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ВАЉЕВСКА БОЛНИЦА
Драматична епизода Првог светског рата
У првим месецима рата огроман број погинулих и рањених, аустроугарски 
злочини над цивилним становништвом, смртоносна епидемија тифуса и 
подједнак третман у лечењу сопствених и непријатељских војника, посебно 
оболелих од тифуса, остављених приликом аустроугарског повлачења из 
Ваљева, учинили су да Србија постане симбол жртве и хуманости
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СТРАДАЊЕ  И  ХУМАНИЗАМ
ВАЉЕВСКА БОЛНИЦА 1914/1915.

У великим писаним историјама појединац је 
број. Историје ратова не препознају појединца, 
означавају га као једног од бројних – најчешће: 
у тој и тој бици погинуло је толико и толико. У 
историјама револуција и историјама великих 
покрета појединац је део масе: ‹›маса је јури-
шала на Бастиљу››, ‹›маса је кренула на Зимски 
дворац››, ‹›маса је демонстрирала››.  Обичан чо-
век – појединац појављује се и као део одређе-
нијег ширег појма који означава неку врсту 
припадности: устаник, побуњеник, ратник, 
коњаник, револуционар, непријатељ, или као 
ближе одређен појам: јакобинац, бољшевик, 
комуниста... Све то, по правилу, смештено је у 
неке контексте опет назначене кроз појмове и 
појаве као што су на пример: идеологија, рат, 
рад, глад, страх, занос... У свему томе поједи-
нац је присутан као савременик, учесник и 
сведок у матици историје која га носи, претиче 
и исписује његову животну путању и судбину, 
често или најчешће и мимо његове воље или 

мимо његовог битнијег утицаја на догађаје и 
околности. Ратови су оно време у историји које 
није наклоњено човеку – појединцу. Мало тога 
зависи од њега. То је увек време људи претво-
рених у бројеве и категорије (родољуб, издај-
ник, борац, злочинац, жртва, херој, кукавица). 
Бројеви у историји сведоче, илуструју, дају сна-
гу исказу историчара, наглашавају, доказују, 
али проучавање појединачних судбина људи 
доприноси свеобухватности сагледавања, 
бољем разумевању времена, уочавању лица и 
наличја неке прошле стварности и друге стра-
не историје. Можда су управо у појединачним 
личним искуствима, емоционалним стањима, 
доживљајима тренутка или трајнијим стањима 
скривена и објашњења одређених поступака 
личности које историја без дубинског раш-
члањивања и разумевања уме често олако да 
сврстава, проглашава, прозива, па и осуђује. 
Мотиви поступака личности историчару го-
тово по правилу остају далеки и тешко доку-



3

чиви, истраживачки неухватљиви или теш-
ко уочљиви. Истраживачким завиривањем у 
неки прошли унутрашњи свет малог човека и 
његову судбину, када је то и где је то могуће, 
историјско време се пробија у свој својој це-
ловитости. 

Ваљевска болница 1914/1915. је једна од најдра-
матичнијих епизода Првог светског рата, 
недовољно истражена па тиме и недовољно 
позната, али ипак позната у мери да се могу 
сагледати размере страдања и димензије ху-
маности у исто време. Ако бисмо покушали 
и на нивоу историјске чињенице и на нивоу 
симболичког значења најсажетије да упутимо 
у то шта је Ваљевска болница 1914/1915. године, 
онда нема сумње да не бисмо  погрешили ако 
бисмo употребили управо појмове страдање и 
хуманост. Стравичне размере трагедије која је 
у јесен 1914. и првих месеци 1915. године услед 
пегавог тифуса захватила део Србије а посебно 
Ваљево, и пожртвованост лекара и медицин-
ског особља – две су димензије које несумњиво 
продубљују слику Србије у Првом светском 
рату. За данашњег савременика то је једна од 
потресних прича о судбинама људи у Првом 
светском рату. За историчара реч је о једном од 
историјских феномена који заслужује посебну 
пажњу. Као сведочанство времена могу да по-
служе последње речи лекара Живана Влајића 
забележене у његовом ратном дневнику: ”Ма-
лаксао сам...легао бих, али како да легнем, када 
су толико очију упртих у мене... сваки тражећи 
моју помоћ! Морам њима помоћи, а мени како 
Бог да!”1  

***

Изучавајући узроке појаве епидемије пегавог 
тифуса у Србији за време Првог светског рата, 
др Владимир Станојевић писао је у часопису 
‹›Ратник›› 1922. године а потом и 1926. објавио 
и у књизи ‹›Историја српског војног санитета. 
Наше ратно санитетско искуство››, да је прили-

1  В. Станојевић, Историја српског војног санитета. Наше 
ратно санитетско искуство, (приредили: М. Јовано-
вић, М. Перишић), Војноиздавачки и новински центар, 
Београд 1992.

ком одступања српске војске са Дрине и Саве 
непосредна позадина изгледала као кошница 
у којој је врио најразличитији свет у коме су 
се измешале избеглице и заробљеници, војска, 
жене и деца, избегличка кола и коморе међу-
собно закрчени, помешан врисак преплашене 
деце са запомагањем и плачем слабих жена 
које су напуштале своја огњишта без мужева 
и са нејаком децом бежале у непозната места 
и неизвесност. Ова суморна слика можда је и 
најприближнија оној која је обавијала Ваљево 
у јесен 1914, испуњена догађајима који су се по 
својим стравичним последицама пренели и у 
1915. годину, негде до пролећа.2 По његовим 
речима напуштао је своје куће и селио се један 
од најнасељенијих крајева као што је Посаво-
Подриње и то у најгорим хигијенским при-
ликама. Ту слику употпуњавају описи стања: 
збијање и густо становање избеглих маса по 
тескобним и затвореним зимским просто-
ријама, немаштина, полуглад, нечистоћа и за-
пуштеност одела, рубља и тела, запат вашију, 
прекомерна душевна и физичка напрезања, 
брзина и важност са којима су се одигравали и 
развијали догађаји, бекство свега живог испред 
злочина, страх, општа паника.3 Томе треба 
придодати и неколико историјских чињеница 
битних ради контекста. Ваљево је, као најбли-
же фронту дугом око двеста километара, током 
три удара аустроугарске војске у периоду од 
августа до новембра/децембра 1914. године, 
било не само седиште Врховне команде српске 
војске, већ и главни оперативни санитетски 
центар за збрињавање рањених и оболелих. 
Кретања становништва у разним правцима 
– избеглице испред аустроугарских злочина, 
рањеници са фронта који су обележили велики 
судари српске и аустроугарске војске на Церу, 
Текеришу, Јадру, Гучеву, Борањи, Јагодњи, 
Мачковом камену и у Колубарској бици и при-
лив мобилисаних за попуњавање јединица, 
који су из разних крајева Србије на путу ка 
фронту пристизали у Ваљево, при чему због 
малог броја лекара није било издвајања болес-
2  В. Станојевић, Епидемија пегавог  тифуса у нашој војсци 

1914-1918, у: нав. д. 337. 

3  Исто.
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них од здравих пре него што би трупе кренуле 
на фронт – утицали су да се у граду са мање од 
десет хиљада становника у кратком периоду, 
по извесним недовољно прецизним подацима,  
концентрише око сто хиљада људи. Међу њима 
је био велики број заробљених аустроугарских 
војника а, после контраофанзиве српске војске 
у Колубарској бици и поновног уласка у Ваље-
во, и око четири хиљаде аустроугарских обо-
лелих војника које је њихова команда, одвла-
чећи само рањене али не и оболеле, посебно 
заражене пегавим тифусом, оставила у Ваљеву 
и препустила их судбини. У таквим условима 
ширење пегавог тифуса било је неизбежно. 
Мали број лекара и болничара са недовољно 
санитетског материјала започео је борбу за жи-
воте људи у условима у којима је читав град 
постао болница. Све зграде које су могле да 
буду стављене у функцију смештаја и лечења 
оболелих и рањених (школе, ресторани, хоте-
ли, магацини, приватне куће) претворене су у 
болнице. Само у једном дану у Ваљеву је било 
око 8000 рањеника а располагало се са око 2500 
болесничких постеља. Многобројни рањеници 
и оболели лежали су на поду, на сламњачама 
и сену са или без покривача. Лако рањени су 
закрчили ваљевске улице и прикупљали се око 
завојишта ради превијања а у подне и увече 
око казана док су тешко рањени чекали да буду 
прегледани, боље смештени или евакуисани 
у позадину, што је такође било отежано јер 
се железницом Ваљево – Младеновац, услед 
оскудице возног парка, евакуација није могла 
извршити сходно потребама.

