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ДА ЛИ ЈЕ ПОЋОРЕК ЗНАО 
ЗА ПРИПРЕМУ АТЕНТАТА?

Српски дипломатски представник Јован Јовановић 
известио је Београд у децембру 1913. године да је Беч добио 
информацију од „земаљског поглавара“ у Сарајеву да се 

припрема атентат на највише аустроугарске званичнике
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ИЗВЕШТАЈ ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА 
ИЗ БЕЧА – НИКОЛИ ПАШИЋУ У 
БЕОГРАД, 23. ДЕЦЕМБРА 1913.
Прилог за предисторију Сарајевског атентата 

Разматрање питања одговорности за Сарајев-
ски атентат има своју историју. Бројни исто-
ричари, публицисти, новинари, савременици, 
учесници у догађајима изјашњавали су се, ис-
траживали, писали, сведочили у својим мемо-
арским списима и износили своја гледишта о 
томе ко је одговоран за убиство у Сарајеву 28. 
јуна 1914. године. Одговорност једино ника-
да није била озбиљна тема истражних радњи 
после атентата. Иако низ чињеница указује 
на бројне пропусте приликом обезбеђења бо-
равка престолонаследника у Сарајеву, лично-
сти које су сносиле највишу одговорност су у 
наставку своје каријере обављале високе или 
још више положаје. Та чињеница не може бити 
заобиђена приликом разматрања свих аспеката 
догађаја који је послужио као изговор за рат. 
Посебно због тога што су у једном делу истори-
ографије изнете оправдане сумње да се за при-
преме атентата знало у појединим званичним 
бечким и будимпештанским круговима. При-
метно је и да је у старијој литература, посебно 
оној која је настајала после Првог светског рата, 
а затим и у радовима објављеним после Другог 
светског рата, посвећивана већа пажња том 
питању него што се то у историографији чини 
данас. Данашња литература о Првом светском 
рату, која готово свакодневно настаје у свету, 
као да није заинтересована за питање одговор-
ности за убиство Франца Фердинанда. Разлози 
заобилажења те теме могу бити вишеструки и 
различити – од прихватања претходних опет 
различитих тумачења као подразумевајућих, 
преко неспремности већег броја историчара да 
обављају истраживања реконструктивног ка-
рактера на микроплану која изискују напоран 
истраживачки пут од податка до податка и у 

великом броју архива, до поцењивања значаја 
теме за сагледавања одговорности за почетак 
рата у контексту свих процеса и догађаја који 
су Европу а потом и свет до њега довели. Стиче 
се утисак да је преовладало мишљење да се о 
Сарајевском атентату већ све зна, и да је све 
већ речено и написано и да историографија 
не може ништа ново у фактографском смислу 
да донесе. Историја учи да колико год некада 
изгледало да је одређена тема истраживачки 
исцрпљена, прошлост ипак у оном свом мање 
познатом или непознатом делу никада није у 
потпуности изгубљена.  

Када је реч о виђењима узрока, кривице и одго-
ворности за рат, најбројније су књиге које нису 
засноване на истраживачким резултатима, не 
само на новоистраженим, већ ни на новом иш-
читавању од раније познатих извора. Веома 
је битно разликовати гледишта заснована на 
историјским изворима од оних која спадају у 
слободну интерпретацију. Најчешћа одлика 
ревизионистичких радова је да се игнорантски 
односе према чињеницама, или према једном 
броју чињеница, што у суштини значи тенден-
циозно селективан однос према историјским 
изворима који не би смели да буду заобиђени. 
Историја није поље слободе. Ако јој се одузме 
научни метод, значај извора одгурне у страну 
и она доминатно почне да се бави само пи-
тањем како а не и зашто се нешто догодило, 
што је постао преовлађујући приступ иначе 
веома гласних историчара у делу западне исто-
риографије, онда она престаје да буде наука. 
Дода ли се томе и често присутно тумачење 
некадашњих контекста из угла данашњих 
историјских догађаја и процеса, што је супро-



3

тстављено научности и историјском начину 
мишљења, онда настаје не само појмовна збрка 
(тероризам – атентат), већ конструкција прош-
лости, уместо њене реконструкције. У оквиру 
литературе која настаје на историјским изво-
рима, такође је неопходно рашчланити радове 
који су засновани на примарним историјским 
изворима од оних који су преовлађујуће пи-
сани на основу извора насталих касније, нак-
надно, било да је реч о документима који се 
односе на предметни догађај или о сећањима 
на догађај.

Један број историчара сматра да је Сарајевски 
атентат био дело званичне Србије и да је про-
узроковао Први светскi рата. Реч је о историча-
рима који за такво тумачење немају утемељење 
у документима. Уз то, реч је и о пренебрега-
вању предисторије рата и неуважавању опш-
тег контекста. Далеко су бројнији историчари 
који Сарајевски атентат сматрају „окидачем за 
рат“, односно поводом, који је Аустроугарској и 
Немачкој добродошао за одлуку за коју је дуго 
пре тога у ратним круговима Беча и Берлина 
расло расположење. У последње време, више 
него раније, међу једним делом историчара 
постоји и потреба да се узроци рата испитују 
не само на страни Немачке и Аустроугарске, 
већ и у политикама и интересима других тада-
шњих великих европских сила (Русија, Фран-
цуска, Велика Британија). Несумњиво је да је 
Сарајевски атентат још увек у многим својим 
сегментима недовољно истражен. Једно од цен-
тралних питања је ко је све од званичника на 
разним странама знао за припрему атентата 
и зашто су безбедносне структуре задужене 
за заштиту престолонаследника Фердинанда, 
упркос бројним упозорењима, учиниле његов 
боравак у Сарајеву небезбедним у мери да су 
изведена два атентата од којих је други имао 
трагичан исход по престолонаследника и ње-
гову супругу .

Владимир Дедијер који је извршио до сада нај-
детаљнију реконструкцију Сарајевског атента-
та у својој књизи Сарајево 1914, анализирајући 
могуће правце одговорности, износи запажање 

да оптужбе да је Аустроугарска одговорна за 
убиство у Сарајеву нису изграђене на истим 
основама. Он, између осталог, наводи: „Неки 
писци сматрају да многобројне опомене које 
су стизале са свих страна да надвојвода Фрања 
Фердинанд не треба да иде у Сарајево нису оз-
биљно схваћене, као и да су мере безбедности 
биле потпуно занемарене. Други, пак сматрају 
да су прави зачетници убиства извесни круго-
ви у Бечу и Будимпешти који су делали преко 
својих агената у јужнословенским тајним удру-
жењима. Припадници ове групе писаца деле 
се на оне који тврде да је атентат имао да буде 
само фиктиван, како би Аустро-Угарска имала 
изговор за агресију против Србије, и на оне 
који заступају гледиште да је иза завере стајао 
мађарски председник владе Иштван Тиса, који 
је хтео да се ослободи надвојводе Фрање Фер-
динанда како због његове мржње према Мађа-
рима, тако и због његових планова да голим 
оружјем по доласку на престо, сведе Мађарску 
на обичну аустријску круновину“. На осно-
ву својих истраживања, Дедијер наводи да у 
бечким архивима постоје документи који по-
казују да је између 1902. и 1914. полиција била 
у приправности најмање десетак пута због 
вести да се припрема атентат на надвојводу 
и да су извештаји о томе стизали са разних 
страна: из Србије, Хрватске, Трста, Италије, 
САД, Египта и Турске. Дедијер примећује да је 
на маргинама тих извештаја обично надвојвода 
записивао шта би полиција требало да учини 
у борби против завереника. Истовремено, овај 
аутор упозорава да приликом истраживања 
треба разликовати празне претње и гласине од 
стварних завера којима су полицијске власти 
ушле и траг.

На основу својих истраживања Војислав Бо-
гићевић је, пак, развио гледиште да је одговор-
ност за убиство у Сарајеву искључиво на орга-
нима безбедности у Босни и Херцеговини који 
су били под контролом председника мађарске 
владе Иштвана Тисе. Осим чињенице да су 
најодговорније личности за контролу безбед-
ности у Босни и Херцеговини биле личности 
из круга Иштвана Тисе, остаје непознаница 
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како је могуће да су се атентатори готово чи-
тавих месец дана пре доласка Франца Ферди-
нанда у Сарајево несметано кретали по Босни 
и Херцеговини. Поређење степена безбедности 
приликом путовања цара Фрање Јосифа и сте-
пена безбедности приликом боравка Франца 
Фердинанда у Босни и Херцеговини такође 
оставља питање поступака аустроугарских 
власти 1914. отвореним. 

Позивајући се на истраживања Војислава 
Богићевића, Милорад Екмечић наводи по-
датак да је полиција у Сарајеву још у октобру 
1913. имала обавештења о могућем атентату. 
Екмечић наводи име руководиоца у бечком 
Kriegsarchivu који једном српском историчару 
није дозволио да види тај извештај. 

На трагу отворених питања налази се и ориги-
нални документ од 23. децембра 1913. године, 
сачуван у Архиву Србије, који садржи податак 
да је у Беч стигла информација из Сарајева о 
припреми атентата на један број високих по-
литичких и војних личности Аустроугарске. 
Реч је о извештају Јована Јовановића, српског 
дипломатског заступника у Бечу који је он под 
наведеним датумом упутио председнику владе 
и министру иностраних дела Краљевине Ср-
бије Николи Пашићу. Извештај у целини гласи:

Légation royale de Serbie
Vienne, le 23 децембра 1913
Пов. Но 527.

Господину Ник. П. Пашићу,
Председнику Министарског Савета, 
Министру Иностраних Дела,

Господине Министре Председниче, 

Морам опет скренути вашу пажњу на то да 
су овде из Сарајева стигли од земаљскога по-
главара извештаји да се из Србије припремају 
неки атентатори за Аустроугарску. Они би 
имали, каже се тамо, за сврху да убију фелд-
цајг-мајстора Потиорека, министра Билин-
ског, графа Берхтолда, шефа Генералштаба 
барона Хецендорфа и арцбискупа Штадлера. 

Атентатори би требали да буду преобучени 
српски официри.

Ма колико да ово изгледа неозбиљно, ја ипак 
молим да се обрати највећа пажња да се ништа 
не ради из Србије. Ако се ма штогод отуда ура-
ди треба рачунати да ће садашњи босански 
поглавар бити готов да од тога створи једну 
аферу која би могла да буде од крупних после-
дица за Србију. Има једна струја овде која би 
једва дочекала да се нађе такав повод.

Изволите, Господине Министре Председниче, 
примити уверење о моме високом поштовању.

Јов. М. Јовановић

На полеђини извештаја под датумом 28. 12. 
1913. забележено је у Министарству иностра-
них дела у Београду: Ништа се из Србије не 
спрема.1

Садржај наведеног документа се ни у чему не 
поклапа са чињеницама везаним са Сарајев-
ски атентат. Ипак, овај документ сведочи о 
понечему другом, веома битном за разумевање 
догађаја из 1914. године. То је, пре свега, о ат-
мосфери која је владала у Аустроугарској дале-
ко пре атентата у Сарајеву. Ако се информација 
којом је Јовановић располагао у Бечу узме за 
тачну, онда она потврђује ставове оних истра-
живача и историчара који заступају гледиште 
да су поједини аустругарски политички, поли-
цијски и војни кругови располагали дојавама, 
извештајима и обавештењима што лажним, 
што стварним, да је атентат на високу личност 
Аустроугарске не само могућ, већ и да се при-
према. То је био више него довољан разлог, 
а било је и уверљивијих, који су се директно 
односили на убиство Франца Фердинанда, да 
аустроугарске власти са далеко више будно-
сти организују како пограничне власти тако и 
строжију контролу безбедности на територији 
Босне и Херцеговине, а поготово у самом Са-
рајеву. Поћорек је, судећи и по информацијама 
које садржи извештај Јована Јовановића, морао 

1 /Оригинал/ АС, МИД, ПО, 1913, Ф II, И/1-III
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имати више обавештења о припреми атентата 
од оних којима је располагао Јовановић, па мо-
гуће, и од оних које је упутио у Беч. Због чега 
аустроугарске власти нису примениле одгова-
рајуће мере за заштиту свог престолонаследни-
ка и тако допустиле да се његов пут и боравак у 
Сарајеву заврши са трагичним исходом, остаје 
и даље отворено питање у историографији. Да 
ли је реч о намерним пропустима или о немар-
ном и неодговорном односу делова апарата 
аустрогарских власти за које они нису сносили 
никакве последице? Можда је одговор могуће 
потражити и у ономе што је уследило – поли-
тичка злоупотреба атентата.

