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Аустро – Угарска Монархија се долаком на просторе Босне и 
Хецеговине својим понашањем представила као права окупациона сила и 
тако изазвала револт народа, а посебно напредне интелигенције са простора 
Босне и Херцеговине, којима су била укинута  људска права и слободе. Због 
таквог интензитета насиља грађани Босне и Херцеговине  су морали 
организовати илегалне културне институције и политичке организације, које 
је предводила ''Млада Босна''', а чији су чланови   из-вршили атентат на 
аустроугарског предстолонаследника Франца Ферд-инанда. Многи 
херцеговачки омладинци били су у првим редовима како покрета Младе 
Босне тако и општег покрета  југословенске рево-луционарне омладине. 
Богдан Жерајић и Владимир Гаћиновић били су узор омладини, први личним 
жртвовањем, а други револуционарном пропагандом и акцијом.2 Процес 
Пјанић-Љубибратић, покренут против ових сарајевских ђака из Херцеговине 
пред Окружним судом у Сараје-ву 1912. године, био је први политички 
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процес против ђака средњих школа у Босни и Херцеговини. 3 Почетком  XX 
века. Само 30 босанаца и херцеговаца имало је акдемско образовање.4 Ову 
групу интелек-туалаца сачињавала су деца из града, јер су само богати људи 
могли да шаљу своје синове у Беч и на друге универзитете. Ти младићи су 
били већином конзервативни, задовољавали су се мањим административним 
положајима а њихови политички захтеви нису ишли даље од аутоном-ије 
Босне и Херцеговине у оквиру Хабсбуршке Монархије.  На измаку XIX века 
јавља се у Босни и Херцеговини нова генерација интелекту-алаца који 
пристижу директно са села, с друге стране, међу њима су и деца родитеља 
тек досељених у град. Историјски услови довели су до веома спорог развитка 
босанскохерцеговачког друштва у поређењу с другим крајевима Европе. 
Аустроугарске власти су систематски подр-жавале ту заосталост и нису 
обраћале пажњу на масовно образовање. После тридесет година аустријске 
управе, године 1910 у Босни и Херц-еговини било је 87 одсто неписменог 
становништва и само пет гимн-азија за нешто мање од два милиона 
становника. Овакав однос Аустро-Угарске Монархије према грађанима Босне 
и Хецеговине додатно је мотивисао младе босанско-херцеговачке 
револуционаре да се боре како за  посто-јање и опастанак, тако и за право за 
образовање и културно усавршав-ање младих људи.5  
 Добротворно просветно друштво Просвјета, почиње  да  стипен-дира 
сиромашне  а одличне ђаке. Та нова интелигенција имала је много другачије 
политичке мотиве од предходних генерација, која је  на позн-атим светским 
универзитетима учећи и  сарађујући са водећим теоре-тичарима  тадашње 
европске научне и политичке интелигенције  стиц-ала додатне мотиве за 
борбу до коначног ослобођења напаћених народа своје отаџбине.  Већина од 
њих никада није прекинула везе са селом одакле су поникли.  Они су и тада 
потврдили значај руралне средине, јер су се све идеје и припреме за велике 
догађаје управо стварале у рур-алној средини, далеко од власти које би их 
ометале у њиховим идејама и намерама. Хабсбуршке власти су укинуле све 
политичке слободе босанским кметовима. Младобосанци су у свом 
револуционарном раду ипак морали да рачунају  са заосталошћу средине из 
које су поникли, што је представљало додатну потешкоћу у брзом и 
ефикасном оствар-ивању њихових идеја. Иако је с продирањем робне 
привреде босанско село доживљавало озбиљне промене, форме политичког 
отпора у суштини се нису мењале. Оне жестоке, спонтане исчезавају  да би 
по-сле њих уследиио дуг период потпуне апатије, прекидане само понекад, 
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појединачним незадовољством због аграрног терора Аустро угарских власти. 
На тај начин младобосанци су се колебали између два разли-чита система 
политичке борбе: да ли применити модерне доктрине које су донели са 
универзитета или се ослонити на традицију. Догађаји који су уследили после 
руске револуције 1905. године подстакли су међу младобосанцима 
интересовање не само за решење Аграрног питања него и за руску 
литературу и историју. Читаве странице из књиге Черн-ишевскога  Шта да 
се ради преписиване су да би затим ишле од руке до руке. Сем 
Чернишевскога много су читали Бакуњина, Херцена, Дос-тојевскога, 
нарочито његов роман Злочин и казна и Максима Горког.6 Велику пажњу 
посвећивали су и италијанском и немачком покрету за национално 
ослобођење. За младобосанце је Мацини  био ''прави и велики човек''.7 
Италијанска револуционарна традиција из периода рис-орђимента ухватила 
је јаког корена у Херцеговини. Како у устанку 1861, тако и у устанку 1875 - 
78, побуњени кметови одржавали су везе с гарибалдијевим присталицама. У 
другом устанку учествовали су чак и добровољци из Италије. Још као 
петнаестогодишњи младић Владимир Гаћиновић је назвао себе 
''гарибалдинцем,''8 проучавајући  литературу из доба националног уједињења 
Италије. Чак и назив Млада Босна дат је по угледу на Мацијијеву Младу 
Италију.  Нема сумње да су Маци-нијеве идеје – да омладина мора бити 
основна снага у ослобађању своје груде; да она мора створити људе новога 
кова, спремне на највеће жртве, утицале много на младобосанце у првим 
годинама њиховог рада и стврања програма. За време суђења у октобру 1914, 
Гаврило Принцип и Недељко Чабриновић позивали су се у неколико махова 