У Ваљеву је тих месеци радило свега 26 лекара 
који су рањенике класификовали по тежини 
рана, указивали им прву хируршку помоћ, вр-
шили хитне хируршке операције и борили се 
са из дана у дан увећаваним бројем оболелих 
од пегавог тифуса.4 Српски лекари заједно са 
аустроугарским заробљеним лекарима и лека-

4  Л. Генчић, Зашто је дошло до епидемија и помора у нашој 
војсци и народу за време ратова 1912-1918, у: В. Станоје-
вић, Историја српског војног санитета. Наше ратно 
санитетско искуство, (приредили: М. Јовановић, М. 
Перишић), Војноиздавачки и новински центар, Београд 
1992, 778. 

рима из страних медицинских мисија лечили 
су српске војнике, цивилно становништво и 
аустроугарске војнике оболеле од пегавог ти-
фуса, које је њихова команда приликом по-
влачења оставила у Ваљеву. Међу лекарима 
било је хирурга, али не и епидемиолога који 
би се супротставили пегавом тифусу у време 
када још није постојала вакцина за ту опаку 
болест.5 Српска влада суочена са несагледивим 
тешкоћама, почетком новембра, посредством 
стране штампе позвала је стране лекаре и бол-
ничаре и у Ваљево у хуману мисију наредних 
месеци, уз већ присутног холандског лекара 
Аријуса ван Тинховена са групом болничарки, 
пристигле су медицинске мисије из Шкотске, 
Енглеске, Русије, Америке, Француске, Бел-
гије. Епидемија која је свој врхунац у Ваљеву 
достигла у периоду од децембра 1914. до мар-
та 1915. године однела је око 7000 живота, а 
по сведочењима савременика у Ваљеву је у 
једном периоду дневно умирало и до стоти-
ну људи.6 На оболеле је додатно психолошки 
страшно деловала чињеница да је смртност 
лекара и медицинског особља била висока. 
Хроника смрти лекара у Ваљевској болници 
само у периоду јануар/фебруар 1915. изгледа 
застрашујуће: 14. јануара умро је Феликс Мен-
хард из Галиције, 19. јануара Хранислав Јоцић 
(на Убу), 21. јануара Јосиф Ковач из Сегедина 
и Алојз Фридрих Плекл из Беча, 23. јануара 
Павле Војтех, 24. јануара Драгиња Бабић, 28. 
јануара Алберт Самуел Кук из Америке, 29. 
јануара Вацлав Милота из Чешке, 31. јануара 
Ђорђе Дада, 6. фебруара Селимир Ђорђевић, 
управник ваљевске болнице, 13. фебруара Ду-
шан Поморишац, 25. фебруара Гавра Барак, 27. 

5  Вакцина је откривена 1928. године.

6  Аријус ван Тинховен, Страхоте рата у Србији. Дневник 
ратног хирурга 1915, Београд 2005; К. Тодоровић, Успо-
мене на епидемију пегавца из 1914-1915. године, Зборник 
оснивачке скупштине Југословенског друштва за исто-
рију медицине, фармације и ветерине, Београд 1957; Д. 
Лазаревић, Српски санитет у условима епидемије пегавог 
тифуса у ваљевском крају 1914. и 1915. године, у: Ваљево 
1914-1918, Ваљево 2000, 105.
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фебруара Душан Радовић.7 Од наведених – Ба-
рак, Ковач, Менхард, Милота и Плекл били су 
заробљени аустроугарски војни лекари.

По завршетку Првог светског рата у Српском 
лекарском друштву анализиран је рад и ор-
ганизација српског војног санитета у бал-
канским и Првом светском рату. Несумњиво 
је да су дубљи узроци били у неспремности 
Србије за толике ратне године и тако исцр-
пљујуће ратове. Готово да не постоји држава 
која је ушла у рат са тако малим бројим лека-
ра и санитетског особља. На почетку Првог 
светског рата Србија је, по подацима Српског 
лекарског друштва, имала свега 595 лекара и 
213 медицинара односно болничарки.8 Од тог 
броја 390 лекара је било на бојишту и 205 у 
позадини. Цело медицинско особље бројало је 
808 лица9, а Србија је од августа 1914. до августа 
1915. године мобилисала нешто више од 700 
хиљада људи, од чега је, по извесним процена-
ма, тек нешто око 200 хиљада било обучено за 
рат у тада савременим условима. Од укупног 
броја лекара било је 27 жена. Осим тога, ср-
пски војни санитет је на почетку рата посебно 
оптерећивао недостатак лекова и санитетског 
материјала. Један део санитетског материјала је 
већ на почетку рата послат црногорској војсци, 
а битнија помоћ са стране је била искључена 
јер је свако од савезника материјал чувао за 
себе. Упоредне анализе са другим државама 
уверљиво говоре о неспремности Србије за ис-
црпљујући рат. Док је у Француској, Немачкој, 
Русији и Аустругарској било по три, а негде и 
по шест лекара у пуку војске, у српској војсци 
је један лекар долазио на два а понегде и на 
три пука. У историји српске војске и српског 
војног санитета остао је забележен један нега-
тиван пример односа према формирању војног 
лекарског кадра. Наиме, на реферат начелника 
Санитетског одељења др Мике Марковића о 

7  В. Суботић, Погинули и умрли лекари и медицинари у 
ратовима 1912-1919, Српско лекарско друштво, Београд 
1919. 

8  В. Станојевић, Позадинске санитетске установе на Со-
лунском фронту, Војносанитетски преглед I (1959), 85-86.

9  Исто.

потреби хитног образовања домаћег војног 
лекарског кадра 1886. године, тадашњи војни 
министар Ђуро Хорватовић је одговорио да 
‘’има кудикамо пречих потреба за војску но 
што је образовање војних лекара’’.10 Последице 
таквог односа наступиле су у каснијим рато-
вима доводећи у питање биолошки опстанак 
народа.

Ваљевска болница 1914/1915. као феномен за-
служује да буде детаљније проучена. Постоји 
више нивоа који се историчару намећу као теме 
за размишљање. Осим страдања и хуманости 
у исто време, реч је и о идентичним судбина-
ма великог броја војника и официра међусоб-
но супротстављених непријатељских војски, 
затим ту је међународна димензија, односно 
ангажовање великог броја страних медицин-
ских мисија и појединаца који су руководећи 
се етичким начелима добровољно изложили 
себе животним опасностима а неки од њих 
и дали живот. Оно што је, несумњиво, веома 
битно истаћи је да Ваљевска болница 1914/1915. 
пружа тачну слику шта је Србија била тада. У 
Ваљевској болници са подједнако пожртво-
ваности равноправно су лечени аустроугар-
ски војници заједно са српским војницима и 
цивилним становништвом. У години када се 
свуда у свету обележава стогодишњица Првог 
светског рата, с времена на време чују се гла-
сови да стогодишњица Првог светског рата 
треба да протекне у знаку помирења држава 
и народа који су ратовали. За историчара та 
категорија не постоји, јер он се бави утврђи-
вањем историјских чињеница и истинољуби-
вим тумачењима. Ипак, зар Ваљевска болница 
1914/1915. године није пример да је Србија тада, 
већ на почетку рата, прихватајући и лечећи 
аустроугарске војнике подједнако са српским, 
демонстрирала хуманост и помирење.