Извештај српског дипломатског представника 
у Бечу сведочи и о атмосфери која је владала 
међу високим дипломатским и политичким 
круговима у Србији. Будући да је био на извору 
информација у једном од најзначајнијих европ-
ских дипломатских средишта, Јован Јовановић 
је добро разумевао интересе великих сила на 
Балкану, а посебно Немачке и Аустроугарске 
па је и његова бојазан за судбину Србије била 
оправдана. На другој страни таквог разуме-
вања ствари није недостајало српској влади и 
опрезном Николи Пашићу који је у периоду 

који је претходио Првом светском рату често 
и упорно инсистирао на политици и поступ-
цима који ничим не би Србији отежали ионако 
тежак положај после балканских ратова. Изве-
штај Јована Јовановића из Беча од 23. децембра 
1913. године иако наизглед не нарочито зна-
чајан за саму историју Сарајевског атентата, 
ипак је користан извор за његову предисторију. 
А предисторија није небитна, осим за исто-
ричаре који пажњу усмеравају искључиво на 
питање како, занемарујући питање зашто се 
нешто догодило.

Аутор текста:
Др Мирослав Перишић
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Домети аустроугарске 
просвјетне политике у Босни 
и Херцеговини (1878-1914)
Босна и Херцеговина је током аустроугарске 
управе прошла кроз дубоке друштвено-еко-
номске промјене које су, између осталог, биле 
видљиве и на пољу школства и просвјете уоп-
ште. Аустроугарска власт затекла је у Босни и 
Херцеговини просвјету на веома ниском степе-
ну развоја о чему свједочи податак да је у земљи 
према првом аустроугарском попису било свега 
три одсто писмених.1 Године 1879. било је у по-
крајинама 56 српско-православних и 54 римо-
католичке школе са укупно 5.913 ђака оба пола.2 
Нови школски систем изграђивао се у складу са 
укупном политиком окупационих власти. По-
ред чисто образовних, државне школе, основне 
и средње, имале су и снажну васпитну улогу у 
формирању лојалних и оданих поданика Мо-
нархије.3 Школама је била намјењена функ-
ција важног чиниоца у потискивању српске 
и хрватске националне идеје и инструмента 
ширења култа Монархије у покрајинама. Глав-
ни школски референт у Босни и Херцеговини, 
Љубоје Длустуш, једном приликом је јавно по-
тврдио намјеру аустроугарских власти да „кроз 
основне школе образује и створи од овог народа 
добре Аустријанце“.4 Сви дворски јубилеји и 
догађаји у вези са владарском породицом у 
школама су прослављани веома свечано, чак 
и театрално. Почетком Првог свјетског рата у 
школама је уведена обавезна молитва за побједу 
аустроугарског оружја која се читала на почетку 
наставе, два пута дневно.5 
1 Мitar Papić, Školstvo u Bosni i Hercegovini za vrijeme 

austrougarske okupacije (1878-1918), Sarajevо 1972, 7. 

2 Шћепан Грђић, Просвјетне борбе, у: Напор Босне и Хер-
цеговине за ослобођење и уједињење, Сарајево 1929, 107. 

3 Тomislav Kraljačić, Kalajev režim u Bosni i Hercegovini, 
Sarajevo 1987, 242. 

4 Одјек српског православног свештенства из Босне и Хер-
цеговине, Нови Сад 1899, 33.

5 Mitar Papić, нав. дјело, 69.

Нова власт није могла постићи своје циљеве 
преко конфесионалних школа, па је приступи-
ла њиховом сузбијању и отварању државних 
(комуналних) школа. Само у вријеме Калајеве 
управе у земљи је подигнуто 178 основних, 
искључиво интерконфесионалних школа.6 
Требало је да оне послуже као средство синтезе 
свих националних и конфесионалних група 
ка једној босанској идеологији и идеји везано-
сти за Монархију. То је уједно био најозбиљ-
нији разлог за непријатељски став окупацио-
них власти према српским конфесионалним 
школама, које су дјецу васпитавале у српском 
националном духу. Половином 1892. године 
у Требињу је затворен прота Сава Пјешчић, 
јер је у цркви пред народом проповједао да се 
дјеца не шаљу у комуналне школе, пошто се у 
њима не спомиње име српско, већ хрватско, и 
не учи ћирилица. Прота је након 15 дана за-
твора пуштен уз кауцију од 2.000 форинти.7 Ни 
босански муслимани нису имали повјерења 
у државне школе јер су се плашили да ће им 
дјецу одвраћати од њихове вјере. При отва-
рању државних школа, влада је потпомагала 
несрпске области, па су тако Босанска Дубица 
и Босански Нови са српском већином, имали 
тек двије државне школе, а Столац и Љубушки, 
у којима су Срби били у мањини имали су 15, 
односно 13 школа.8 Усљед притисака на српске 
конфесионалне школе и наметања хрватских 
школских књига као обавезних у настави, ср-
пска дјеца су често напуштала школу, или су 
из школа бивала искључена уколико су одбила 

6 Мitar Papić, нав. дјело, 46-47. 

7 Србобран, Загреб, бр. 32, 2/14. јул 1892. 

8 Милорад Екмечић, Друштво, привреда и социјални не-
мири у Босни и Херцеговини, у: Историја српског народа 
VI-1, Београд 2000, 570. 
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да уче из таквих уџбеника.9 Приликом отва-
рања школа нарочито се водило рачуна о по-
требама страних досељеника, па су тако 1888. 
године само у насеобини Виндхорст (Нова То-
пола) отворене чак три школе са наставом на 
њемачком језику. У низу мјера које је режим 
предузимао у вези са изградњом босанске на-
ционалне свијести, посебно мјесто заузимало 
је језичко питање. Наредбом Земаљске владе 
од 6. јуна 1879. године одређено је да наставни 
језик у основним школама буде хрватски, кас-
није назван „земаљски“ и „босански земаљски 
језик“.10 Најзад, од 1907. године језик је добио 
назив „српско-хрватски“. 

Наставни план и програм био је прилагођен 
политичким циљевима окупатора, а посебна 
пажња је поклањана школским уџбеницима. 
У почетку су забрањени они из Србије, па су 
коришћени приручници из Хрватске, док се 
није прешло на израду домаћих уџбеника над 
којим је вођена строга контрола, посебно за оне 
из националне групе предмета (матерњи језик, 
историја и књижевност). Поред прописаних 
уџбеника, школе су смјеле набављати књиге 
само оних аутора које су добиле претходну до-
зволу владе. Министар Бењамин Калај лично је 
интервенисао поводом неких спорних детаља 
у уџбеницима историје.11

Влада је дуго забрањивала запошљавање учи-
теља школованих у Русији и у Србији, па је 
због недостатка кадра често на овим послови-
ма постављала и подофицире аустроугарске 
војске који су знали домаћи језик. Наредбом 
о потврђивању избора учитеља из 1892. годи-
не, влада је покушавала да утиче на профил 
наставног кадра, посебно у српским конфе-
сионалним школама. „Свједоџба о грађанском 
владању“ била је обавезна када се учитељ запо-
шљавао или добијао унапређење. Због тешкоћа 
око добијања ових потврда, често се дешава-
ло да је у многим основним школама наста-

9 Србобран, Загреб, бр. 32, 14/26. март 1885. 

10 Тomislav Кraljačić, нав. дјело, 231. 

11 Mitar Papić, нав. дјело, 60.

ва била знатно отежана или чак прекидана.12 
Увиђајући да су конфесионалне школе темељ 
националног и културног напретка Срба у по-
крајинама, управа је систематски отежавала 
и ометала њихов рад, а учитеље прогонила, 
често их оптужујући за противдржавну про-
паганду.13

Аустроугарска монархија је улагала велике 
напоре како би се представила као носилац 
цивилизаторске мисије и тзв. „западног духа“ 
у Босни и Херцеговини са крајњом намјером 
да ова земља послужи као својеврсни образац 
модерне колонизације Балкана. Тиме је запра-
во Монархија настојала да пред европском 
јавношћу оправда своје империјалне циље-
ве на овом простору.14 У складу са оваквом 
политиком влада је нештедимице помагала 
штампање појединих часописа или оснивање 
научно-културних установа попут Земаљског 
музеја, са циљем да се од Сарајева створи нови 
књижевно-културни центар на Балкану. На 
овом трагу се налазило и оснивање Инстуту-
та за истраживање Балкана у Сарајеву (1904), 
који је Народна влада за Босну и Херцеговину 
распустила крајем 1918. са образложењем да 
је служио искључиво аустроугарским инте-
ресима и да је за четири ратне године прогу-
тао 133.000 круна из државног буџета.15 Лук-
сузни књижевни часопис Нада, чији је један 
дио тиража завршавао ван граница Босне и 
Херцеговине, представљао је својеврсну ре-
кламу аустроугарске управе намјењену ино-
странству.16 Влада је финансијски помагала 
12 Милорад Екмечић, нав. рад, 573. 

13 Никола Матић, Српске православне школе у БиХ под 
аустроугарском управом, Београд 2008, 76−77.

14 Славенко Терзић, Пројекат „аустроугарског Балкана“ у 
Босни и Херцеговини, у: Босна и Херцеговина од средњег 
века до новијег времена, Београд 1995, 408−409.

15 Srećko M. Džaja, Bosna i Hercegovina u austrougarskom 
razdoblju (1878-1918). Inteligencija između tradicije i 
ideologije, Mostar−Zagreb 2002, 82. 

16 Француски публициста Андре Бар је сматрао да овакав 
тип штампе више служи да утиша сумње Европе према 
аустроугарској управи у земљи, него да припомогне бла-
гостању и напретку њених становника; Андре Бар, Босна 
и Херцеговина, аустријска управа од 1878. до 1903. године, 
Београд 1906, 90, 94−95.
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оне путописце и њихова дјела која су афир-
мативно представљала окупациону управу. 
Типичан примјер је њемачки новинар Хајнрих 
Ренер чији опширни путопис објављен 1897. 
у Берлину представља неку врсту хвалоспје-

ва аустроугарским властима.17 По правилу се 
страним путницима указивало изузетно го-
стопримство, али се уједно строго пазило на 
њихово кретање у земљи. Поред љубазности 
која им је указивана, они су бивали окружени 
мрежом доушника који су их пратили, и чак 
спречавали да дођу у контакт са локалним ста-

17 Ренерово дјело наишло је на оштру критику ондашње 
српске штампе. Босанска вила је оцјенила како су у по-
менутом дјелу једино природне љепоте Босне и Херце-
говине објективно описане, док је остатак текста писан 
са нарочитим политичким тенденцијама; Босанска вила, 
Сарајево, бр. 22, 1897, 350. 

новништвом.18 Француски публициста Рене 
Пинон навео је у једном чланку из времена 
анексије како су страни путници у земљи до-
чекивани са „дречећим љубазностима“, али им 
власти нису допуштале да виде ништа друго 
него званичну фасаду администрације, којој је 
било више стало да германизује цијелу земљу 
него да јој обезбједи развитак.19 

Упркос напорима државе, школска мрежа у 
Босни и Херцеговини развијала се споро. За 
подизање школских зграда влада је од 1879. до 
1906. потрошила 1.802.000 круна, док је за из-
градњу казнених завода само до 1891. издвоје-
но 1.600.000 круна.20 У току Калајеве управе 
за издржавање основних школа утрошено је 
укупно 5.568.891 круна, а само у буџету за 1903. 
планирана средства за потребе босанско-хер-
цеговачке војске износила су 5.265.110 круна.21 
Рачунајући према попису становништва из 
1895. једна народна основна школа је долазила 
на 4.455 становника.22 Буџет за основне школе 
1906. је износио 1.208.219 круна, док је за по-
требе жандармерије исте године предвиђено 
готово три пута више новца – 3.753.189 кру-
на.23 Од укупног броја становника, неписме-
них је 1910. у Босни и Херцеговини било чак 
87,84 одсто.24 Дакле, за више од три деценије 
аустроугарске управе број писмених повећао 
се за свега девет процената. Највише неписме-
них, чак 94 одсто, било је међу муслиманима. 
Код православних је сваки десети био писмен, 
код муслимана сваки двадесети, док је сваки 
пети католик у земљи био писмен.25 Од укуп-
ног броја дјеце обавезне за школовање у школ-
18 Андре Бар, нав. дјело, 213−216.