на Мацинија као на пример како се треба борити за ослобођење и 
уједињење.9 Међу заплењеним хартијама младобосанца др Младена 
Стојановића, 28. јуна 1914 године нађшен је следеећи Мацинијев цитат, који 
је Младен Стој-ановић записао непосредно после атентата на надвојводу  
Фердинанда: ''Нема на свијету каријере светије од каријере завјереника, који 
пост-аје осветник човјечанства и тумач вјечитих природних закона.'' Најса-
жетију мисао о праву народа и појединца на отпор према угњетачу изнео је 
чувени италијански национални револуционар Ђузепе Мацини на следећи 
начин: ''Кад је правда угушена и терор једнога јединог тира-нина пориче и 
брише савест народа и Бога који жели да су они сл-ободни и када се човек 
неоптерећен мржњом ниском страшћу, једино домовине ради и ради већих 
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права инкарнираних у себи, диже против тиранина и узвикује: ''Ти мучиш 
милионе моје браће, ти одузимаш од њих оно што је Бог прогласио њиховим,  
ти уништаваш њихова тела и квариш њихове душе. Кроз тебе моја земља 
умире мукотрпном смрћу, ти си завршни камен целе једне зграде ропства, 
нечасности и зла, ја зато хоћу да рушим то здање, уништавајући тебе...''.10                              
   Млада Босна се борила  за ослобођење Босне и Херцеговине и 
уједињење свих словенских народа. Припадници "Младе Босне" бо-рили су 
се против Аустро-Угарске Монархије као окупатора, чија власт  није била ни 
у ком случају легална нити легитимна. Она је била силом наметнута, није је 
бирао народ Босне и Херцеговине. Након окупације и анексије Босне и 
Херцеговине од стране Аустро-Угарске Монархије престају сва права и 
слободе грађана, тада наступају тешки дани за све њене грађане  испуњени 
страховладом. Дакле, у таквим околностима, које су владале у Босни и 
Херцеговини од анексије 1908.године,  њени народи  дошли су у ситуацију да 
под притиском изгубе своју  самобит-ност и достојаноство. Одлукама 
берлинског конгреса Аустроугарска је добила право да окупира Босну и 
Херцеговину,  али не и право да је пр-ипоји себи, јер је суверенитет над 
Босном и Херцеговином остао под ингеренцијом су-лтана носиоца државне 
власти у Турској. О злоу-потреби и кршењу одлука Берлинског конгреса од 
стане Аустроугарске монархије на суђењу припадницима Младе Босне 
говорио је адвокат др Рудолф Цистлер, а између осталог рекао: “ Због тога је 
већина чов-ечанства, у то време, изражавала  симпатије према сарајевским 
атен-таторима.”  Ови поносни младобосанци су  били свесни  да су њихови 
на-роди поробљени, али су одбили да икада пристану да буду покорени ма 
колико била јака Аустро-Угарска Монархија, јер и међународно право 
одобрава борбу против окупатора. Убиство аустроугарског пред-
столонаследника Франца Фердинанда (Franz Ferdinad) 1914.године у 
Сарајеву третирало се у то време као и убиство било ког представника окупа-
торске војске. Треба истаћи да анексија Босне и Херцеговине није била 
призната од већине држава јер је спроведена  против воље грађана Босне и 
Херцеговине, као и одлука Берлинског конгреса. Пра-вним припајањем Босне 
и Херцеговине након окупације Аустро-Уга-рска се према њој понашала као 
према свом етничком простору с једне стране, а према њеним грађанима као 
према  поданицима и робовима с друге стране. Аустро-Угарска је спроводила 
терор према свима: Срб-има, Хрватима и Муслиманима, па су чланови Младе 
Босне били пре-дставници свих народа: Владимир Гаћиновић, Гаврило 
Принцип, Мустафа Голубић, Мухамед Мехмедбашић, Данило Илић, 
Недељко Чабриновић, Иво Крањчевић, Драгутин Мрас, Драго Радовић, Јово 
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Варагић, Милош Видаковић, Боривоје Јевтић, Ђулага Буковац, Ибро 
Фазлиновић, Матеј Кордић, Лазар Ђукић, Богдан Жерајић, Митар Керовић, 
Неђо Керовић, Миленко Јовановић, Бранко Загорац, Јаков Миловић, 
Михаило(Мишко) Јовановић, Милош Пјанић, Цвијан Стјепановић, Владета 
Билбија,  Драгутин Блажевић, Давид Барух, Драгослав Љубибратић, Милан 
Стојаковић, Димитрије Митриновић, Перо Слијепчевић, Никола Форкапић, 
Драган Каленбер, Вељко Чубриловић, Васа Чубриловић, Цветко Поповић, 
Никола Тришић, Павле Бастајић, Јован Живановић, Трипко Грабеж, Мирко 
Перин, Перо Слијепчевић, Иво Андрић, Тин Ујевић, Јово Палавестра.....11 
Многи су тад у свету сматрали да је сарајевски атентат био акт 
револуционарног отпора према окупатору, присећајући се нпр. Старог завета 
који наводи случајеве Аода и Јаиља, европске традиције тираноубиства која 
се заснива  на теоријама  класичног републиканства старе Грчке и Рима.                                                   
У  време  настанка појма, “тираноубиство” је третирано  као одбрамб-ено 
ослободилачка активност. У старој Грчкој и Риму убиство тирани-на 
слављено је као најплеменитије људско дело Аристотел (Aristoteles), Платон 
(Platon), Цицерон-Марко Тулије (Marcus Tullius Cicero), Тацит (Cornelius 
Tacitis)…...Католичка енциклопедија дефини-ше тираноубис-тво као убиство 
тиранина од стране појединца ради општег добра.12 Тадашњи велики 
мислиоци су сматрали да  суверена власт увек при-пада народу, а он је 
преноси на владаоце путем уговора који се с њим закључује. Народ се никада 
не може одрећи суверене власти у корист владаоца - он њено вршење 
поверава владаоцу све док процењује да он то добро ради. Народ, дакле, увек 
задржава право да владаоца замени.  