Аутор текста: Др Мирослав Перишић

10  В. Станојевић, Историја српског војног санитета. Наше 
ратно санитетско искуство, (приредили: М. Јовано-
вић, М. Перишић), Војноиздавачки и новински центар, 
Београд 1992. 
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ЕПИДЕМИЈА ПЕГАВОГ ТИФУСА У СРБИЈИ 1914/1915.
Велики рат, агресори и нападнути, савезни-
ци, мисионари, мала Србија, сви заједно су на 
почетку двадесетог века допринели мењању 
историје и односа који су до тада постојали и 
значили на европском тлу. Тада је Европа, по 
оцени многих историчара, поткопала сопст-
вене темеље.

Историја говори о поводу и узроку Првог свет-
ског рата, записује и анализира чињенице, 
пише о епопеји, голготи, страдању и колек-
тивном проблему ратовања.  Бављење колек-
тивним, глобалним, упоредним односима на 
историјској сцени што је неминовност исто-
рије као науке, некада остави мало простора за 
личне драме актера и учесника  великог рата. 
Без обзира да ли се ради о војнику агресорске 
војске, нападнутима или онима који помажу, 
сваки појединац у таквим ратним страдањима 
има своју личну драму.

Историја сагледана кроз психологију тренутка 
или међународних односа јесте стратешка, али 
психологија појединца и обичан људски живот 
и судбина малог човека из чега произилази и 
психологија колектива и психологија и инте-
ракција људи у ширем географском оквиру, 
пре свега европском су и те како значајни. Ин-
тензивна интеракција људи ослобођена пред-
расуда одвијала се на простору Србије.

Положај и улога жене у друштву почетком два-
десетог века, нарочито у медицини није био 
завидан. Улога др Елси Инглис је и у сопстве-
ној средини била еманципаторска, јер су жене 
Шкотских болница  у Србију поред санитет-
ског материјала и лекова  донеле идеју о само-
сталности жене, идеју о потреби образовања 
и значају жене у друштвеном животу. Томе 
су доприносиле и образоване жене у Србији: 
сликарка Надежда Петровић, болничарка-до-
бровољац и др Драгиња Бабић, лекар. Њихово 
присуство у ратним болницама је прихваћено 
са благонаклоношћу и без предрасуда. Српски 
војник, рањеник, болесник, је са љубављу и 

поштовањем прихватио улогу жене лекара, 
жене болничарке. 

Свака мисија је имала свој задатак, план рада 
и улогу у решавању здравствених прилика у 
Србији. Мисија британског војног санитета на 
челу са пуковником др Вилијамом Хантером са 
још 30 лекара имала је само један задатак, да за-
устави епидемију пегавог тифуса. Мере које су 
предузете  крајем јуна 1915. године зауставиле 
су епидемију. Део ове британске мисије био је и 
др Стамерс који је винско буре искористио да 
направи дезинфекционо буре, за дезинфекцију 
одеће – тзв. «српско буре».

Вилијам Хантер у својој књизи о епидемији 
тифуса у Србији 1915. цитирајући наредбу ау-
строугарског официра: „Против српског наро-
да има се наступити без осећаја хуманости и 
племенитости“, закључује да  то није био рат 
против Србије, већ казна и њена егзекуција.

Холандски хирург др Аријус ван Тинховен, 
добровољац, хирург Ваљевске болнице, пише 
о Србима „(...) то није народ дивљака и злочи-
наца, каквим је аустријска штампа увек поку-
шавала да га прикаже, већ је то народ једно-
ставних земљордника којима је највећа жеља 
да буду остављени на миру. Такође то је народ 
са идеалима...“  Др Тинховен се разбољева  од 
пегавог тифуса, на сопствени захтев лечи га 
српски лекар др Селимир Ђорђевић. Он бива 
излечен, а на жалост убрзо умире др Селимир 
Ђорђевић.

Међу првима др Аријус ван Тинховен пише  о 
томе да су аустријски војници у Србију унели 
пегавац. Своје фотографије масовних злочина 
од стране Аустроугара у Мачви уступио је др 
Арчибалду Рајсу, професору криминологије 
Универзитета у Лозани.

Др Арчибалд Рајс записује „Аустро-Угарска је 
напала Србију, исцрпљену од три узастопна 
рата. Србија нема више ништа да би негова-
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ла своје рањенике. Место асептичног памука, 
ране се покривају куваном сламом. Ове рање-
нике преносе у болнице, где ће на њима из-
вршити операције без успављивања, јер нема 
средстава за анестезију. Ћутећи, спроводници 
кола, мобилисани сељаци трећег позива, прате 
свој болни товар. Они пуше цигарету и њихов 
озбиљни поглед изражава да разумеју трагич-
ни удес свога народа, - удес који хоће да сло-
бода српског народа буде искупљена најтежим 
жртвама које човек може да поднесе“.

Др Лудвик Хиршфелд са супругом  др Хане 
Хиршфелд су као добровољци дошли у Ваље-
во. Сагледавши сиромаштво, одсуство сваке 
апаратуре и оскудност лабораторије и опре-
ме др Хиршфелд је одлучио да одржи низ 
предавања о епидемиологији пегавог тифуса, 
начину спречавања ширења епидемије и ује-
дини стручну свест и пробуди напор српских  
лекара.

Велики рат је променио демографску слику 
Србије. Велики рат је допринео  томе да свет 
више није био исти. Рат који је донео смрт ми-
лиона људи, патњу, разарање, страдање сваке 
врсте. Рат који је изнедрио добро као што су 
саосећајност, емпатија, самопрегор, пожртво-
ваност, пре свега хуманост. Рат који је показао 
сву издржљивост српског војника, скромност, 
оданост, упорност, национални и лични ро-
мантизам, хуманост, универзалну љубав и 
осећај за правду.

Припаднице Шкотске болнице описују српске 
војнике као људе којима је страна свака ма-
лициозност и мржња, као људе високих мо-
ралних норми у односу на заробљеног непри-
јатеља, као људе који знају да живе и знају да 
умру.

Српски војник, цивили, жене и деца, лекари, 
мисионари разних занимања, војници других 
војски су на згаришту европских вредности, а 
на тлу Србије имали сопствену драму.

Неки од учесника Великог рата, нарочито 
лекари и болничарке, мисија Русије,  Велике 

Британије, Француске, Белгије, Холандије, 
Болница жена Шкотске, Црвеног крста Аме-
рике,  Канаде, Грчке, Данске, Војног саните-
та Србије, домаћих цивилних лекара су као 
сведоци људских драма у својим сећањима 
записивали шта се одигравало иза ратишта у 
болесничким собама, операционим салама и 
у тренуцима опоравка.

Посебне околности  су довеле до тога да се у 
тренуцима највећег ратног страдања у Првом 
светском рату појави епидемија пегавог тифуса 
и доведе до незапамћеног разбољевања и уми-
рања војника и цивилног становништва. Пега-
ви тифус, зараза коју преноси  невидљиви не-
пријатељ – бела ваш, је у својим епидемијским 
размерама довео до страдања огромног броја 
људи. Том приликом су сви учесници на стра-
тишту показали сву могућу самопрегорност, 
посвећеност дужности, хуманост и саможр-
твовање за човека, за наднационално.  

Пегави тифус или пегавац је опасна и тешка 
болест, јавља се у виду великих и тешких епи-
демија, зими и с пролећа и то нарочито у ван-
редним приликама, ратовима, земљотресима, 
поплавама. 