19 Лазо М. Костић, Сабрана дела, том IX, Београд 2000, 302.

20 Војислав Богићевић, Писменост у Босни и Херцеговини, 
Сарајево 1975, 244.

21 Elvira Islamović, Školstvo i obrazovanje na području okruga 
Bihać za vrijeme austrougarske uprave, Bihać 2008, 34.

22 Izvještaj o upravi Bosne i Hercegovine zа 1906, Zagreb 1906, 
137.

23 Исто, 144, 218. 

24 Војислав Богићевић, нав. дјело, 300. 

25 Rezultati popisa žiteljstva u Bosni i Hercegovini od 10. oktobra 
1910, Sarajevo 1912.

Proglas cara Franje Josifa od 7. oktobra 1908, povodom 
aneksije Bosne i Hercegovine
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ској 1913/14. наставом је било обухваћено тек 
свако треће дијете.26 Уколико као параметар 
употријебимо мјесто пребивалишта, највише 
писмених је било у Сарајеву, Мостару и у Туз-
ли.27 Подаци су тим више поражавајући ако 
се обрати пажња на стопу неписмености код 
жена. У Босни и Херцеговини се положај жене 
у друштву споро мијењао, па је и даље преов-
ладавао од раније укорјењен негативан став о 
потреби школовања дјевојчица. Укупно је било 
чак 93.35 одсто неписмених жена и то највише 
у Бихаћком, а најмање у Сарајевском окру-
гу. Најлошија ситуација је била међу мусли-
манским становништвом – у цијелој Босни 
и Херцеговини 1910. тек је 637 муслиманки 
знало читати и писати. Највише писмених је 
забиљежено код католкиња.28 Истраживања 
показују да је уочи Првог свјетског рата свака 
пета дјевојчица похађала основну школу.29

Школска статистика је још мрачнија када се 
упореде подаци о ширењу средњег школства 
у Босни и Херцеговини и Србији. Школовање 
на другом степену у Босни и Херцеговини било 
је строго контролисано, јер је власт имала ре-
зерву према брзом развоју интелигенције у 
земљи у чију политичку оданост није била 
увјерена. Свршени гимназијалци, у случају 
да су настављали школовање, усмјеравани су 
на студије у Бечу са намјером да се оствари 
што јача политичка контрола над њима. Прва 
гимназија у Босни и Херцеговини отворена је 
1879. у Сарајеву. Тек 14 година касније отворена 
је сљедећа гимназија у Мостару (1893), а потом 
су услиједиле оне у Бањој Луци (1895), Тузли 
(1899) и Бихаћу (1911). Утицај гимназија остао је 
мален, како због малог броја школа (једна гим-
назија је долазила на 5.689 квадратних киломе-
тара и 220.894 становника), тако и због великог 

26 Војислав Богићевић, нав. дјело, 287.

27 Иљас Хаџибеговић, Етничка структура становништва 
Тузле за вријеме аустроугарске владавине 1878-1918, у: 
Прилози, Сарајево, год. XXIII, бр. 24, 1988, 142.

28 Војислав Богићевић, нав. дјело, 297.

29 Лејла Васић, Драго Бранковић, Просвјетна политика 
Аустроугарске у Босни и Херцеговини, у: Стогодишњица 
анексије Босне и Херцеговине, Бања Лука 2009, 561.

броја дјеце страних досељеника у њима (око 
трећине).30 Ђорђе Пејановић наводи податак 
да је средње школе у земљи годишње похађало 
мање од четири одсто једне генерације стасале 
за школу.31 Поређења ради, у вријеме уласка 
Аустроугарске у Босну и Херцеговину у Србији 
је радило 25 гимназија. Почетком XX вијека у 
њима је наставу похађало нешто више од 3.600 
ученика. Уочи Првог свјетског рата више од 
8.000 ђака похађало је 21 државну гимназију 
у Србији. Том броју треба додати још око 2.000 
ђака који су наставу слушали у 11 приватних 
гимназија.32 

Још један од узрока ниског степена писмености 
било је веома касно доношење Закона о оба-
везној настави у Босни и Херцеговини, који је 
ступио на снагу тек 1911. Закон је прописао да 
настава почиње са навршеном седмом годином 
живота и траје четири године. Од похађања 
државних школа била су ослобођена дјеца која 
су ишла у конфесионалне и приватне школе, 
душевни болесници, дјеца са инвалидитетом 
и она дјеца која су становала више од четири 
километра удаљености од школе. С обзиром на 
изглед и расутост села у земљи, те мали број 
школа, јасно је да закон о обавезној настави 
није могао испунити очекивања. У школу су 
се најприје уписивала дјеца коју су за похађање 
наставе пријавили њихови родитељи или ста-
ратељи. Уколико би у школи преостало још 
мјеста, прелазило се према броју непопуњених 
мјеста на присилно уписивање дјеце у школу 
– осим муслиманске женске дјеце. При томе 
се водило рачуна да се упишу дјеца оне кон-
фесије која је непропорционално заступљена, 
како би била сразмјерно заступљена дјеца свих 
вјероисповјести.33

30 Примјера ради, од 94 ученика који су матурирали у са-
рајевској гимназији у првих десет година рада, 41 мату-
рант није био поријеклом из Босне и Херцеговине; Исто, 
568.

31 Ђорђе Пејановић, Средње и стручне школе у Босни и 
Херцеговини, Сарајево 1953, 67.

32 Владета Тешић, Школе и настава, у: Историја српског 
народа VI−2, Београд 2000, 536.

33 Гласник закона и наредаба за Босну и Херцеговину – го-
дина 1911, Сарајево 1911, 203−208.
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Без обзира на квалитет наставе и организа-
цију, основно школство није ни издалека ути-
цало на веће описмењавање становништва у 
земљи, па су српска, хрватска и муслиманска 
културно-просвјетна друштва почетком XX 
вијека покренула низ акција за описмењавање 
народних маса. Друштво „Просвјета“ је 21. ав-
густа 1906. донијело одлуку о покретању тзв. 
аналфабетских курсева.34 Влада је изражавала 
резерву према оваквим курсевима, сумњајући 
да се иза описмењавања крије политичка про-
паганда, па је већ 1907. донијела наредбу којом 
су прописане потребне стручне квалификације 
за лица ангажована на извођењу курсева. Иако 
је управа сматрала да су акције описмењавања 
за сваку похвалу, на ове курсеве је строго па-
зила због могуће политичке агитације. Влада 
је због тога забранила да приватна иниција-
тива организује аналфабетске курсеве, које су 
могли одржавати само стручно оспособљена 
лица – учитељи, док су иницијативу за овај 
посао давали окружни школски надзорници.35 
Народни посланик Љубо Симић је у 1910. у 
Сабору упозоравао како у земљи постоји тек 
250 државних школа, односно да једна школа 
долази на 208 квадратних километара, што 
многу дјецу приморава да 10 до 15 километара 
пјешаче до школских клупа. Симић је изра-
чунао да је влада у 1910. за ове аналфабетске 
курсеве из буџета издвојила само 15.000 круна, 
што с обзиром на велики број неписмених про-
изилази један хелер по неписменој особи. Чак 
и тамо гдје је постојала приватна иницијатива, 
власти су отежавале извођење аналфабетских 
курсева, па је позвао на укидање одлуке вла-
де којом је забрањено да аналфабетске курсе-
ве изводе особе без педагошке спреме, „те да 
дозволи слободно одржавање аналфабетских 
течајева и распише награде за оне који буду 
успјешно одржавали те течајеве, (...).“36 Акција 
посланика у Сабору је уродила плодом, па је 
влада на сједници од 19. новембра 1910. пову-

34 Војислав Богићевић, нав. дјело, 288.

35 АБиХ, ЗВ, бр. 53.462, 6. IV 1907. 

36 Stenografski izvještaj VI sjednice sabora Bosne i Hercegovine 
održane 25. juna 1910. u Sarajevu, 7-8.

кла раније наредбе које су ограничавале орга-
низацију аналфабетских курсева.37 

Уочи рата се у високим круговима аустроугар-
ске управе расправљало и о могућностима по-
дизања високог школства у земљи. Заједнички 
министар финансија, Лео Билински, оснивање 
правног или филозофског факултета у Сараје-
ву објашњавао је као покушај стварања једног 
центра који би духовно и научно могао конку-
рисати српском Београду.38 Ипак, на оснивање 
првих универзитета у Босни и Херцеговини 
морало се сачекати још неколико деценија. 

С обзиром на то да је Босна и Херцеговина у 
просвјетно-културном смислу представља-
ла веома заостало подручје, нема сумње да је 
отварање школа, без обзира на њихов број, 
ипак представљало знатан напредак у односу 
на стање затечено послије турске управе. Сва-
ки свој успјех, посебно у области просвјећи-
вања, Аустроугарска је вјешто рекламирала 
у иностранству, нарочито преко штампе или 
међународних изложби. Само на тзв. Босан-
ски павиљон на Миленијумској изложби у 
Будимпешти земаљска управа је потрошила 
4.000.000 форинти. Показивање наводне рас-
коши једне земље гладних било је, заправо, 
сипање прашине у очи европској јавности.39 
Муслимански посланик у Сабору, Шефкија 
Глухић, изјавио је како је цивилизовани свијет 
са подсмијехом гледао на Устав који је 1910. 
дат Босни и Херцеговини, те како би се даље 
наставила експлоатисати „земља мора остати 
оваква каква је, народ мора бити некултуран, 
мора бити аналфабета (неписмених, прим. 
Б.М.), мора бити присутно велико оружништ-
во (војска и жандармерија, прим. Б.М.) да се 
народ држи у покорности“.40 Веселин Маслеша 
је, слично Глухићу, истицао како се „неписмен 
и некултуран сељак, политички неваспитан и 

37 В. Богићевић, нав. дјело, 292.

38 Srećko M. Džaja, нав. дјело, 79. 

39 Stenografski izvještaj XXIII sjednice Sabora Bosne i 
Hercegovine održane 25. jula 1910. u Sarajevu, 9-10.

40 Stenografski izvještaj XV sjednice Sabora Bosne i Hercegovine 
održane 21. jula 1910. u Sarajevu, 5-11.
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неизграђен, без новина и књига и без могућно-
сти да их чита уколико их и има, теже сналази 
у новој друштвеној и политичкој стварности 
много компликованијој него што је била у тур-
ско доба, слабији је и несигурнији у борби, (...) 
непогоднији за организацију и повезивање.“ 
Неписменост и заосталост били су, по Масле-
ши, савезници реакције.41

Премда је обавезама преузетим на Берлинском 
конгресу, Аустроугарска имала задатак да у 
заосталој окупираној земљи подигне ниво пис-
мености, цјелокупна стратегија је била само у 
знаку привидног просвјећивања становништ-
ва. Окупациона управа се трудила да одржи 
културну и просвјетну заосталост маса, што 
јој је олакшавало владавину. Напори власти 
да школе учине средством његовања босан-
ске национално-политичке идеологије и ау-
стријске државне идеје, нису уродили плодом. 
Један од највидљивијих знакова незадовољства 
младих таквим образовним системом, јесте 
талас средњошколаца, који крајем XIX вије-
ка почињу да одлазе на школовање у Србију. 
Поред свих мјера које су предузимане како 
би се ђаци – будући грађани, трајније везали 
за Монархију, власт у томе није имала много 
успјеха, што због васпитања које су са собом 
носили из родитељског дома, што због ути-
цаја цркве и снажног националног и културног 
утицаја који је на дјецу имао учитељски кадар 
у српским школама.42

Аутор текста:
Мр Боривоје Милошевић
Филозофски факултет Бања Лука

41 Веселин Маслеша, Mлада Босна, Сарајево 1964, 55.