Џон Лок ( John Locke) први је темељитије формулисао теорију отпора. 
У свом делу о грађанској владавини (On Civil Government) дао је образац за 
многе касније револуције у свету. Своју теорију о праву на побуну довео је у 
везу са учењем природног закона о друштвеном уговору и дао следећу 
дефиницију:"Ко год се служи силом без права и доводи себе у ратно стање 
са оним против којих се њоме служи, а у томе стању се све раније везе 
поништавају, сва права се гасе и свако је у праву да брани себе и пружи 
отпор нападачу" 13 

Уважавајући мишљење тадашњих истакнутих теоретичара о те-орији 
тираноубиства, мора се ипак констатовати да теорија тирано-уб-иства никада 
није имала идеју о далекосежним друштвеним пром-енама већ само замену 
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неподобног владара подобним. Без потцењива-ња тадашњих теоретских 
тумачења тираноубиства сигруно је да творци ове теорије нису довољно 
разрађивали начин спровођења друштвених промена након замене 
дотадашњег владара, нити су имали решења за друштвене реформе и 
изграђивање људских права и слобода грађана. Слободан Јовановић је 
сматрао да је теорију народне суверености први систематски изложио 
Атлузије (Althusius Johannes) у свом делу "Politico methodice digesta et 
ehemplis socris profamis". Слично мишљее имали су и многи српски песници 
у првој половини ХIХ века. Сима Милутиновић-Сарајлија у својим утопијама 
сматра да је књаз био само први изабрани чиновник, а ако би прекршио устав 
чекала га је сурова казна скупштине и то да се жив закопа. 14  