Пегави тифус изазива рикеција коју преноси 
бела ваш. Рикеција се једино налази у вашима 
и човеку. У вашима у желудачном епителу, а 
код човека у ендотелу крвних судова – прека-
пилара. Без ваши и вашљивости нема пегавца. 
Ваш убодом болесног човека уноси рикецију у 
себе, а  избацује је сопственим изметом. Кроз 
разгребана места од чешања се уноси рикеција 
у организам човека. Рикеција је на прелазу из-
међу вируса и  бактерија  (Rickettsia Prowazeki). 
Овај опасни микроорганизам је и научну ра-
дозналост двојице лекара који су се бавили 
његовим испитивањем и по којима носи име, 
казнио смрћу.

Пегави тифус има свој клинички ток. Прва 
фаза је инкубациона која траје 6 до 8 дана, а 
2 до 3 дана пред почетак болести пацијент је 
већ заразан. Друга која наступа нагло је  фаза 
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високе температуре, малаксалости, главобоље, 
болова у мишићима и зглобовима, крстима и 
листовима, фотофобија, депресија, сува уста, 
црвено и болно ждрело и менингоенцефали-
тични симптоми. Трећа фаза болести је ти-
фозна, коју карактерише оспа и погоршање 
психичких функција, дезоријентација у про-
стору, времену и према људима, халуцинације 
и агресивност. Четврта фаза је, уколико до ње 
дође, реконвалесценција са падом телесне тем-
пературе и буђење из тешког сна. Комплика-
ције болести су гангрена на периферији руку, 
ногу, носа, ушију, гениталија, упала срчаног 
мишића, упала плућа, упала можданих овој-
ница и мозга, гнојна упала пљувачних жлезда.

Епидемија тифуса добија своје епидемијске 
карактеристике већ у децембру 1914. године 
да би свој максимум достигла од јануара до 
марта 1915. године. Руска мисија и поједин-
ци су дошли у Србију већ августа 1914.године. 
Једна од прво пристиглих болничарки била 
је Швајцаркиња Катарине Штурценегер која 
је по сопственом осећању правде допутовала 
у Србију. И она је, као и низ других сведока, 
описала натприродно српско херојство и ху-
манизам српских  лекара и болничарки који  
пружају помоћ свима без разлике. 

Српски војни санитет са добрим хирурзима 
и интернистима је био значајно ослабљен у 
балканским ратовима. Српска медицина није 
имала добро развијену превентивну медицину, 
а о епидемиологији није поседовала довољ-
на знања. О открићима др Nicollе и његових 
сарадника из 1909. године није била инфор-

мисана. Вакцина против пегвог тифуса у то 
време није ни постојала, откривена је тек 1928. 
године.  Како је епидемија тифуса напредо-
вала, српска држава у фебруару 1915. године 
медијским и дипломатским путем, тражи 
помоћ. Било је већ упадљиво да страдање у 
епидемији и стање на ратишту могу утицати 
на исход рата. Првих дана фебруара помоћ је 
почела да стиже у Србију. Наравно, то ни мало 
не умањује смисао и значај те помоћи, нарочи-
то када се она одигравала на самом ратишту, 
тамо где су људи имали име, емоцију, навику, 
потребу.

Аустроугарска војска  повлачећи се преко Дри-
не повела  је своју војску и своје рањенике, а у 
Ваљеву је оставила више од 3000 својих војни-
ка који су оболели од тифуса. Мешање српских 
војника, цивила и избеглица са оболелима се 
није могло избећи. Епидемија је почела већ 
децембра 1914. године. 

Цела Србија је била под опсадом пегавог тифу-
са: Београд, Младеновац, Крагујевац, Ниш и 
други делови Србије. У целој Србији од тифуса 
оболело је око 500 до 600 000 људи, умрло их је 
око 135 000, од тога око 30 000 војника. 

Епицентар заразе и драме био је град Ваљево, 
град болница. Тада се град Ваљево са својих 
око 10 000 становника  нашао у ситуацији да 
прихвати 100 000 војника, рањеника, болес-
ника, избеглица. Епидемија 1914-1915. године 
ушла је у историју као велика и тешка где се 
смртност кретала и до 50 посто, а у Ваљеву и 
до 90 посто. У самом Ваљеву умрло је око 3500 
војника и око 4000 цивила.

Амерички новинар Џон Рид који је био сведок 
мексичке, шпанске и Октобарске револуције, 
обилазећи Србију у време епидемије,  написао 
је „(...) ако је Србија земља смрти, Ваљево је 
њена престоница...“ и „(...) стотине на самрти, 
у делиријуму, у блату на улицама, услед недо-
статка болница...“.

Антиципирајући долазак Првог светског рата 
Ваљево је припремило  11  државних зграда са 
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око 2200 кревета као потенцијалне болнице. 
Близина фронта, велика страдања, а нарочито 
епидемија условили су да је у периоду епиде-
мије  цео град био претворен у болницу. Све 
зграде, болнице, школе, кафане, куће, све што 
је имало кров претворено је у болницу. Умрли 
нису могли бити редовно сахрањивани, одла-
гани су у помоћне зграде, ковчези више нису 
прављени. На заједничком гробљу на Баиру, 
скоро у центру града сахрањивани су сви – 
и Срби и Аустроугари, мисионари, цивили, 
погинули, умрли од тифуса. Сви без разлике.

У Ваљеву је општа пометња, умиру лекари и 
болничари, због недостатка стручне радне сна-
ге  помажу и заробљеници, језичка баријера 
отежава и онако тешку ситуацију. У јеку епи-
демије у Ваљеву је умрло 26 лекара. Умро је  
21 домаћи и 5 страних лекара који су заједно 
радили помажући људима. 

Ваљевска болница јесте један велики исто-
ријски пример хуманости и човекољубља.

ЛИТЕРАТУРА:

Крипнер, М. Жене у рату, Србија 1915-1918, Београд: 
Народна књига, 1986.

Антић, В. Стране војне и добротворне медицинске ми-
сије у Србији 1914-1915. године.

Лазаревић, Д. Ваљевска болница 1914-15 године, Народ-
ни музеј, 1990.

Хиршфелд, Л. Историја једног живота,Београд,1962.

Тодоровић, К. Акутне инфективне болести, Медицин-
ска књига, Загреб,1981.

Штурценегер, К. Србија у Европском рату 1914-1915. 

Чеканац, Р. Историјски осврт на епидемију пегавца 
1914-1915. године у Србији

Лазаревић, Д. Епидемија пегавог тифуса у ваљевском 
крају 1914. и 1915. године, Гласило СЛД подружнице 
Зајечар, 2002, вол.27, бр. 1-4.

Рид, Џ. Рат у Србији1915. Цетиње: Обод, 1975.

(Аутор је лекар Ваљевске болнице 1914. године и члан 
Српског лекарског друштва – подружница Ваљево) 

Аутор текста: Др Зоран  Јокић 



10

СТРАХОТЕ РАТА У СРБИЈИ.  
ДНЕВНИК РАТНОГ ХИРУРГА 1915.
Холандски хирург Аријус ван Тинховен био 
је у Србији први пут током балканских рато-
ва, да би се у лето 1914. поново нашао у сре-
дишту ратних збивања као лекар и као члан 
међународне комисије за истраживање ратних 
злочина, које су аустругарске трупе почини-
ле над цивилним становништвом. Заједно са 
својим колегама лекарима и болничаркама, 
које је из Холандије довео у Србију у хуману 
мисију током 1914. и 1915. године, ангажовао 
се на лечењу рањеника и оболелих у ваљевској 
болници у којој је био руководилац одељења 
за хирургију. Његов изузетан допринос био је 
и у упознавању европске и светске јавности са 
догађајима у Србији. Свој ратни дневник под 
називом Страхоте рата у Србији. Дневник 
ратног хирурга 1915. објавио је 1915. године.  

***

(...) Почели су да притичу рањеници, у великим 
транспортима који су најчешће стизали увече 
и ноћу; једном чак осам стотина истовреме-
но. Најпре су их спуштали на сено у великим 
магацинима, сироте људе, неке на умору, друге 
већ мртве, сабијене на гомиле, јадно, као стоку. 
Затим су их распоређивали у разне болнице 
и амбуланте; болесне одвојено, рањене према 
врсти повреда, колико је то било могуће. Три 
санитетска воза непрестано су развозила оне 
који су уопште били у стању да се транспор-
тују...