42 Mitar Papić, нав. дјело, 71-72.
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«РАТ ЗА ЦИВИЛИЗАЦИЈУ» ЕМИСИЈА РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ - КУЛТУРА СЕЋАЊА

МИРОСЛАВ ЛАЗАНСКИ
Cа нама су еминентни гости из Београда: др 
Душица Бојић из Историјског музеја Србије, 
госпођа Љубица Арсић, књижевник и др Не-
над Макуљевић са Филозофског факултета у 
Београду.

Докторе Макуљевићу, радна тема је „култура 
сећања“, да ли можемо рећи – култура сећања, 
или смо заправо сведоци рата за сећање? 

ДР МАКУЉЕВИЋ
Када се говори о сећањима и о начину на који се 
сећамо протеклих догађаја, ми често користимо 
тај један општи термин „култура сећања“, који 
треба да укључи и да покаже на који начин 
се појединци и институције односе према до-
гађајима и личностима из прошлости. У случају 
наше теме везане за Први светски рат, може-
мо да кажемо данас да је ова култура сећања 
прерасла у рат сећања. Наиме, начин на који 

се ми сећамо, начин на који ми приказујемо 
прошлост, у ствари, одређује нашу садашњу 
ситуацију и будућност, то је неко опште место. 
У том смислу данас силе које су учествовале 
у оквиру Првог светског рата, поготово оне 
које су поражене, покушавају да ревидирањем 
културе сећања, укључивањем неких других 
елемената који нису били присутни, или да тако 
кажем, ублажавањем догађаја из прошлости, 
редефинишу сећање на Први светски рат. То 
се ради на различите начине. Прво се скреће 
пажња са најважнијих тема, заборавља се ко је 
крив, ко је почео, шта је узроковало рат, рела-
тивизују се жртве, показује се да су постојале 
жртве и са стране освајача и са стране оних 
који су били нападнути. У сваком случају, то је 
веома широко поље којим се данас манипулише 
на много начина, под покровитељством разли-
читих државних институција, министарстава, 
има ту и појединаца, војних организација итд. 
Ми данас у Европи можемо да видимо на који 
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начин све оно што је везано за Први светски рат, 
од историографије до представа рата у сликама, 
до интерпретације уметности, у ствари, пока-
зује како је рат био нешто друго него оно што 
смо ми до сада учили и памтили. У том смислу, 
рат сећањима је нешто што је већ започето у 
расправама и причама око Првог балканског 
рата, што се дотиче Србије, да би данас око 
Првог светског рата постала актуелна, а у наред-
ном периоду ова тема ће бити још актуелнија. 
Ми имамо случајеве да у појединим државама 
када се говори о споменицима и односу пре-
ма споменицима, да ви видите велики пиетет 
према жртвама Првог светског рата, који се не 
смањује, на пример у Енглеској, али исто тако 
да се о Првом светском рату уопште на такав 
начин не говори у земљама бивше аустроугарс-
ке монархије. Скоро је изашао један додатак за-
гребачког Глобуса који се звао Хрвати у Првом 
светском рату и мени је он био врло занимљив, 
баш тај пример, како да редефинишете сећања. 
Приказан је један блок фотографија Хрвата у 
Првом светском рату и он је врло занимљив. 
Зато што се не види уопште ко кога напада и 
зашто и где су хрватски војници, али се види, на 
пример, на једној фотографији како они ужи-
вају на фронту, а потом на другој фотографији, 
која је била врло злонамерна, показује се неко 
стрељање усред рата и пише: „Срби стрељају 
цивиле“, мада се на фотографији видело да је у 
питању војни акт где су сви приказани и нема 
никаквих цивила уопште.

ЛАЗАНСКИ
Ко је кога стрељао на тој фотографији?

ДР МАКУЉЕВИЋ
На фотографији је неки аустроугарски војник 
стрељан, али испред стрељачког вода. Види се 
да није стрељан ван војне процедуре, али за-
нимљиво је да је натпис који је пратио тај текст 
указивао да се ради о неком рату из деведесетих 
– Срби стрељају заробљенике.

ЛАЗАНСКИ
Добро, али неко је свакако могао по фотогра-
фији да види да униформа није из деведесет 
прве, него да је... 

ДР МАКУЉЕВИЋ
Не, не они су желели да покажу да Срби 
стрељају заробљенике одувек. Не пише ни ко 
је заробљеник, ни зашто, ни који је прекршај 
тај човек учинио... јер је очигледно да постоје 
неке одлуке Војног суда. Извините, да ли би 
онда, кад би неко читао само то, и не би знао 
ништа о рату, рат био врло занимљив догађај из 
прошлости у ком су, ето, учествовали Хрвати, 
пили пиво на фронту, а неки су помало били 
и жртве. У том смислу то је један од типичних 
примера како ви можете да извршите у пот-
пуности ревизију сећања и да започнете рат 
сећањима, јер ви просто убацујете у људско 
памћење, у меморију, неке нове слике, слике 
које, у ствари, одвлаче пажњу са оних основних 
тема рата. С друге стране јесте шта се дешава 
са државама које су имале велике губитке, као 
што је имала Србија. Како се оне сећају и да ли 
оне то раде на адекватан начин?

ЛАЗАНСКИ
Добро, 2011. умро је Клод Шуле, то је био по-
следњи живи, односно преживели учесник 
Првог светског рата, а негде 2009. Алекса Ра-
довановић, последњи живи Србин који је уче-
ствовао у Првом светском рату. Значи, више 
тих индивидуалних сећања нема, ни на ровове, 
нити на борбе. Све је прешло у неку врсту ко-
лективног сећања. 

Докторко Бојић, реците, када говоримо о кул-
тури сећања, да ли се Првог светског рата сећају 
исто Немци, Французи, Британци и Срби, или 
постоје битне разлике у њиховом сећању?

ДР БОЈИЋ
Наравно да постоје битне разлике. Увек се жр-
тве сећају много више него они који су били 
агресори. Први светски рат је код нас јако об-
ележаван и због жртава и свега што се догодило 
у Првом светском рату. Посебно су се Срби 
сећали у време после Првог светског рата, све 
до почетка Другог светског рата.

ЛАЗАНСКИ
А како тумачите податак да, рецимо, није сис-
тематски решено прикупљање архивске грађе 
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из Првог светског рата, чак ни у Краљевини 
Југославији, до 1980. године када је САНУ до-
била задатак да почне то да прикупља?

ДР БОЈИЋ
То је врло компликовано питање и на њега има 
више одговора. Један од одговора је тај да је 
сва архивска грађа, на пример, која је постоја-
ла у Првом светском рату, за време док су се 
догађали злочини одлазила и, наравно, била 
је у Архиву Србије. Тада је у Београду постава 
била Немачка, и у Архиву Србије је извршена 
комплетна тријажа све документације, све оно 
што није Немачкој и Аустроугарској одгова-
рало, то се склонило. Остао је само један број 
докумената за који је могло да се каже да може 
да остане, наравно ревидиран...

ЛАЗАНСКИ
Ви говорите о периоду после Првог светског 
рата. Зашто Краљевина Југославија није сис-
тематски решила прикупљање архивске грађе 
и истражила све аспекте Првог светског рата?

ДР БОЈИЋ
Па, мислим да то није било могуће тако једно-
ставно урадити. Значи ми смо имали велико 
избеглиштво, имали смо Владу у избеглиштву 
имали смо избеглице у избеглиштву, имали смо 
војску у избеглиштву. Све те документације 
које су прикупљане у избеглиштву требале су 
преко разних мора да се врате у Србију, или 
тада у државу Срба, Хрвата и Словенаца. Пут 
преко Средоземног мора до Дубровника, или 
до Солуна, преко којих је ишао тај правац до 
Београда, до Министарства унутрашњних дела 
у коме је и Министарство иностраних послова, 
у којима су они били похрањени, јесте био врло 
мукотрпан пут и на том путу су страдали...

ЛАЗАНСКИ
Да ли ви мислите да ту има елемената да се 
намерно није то хтело у име неког помирења 
међу југословенским народима: Срби, Хрвати 
и Словенци итд. Да ли је власт Краљевине Ју-
гославије можда намерно демфовала: хајде да 
то мало закопамо, пошто смо сви у заједничкој 
држави?

ДР БОЈИЋ
Ја као историчар не бих заступала ту тезу да 
је неко намерно нешто... можда и јесте, али не 
бих заступала ту тезу, зато што знамо да је, на 
пример, у Другом светском рату, све оно што 
је остало из Првог светског рата, поново до-
шла Немачка и поново је извршила још једну 
тријажу и уништила добар део документације... 
или однела у Немачку или у Беч, а што је нај-
занимљивије, документација са почетка рата 
од 1914. године до момента повлачења српске 
војске у октобру 1915. године, доживљава стра-
хоту на тој прузи од Београда до Косова, тј. до 
јужне Србије, до Ниша. Ту огроман број грађе 
о рату, значи 14. година и 15. година апсолутно 
страда. Људи који су кренули, војска која је 
кренула тим путем, мора са нечим да се греје, 
мора да нешто ложи...

ЛАЗАНСКИ
Шта хоћете да кажете да су ложили документа?

ДР БОЈИЋ
Наравно! Наравно, не да хоћу да кажем, него 
је забележено да је добар део документације из 
возова искоришћен у те сврхе да би се ти људи 
и огрејали и прехранили, и када се дошло до 
Скадра, у коме је било главно седиште, дошао 
је и добар део документације. Тај део докумен-
тације стигао је на Крф, део документације је 
прешао Албанију, ту српску голготу, заједно 
са војском и са избеглицама, али је то била до-
кументација која је углавном пропала. Велики 
део документације из Првог светског рата је 
документација која је формирана на Крфу.

ЛАЗАНСКИ
Али, признаћете да се нису баш нешто преви-
ше потрудили у Краљевини Југославији да то, 
оно што је остало од документације, да се то 
сортира, уреди и приреди као архивска грађа?

ДР БОЈИЋ
Сортирано сигурно јесте, али ми и данас при-
ређујемо ту грађу.
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ЛАЗАНСКИ
И дан-данас САНУ није завршила тај посао, па 
колико им година треба?

ДР БОЈИЋ
Па то треба да каже неко из САНУ, тиме не 
могу да се бавим ја. Ја знам да сам, на пример, 
после 80 година, лично кренула у истраживање 
избеглиштва српског, да кажемо на планети, 
јер се до тада нико тиме није бавио.

ЛАЗАНСКИ
А зашто се није бавио?

ДР БОЈИЋ
Како да вам кажем, да ли неко није имао..

ЛАЗАНСКИ
Јесу ли постојали политички мотиви забране, 
или шта?

ДР БОЈИЋ
Не верујем да су постојали политички мотиви 
забране, то је требало, једноставно, „загристи“ 
и у то је требало ући.

ЛАЗАНСКИ
Зар није било српских историчара који би то 
„загризли“?

ДР БОЈИЋ
Па највероватније да је било... као што се свако 
бавио појединачно, нико се није бавио укуп-
ном ситуацијом и укупним проблемом. Онда 
се ваша теза може квалификовати као тачна 
теза, али вам ја опет кажем, заступајући исто-
рију, историјску науку, да не смем да тврдим 
ништа од тога и не желим да тврдим ништа од 
тога, зато што сам историчар који ради у једном 
времену и покушавам да будем свеобухватна у 
ономе што радим.

ЛАЗАНСКИ
Госпођо Арсић, између 1918. и 1991. године на-
писано је 25.000 књига које се баве проблема-
тиком Првог светског рата. Да ли можете да 
кажете да ли те књиге третирају Први светски 
рат само са те неке уметничке тачке гледишта, 
или та историографија ипак јасно означава ко 

је кривац а ко је заправо жртва у Првом свет-
ском рату?

