-
сти државног и друштвеног и духовног живота националног немо-
гуће створити један моћан национални организам српско-хрва-
тско-словеначки [...]. 5) [...] Тежиште националне борбе српско-
хрватско-словеначке треба и мора да буде изван парламента у 
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јачању националне свијести, националне снаге и воље, да се извр-
шује национална самоодбрана: радом, трпљењем, жртвовањем 
[курзив у ориг.]“ (Богићевић, 1954:297-300). 

У цитираном програму нема експлицитног позива на руше-
ње Аустроугарске, што је разумљиво, јер би тиме само себи по-
тписали оптужницу за велеиздају и налог за хапшење. 

В. Дедијер у већ помињаном делу, у десетој глави (293-
394), изузетно документовано описује Младу Босну, порекло ње-
них припадника, њихово образовање, учење, формирање не само 
политичких схватања, контактирање са вршњацима и истомишље-
ницима у Далмацији, Хрватској, Словенији, Србији, Бечу, а доста 
простора посвећује В. Гаћиновићу и његовим сусретима са руским 
револуционарима, па и Л. Троцким. 

У преамбули ове главе В. Дедијер каже да Млада Босна 
„није била јединствена, централизована и оформљена организаци-
ја с писаним програмом. Младобосанци су били део спонтаног ре-
волуционарног покрета међу јужнословенском омладином, како у 
границама Аустроугарске, нарочито у Хрватској, Далмацији и 
Словенији, тако и у Србији, Црној Гори, па чак и међу јужносло-
венским исељеницима у Америци. Све разнородне групе уједиња-
вао је заједнички циљ: револуционарно уништење Хабсбуршке 
Монархије“ (Дедијер, 1966:293). 

Дакле, следи да је политички циљ Младе Босне „револу-
ционарно уништење“ Аустроугарске, што јесте темељна програ-
мска поставка која наткриљује парцијалне циљеве. Но, В. Дедијер, 
и сам социјални револуционар, као и В. Маслеша, избегава да да 
примат националној револуцији када пише: „Да ли су младобоса-
нци намеравали да дају првенство националном или социјалном 
проблему, да ли су сматрали да се треба најпре национално осло-
бодити па тек потом прећи на решавање социјалних проблема, то 
питање још изазива размимоилажења межу историчарима“ (Деди-
јер, 1966:293). Не наводи имена историчара. 

У истражном поступку и на суђењу младобосанци, завере-
ници и два атентатора дали су исказе и одговоре чија садржина 
може да употпуни сазнања о њиховим политичким убеђењима и 
крајњем циљу. В. Дедијер је, пошто је анализирао тај изворни ма-
теријал, констатовао: „Сви првооптужени истакли су да им је циљ 
био револуционарно уништење Аустроугарске и ослобођење Ју-
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жних Словена.“ Г. Принцип је изјавио да је из „националистичких 
осјећања“ желео да изврши атентат, а Т. Грабеж да га је руководи-
ло „само национално осјећање“ (Дедијер, 1966:595). А пред истра-
жним судијом (15. августа) Г. Принцип је изјавио: „Политичко 
уједињење Југословена увек ми је лебдило пред очима и то је била 
моја основна мисао. За то је било потребно да се Југословени 
ослободе пре свега Шваба и Аустрије [...], то и све остало побуди-
ло ме је да извршим атентат на престолонаследника, јер сам њега 
по његовој дјелатности сматрао веома опасним за Југословене“ 
(Дедијер, 1966:568). 

Н. Чабриновић је на питање судије да ли је националиста, 
потврдно одговорио, а потом у продуженом разговору казао да му 
је „идеал био једна југословенска република, уопће словенска ре-
публика“ (Богићевић, 1954:148-449). 

Како схватити исказе атентатора у судском процесу? Коли-
ко се може веровати у њихову искреност? Те загонетке стајале су 
пред судијама, историчарима и свим читаоцима записника са су-
ђења. Да ли су искази (одговори) атентатора извирали из њиховог 
искреног политичког убеђења, јасне филозофије живота, посебне 
психолошке, личне ситуације, сврсисходности, планираног чина, 
да ли су помишљали на олакшавајуће или отежавајуће околности? 
Једном речју, да ли су својим одговорима „водили политику.“? 
При свему овоме не може се пренебрегнути чињеница да су ате-
нтатори већ својом чврстом одлуком (доказали су је Принцип и 
Чабриновић) о атентату раскрстили са самим собом, свесни да из-
вршен атентат одводи у властиту смрт. Зар оваква одлука може 
произвести лагање? Сумњам. 