 (Аријус ван Тинховен, Страхоте рата у Ср-
бији. Дневник ратног хирурга 1915, Београд 
2005, 13-14.)

***

(...) А са новом годином над ову напаћену зе-
мљу надвила се нова несрећа. Број оболелих 
од тифуса у Ваљеву растао је све више. Пета 
касарна, смештена мало изван града на лепом 
брежуљку на коме су раније смештани интерни 

болесници, војници који су патили од реуме, од 
запаљења плућа, или дизентерије, морала је у 
потпуности да буде преуређена за тифусаре. 
И пегавац је почео да односи своје жртве.

Због правилног сагледавања узрока и последица 
морам мало да се вратим уназад. Пре великог 
упада Аустријанаца у новембру здравстве-
но стање читавог српског народа, а и његове 
војске, било је одлично. Додуше, већ у августу и 
септембру један део људи са северозапада про-
патио је због аустријске инвазије, и тада их 
је већ доста избегло у слободно Ваљево, али је 
градска управа у приличној мери могла да при-
времено помогне тим избеглицама које ништа 
нису поседовале сем оног што су понеле са со-
бом.

Међутим, у новембру су аустријске трупе 
извршиле пробој и српска војска је морала да 
напусти Ваљево и многа друга места. Тиме је 
чемерна поворка грађана који су бежали испред 
војске постајала све већа и већа, а путеви које 
су морали да пређу постајали су бескрајно дуги. 
Изгладнели мученици кретали су се даноноћно 
и падали су од исцрпљености. Колико је само 
деце умрло на овој голготи. Родитељи би иско-
пали малу раку и крстом од гранчица означи-
ли гроб свог љубимчета. Видео сам стотине 
и стотине таквих једноставних крстова од 
гранчица, толико многобројних оптужби про-
тив ужаса рата. Никога, дакле, неће чудити 
што је трпело здравствено стање тих хор-
ди јадних избеглица. Трбушни тифус и febris 
recurrens неумитно су избијали међу овим си-
ротим светом без предаха гоњеним тамо-амо.

Почетком децембра српска војска се опоравила 
након што су пристигле нове залихе муниције. 
Отпочели су своје јуначке офанзиве и успело 
им је да Аустријанце уз стравичне губитке 
поново истерају из земље. Сувише лако, због 
изнурености и изгладнелости непријатељске 
војске. Тако су Срби заробили хиљаде војника; 
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хиљаде болесних и рањених Аустријанаца је 
остављено, већина у очајном стању. Те војнике, 
прекривене вашкама, који су у својим унифор-
мама лежали унаоколо запуштени, пегавац 
је лако косио. Епидемија се ширила узнемира-
вајуће брзо. Чак и међу заробљеницима. То смо 
убрзо осетили у Ваљеву и околини, где су поврх 
свега толике изнурене избеглице потражиле 
смештај у напуштеним кућама, постајући 
лак плен те опаке болести. По улицама, у опу-
стошеним становима, свуда су лежали здрави, 
болесни, мртви, трагично препуштени себи. У 
болници на брду лежало је сабијено њих 1200, 
од којих је дневно умирало шездесеторо. Крај 
наше болнице била је велика гостионица. Кроз 
полупане прозоре видео сам како врви од људи. 
Ујутру је у просеку било пет лешева. Тада бих 
слао људе да их однесу. Носили су их у капелу, 
поп их је благосиљао и без сандука су их уто-
варивали на кола и сахрањивали. Смртност и 
исрпљеност деце била је застрашујућа.

Кад су Срби поново ушли у град, он је био пун 
болесних и рањених Аустријанаца. Осим тога 
било је на хиљаде заробљених. Почели су да ева-
куишу део тих људи и да их распоређују по дру-
гим местима. Али, вероватно да је међу њима 
већ било инфицираних који су на све стране 
раширили пегави тифус...

(Аријус ван Тинховен, Страхоте рата у Ср-
бији. Дневник ратног хирурга 1915, Београд 
2005, 84-86.)

***

(...) Помоћ тих тешких дана сналажења у том 
измрцвареном граду била је, заправо, крајње 
недостатна. У прво време у Ваљеву је лежало 
четири хиљаде аустријских рањеника. Али, 
аустријско особље које је остало са њима није 
се састојало од професионалних болничара или 
санитараца као код нас – били су то већином 
пешадинци, међу којима је било типова са дна 
друштвене лествице. Затим, дневно нам је 
долазило четрдесетак заробљеника из војног 
логора да нам помаже око чишћења.

Међу тим радницима био је неки Франц Холен 
који је остављао тако симпатичан утисак 
да сам замолио да се трајно прими на рад у 
болници. То нажалост није дуго потрајало; 
после десет дана добио је дизентерију. И без 
обзира на најбољу негу, због које се болничар 
Хенкен до краја жртвовао дозвољавајући чак 
да пацијент лежи у његовом собичку, у његовом 
кревету, није му било лека. Последњих сати 
свог живота много је плакао и захваљивао се за 
све што смо урадили за њега. Уздисао је: ‘’Одох 
сад и ја у ону велику раку’’. Јер, видео је једном 
како се мртви, често по три стотине њих, 
бацају у раку на гомилу. Обећали смо му, међу-
тим, часну сахрану и то га је смирило. Наше 
особље га је лично сахранило самог, у ковчегу. 
Међутим, није то ишло тек тако. Франц је 
лежао у свом ковчегу у малој мртвачници, али 

кад су ујутро дошла кола по двадесетак других 
лешева, болнички ‘’економ’’ је извадио Франца 
из ковчега и ставио га са осталима на кола. 
Дакле, кад је дошло време да га сахранимо, сан-
дук је био празан. Хенкен, који га је тако верно 
пазио, био је изван себе, јер му је обећао часну 
сахрану. Међутим, економ Гајић је тврдио да 
појединачно сахрањивање у ковчегу није могуће 
и да би га на гробљу опет извадили. Хенкену је 
прекипело. Најпре је добро издеветао економа а 
онда је потрчао ка гробљу где Франца још нису 
били спустили у раку. Затим се вратио како 
би са још шесторицом однео на гробље празан 
ковчег и напокон испунио дато обећање. Тај 
добри болничар одржао је и погребни говор ... 
на холандском!
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  (Аријус ван Тинховен, Страхоте рата у Ср-
бији. Дневник ратног хирурга 1915, Београд 
2005, 80-81.)

***

(...) Мало по мало, од свих лекара у Ваљеву, само 
је петоро било здраво. Тада, 29. јануара, почео 
сам и ја да се осећам лоше. Мислио сам да сам 
се прехладио. Али, температура је нагло расла 
и ускоро сам схватио да је дошао ред и на мене. 
Спавао сам у једном бочном ходнику болнице 
како би се спречила зараза. Имао сам пегави 
тифус. Сестра Де Хроте се сместа преселила 
код мене како би могла да ме негује. Преостала 
тридесет и три хируршка пацијента морао 
сам да препустим аустријским санитарцима 
и двојици заробљених учитеља који су у међув-
ремену срећом стекли мало праксе у превијању. 
Доктора једноставно више није било.

Лежао сам, дакле, у својој лепој, великој, сунча-
ној соби, а сестра Де Хроте ми је уз потпуно 
самопожртвовање пружала оно најбоље што 
приврженост и дугогодишње искуство болни-
чарке могу да пруже. Кад више нико није хтео 
да се прихвати прања из страха од тифуса, 
она је лично прилазила кади и узимала ствар 
у своје руке. Мој слуга Миливоје чинио је шта 
је могао, и кад би сестра Де Хроте ноћу била 
будна , ни он није хтео да оде на спавање већ би 
стављао кафу за њу и сваки час предлагао да 
он преузме стражу, јер сестра треба да спава.