АРСИЋ
Можемо да кажемо да се улога писца, улога 
уметника, врло разликује од улоге историчара и 
да су они који траже у књижевности историјске 
документе на погрешном путу. Зато што задатак 
писца јесте да прикаже једно одређено време, 
али је задатак писца, у овом случају када при-
чамо о рату, да прикаже једно глобално зло у 
којем се јасно види то одвајање жита од кукоља. 
Значи, рат је једна катастрофална ситуација у 
којој ми видимо непатворено зло.

ЛАЗАНСКИ
Рат је и једна друштвена појава?

АРСИЋ
Јесте, али и зло је друштвена појава и људс-
ка појава и оно је... рат је ситуација у којој ми 
ђавола видимо са роговима, са репом, онако 
како бисмо волели да га видимо. Јер, заправо, 
у ситуацији мира ми често зло видимо, како да 
кажем, негде зашушкано, дотерано, као нешто 
што често има везе и са љубављу. Дакле, рат је 
једна провокативна ситуација за уметника и 
за писца. Нарочито је то био Први светски рат!

ЛАЗАНСКИ
Да ли је то изазов за писца ?

АРСИЋ
Писац је шизофренична личност, значи, за њега 
као човека, наравно да је рат нешто страшно 
и да је то оно у чему не бисмо волели да уче-
стујемо. Је ли тако?

ЛАЗАНСКИ
Хемингвеј то није баш доживљавао тако?

АРСИЋ
Па добро, Хемингвеј није имао ту врсту ма-
лограђанске ушушканости. Он је волео изазов, 
он је волео кориде, дакле, рат је негде за писца 
можда велики изазов да покаже нешто што у 
мирнодопском стању није у стању да се види.
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ЛАЗАНСКИ
Ево ми смо овде у Андрићевом институту вече-
рас, Иво Андрић је стварао у време рата. И то 
најбоља дела је писао управо за време рата, када 
се повукао у једну врсту илегале и једноставно 
дао свој најбољи део личности.

АРСИЋ
Добро, ти Андрићеви романи су објављени 
после 1945. дакле, три велика његова романа су, 
у ствари, нека врста и личног бекства, али мене 
интересује управо то да је, значи, ситуација 
Другог светског рата када је Андрић...

ЛАЗАНСКИ
Да ли писци по позиву беже ван ратне ситу-
ације?

АРСИЋ
Не морају да беже, враћамо се на Први светски 
рат који је био необичан због тога што је он, као 
што му и име каже, био Први светски рат, значи 
једна, прво, свеобухватна кланица о којој су 
писци морали или експлицитно да говоре, као 
на пример Душан Васиљев, који каже у својој 
песми Човек пева после рата: „Ја сам газио у 
крви до колена и немам више снова...“ Али, на 
пример, Црњански после Првог светског рата 
пише своју Суматру у којој даје једну врсту 
интелектуалног бекства у неки простор среће 
у коме се осећа безбедно и у којем хоће да по-
бегне од те цивилизацијске страхоте у којој се 
он нашао и са којом је некако морао да комуни-
цира. Дакле, Први светски рат је заправо један 
невитешки рат где се користи први пут, као што 
сам негде прочитала, хемијско оружје и где су 
ти призори битака и где су ти сукоби великих 
размера и где цела Европа, у коју се полагала 
велика нада као у нешто што наставља античку 
традицију и што је узор цивилизације, одједном 
улази у фашизам, улази у стратегију сукоба, у 
једну беспоштедну борбу, у којој заправо уче-
ствују млади људи не знајући за кога се боре и 
због чега се боре.

ЛАЗАНСКИ
Ја бих вас мало исправио што се тиче овога 
невитешког. Први светски рат је био много ви-

тешкији него Други светски рат јер није било 
идеологије. Знате, ви сте имали чак пилоте и с 
једне и с друге стране који су кад оборе један 
другога слетали да му помогну ако је рањен. 
Немци Французима, Французи Немцима и 
тако даље...

АРСИЋ
Да, зато што је то почетак ратовања, али што 
се ратови више настављају, све је страшније и 
негде се отуђује и борац и жртва...

ЛАЗАНСКИ 
То управао показује да људска свест није ништа 
напредовала ако су злочини у Другом светском 
рату били гори него што су били у Првом свет-
ском рату. Него, члан 231 Версајског уговора је 
тачно означио ко је кривац за почетак Првог 
светског рата. Да ли данас, докторко Бојић, у 
литератури, односно историографији у Немач-
кој, рецимо, да ли има уопште назнака да се они 
слажу са тим чланом 231 или да га истичу, или 
је то потпуно затамљено, јер Версајски уговор 
231 каже једноставно – Немачка је крива за 
Први светски рат?

ДР БОЈИЋ
Наравно, Немачка покушава сада да изврши 
ревизију своје историје и то не само сада у по-
следњих неколико година или у овој години 
када се обележава стогодишњица Првог свет-
ског рата, Немачка то покушава више деценија 
уназад. Просто, они желе да читаву ствар окре-
ну у своју корист и да, у ствари, повод за Први 
светски рат окрену у узрок Првог светског рата. 
Ми одлично знамо да је Конрад фон Херцен-
дорф 24 пута у Бечу од 1908. до 1914. године хтео 
да покрене рат против Србије јер је Немачка, 
на пример, имала тај свој „Drang nach Osten“ 
план којим је хтела да дође до Багдада. На том 
путу јој је сметала, наравно, Србија. Експан-
зија Немачког империјализма је била сувише 
снажна, и сувише јака, а Немачка је у те сврхе 
покушала да искористи Аустроугарску и успела 
је да искористи Аустроугарску. Ви знате да је 
Аустроугарска, не само царевина Аустрије и 
краљевина Угарска, него да у тај простор улази 
и Словенија, Хрватска и Чешка и Словачка... 



17

значи једно огромно подручје. Комплетно читав 
тај састав тога дела Европе хоће сада у стого-
дишњици обележавања рата да опере руке, а 
најлакше је опрати руке у овом случају тако што 
ћете прогласити Гаврила Принципа за главног 
ратног злочинца. У ствари, њега подвести под 
фигуру, модерно речено, некадашњег Бин Ла-
дена и тиме завршити сваку причу. Анатему 
бацити на српски народ и све оно што је ср-
пски народ доживео у Првом светском рату, 
онолики геноцид и онолико страдање. А када 
кажемо геноцид, ми ту морамо напоменути да 
су такви злочини Аустрије, а посебно Угарске 
1914. године били, да је српска влада морала да 
ангажује Арчибалда Рајса, швајцарског форен-
зичара, да дође у Србију да покуша да сагледа 
ситуацију која се ту дешавала. Аустроугарска и 
Немачка су имале страховиту кампању против 
Србије тада да би доказале и да би показале да 
је оно што оне раде корисно и како треба. Онда 
су спровели, на пример, систем репресалија 
и страхова код српског становништва, а то је 
требало приказати на још један начин. Они су 
тада једно врло модерно средство за комуни-
кацију као што је разгледница, а ми знамо да је 
разгледница почела као средство комуникације 
да коренсондира у свету и Европи тек 1896. 
године, искористили не би ли показали својој 
нацији какав је то српски народ против којег 
требају они да се боре, који требају да згазе у 
интересу својих интереса и својих циљева.

ЛАЗАНСКИ
Шта је било на тим разгледницама?

ДР БОЈИЋ
На тим разгледницама су били масакри, зло-
чини, вешање српског становништва, масовно 
убијање, срушене зграде у Шапцу и околини...

ЛАЗАНСКИ
Те разгледнице ишле су путем поште?

ДР БОЈИЋ
Да, те разгледнице су ишле путем поште.

ЛАЗАНСКИ
Је л’ сачувана нека таква разгледница ?

ДР БОЈИЋ
Углавном су комплети тих разгледница сачу-
вани, и ми их имамо објављених и имамо их 
врло често сада на нашим изложбама у приказу 
догађаја Првог светског рата. Ми их користимо 
да бисмо показали шта су, у ствари, Аустроугар-
ска, Немачка, Бугарска радиле у то време када 
су и вршени злочини. Не смемо заборавити 
да је у Првом светском рату од ратних сукоба 
страдало по Версајском уговору 1. 290.000 Срба. 
Од тога једна трећина су били војници, а две 
трећине цивили.

ЛАЗАНСКИ
450.000 војника је погинуло?

ДР БОЈИЋ
450.000, а преко 820.000 цивила је страдало. 
Нису они колетерална штета и не можете ви 
за 820.000 цивила из Србије да кажете да су 
колетерална штета. То су огромне цифре, ако 
узмемо у обзир да је Србија имала 1914. само 
3.000.000 становника, 2.994.000, мислим, а да је 
са ослобођеном Македонијом и старом Србијом 
имала још 1.500.000, значи ни годину дана је 
имала придружених тих 1.500.000 становника 
који апсолутно нису били српски. Не можете ви 
тако једноставно да пређете преко тих цифара, 
знате, то су огромне цифре. Страдало је 63% 
мушке популације.

ЛАЗАНСКИ
Зашто је Србија ћутала све ове године и пре-
лазила преко тих цифара?

ДР БОЈИЋ
Па држава Србија, не могу да кажем да је ћута-
ла... те цифре су много пута објављене... имате, 
на пример, монографију Петра...

ЛАЗАНСКИ
Али реците ми, зар треба да дочекамо стого-
дишњицу Првог светског рата, па да се о томе 
прича мало више и мало масовније, или је то 
могло сукцесивно?

ДР БОЈИЋ
Да вам кажем, значи о томе се много говори-
ло, много причало између два рата. Изашло 
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је много монографија везаних за ту тему. Јако 
добрих монографија, стратегија, тактика које 
су обрађивале Први светски рат. Поред 63% 
мушке популације, страдало је 27,9% укупне 
српске популације.

ЛАЗАНСКИ
Реците, како ви у контексту свих тих бројки 
доживљавате сад ову најаву у Сарајеву да ће се 
подићи споменик Францу Фердинанду и ње-
говој супрузи Софији. Је ли то рехабилитација 
аустроугарске окупације Босне и Херцеговине?

ДР БОЈИЋ
Само ћу нешто рећи везано за Франца Ферди-
нада и за Софију. Аустроугарски наследник тј. 
неко ко је требало да наследи Франца Јозефа, 
био је његов син Рудолф. Као што знате, његов 
син Рудолф је убијен, онда је аустроугарска 
остала без престолонаследника. Престолона-
следник је постао братанац Франца Јозефа, 
Франц Фердинанд, који је био ожењен принце-
зом Софијом. Принцеза Софија није могла да 
да Аустроугарској потомство које би имало 
наследну титулу. Значи, Франц Фердинанд је 
био прилично тврд као престолонаследник. 
Франц Фердинанд у Босни и Херцеговини није 
дозволио народности. Франц Фердинад је био 
први заговорник босанске нације у Босни, није 
дозволио Србима да буду Срби, Хрватима да 
буду Хрвати...

ЛАЗАНСКИ
Добро, да ли то можемо повезати са садашњим 
настојањима Сарајева ка унитаризацији Босне 
и Хрецеговине и стварању неке бошњачке на-
ције, где би били укључени и Срби и Хрвати и 
са овим што је Франц Фердинанд заправо пла-
нирао, и са подизањем споменика Фердинанду 
и Софији? Да ли то има некакве везе?

ДР БОЈИЋ
По мом мишљењу има и то има врло велике 
везе али има и врло велике везе и то што је 
Франц Фердинанд послан баш 28. јуна, у време 
када Срби славе Видовдан, свој најзначајнији 
национални, а крајем 19. века и верски празник, 
послат у Коњиц поред Сарајева на војне вежбе. 

Ја до сада, као историчар и као неко ко се бави 
историјом, никада нисам чула да један владар 
или државник са собом води супругу...

ЛАЗАНСКИ
На војне вежбе?!

ДР БОЈИЋ
На војне вежбе! Значи, то је крајње интере-
сантно.

ЛАЗАНСКИ
Могу вам рећи да и ја то мислим.