Младобосанци су уважавајући наведене теорије о тирано-убиству 
сматрали да је Фрањо Фердинанд био највећи тиранин – ти-ранин 
окупатор. Јер, он је је за њих и за народе Босне и Херцеговине  далеко по злу 
превазишао све тиране које је народ бирао и зато су били уверени да имају 
право да га склоне. Народ је дакле, имао многоструко право  да уклони 
Фрања фердинанда као тиранина окупатора и тира-нина који је 
противзаконито и против воље грађана извршио анексију Босне и 
Херцеговине. 

У време живе револуционарне активности у Европи, а посебно у земљама 
које су биле под окупацијом Аустро-Угарске Монархије Владимир Гаћиновић 
је превео и  Катахизис револуционара, Сергеја Њечајева. Преводу је додао и 
нека своја схватања. Тај документ има по-себан историјски значај јер 
осветљава схватања младобосанаца уопште. Гаћиновић је напоменуо да шаље 
Револуционарни катихизис само на читање.15 Од осталих Бакуњинових 
текстова, Гаћиновић је послао ''Препороду'' и Бакуњинов проглас ''Руским 
студентима'' из 1869. год-ине.16 

Младобосанцима је у сопственој земљи било ускраћено слободно 
политичко изражавање, те су они оснивали тајна удруживања чији је крајњи 
циљ био протеривање хабзбуршког окупационог система из Босне и 
Херцеговине и из свих јужнословенских земаља. Гаврило Принцип, 
Владимир Гаћиновић и њихови другови радили су у ил-егалним 
револуцинарним удружењима омладинаца, која су оснивана у Босни и 
Херцеговини, Хрватској, Словенији, Далмацији и међу исељ-еницима у САД. 
Наука је на основу чињеница одавно дала одговорна питање: Да ли је 
Принципова генерација  била подложна спољним утицајима ? Да ли су то 

                   
14 В.Недић, Сима Милутиновић -Сарајлија, Београд 1959. стр. 176 
15 Владимир Дедијер, Сарајево 1914, Просвета, Београд, 1966, стр. 366-367, 
16 Исто, стр. 367, 



биле марксистичке идеје о поступности или социјалдемократско учење које 
третира борбу против државног терора са акцентом на масовном покрету 
отпора против тешких друштевних и економских прилика или пак, 
анархистичке теорије о масовној примени индивидуалних акција против 
окупатора ? Неки писци тврде да је организација  “Уједињење или смрт” 
Младу Босну политички индоктр-инисала, што се на основу историјских 
чињеница  лако демантује. Један од чланова Младе Босне Богдан Жерајић је 
покушао атентат на генерала Маријана Варешанина  2. јуна 1910. када, 
организација “Уј-едињење или смрт”  није ни постојала. Дакле,  идеја о 
атентату никла је искључиво у напаћеним грудима поносних младића из 
Босне и Херцеговине који више нису могли подносити насиље  Аустро-
Угарске Монархије. На вест о анексији Босне и Херцеговине, октобра месеца 
1908.године, Жерајић је, као многи младобосанци, пребегао у Србију и 
ступио у добровољачке нерегуларне трупе-комите. Комите је организо-вала 
Народна одбрана припремајући се за рат против Аустро-Угарске, који је 
изгледао неизбежан. Декларација српске владе од марта месеца 1909.године, 
којом је прихваћен чин анексије, као и пасивност  Срба из Босне и 
Херцеговине, за Жерајића су били сурови ударци. На војним припремама у 
Србији рекао је једном официру ''да је неопходно ослобо-дити се или 
умрети.'' Ово је била главна парола под којом су се херцег-овачки устаници 
борили у великој буни 1875-1878. која је почела у Невесињу, одакле је 
Жерајић  родом. По повратку из Србије Жерајић је продужио у Загреб, где је 
поново наставио студије. Перо Слијепчевић је сачувао своју коресподенцију 
са Жерајићем из тог времена. Жерајић је био врло активан младобосанац, 
радио је у Загребу, а учествовао је и у припре-мању првог броја ''Зоре'' у 
Бечу. Његова писма су осећајна, а каткад и сентиментална. Подстицао је своје 
колеге у Бечу да помогну неким сиромашним студентима који нису имали 
стипендију.17  