И сестра Вестерхоф је оболела од тифуса, се-
стра Ван дер Маден такође. Лежале су у соби 
за рентген. Тамо су однели и Даса. Хенкен се 
пуном снагом и свим срцем предао бризи и нези 
својих болесних другова. Нажалост, као што 
знате, тај добри човек је убрзо по повратку у 
Хаг умро од пегавог тифуса. Од нашег холанд-
ског клуба, који је изгледао као чудом спасен, он 
је ипак био жртва. Нас је све дубоко потресла 
трагична судбина нашег драгог, пожртвованог, 
увек добро расположеног пријатеља.

Шеснаест дана био сам смртно болестан. Се-
дамнаестог фебруара више нисам имао темпе-

ратуру. Скоро да нисам могао да поверујем. А 
доктор Ђорђевић који ме је тако изврсно лечио 
до тринаестог дана убрзо је умро од тифуса...

  (Аријус ван Тинховен, Страхоте рата у Ср-
бији. Дневник ратног хирурга 1915, Београд 
2005, 92-94.)

***

(...) Али све то време је сестра Де Хроте на моје 
распитивање за разне познанике и пријатеље 
прећуткивала да их је толико много умрло. 
Сазнао сам то тек кад сам прездравио. По-
четком јануара била су стигла два америчка 
доктора из оне велике америчке амбуланте са 
тридесет лекара који су се досађивали у Па-
ризу. Њих тридесеторо било је распоређено 
на ... двеста четрдесет пацијената. У Паризу 
су срели српског изасланика ожењеног Амери-
канком и он им је испричао о невољи у својој 
земљи. Потом су заједно дошли у Ваљево. Кук, 
полицијски лекар из Њујорка, који није имао 
много везе са хирургијом, радио је у гимазијској 
болници, али је наш болничар Дас увек ишао 
с њим да превија. Други је био Кукингем, два-
десетпетогодишњи младић. Јели су с нама за 
столом, много симпатични момци. Али, Ку-
кингем се разболео већ два дана по доласку. И 
Кук, прави весељак који нас је забављао својим 
америчким песмицама и црначким плесови-
ма, добио је пегави тифус и само четири дана 
касније је умро.

Четрнаест лекара умрло је у Ваљеву за десет 
дана. Колеге са којима смо се редовно дружили 
и сарађивали, као она српска лекарка која је 
мојим пацијентима давала наркозу код теш-
ких операција... Сви они, сви, када сам питао 
за њих – умрли, умрли. Свих се сећам са сетом. 
Посебно двојице Хрвата, Ковреча и Милоте. 
На једној фотографији види се њихова сахра-
на. Затим госпођица Бабић и колега Војтех и 
пријатељ Кук...

    (Аријус ван Тинховен, Страхоте рата у 
Србији. Дневник ратног хирурга 1915, Београд 
2005, 94-95.) 
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ОПИСИ СТАЊА У ВАЉЕВСКОЈ БОЛНИЦИ 
(ИЗ КЊИГЕ О ФЛОРИ СЕНДС)

(...) Прва већа епидемија избила је крајем децем-
бра 1914. године у Ваљеву, важном средишту 
железничког и друмског саобраћаја. Тај град 
налази се сто километара југозападно од Беог-
рада, на обали реке Колубаре, окружен је брдима 
и у то време имао је осам хиљада становника. 
Као и већина српских градова, имао је пијацу у 
центру, а једноставне једноспратнице низа-
ле су се дуж широких грубо поплочаних улица. 
У нормалним околностима било је то живо 
и напредно насеље. Но крајем 1914. године у 
Ваљеву су се јасно виделе страхоте рата. Град 
се нашао у средишту великих борби вођених 
током новембра и децембра. Хиљаде тешких 
болесника и рањеника, и Срба и Аустријанаца, 
тискало се у прљавим болницама. Коњске мр-
цине распадале су се на улицама, а свиње и пси 
понекад су наочиглед пролазника јели на брзину 
и рђаво покопане људске жртве рата. Осим 
тога, пет и по хиљада вашљивих и изгладне-
лих заробљеника било је нагурано у складишта 
артиљеријске касарне...

(Luiz Miler, Naš brat. Život kapetana Flore Sends, 
Laguna, Beograd 2013, 81-82)

***

Првих месец-два људи су се још трудили да пре-
минуле сахране пристојно. Тада је умирало све-
га педесет до седамдесет пет људи дневно. Кас-
није, кад је стопа досегла сто педесет мртвих 
на дан, а велики део становништва лежао у 
грозници, то више није било изводљиво. Само 
су товарили лешеве као цепанице на кола и 
одвозили их. Мртвачка кола обилазила су град 
што су чешће могла. Тела су бацана на њих, а 
суморни позивари настављали до следеће куће. 
Кад се напуне, кола су кретала ван града. Виђао 
сам их како пролазе улицама; понекад је с њих 
висила нека глава, а руке и ноге штрчале су 
са стране. Тела су бацана у јаму ван града и 
на брзину засипана земљом. Онда су се кола 

и преморени коњ враћали на обилазак. Јади и 
патње у Ваљеву су неописиви.

(Luiz Miler, Naš brat. Život kapetana Flore Sends, 
Laguna, Beograd 2013, 82)

***

Двадесетог фебруара у пола четири ујутру 
Флора и Емили стигле су у Ваљево, у срце епиде-
мије која је убијала на десетине хиљада људи... 
Иако су се Флора и Емили припремиле за услове 
горе од свих које су виделе, потпуно су се ужа-
снуле оним што их је дочекало у Ваљеву. ‘’Град 
је у страшном стању, на све стране болесници 
у својој одећи леже у прљавштини, на прља-
вој слами, кревета нема, ничега нема, дневно 
умире по педесет-шездесет људи и више’’, за-
писала је Флора у дневник на дан доласка. У 
граду је било пет хиљада болесника. ‘’Војници 
су лежали у прљавим униформама, онако како 

су донесени из ровова, препуни гамади, свуда 
по поду у болницама, на подовима хотела, у 
продавницама, на улици, лежали су на голим 
даскама застртим с мало прљаве сламе, без 
ћебади усред оштре српске зиме’’, сећала се кас-
није. ‘’Није имао ко да их негује, није било ни 
покушаја ма какве неге, само су се ујутру мр-
тви одвајали од живих и закопавали у плитке 
раке, није имао ко да им направи сандуке нити 
је било времена за то’’.
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(Luiz Miler, Naš brat. Život kapetana Flore Sends, 
Laguna, Beograd 2013, 85-86.) 

***

Флора и Емили почеле су с радом 22. фебруа-
ра. Њихова болница, највећа у Ваљеву, била је 
смештена у елегантној некадашњој школи у 
центру града; бројне учионице претворене су 
у болесничке собе препуне официра, војника и 
ратних заробљеника. Иако је болница треба-
ло да буде хируршка, већина пацијената била 
је оболела од тифуса. Неколико пута дневно 
помоћни болничари ишли су у суморне обила-
ске одељења да одвоје мртве од живих. Лешеве 
су ређали испред врата док не дођу воловска 
кола да их одвезу.  ‘’Прво што смо виделе била 
су три мртваца на носилима’’, забележила је 
Флора. У дворишту болнице налазила се и хрпа 
за отпад. ‘’Била је пуна ампутираних удова и 
прљавих завоја; смрдела је до неба’’, записала је 
Флора ужаснуто.