ДР БОЈИЋ
Јако је интересантно и да је Аустроугарска aп-
солутно знала да ће доћи до атентата, зато што 
је Николи Пашићу сугерисано да је могуће да 
ће до тога доћи. Међутим, Србија апсолутно 
није учествовала у томе као држава... Николи 
Пашићу је чак председник Крупа из Србије, Да-
мњан Бранковић јавио да се у Немачкој прича 
да до тога може доћи. Никола Пашић је негде 
имао ту информацију, али највероватније да 
је сматрао да то не сме да се догоди јер смо ми 
тек изашли из балканских ратова. Били смо 
јако исцрпљени са војном опремом која нам 
је страдала и није била модерна. Ја мислим да 
је унеколико Србија политички имала ту за-
дршку из тих разлога. Међутим, Млада Босна 
је била организација која се побунила против 
владавине Аустроугарске у Босни и Херцего-
вини. Од 1908. од када је Босна и Херцеговина 
анектирана, Аустроугари су ту подизали дивне 
аустријске зграде и вршили велико исцрпљи-
вање богатстава у Босни и Херцеговини.

ЛАЗАНСКИ
Госпођо Арсић, како ви као књижевница до-
живљавате ову најаву подизања споменика 
Францу Фердинанду и његовој супрузи Софији 
у Сарајеву?

АРСИЋ
Питање историје код српског народа је једно 
велико питање. Ми смо инфериорни према 
својој историји и уопште није чудо што тек 
после сто година ми заправо разговарамо о 
Првом светском рату, о жртвама, гласно, јасно, 
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негде полемишемо са неким питањима која су 
до недавно у уџбеницима историје била пре-
небрегнута и врло површно негде дотакнута. 
Ми имамо према прошлости један инфериоран 
однос, лагодан однос и површан, због тога ја 
мислим што српски народ негде нема ту дубоку 
свест о својим коренима, значи због сталних 
селидби, због сталних мењања, због напуштања 
сопствених гробаља, због напуштања сопствене 
земље, кућа, ми негде имамо свест номада и 
остављамо оно што је иза нас негде тамо. То је 
тамо негде. И тако остављамо историју. Ства-
раћемо је поново, лепшу и бољу. На неки начин 
имамо врло болестан однос према прошлости, 
јер заправо онда немамо добар однос ни према 
будућности, јер не сагледавамо те врло значајне 
односе који су постојали у прошлости.

ЛАЗАНСКИ
Како то променити?

АРСИЋ
Па промените, ево овај је наш разговор, можда, 
један од почетака. Културна јавност на челу 
са нашом Академијом наука, са стручњацима 
који се баве историјом, књижевношћу, мора 
да пише и да прича о томе. Једноставно, негде 
мора да дође до свести свакодневног човека 
оно што се десило у прошлости. Дакле, разго-
вори, полемике, књиге, уџбеници, сви они који 
представљају културну елиту ове земље морају 
да буду укључени у тај, да кажемо, пројекат 
прошлости.

ЛАЗАНСКИ
Интелектуалци се помало гнушају тога. Код 
нас је натурена теза у Србији од стране запада, 
западних ментора, по којој Срби треба да се 
оставе прошлости и да гледају будућност.

АРСИЋ
Па добро, то је нека врста и снобизма. Ми смо 
негде ксенофилични, негде прихватамо све оно 
што долази споља и истовремено одбацујемо 
неке вредности које су можда и добре када дођу 
са стране. Дакле, овде негде треба променити 
и свест сопственог народа према сопственој 
прошлости.

ЛАЗАНСКИ 
Како променити свест?

АРСИЋ
Па свест се мења, не може сигурно преко ноћи, 
али свест се такође мења. Као што у оквиру 
једне породице ви можете да формулишете 
понашање свог детета кроз разне обрасце, тако 
исто можете на неки начин и да утичете на 
понашање сопствене нације.

ДР БОЈИЋ
Да, да... Ваше питање је било везано за спо-
меник, на то нисам одговорила просто сте ме 
пресекли. Управо подизање споменика Фран-
цу Фердинанду и Софији јесте ревизија свега 
онога што се догодило у Босни и Херцеговини. 
Тиме Немачка, Аустроугарска и експоненти, да 
кажем, који то желе да ураде, хоће да окрену и 
да преокрену оно што се заиста догодило.
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ЛАЗАНСКИ
Добро, али ти бошњаци баш нису били срећни 
са доласком Аустроугарске, је л’ тако? Како они 
сад пристају у Сарајеву да се подигне споменик 
Фердинанду?

ДР МАКУЉЕВИЋ
Па видите, ту има неколико врло важних ствари 
да бисмо разумели чак и овај чин и зашто је неко 
данас евентуално ту срећан. Осим политичког 
разлога садашњег, постоји нешто што је веома 
битно, а то је да је од стране Аустроугарске и 
Немачке према Балкану, посебно према Србији, 
касније и према Босни и Хереговини, развијан 
и негован, оријенталистички балкански дискус. 
То значи једна перцепција овог народа – Срба, 
али и других народа на Балкану, као људи који 
су примитивни, мање вредни, мање достојанст-
вени, нецивилизовани, некултурни... о томе се 
данас веома добро зна. Највећи аустроугарски 
историчари уметности су говорили да су то 
народи који немају уметност, немају културу. 
То је значило једну врло једноставну ствар – 
њима можете да радите шта год желите. Ви 
са њим можете да се играте. Ако гледате по-
литику аустроугарске у Босни, то је класична 
колонијална сила која долази и измишља све и 
свашта. Измишља босански стил у архитектури 
који не постоји, прави у маварском стилу зграду 
вијећнице у Сарајеву, на невероватне начине се 
играју, и онда када дође до рата, до жртава. То 
исто омаловажавање континуирано иде кроз 
развијање свести о својој културној мисији, о 
томе да су они управо ти који ће те дивље на-
роде на Балкану, поготово Србе, да цивилизују. 
Имате у штампи тадашњој много реакције на те 
тзв. „културтрегере“, они су ти носиоци култу-
ре, а ови овамо су сви примитивни. Када дође 
до рата, сва та дивљаштва, сви ти злочини који 
се дешавају, они су оправдани. То је тај чувени 
говор по уласку у Мачву где се истиче да се ула-
зи у земљу дивљака, значи ту не важе правила 
цивилизованог света. Значи може да се прати 
континуирано шта ради Аустроугарска, прво 
у Босни, а после и овамо. Ви можете да видите 
јасно пљачкање културног блага, значи масовна 
убијања, значи све што ниједна цивилизована 

војска не ради нигде, то је рађено на подру-
чју Србије, и рађено је на другим подручјима. 
Уништавање цркава, на крају капелу на Ловће-
ну коју руше, дивљаштво на све стране које се 
изводило и, пазите, тај који је уништавао и који 
је правио негативну слику о српској култури, 
континуирано је био присутан. Он је у једном 
тренутку био повучен пред југословенством, 
не југословенством између два светска рата, 
него после рата, Титовим, и некако се није го-
ворило негативно. Од деведесетих година он је 
потпуно поново избио на површину и ви данас 
када читате шта се пише, поготово у ратним 
деведесетим годинама, можете да видите да 
је то као да је неко писао 1910. или 1914. текст 
који излази ‹91. у немачкој или аустроугарској 
штампи. И то је сад један континуитет и то 
је нешто што је заиста важно разумети, да је 
у Првом светском рату оно што се дешавало 
на овом терену толико битно. Прво јер је било 
утемељено на том једном злом погледу, друго 
јер је тај зао поглед, тада ту направљен, касније 
дистрибуиран у нашу данашњицу и да супро-
тстављање таквом погледу просто кроз истини-
то обраћање и говорење о рату, кроз разарање 
тих теоријских дискурса, у ствари, доприноси 
некој бољој и реалнијој будућности. Све док 
се томе нико не супротстави, ви ћете да имате 
заиста у аустријској, немачкој штампи један те 
исти врло негативни дискурс о нама. И најбољи 
пример тога данас добићете ако неко узме да 
уради, а то би био по мени посао дипломатије, 
да направи анализу колико има позитивних 
текстова о Србији, или о Србима из Босне, или 
о Босни и Херцеговини у аустријској или немач-
кој штампи у последњих 5 година, 10 година...

ЛАЗАНСКИ
Знам, докторе Макуљевићу, нико вам данас на 
западу неће објављивати позитивне текстове 
ако не платите. То је била и грешка Милоше-
вића од `91. Две компаније су нам нудиле...

ДР МАКУЉЕВИЋ
Али извините, наш задатак у том смислу јесте 
управо то да ви нађете некога ко ће да плати, 
али исто тако да се обаве сва она истражи-
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вања и да се многе скриване ствари о којима се 
говорило између два светска рата помену. Ви 
имате стравична стратишта у Србији, у Мачви, 
у Сурдулици, где је био највећи злочин који су 
бугарски војници починили, значи није само 
поглед на Аустроугарску. У Сурдулици је сру-
шена капела од стране бугарских војника, као 
и по целој Македонији где су биле те спомен 
костурнице. Значи, оне су срушене у Другом 
светском рату да би се избрисало то у Првом 
светском рату. До данас није обновљено... Када 
се у Сурдулици деведесетих обнавља капела, ви 
имате противљење. Једноставно, Први светски 
рат и оно што се дешавало, ти константни зло-
чини, из тога видите да постоје неке силе које 
ће зарад неког мира, политичког, тренутног у 
било ком контексту, да пониште, да покушају 
да прикрију злочине, а да с друге стране онај 
негативни дискурс, тј. оно што је негативно да 
се стално истиче. И ми заиста треба и критич-
ким тумачењем тих бројних слика, колегиница 
Бојић је поменула разгледнице, на пример... 
Нису то само разгледнице, то су илустрације, 
то су ратне слике, то је начин на који су музеји 
опремљени. Пазите, ако одете у Беч данас, у 
њихов арсенал, у њихов војни музеј, ја сам био 
са децом пре неколико година, и мени је војни 
музеј деловао као припрема за рат са Србима. 
Имате мале фотографије учесника сарајевског 
атентата, а напротив имате потпуну хероиза-
цију, знате војно возило, униформе Фердинан-
да и Софије. Онда, с друге стране иде приказ 
учесника рата. Срби скоро да нису уопште при-
казани тамо, али зато тамо постоји приказана 
униформа албанског војника који је учествовао 
заједно са аустроугарском војском у њиховом 
савезу. Значи, невероватне ствари... на многим 
местима ми то можемо да препознамо.

ЛАЗАНСКИ
Да ли та диспропорција постоји у нашем војном 
музеју у Београду на Калемегдану?

ДР БОЈИЋ
У Београду на Калемегдану постоји једна изван-
редна музејска поставка која је урађена неких 
60-их година и ако хоћете да одете негде да по-

гледате историју простора Београда и Балкана, 
ту можете да видите све. Значи та диспропрција 
не постоји. Посебно не постоји диспропорција 
када је у питању Други светски рат и када је у 
питању Југославија. Ви имате заступљене све 
републике, имате заступљене све униформе, 
имате заступљену етнологију и Војни музеј је 
сада урадио и чак и ово најсавременије доба, 
деведесете године и до краја деведесетих годи-
на. Ви код нас у Војном музеју можете видети 
од Келта до савременог периода, апсолутно све.

ЛАЗАНСКИ
Али мене занима једна ствар, да ли музеј у 
Бањалуци има поставку Првог светског рата? 
Ја не знам да ли постоји Војни музеј Републике 
Српске?

АРСИЋ
Ја мислим да не...

ДР МАКУЉЕВИЋ
То је један однос који ми уопште не негујемо. 
Ми немамо рационалан однос. Ако гледате 
Енглеску и шта Енгелеска као једна велика сила 
и веома цивилизована земља ради, како она 
меморише различите ратове, можете да видите 
јасно организовану акцију. Они још дан-данас 
имају ратне сликаре, баш сликаре, баш као што 
је Србија имала ратне сликаре у Првом светском 
рату. Ратне сликаре зато што ратни сликар може 
да оживи оно што ниједна камера ни данас не 
може да покаже, неку суштину догађаја, да при-
каже не само документарно, него просто неки 
суштински догађај. Значи постоји свест о томе 
да је нешто важно. У српској новијој култури 
постоји заиста проблем с тим. Један разлог јесте 
у томе што не да нема свести, него између два 
светска рата је било питање да ли су они то и 
могли, и који су били капацитети те Србије, у 
којој је толико изгинуло, да она уопште може 
све податке о страдањима Срба, о војницима, 
о биткама о том једном великом подручју да 
прикупи... нису се бавили тиме, просто.