У своја три есеја о Жерајићу
18, Владимир Гаћиновић је величао жр-тву 

као најбоље средство да се међу младобосанцима оствари нови религијски 
импулс. Марко Андрејевић Натансон

19 је имао удела у форм-ирању  
концепција Владимира Гаћиновића  о жртви. Натансон је учио  Владимира 
Гаћиновића да је највиши циљ живота жртвовање човечијег бића и 
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Гаћиновић, ''Огледи и писма'', Свјетлост, Сарајево, 1956. године, стр.241). 



егзистенције ради ослобађања угњетених. Младобосанце је косовском миту 
нарочито привукла жртва једнога од оснивача њиховог покрета Богдана 
Жерајића, који је у стању очајања после анекције Босне и Херцеговине, 
одлучио да убије цара Фрању Јосифа, кад је посетио Мостар 3. јуна 1910. 
године. Жерајић је у последњем тренутку пром-енио одлуку мада је био само 
неколико корака удаљен од хабсбуршког цара, с револвером у џепу. После 
тога се вратио у Сарајево, и оног дана кад се отворио нови босански 
парламент, Сабор, 15. јуна 1910, испалио је пет метака на земаљског 
поглавара, генерала Маријана Варешанина, а потом се шестим метком сам 
убио, уверен да је атентат успео.20 Мада је Жерајић сахрањен тајно, 
младонбосанци су пронашли његов гроб и окитили га цвећем. После 
хапшења, Принцип је у свом исказу рекао да се још 1912. године заклео на 
Жерајућевом гробу да ће га осветити.21

кад је Принцип први пут посетио 
Србију, понео је у Босну прегршт слоб-одне српске земље22 и положио је на 
Жерајићев гроб, а уочи 28 јуна Принцип је са Данилом Илићем и Неђом 
Чабриновићем последњи пут посетио  гроб Богдана Жерајића.  Током 
процеса, 19. октобра 1914, пр-очитана је  брошура Владимира Гаћиновића о 
Жерајићу ''Смрт једног хероја'', као литература која је, према оптужби, 
утицала на дело опт-уженог. У архивским фондовима Коминтерне, 
историчарка Убавка Вукошевић пронашла је и неколико докумената Мустафе 
Голубића, међу којима и његову личну аутобиографију, писану руком на фр-
анцуском језику. У својој аутобиографији он је записао да је био члан ''Младе 
Босне'', српски комита у Македонији и члан ''Црне руке'' од ње-ног оснивања 
1911.године. Голубић је био познати обавештајац који је између два светска 
рата отишао у Русију и постао генерал НКВД и добио чин генерал-
потпуковника. У поменутој аутобиографији, коју у опширним изводима 
цитира познати београдски новинар и публициста Миодраг Максимовић, 
пише и следеће: ''После пада Србије 1915. го-дине, вођа организације ''Црна 
рука'' пуковник Димитријевић послао ме је у Лозану да разговарам са 
Владимиром Гаћиновићем о припремама за убиство кр-аљева Грчке, Румуније 
и Вилхема II. Гаћиновић је то одбио, и ја сам се вратио у Солун.''23  
 
(наставак у следећем броју) 
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