Смрад измета и трулог меса у самој болни-
ци погодио их је као песница. Болница је била 
предвиђена за двеста педесет пацијената. Кад 
су Флора и Емили први пут обишле одељења, 
затекле су преко осамсто људи, од чега седам-
сто педесет болесних и седамдесет рањених. 
По два пацијента смештана су у један кревет, 
а већина је у мукама лежала на мало труле 
сламе, јединој простирци која их је одвајала 
од хладног тврдог пода. Ретко ко је имао ћебе. 
Лежали су непокривени и дрхтали у прљавим 
униформама. Неки су били толико вашљиви 
да се чинило да ‘’им по поцрнелој кожи гамижу 
некакве сиве мрље’’. Оболели од тифуса увија-
ли су се и викали у бунилу. Једини лекар још 
на ногама био је сам управник болнице. ‘’Као 
прави херој’’ радио је ‘’даноноћно’’ и старао се 
о пацијентима, сећала се Флора. Био је ван себе 
од олакшања кад су њих две стигле.

(Luiz Miler, Naš brat. Život kapetana Flore Sends, 
Laguna, Beograd 2013, 88-89.) Bottom of Form
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ВАЉЕВСКА БОЛНИЦА: ЗНАЧАЈ ЈЕДНОГ 
ИСТОРИЈСКОГ ПРИМЕРА
 Судбоносну 1914. годину Србија је дочека-
ла са подељеним осећањима. С једне стране, 
опијеност тријумфализмом насталим након 
победа у два балканска рата као и из чињени-
це да је Отоманска империја коначно отерана 
са Балкана и да се увећана држава успешно 
одбранила од бугарских претензија; с друге 
стране, свест о тешком бремену заосталости са 
којим је Србија ушла у двадесети век увећано 
последицама којe су ратови оставили за со-
бом уносила је злокобну слутњу у тренутку 
све дубље кризе у односима са моћним сусе-
дом – Аустроугарском. Рат објављен 28. јула 
1914. обрушио се на изнурену Србију. Често 
се заборавља да у тренутку објаве рата Србији 
свет није био у рату, нити је било гаранције да 
ће ико притећи у помоћ. Први месеци тешких 
борби на северозападу Србије претворили су 
Ваљево у центар ратних операција. Град је по-
стао седиште Врховне команде и одредиште за 
свеже трупе које су попуњавале десетковане 
јединице на фронту. У исто време, Ваљево је 
било и централно прихватилиште за збриња-
вање рањеника са главних фронтова, али и 
уточиште за хиљаде цивила који су бежали 
испред аустроугарских злочина у окупира-
ној Мачви и Подрињу. У јесен 1914, а поготово 
након избијања епидемије тифуса, Ваљево се 
претвара у град-болницу. Епопеја страдања 
овог града постаје извориште порука дубо-
ких историјских, људских и цивилизацијских 
значења. 

Жртва Ваљева и ваљевске болнице помаже 
у разумевању историјског процеса грађења 
српског националног бића. Указује на то да 
је 1914. година на својеврстан начин била вр-
хунац једновековног процеса изградње наци-
оналне свести. Овај процес базирао се, како 
на спознаји сопственог идентита, тако и на 
уверењу о дубокој укорењености тог иденти-
тета у европском историјском и културном 

наслеђу. Спремност на жртву, те 1914. године, 
беду, глад и разарања, као и решеност на скоро 
извесну смрт у супротстављању многоструко 
снажнијем агресору насупрот животу у пот-
чињености, може се објаснити једино кроз 
присуство снажних етичких принципа у окви-
ру колективног националног идентитета који 
се преноси и на индивидуални ниво. Пример 
Ваљева, најстрашнијег страдања, свакодневне 
пожртвованости и несебичности, између оста-
лог, резултат је изграђене националне свести. 
Пример жртве у памћењу једног народа чини 
моралну окосницу националног идентитета. 
У исто време, свест о сопственом идентитету 
чини могућом спремност појединца за подно-
шење жртве у име општег. 

Ваљево у јесен 1914. и у зиму 1915. године је и 
извориште порука које из Србије досежу свет; 
повезују смисао страдања српског народа у 
Првом светском рату са универзалним, ци-
вилизацијским вредностима. У тренутку нај-
жешћих искушења и смртоносне епидемије, 
српски лекари, војници и грађани, збрињавају 
и лече и рањене и оболеле непријатељске вој-
нике. У исто време, заробљени аустроугарски 
лекари помажу српским лекарима, а у Ваљево, 
као и у друге српске болнице, пристижу добро-
вољци-лекари и медицинско особље из све-
та, из Француске, Велике Британије, Русије и 
САД... Спремност на жртву ради помоћи оно-
ме коме је потребна, без обзира на униформу 
или националност сједињује Србију и Србе са 
добровољцима из света. Епопеја града-болнице 
тиме постаје симбол хуманости без граница. 

Србија и Белгија, подједнако мале, једине су 
земље које су у Први светски рат ушле искљу-
чиво ради одбране сопствене независности. 
Кроз решеност да одбрани сопствену слобо-
ду, Србија је афирмисала појам слободе као 
универзалне људске тековине али и као право 
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свих, без обзира на величину државе, бројност 
становништва или место у друштву народа. 
Сведочанства о размерама људске трагедије у 
Ваљеву носе у свет поруку о праву на слободу. 
У исто време, страдања цивилног становништ-
ва и размере војних губитака у односу на број 
становника током првих месеци борби учи-
ниле су да Србија постане симбол жртве. Од 
августа 1914. до средине 1915, уз хиљаде рање-
ника који се свакодневно довозе, град-болни-
ца, Ваљево, постаје и прихватилиште за колоне 
избеглица из окупираних територија. Вешања 
и стрељања у Мачви и Подрињу, бомбардовања 
цивилних насеља као и депортовање цивила, 
па и деце, у логоре,  представљали су ратни 
злочин без преседана. Сведочанства о томе 
објављена у новинским чланцима у Брита-
нији, Француској и САД шокирала су свет. 
За Србију, први месеци рата нису свечарске 
параде добровољаца на путу за фронт уз зву-
ке борбених маршева плех музике, као што 
је то случај широм Европе, већ суочавање са 
великим губицима на фронту, до тада незабе-
леженим зверствима окупатора и борбом за 
биолошки опстанак. Страдање српског цивил-
ног становништва је јединствено у историји 
Првог светског рата. Пример жртве и пример 
стремљења ка слободи кроз опште страдање 
оличено у призорима Ваљева 1914/1915, носе у 
себи безвремену и универзалну поруку, апо-
теозу људских вредности. 

Епопеја Ваљева и Ваљевске болнице носила је 
савременицима још једну важну поруку – о 
измењеној улози жене у друштву. Први светски 
рат је у много чему померио цивилизацијске 
међаше. Уз технолошке иновације које ће одре-
дити свет двадесетог века, увео је у ратовање 
индустријско убијање, глобалну свеобухват-
ност и мобилизацију свих друштвених ресур-
са у функцији тоталног рата у коме се губи 
дистинкција између фронта и позадине. Жртве 
рата се од тада мере у милионима. Овај рат до-
нео је и многе промене у организацији и струк-
тури људског друштва. Једна од најважнијих 
била је еманципација жене. Вековима спутане 
крутим патерналистичким нормама, посебно у 

оквирима Викторијанског морала, жене током 
Првог светског рата преузимају улогу активног 
друштвеног чиниоца. Као резултат масовног 
страдања мушког становништва током рата, 
жене освајају традиционалне “мушке” послове, 
од фабрике до медицине. Тако, жене-лекари, 
реткост с почетка двадесетог века, траже и из-
нуђују за себе место на фронту кроз лечење и 
бригу о рањеним и болесним. Србија, суочена 
са недостатком лекара и медицинског особља, 
међу првима у Европи прихвата жене-добро-
вољце, жене-лекаре и болничарке из читавог 
света. Болница у Ваљеву је једна од првих бол-
ница у зараћеној Европи где жене равноправ-
но учествују у лечењу рањених и оболелих од 
тифуса. Многобројне српске жене добровољно 
раде у Ваљеву, међу њима др Драгиња Бабић, 
прва жена-лекар у Србији и Надежда Петро-
вић, чувена српска сликарка, болничарка-до-

бровољац. Обе су подлегле епидемији тифуса 
почетком 1915. године. У Ваљево и у друге ср-
пске војне болнице из света долазе др Елси 
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Инглис, Лејди Евелина Хаверфилд, Др Кетрин 
Мекфејл, Др Едит Холвеј, Лејди Лејла Пеџет, 
Ен Стобарт. То су само нека од имена хероја 
борбе за живот у Србији али и борбе за уни-
верзалну еманципацију жена. Ове жене-лекари 
и болничарке оснивају и сопствене болнице и 
учествују у организацији санитета широм Ср-
бије. У првим месецима рата, када Британско 
министарство рата одбија да прихвати услуге 
жена-лекара, Ваљевска болница и још неколи-
ко српских војних болница постају места где 
жене заузимају равноправно место са муш-
карцима. Порука коју су својим примером ове 
жене слале у свет кроз сведочења о српским 
страдањима, као и њихов лични ангажман на 
трибинама широм света, допринели су вео-
ма много прикупљању хуманитарне помоћи 
Србији. У исто време, та сведочанства постају 
снажан чинилац у промоцији еманципације 
жене у друштву. Нова улога се не добија, она се 
осваја, и по цену личне жртве. По завршетку 
рата, у многим земљама Европе жене по први 
пут добијају право гласа. 