ЛАЗАНСКИ
Докторе Макуљевићу, ви сте видели да су ср-
пске војводе у Краљевини Југославији живеле 
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врло сиромашно... па једна Милунка Савић, 
која је хероина без премца у историји Првог 
светског рата, такође је радила као чистачица. 
Шта то говори?

ДР МАКУЉЕВИЋ
То се говори још у оној приповетци Све ће то 
народ позлатити. То је стара бољка.

ЛАЗАНСКИ
Али за то нам нису криви ни Аустријанци ни 
Немци.

ДР МАКУЉЕВИЋ
Не! Мислим да је о томе и Рајс писао. И у том 
смислу данас кад о овоме говоримо, нормално 
је да је један део одговорности и за перцепцију 
на нама, јер за то како ће други да нас схвате, 
важно је шта им нудите. Данас, ево на пример, 
можемо да говоримо о култури сећања, данас 
је најмоћнији медиј у сваком случају интернет. 
Ево питање: колико изађе слика о српским 
ратовима, Срба у Првом светском рату, кад 
куцнете то на енглеском језику на неком пре-
траживачу? Сигурно веома мало. Значи, ми 
апсолутно немамо у том смислу никакву ор-
ганизовану акцију са једне стране...

ЛАЗАНСКИ
Немамо стратегију сећања, али немамо ни кул-
туру сећања. А да ли држава нешто подузима 
по том питању?

ДР МАКУЉЕВИЋ
Проблем јесте у томе да у Србији ниједан проје-
кат не може да опстане на држвном нивоу, да 
пређе преко неког трајања... неколиких влада. 
То је чудно, да не постоји државна стратегија, 
која није стратегија партије једне, друге, треће... 
јер је то национални патриотски интерес, Први 
светски рат. Око тога не би смело да има ни-
какве дилеме. Не може неко да фантазира, тј. 
свако може да фантазира о Гаврилу Принципу 
шта год жели, али не мислим да може да има 
сумње да је тај човек херој. Можете да фанта-
зирате и да жалите што нисте Аустријанац или 
Немац, да волите Фердинанда и Софију, али не 
можете да фантазирате да ли је Фердинанд био 

окупатор у Сарајеву кад је дошао. Такве неке 
ствари нису могуће нигде.

ЛАЗАНСКИ
Како ви гледате на ову најаву подизања спо-
меника?

ДР МАКУЉЕВИЋ
Ја мислим да је тамо на том конкретном месту 
већ учињен, много раније, један чин ревизије 
сећања. Наиме, ако одете у Сарајево и видите 
место одакле је пуцао Гаврило Принцип, прво 
погледајте ону зграду преко пута где је била 
чувена плоча која је скинута Хитлеру. У тој 
згради је, не знам које године, видео сам кад 
сам био први пут пре 6–7 година, у Сарајеву 
отворено истурено одељење градског музеја 
из Беча. И када уђете тамо, коју поруку ви до-
бијете? Поруку која нема везе са Босном. Ди-
ван је Беч, знате Беч крајем века, то је заиста 
нешто божанствено и, отприлике, то је била 
једна дивна племенита велика култура коју је 
тај Гаврило Принцип уништио. Та порука је у 
Сарајеву инкорпорирана још пре 10 година. О 
томе нико не говори!

ЛАЗАНСКИ
То одељење и данас постоји?

ДР МАКУЉЕВИЋ
Дан-данас постоји у тој кући, у тој згради је то 
истурено одељење.

ЛАЗАНСКИ
Ко ради... Аустријанци?

ДР МАКУЉЕВИЋ
Они су опремили, а раде домаћи људи, и то је 
та ревизија рата сећања. Она се одвија на неки 
перфидан начин, јер сви кад дођу кажу: „Јао 
што је диван Беч, супер је, дивно је.“ Нико не 
може да каже ништа против тога. Међутим, у 
контексту Сарајева, то је нешто друго. И данас 
критичка историографија када говори о пројек-
цији Босне и Херцеговине под аустроугарском 
окупацијом, јасно видите колонијализам, нема 
ту уопште никакве дилеме. А друга је ствар да 
ли ћете да кажете да је данас све пропало, ништа 
не ради, све је ружно, и те зграде из тог периода 
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су лепе, значи то је сасвим друга ствар. Пуно 
је ту наизглед протвречних ствари, али они 
који желе неку стратегију да обаве, и да обаве 
ревизију сећања на том простору и да покажу да 
је период њихове владавине био добар, они то 
раде врло вешто и смирено, док с друге стране 
немате никакав одговор.

ЛАЗАНСКИ
Госпођо Арсић, да ли у књижевности постоји 
рат сећања када је Први светски рат у питању?

АРСИЋ
Мислим да не. Управо зато што се писци, ако су 
добри, дистанцирају од доношења закључака. 
Задатак уметника и писца није да доноси за-
кључке већ да покуша да прикаже рат као фе-
номен и човека и човекову судбину у феномену. 
Е сад, наравно да постоји један универзални 
модел морала који писац негде прихвата. Зна-
чи, они који нападају и они који се бране. И у 
том контексту таквог морала писац покушава 
да ослика судбину свога јунака. Враћамо се на 
Фердинанда и на Софију. Дижу им споменик, 
али судбина споменика на овим теренима је од 
кратког даха и не треба то много да нас брине. 
Ми смо и на жалост и на срећу, често у ситу-
ацији да један споменик имамо 20 година, а 
затим се тај споменик помери па дође други. То 
је тај проблем сећања, чему служе и споменици 
и материјална добра. У ствари, нисмо у стању 
да негде очувамо тај континуитет прошлости 
и кроз материјалне споменике. На пример, у 
Риму постоји један део Рима који се зове Еур, 
који је фашистички део Рима, где су Римљани 
задржали своје фашистичке споменике, Мусо-
линију... не знам, ономе, овоме... и сваки ће вам 
Римљанин рећи: да смо рушили све оно што 
није ваљало, од нашег Рима не би остало ништа. 
Дакле, споменици треба негде да постоје можда 
као и шлагворт за коментаре, ако је у питању 
Фердинанд, не знам, и Софија...

ЛАЗАНСКИ
Ви нисте против постављања тог споменика?

АРСИЋ
Просто ми о томе не одлучујемо, то није наш 
терен. Ја бих била против ако би то било у Бео-
граду, просто то је тамо... као што у Француској 
споменици Наполеону представљају симбол 
цивилизације Француске. Али један Рус, један 
Кутузов би сигурно рекао да је Наполеон један 
кретен, да је био пропалица и да је био аван-
турист како га је Толстој приказао, један човек 
јаке сујете који је над смрћу својих војника...

ЛАЗАНСКИ
Али Сарајево претендује да буде главни град 
државе заједничке, у којој Срби сигурно нису 
одушевљени подизањем споменика Францу 
Фердинанду.

АРСИЋ
Добро, морају свој глас да покажу, управо зато 
и говорим о томе, о нашем односу према исто-
рији. Ми не можемо да мењамо туђе односе 
према историји, нити можемо да се бавимо 
Аустријом, Немачком, великим силама и какав 
ће однос имати они према историји, али ми 
можемо пре свега свој однос да негде форми-
рамо, јавно мњење и ону културу, историјску, 
уметничку елиту да на неки начин оформимо 
са свешћу шта ми желимо у историји.

ЛАЗАНСКИ
Како бисте ви конкретно реаговали да сте власт 
у односу на тај споменик? Да не буде прегрубо, 
али опет да покажете свој став у којем имате 
неку врсту цивилизацијског разумевања или 
неразумевања?

АРСИЋ
Ја се не бавим вајарством, значи не могу ја... 
писци не заустављају време. Споменик је једно 
заустављање времена, то је једна тачка у време-
ну, а писац на један другачији начин размишља, 
ја не могу да дам решење кроз споменик, то би 
можда неки вајар могао.

ДР МАКУЉЕВИЋ
Ево ја бих хтео да кажем нешто на тему спо-
меника. Да бисмо разумели зашто је тај чин 
веома важан и веома опасан, по мом мишљењу. 
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Споменици, у ствари, нису само тренутак 
сећања из прошлости, напротив. Споменик је 
визуелно дело које делује на вас нон-стоп. Он 
је ту, значи споменик делује на сваког пролаз-
ника у сваком секунду. Управо је у томе моћ 
споменика и важност споменика – да делује. 
Зато се споменици и руше, јер они делују нон-
стоп. Он просто поруку шаље континуирано. 
У том смислу тако би било и са Фердинандом 
и Софијом, у оваквом контексту поготово да-
нашњег времена, да постоји спомен плоча на 
којој пише да су они погинули, један споменик 
који је иначе аустоугарски споменик, окупа-
ционе власти. А ја мислим да никад нико није 
и да не може у историографију да упише да је 
аустроугарска власт у Босни била нешто друго 
него окупациона, са било које тачке гледишта, 
са тачке муслиманске, са тачке хришћана из 
Босне. Значи, она је била окупациона...

ЛАЗАНСКИ
Да, али ће вам у Сарајеву рећи да они њима не 
подижу споменик као симболу окупације, него 
као, ето, жртвама једног акта убиства итд...

АРСИЋ
Шта кажу Сарајлије, шта кажу обични људи?

ЛАЗАНСКИ
Њих нико вероватно није ни питао, или можда 
јесте... ја не знам.

ДР МАКУЉЕВИЋ
Знате, у Сарајеву, мислим да они могу да кажу 
шта год желе, то је просто њихово право. Са-
рајево иначе има велики проблем са културом 
сећања и када ви читате те споменике... ја морам 
признати кад год идем у Сарајево, ја сам истори-
чар уметности и стално гледам и спомен табле 
и плоче и шта пише на њима и како пише...

ЛАЗАНСКИ
Је ли промењено много тога?

ДР МАКУЉЕВИЋ
Па, не само да ли је промењено, у данашњој 
сарајевској култури сећања је рат који траје, 
значи рат из деведесетих није стао ако ви чи-
тате шта пише тамо. У том смислу, тај знак 

јесте то подизање истог споменика или сличног, 
колико сам схватио да би требало да буде као 
онај који су Аустроугари први тамо подигли. 
Управо би требало да значи поништење оне 
историје између. То је врло важан историјски 
чин. Значи враћамо стари споменик који је тамо 
нестао после Првог светског рата и на тај начин 
правимо неки континуитет са тим временом, 
а оно што је било између, бришемо из нашег 
памћења и ви имате једно ново Сарајево. То 
су неке стратегије памћења врло перфидне али 
врло промишљене. Нема ту неке наивности у 
томе свему. Рецимо, хајде да погледамо шта је 
у Бечу, да ли је неко у Бечу правио споменик 
поводом Првог светског рата и споменик по-
гинулима у Првом светском рату? Нико то не 
ради. Испоставиће се да се најмонументалнији 
споменик и спомен обележавање које је некако 
повезано са аустроугарском дешава у Сарајеву... 
нигде, нити у Мађарској, нити у Аустрији, нигде 
тога нема. Значи, то је врло занимљива и врло 
значајна ствар. На пример, Немци данас када 
говоре о култури сећања, они хоће да скрену па-
жњу на друге теме: свакодневни живот у време 
рата, живот у кафанама у време рата, љубавни 
живот у време Првог светског рата. Неће да 
говоре о биткама, неће да говоре о злочинима, 
неће да говоре о убиствима, него покушавају да 
увођењем нових тема дају потпуно једну другу 
пројекцију.