Када је судија упитао Принципа мисли ли он да се Југосло-
вени имају ујединити под Аустријом, овај је хитро одоговорио: 
„Боже сачувај“ (Богићевић, 1954:148-449). Иначе, пре овог одго-
вора Принцип је рекао судији „да је Аустрија зло у нашем народу, 
као што фактично и јест и да није потребна“ (Богићевић, 
1954:148-449). За себе је рекао: „Ја сам националиста југослове-
нски и тежим за уједињењем Југословена у коју било државну 
форму, да се ослободе од Аустрије“ (Богићевић, 1954:148-449). 

Цвјетко Поповић је судији одговорио: „Ми смо вјеровали у 
политичко јединство свих Југословена да мора доћи, али да је то 
ствар далеке будућности и ми то никако дочекати нећемо, него да 
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морамо да радимо што више на зближењу Срба и Хрвата, на ку-
лтурном подизању, јер смо најслабији на културном и просвје-
тном пољу“ (Богићевић, 1954:148-449). 

Млада Босна је била српска ствар. При овоме се не мисли 
само на националну припадност младобосанаца. Но, то отвара и 
питања њиховог познавања историје Босне, порекла становни-
штва, процеса исламизације (завршена, када?) и кроатизације (у 
току). Последица ова два процеса била је подељеност по веро-
исповести, што је умногоме одређивало политичку и сваку другу 
делатност њихових припадника. Аустроугарска је уважавала вер-
ску подељеност, те је попис становништва БиХ (57.027 км2) извр-
шила сходно тој реалности. 

Први попис обављен је 1879. године. Резултат попис је био:  
• православни     496.485 (42,88%); 
• муслимани  448.613 (38,73%); 
• католици   209.391 (18,08%); 
• Јевреји        3.426   (0,29%); 
• остали            249  (0,02%). 

Четврти попис извршен је 1910. године.12 Резултат је био 
следећи: 

• православни    825.418 (43,49%); 
• муслимани  612.137 (32,25%); 
• католици   434.061 (22,87%); 
• Јевреји      11.868   (0,62%); 
• остали        14.560  (0,77%). 
Уважавање поделе становништва по вери од стране аустри-

јских власти није било последица начела верске толеранције, већ 
политичког резона; то стање је било немогуће изменити, а законо-
мерно у први план извирало је национално питање, како у целој 
Хабзбуршкој Монархији, тако и у БиХ. Аустријској науци и поли-
тици било је савршено јасно да код православних у Босни живи 
изразита српска национална свест, што се опажало и код дела му-
слиманског млађег нараштаја. Кочићева Отаџбина (год. I, бр. 1 од 
28. јуна 1907) ништа није крила: „Исповедајући своје дубоко уве-

                                                 
12 Подаци о пописима из 1879. и 1910. године у: Историја Савеза комуниста 
Босне и Херцеговине, (1990). Сарајево, књ. 1, стр. 18-19. 
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рење да су Босна и Херцеговина по своме националноме обиље-
жју српске земље, ипак нећемо никоме наметати српско име.“ На 
другом месту Отаџбина (год. II, бр. 8 од 12. марта 1908, чланак 
„Барут мирише“) доноси: „Прије окупације није се знало у Босни 
и Херцеговини за народ Хрвати, данас је цијела државна управа 
налегла на ту народност. Помоћу ње се одржава. И она јој је десна 
рука у извођењу паклених намјера. Наш народ не смије то мирно 
сносити.“ 

Ако је Отаџбина била у праву, онда постаје јасно зашто ка-
толика – Хрвата није било међу младобосанцима. Истина, у 
ширем кругу био је Иво Андрић, а међу завереницима и на суђењу 
једини Хрват био је Иво Крањчевић, Принципов школски друг. 

Ако се преко југословенске димензије политичког програ-
ма Младе Босне жели оцртати њен југословенски карактер, онда 
се прелази на терен политике. В. Маслеша о томе каже следеће: 
„Млада Босна је била у почецима свога рађања српска. Владимир 
Гаћиновић почиње свој чланак „Млада Босна“ речима: ‚Босна је 
стара српска земља. По својој психологији, култури, целом живо-
ту. Тек касније је она прешла на југословенске позиције, али ника-
да није могла да пређе потпуно преко тезе о Босни као српској зе-
мљи, како је један део (врло мали) хрватске омладине приступио 
Младој Босни и био југословенски оријентисан“ (Маслеша, 
1945:156). 

У наставку В. Маслеша југословенизирање Младе Босне 
критикује овим речима: „Интересантно је да многи писци који су 
после рата остали на тзв. југословенској линији говорећи о Младој 
Босни нарочито подвлаче учешће Хрвата у њој, набрајајући и име-
нујући све личности које су узеле ма каквог удела у њеном раду. 
Већ само ово претерано наглашавање је симптоматично и значи да 
се тиме жели утврдити ‚југословенска’ структура Младе Босне, 
коју ова стварно није имала“ (Маслеша, 1945:156). 