ДР БОЈИЋ
Ми се управо налазимо у Андрићграду... најфе-
номеналније дело које описује Сарајево и које 
се може пресликати у свако време јесте писмо 
Иви Андрићу из 1920. године које је написао 
његов друг Макс. Ту је тако добар опис Сараје-
ва дат у писму, да је то невероватно. У ствари, 
приказане су све конфесије и народи који живе 
у Сарајеву. То је оно што је написано у Писму 
из 1920. године Иве Андрића.

ЛАЗАНСКИ 
Вреди ли данас?

ДР БОЈИЋ
Вредело је ’91, вредело је ’41, вреди и данас. Зна-
чи ко хоће да схвати Сарајево и да зна шта је 
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Сарајево, требало би да прочита писмо Иви Ан-
дрићу из 1920. године, где се указује на мржњу, 
на лош живот, где се указује како звони пра-
вославна црква, како звони католичка црква...

ЛАЗАНСКИ
Шта ћемо са филмом Валтер брани Сарајево, 
шта ћемо са тим?

ДР БОЈИЋ
Нико се још, на пример, није запитао у овом 
новијем периоду шта ради та Млада Босна. Та 
Млада Босна, у ствари, жели да се одбрани од 
окупатора, та омладина жели да се одбрани од 
угњетавања. У Младој Босни нису само Срби 
него су делом и Хрвати, делом и муслимани и 
делом Срби. Нико не каже за тог Гаврила Прин-
ципа да је он један омладинац од 19 година и то 
слабовиди омладинац. Зато је страдала Софија, 
зато што је Франц Фердинанд био погођен јед-
ним метком, а други метак који је био упућен 
њему да би га највероватније докрајчио, није 
био уперен према њему него је погодио Со-
фију. Нико не говори шта се дешавало са тим 
Гаврилом Принципом када је отишао у Тере-
зину у затвор у Чешкој. Нико се не сећа оних 
писама последњих које је он писао на шерпи из 
које је јео у Терезину. Нико не схвата, у ствари, 
због чега ми немамо културу сећања на све 
оно што се догодило. То би тебало да се уведе 
у нашој држави, али за то је потребна једна 
крупна реформа која би увела то у школски 
систем и у културу, посебно у музеје. Ја сам 
радник музеја и морам да признам да ми те 
програме немамо и да ти програми морају да 
се уведу. Ми морамо да објаснимо деци, новим 
генерацијама, јер ако они прихвате оно што се 
тренутно сервира у Европи и онај модел који 
се сервира против Срба у Европи, конкретно 
у Сарајеву и у Бечу и у другим земљама, они 
ће то да прихвате као реалност. Ми против те 
реалности морамо реално да се боримо и да 
објаснимо нашу страну историје и нашу страну 
страдања, нашу страну културе: ко смо ми, због 
чега је то почело и како је почело. Србија није 
напала Аустроугарску и није напала Сарајево, 
Србија је добила ултиматум преко којег није 

могла да пређе. У Србији је владао хаос, као 
и у Босни и Херцеговини. Значи, у Србији је 
завладао хаос у јулу месецу, а у јуну, дан после 
атентата у Сарајеву, почео је прогон Срба, по-
чео је прогон српске интелигенције у Сарајеву, 
у Мостару, у долини Неретве, у свим већим 
градовима где су живели Срби. Прогањани 
су сви. Постоји књига Црна књига Владимира 
Ћоровића у којој он одлично описује шта се 
догађа у Босни и Херцеговини, каже да су мајке 
и мушкарци стављани у затворе, да су мајкама 
отимана мала деца и давана муслиманским или 
хрватским фамилијама, а да су оне депортоване 
у логоре у Араду, у Неђмеђеру, Нежидеру, раз-
двајане су породице. Маса Срба је ту страдала, 
умрла, убијена. У Босни и Херцеговини, као и 
у Хрватској завладао је хаос. Шта су Хрвати за 
муслимане у том периоду говорили? Говорили 
су да су они, у ствари, аустроугарско цвеће, 
подилазило им се.

ЛАЗАНСКИ
Шта су говорили ’41? 

ДР БОЈИЋ
Исто тако... то је то писмо Иве Андрића из 1920. 
које објашњава читаву проблематику у Босни и 
Херцеговини, у суштини, једну велику нацио-
налну напетост, ако тако могу да кажем, и нетр-
пељивост између конфесија и то се одражава не 
само од 1920, то се види много година уназад. 
Зато се формирају и крајишке зоне, зато се фор-
мирају и одбране одређених територија. Али 
Србија има своје место у свему томе и Србија 
је у Првом светском рату земља која је бранила 
себе. Србија је у Првом светском рату прихва-
тила преко 20.000 аустријских заробљеника, од 
тих аустријских заробљеника Србија је добила 
тифус, пегавац. У Србији је због болести коју су 
аустроугарски војници донели умрло неброје-
но деце, жена, мушкараца који ничим то нису 
заслужили, нити су били на фронту, а добили 
су заробљенике према којима су се понашали 
према Женевским конвенцијама. Значи, нико 
Србину не може да каже да је он аустријског 
заробљеника малтретирао, угњетавао и заро-
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бљавао. Ти аустријски заробљеници су заједно 
са српском војском делом прешли Албанију...

ЛАЗАНСКИ
Докторе Макуљевићу, у култури сећања, ко-
лико ту можемо прецизно, или не можемо да 
установимо, заправо, покушај ревизије историје 
Другог светског рата и да ли та ревизија јесте 
увод у неку можда будућу појаву радикализма 
на овим просторима?

ДР МАКУЉЕВИЋ
Првог рата или мислите Другог?

ЛАЗАНСКИ 
Првог.

ДР МАКУЉЕВИЋ
Па ја мислим да је ово што се дешава у Сарајеву 
апсолутно то, ту уопште нема збора, нико не 
може да напише да то подизање споменика и 
ова прича о Гаврилу Принципу, где се рела-
тивизује његово херојство и где се страшно 
фалсификују ствари, није то. Ја нисам истори-
чар, али врло јасно је да је млада Босна била 
про југословенска организација, да није била 
велико српска организација и да се сада неким 
новим меморијалима, производима културним, 
покушава да се спроведе једна нова интерпре-
тација. Ја мислим да је оно што је најопасније 
ту што она може у некој последици да доведе 
до неких радикалних понашања, а оно што она 
прави јесте да поништава једно идентитетско 
осећање код већине становништва. Ако ви по-
вјерујете у све то, а са тиме је супростављена 
ваша породична историја, национална исто-
рија, ваш идентитет је у кризи. Ви учите да 
је у Првом Светском рату Србија жртва и да 
су ваши преци жртве, а ако гледате страдање 
Србије, сваки становник Србије има претке 
који су учествовали у рату, који су страдали 
у рату, и одједанпут ви сада дођете и кажете 
– не, они су сви били злочинци, ово цивилно 
становништво које је страдало, они који су били 
мобилисани, сви... Значи, то прави једну велику 
идентитетску кризу, и ја мислим да ти удари у 
неком свом другом или трећем таласу, имају 
заиста једну врсту поништавања идентитета 

и ја бих то повезао. Пазите, ми данас имамо 
врло занимљиве ствари: прво имате једно не-
гирање културе сјећања, везано за Његоша, 
одједанпут... ви сте учили, сви смо учили, то 
ни комунисти нису оспоравали да је он највећи 
српски, црногорски и југословенски песник...

ЛАЗАНСКИ
Ми знамо одакле то долази!

ДР МАКУЉЕВИЋ
Знате, одједанпут имате Његоша који се 
уклања... онда се Гаврило Принцип уклања... 
У том смислу неко покушава да тај наш савре-
мени идентитет у потпуности трансформише! 
Покушава да неки инжењеринг направи, да од 
тих свих чињеница, меморијала, да одједном ми 
више ништа не видимо и ничега се не сећамо. 
Нормално, зато ја мислим да јесте важно ис-
траживање прошлости, споменика, историје, 
истраживање перцепције кроз књижевност, 
уметност и др. Јер она показује нешто сасвим 
друго, показује нпр. да су аустроугарске власти 
срушиле Његошеву капелу, што је буквално 
дивљачки чин, да би подигли споменик!

ЛАЗАНСКИ
Генерал Мекензен је подигао споменик српским 
јунацима 1915. у Кошутњаку у Београду.

ДР МАКУЉЕВИЋ 
Имате с друге стране и одређене, како бих ре-
као, у аустроугарској перцепцији онога шта су 
они радили, конкретно врло занимљиве гесто-
ве, ја их тако видим, војничке, часне, као што је 
обележавање споменика незнаном јунаку тог 
првог гроба, онда тог споменика у Кошутњаку... 
Мислим да су они заиста били у једном доме-
ну војници, официри који су часно обављали 
своју дужност, у појединим случајевима, али 
с друге стране је већина. Пазите, Карађорђев 
споменик на Калемегдану који је откривен 1913, 
посвећен Карађорђу и који је био повезан са 
победом у Првом балканском рату, срушен је 
1915. у Београду. Карађорђе није учесник рата 
против Аустроугарске ни у једној комбинацији 
и неко очигледно руши споменик Карађорђу, 
јер вероватно иде ка династији и ка српском 
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народу. Руши се тај споменик, руши се капела 
на Ловћену, руши се споменик кнезу Милошу 
у Неготину, значи на много места ви имате то 
исто... разваљује се Двор, краде се из Двора, 
чудне ситуације са Народним музејем, библио-
теком. Невероватан је број пљачкашких похода 
који су били управо тамо где је била команда. 
Није се то дешавало негде изван пажње офи-
цира. И у том смислу мислим да постоји и тај 
часни део војничког понашања о којем не може 
да се спори, али официјелна жеља била је, заи-
ста, да се поништити српска култура.

ЛАЗАНСКИ
Госпођо Арсић, да ли култура сећања може 
бити у том контексту део неке завере против 
српске нације?

АРСИЋ
Причамо о Првом Светском рату и о жртвама 
Србије које су несумњиве и велике, али мислим 
да није добро да се постављамо као жртве. Ми 
смо победници. Били смо победници у том 
рату и мислим да негде треба да представљамо 
себе не као жртве рата, него као супериорне 
победнике и да са савезницима који су били на 
страни победника, на неки начин, примењујемо 
стратегију победника. Ми морамо супериорно 
да се осећамо.

ЛАЗАНСКИ 
Како да се супериорно осећамо кад наша држа-
ва није инсистирала код француских власти, на 
томе да... рецимо, да ли ће ове године, на стого-
дишњицу почетка Првог светског рата, испред 
тријумфалне капије промарширати чета српске 
војске. Ми то последњих година нисмо видели... 
чак су хрватске јединице биле присутне прили-
ком прославе, не знам, годишњице Нормандије, 
музеја Нормандије... српске војске нема нигде. 
Зашто се власт поставила тако дефанзивно?

АРСИЋ
Морамо њу да питамо то и мислим да је то врло 
озбиљан проблем. Извините, само да кажем, 
споменици нису толики проблем, велики је 
проблем наш ментални однос и према историји 
и према победи. Значи то супериорно осећање 

које бисмо требали да имамо, ми негде прет-
варамо у једно инфериорно осећање, прикази-
вање искључиво жртава. Жртве морају да се 
прикажу у рату, али осећање супериорности 
мора у свакој врсти представљања да постоји. 
Ево, ми ћемо сада да причамо још једно два-три 
месеца о томе и на споменике ће да серуцкају 
голубови, али наш став, наше осећање, онога 
доброг што смо у историји заиста урадили, то је 
наш основни проблем. Док се то не промени не 
вреди уопште причати о нечему што је са стране 
и што је померљиво. Јер, заправо материјални 
споменици су померљиви. Неко вам уништи 
библиотеку и ви мислите да више немате исто-
рију, или вам уништи споменик и ви мислите 
да немате више свој средњи век и свог Ђота. 
Али негде у нашој глави, у нашој свести мора 
да постоји једна свест о дубокој историји која 
сеже до тамо неких средњевековних почетака. 

ЛАЗАНСКИ
Лепо речено, Бога ми, слажем се са вама.

Поштовани гледаоци, ово је била емисија „Кул-
тура сећања“ из серијала „Рат за цивилизацију“ 
РТРС-а, овде у Андрићевом институту у Ан-
дрићграду.
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