Да ли „ југословенској структури“ Младе Босне доприноси 
чињеница да су неки припадници били и људи који су носили му-
слиманска имена и презимена? Да знамо њихово национално 
опредељење, тј. националну свест која не би била српска, онда би 
помињана „ југословенска структура“ била ојачана. У том случају 
могла би се и употребити помодна синтагма о мултиетничности 
Младе Босне. 
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Муслимани и католици у БиХ знали су своје етничко поре-
кло, а често и време када су њихови преци прихватили ислам, од-
носно римокатолицизам. У процесима исламизације и кроатизаци-
је (са католицизмом су постајали Хрвати) прихватали су нову 
веру, али задржали су језик, језик родитеља и прародитеља својих, 
који јесте српски (штокавско наречје). А језик је народ, не догма, 
већ резултат науке. Разуме се, све изнето било је познато и младо-
босанцима (ту је корен и Андрићевом изјашњавању да припада 
српској нацији и српској књижевности), који су носили муслима-
нска имена, а декларисали су се као Срби: Мустафа Голубић, Му-
хамед Мехмедбашић (предак му је био Надаждин), Садулах Ни-
кшић, Хамдија Никшић, Мехмед Звоно, Ђулага Буковац, доброво-
љац у српској војсци у Првом балканском рату, родом из Љубу-
шког, изјашњавао се за Хрвата. Смаилага Ћемаловић био је вла-
сник и уредник (заједно са Ђорђем Пејановићем и Боривојем Је-
втићем) листа „Српска омладина“ у Сарајеву. 

В. Дедијер у наведеном делу (стр. 52), објашњавајући своје 
методолошке премисе, каже и следеће: „Уколико човек није све-
стан односа између друштвено-политичке ситуације у Босни и Хе-
рцеговини и спољних утицаја, не може објективно изводити за-
кључак о томе зашто је Принцип убио надвојводу Фрању Ферди-
нанда“. Иначе, овим редовима претходи списак атентата у свету, 
који је аутор насловио: „Хронолошки преглед значајнијих полити-
чких убистава од 1792. до 1914.  године“ (Дедијер, 1966:40-41). 
Наведена су 92 извршена атентата класификована као: 

• политичка убиства из личних разлога; 
• дела људи који пате од неке друштвене болести; 
• убиство тиранина; 
• политички атентати као израз побуне против националног 

и колонијалног угњетавања; 
• династичка убиства или „дворске револуције“ (Дедијер, 

1966:42-46). 
Имајући у виду понуђену категоризацију или типологију 

атентата, сарајевско убиство је класичан пример тираноубиства 
„ради општег добра“. 

Дакле, из свега изнетог може се закључити да 1) Млада Бо-
сна није била никаква политичка организација, те се сходно томе 
не може говорити ни о каквој њеној делатности терористичког 
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типа, које једноставно није ни било; 2) да је српска омладина у Бо-
сни и Херцеговини била изразито антиаустријски настројена, јер 
је у тој држави видела само силу – препреку ослобођења Срба, а 
затим и свим Јужних Словена; 3) да се под појмом Млада Босна 
ради о стању духа. 

На крају, поставља се неминовно и релевантно питање: ка-
ко су младобосанци прошли на суду времена? Одговор је јасан: 
они су сасвим разумели суштину свога доба које је од њих тражи-
ло политички − националноослободилачки ангажман и жртву. 

Сломом Аустроугарске њихови су идеали остварени, њи-
хов програм је био испуњен, чиме све замерке постају беспредме-
тне. 
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“Misconceptions" about Terrorism of Young Bosnians 
 

Abstract: The politicization of the study of the First World War 
is noticeable in the non-scientific, politically directed and intoned 
historiography, journalism and public speaking. Politically motivated 
reasoning, in addition to their commercial interests, has motivated 
media to promote the "revision" of the history of the European War in 
1914. In this context Serbia and Russia were accused of organizing the 
Sarajevo assassination (28/6/1914) and therefore attributed the 
responsibility for the war. In addition, Young Bosnia was featured as a 
terrorist organization, such as Al Qaeda. 

The article explains that Young Bosnia was not a political 
organization or movement, and that it is pointless to write about 
terrorism. Serbian youth in Bosnia and Herzegovina was extremely 
anti-Austrian-minded. Their ideals were focused on national 
liberation: liberation and unification of Serbs, South Slavs, for which 
Austria-Hungary was an obstacle. Sarajevo assassination was a 
classic example of tyrannicide "for the common good." Young Bosnia 
was just a state of mind - ideals that were realized with the collapse of 
the Austria-Hungary. 

Keywords: Bosnia, Austria, liberation, tyrannicide, 
assassination, court, political trial, demise of Austria. 

 