Пример Ваљевске болнице нужно намеће 
аналогију са третманом рањених и оболелих 
у Другом светском рату. Као рат који у себи 
носи карактер идеолошког, етничког, рели-
гиозног и расног сукоба, Други светски рат 
донео је кршење основних норми хуманости 
у оквиру лекарске професије и односа пре-
ма заробљеницима и рањеницима. Сведо-
чанства са Источног фронта, из Југославије, 
Пољске или са Пацифичких острва, говоре 
о зверствима према заробљеним рањеници-
ма и онима који их лече. Други светски рат 
није изолован случај. Примери из најновије 
историје, Вијетнамски рат, Алжирски рат, 
ратови у Хрватској и Босни или, пак, ратови 
у Ираку или Авганистану, говоре о степену 
релативизовања хуманости као универзалне 
људске норме. Бројни примери ратова или по-
грома из даље прошлости такође указују да је 
феномен гажења основних норми људскости 
стални пратилац историје. У доба крсташ-
ких ратова, погрома Богумила, Астека, Маја 
или Северноамеричких Индијанаца, рањени 

непријатељ или онај који га лечи, бивали су 
масакрирани са нељудском, или само људима 
својственом свирепошћу. Сукоб различитих 
веровања намеће поданицима не само над-
владавање представника супротне вере, већ и 
њихово физичко уништење, истребљење. Вера 
у супериорност, да ли сопственог Бога у односу 
на туђег, идеје или расне припадности, пружа 
људима морално оправдање да газе основне 
предуслове и норме сопствене егзистенције, 
саосећајност и поштовање живота – хуманост. 
У двадесетом веку, искључивост идеја модер-
низма, фашизма, либерализма и комунизма 
која произлази из претензија да буду глобалне, 
пружају оправдање идеолошки форматира-
ном појединцу да у име сопствене искорењује 
припаднике “супротстављене” идеје, па чак 
и оних који морају бити предмет милосрђа, 
нејаких, рањених или оних који брину о њима. 
Супротстављен оваквом историјском искуст-
ву, третман заробљених рањеника или лекара, 
као и жртва коју су појединци, знани или не-
знани, за њих били спремни да дају, још више 
наглашава универзалност поруке хуманости 
која проистиче из примера Ваљевске болнице.

Какву резонантност имају поруке Ваљевске 
болнице, града-болнице данас? Да ли оне губе 
значај у новом времену глобалне и несхватљи-
во брзе комуникације као и измењених друш-
твених структура? Напротив, њихова важност 
проистиче управо из чињенице о све присут-
нијем отуђењу човека с почетка двадесет првог 
века. Промене које доводе до све већег дистан-
цирања појединца од појединца, појединца од 
заједнице и појединачног система вредности од 
опште-људске моралности, чине нужним учвр-
шћивање универзалних норми хуманости, 
слободе и пожртвованости као једине кохе-
зионе силе која може да очува цивилизацијски 
напредак и, можда, и само људско друштво. 
Универзалне моралне вредности представљају 
и једине путоказе у времену када технолошке 
иновације траже успостављање чврстих етич-
ких норматива како се научни прогрес не би 
претворио у сопствену супротност и угрозио 
и сам људски опстанак. 
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Пример Ваљевске болнице и поруке које из 
ње досежу до данашњих дана, од изузетне су 
важности за српски народ, можда више него 
икада у његовој претходној историји. На рас-
кршћима двадесет првог века, пред тешким 
изазовима које му је распад Југославије на-
метнуо, српски народ своје стратегије развоја, 
еманципације и очување државности може 
да оствари искључиво уз свест о сопственом 
идентитету. Само тако је могуће створити на-
ционални консензус, нужан за формулисање 
јасних циљева и стратегија развоја које воде 
остварењу тих циљева. Национални иден-
титет мора бити утемељен на универзалним 
људским вредностима. Наслеђе тих вредно-
сти као што су хуманост, слобода или жртва, 
за српски идентитет проистиче управо из 
примера Ваљевске болнице. Но, постојаност 
моралних узора може се очувати само кроз 
неговање памћења о таквом и сличним приме-
рима. Памћење формира свест о нама самима. 
Само уз постојање идентитета и националног 
консензуса један народ може да очува слободу 
и место у друштву народа. Будућности нема 
без снажне свести о сопственој прошлости, 
поготово оној која је пред историјским иза-

зовима очувала у себи универзалне моралне 
вредности човечанства. Српски народ, међу 
малобројнима у свету, у свом наслеђу поседује 
такву поруку прошлости – пример Ваљевске 
болнице.

Аутор текста: Др Светозар Рајак
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Лазански:
Са нама су вечерас гости: Емир Кустурица, 
директор Андрићевог института, затим, госпо-
дин Мухарем Баздуљ, новинар и публициста, 
проф. др Ђорђе Микић, историчар и др Радош 
Љушић,  историчар из Београда. 

Виктор Иго је рекао да је будућност заправо 
ствар Бога коју вуку тигрови, а да видимо шта 
је 1934. г. рекао Иво Андрић, који је иначе био 
члан ‘’Младе Босне’’. Је ли тако г. Кустурица?

Кустурица:
Јесте, чланство у ‘’Младој Босни’’ није била 
нека велика регистрација нити је то био неки 
моћан систем. То је више била велика емоција, 
и, ја мислим, да те емоције није било да не би 
дошло  ни до атентата. Јер, када нама даш на 
управу да се понашамо системски, ми очиглед-
но или провалимо читаву идеју или заправо... 

Међутим, овдје је занимљиво како је Андрић 
заправо емотивно исписао своју припаднсот 
‘34-те живећи у хотелу Еxцелсиор дајући ин-
тервју часопису Идеје, који је био вођен од 
стране Милоша Црњанског. Дакле, он каже: 
‘’Са сваким даном, са сваким новорођеним де-
тетом, велики доживљај наше младости бива 
све светлији и све легендарнији, али све даљи 
и неразумљивији. Али, нико од нас не може да 
се отме нарочитој меланхолији. То је меланхо-
лија нараштаја  коме је било дато да заокрене 
кормило историје. Понекад се питам да ли је 
то нека врста мистичне казне за нас који смо 
преживели. Ми из 1914. г. упиремо данас један 
другом поглед у очи и са жаром, али и са том 
дубоком меланхонијом, тражимо наше, оно 
наше из 1914. г. Али, између себе, гледајући је-
дан другом у зенице које су виделе чуда, права 
чуда и остале и даље живе да гледају  ово сва-

,,Рат за цивилизацију,, емисија Радио телевизије Републике Српске

МЛАДА БОСНА, ВЕЛИКА ЕМОЦИЈА
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кодневно сунце... Тада ми опет добивамо крила 
и окриље патње и жртве савладаног страха и 
прежаљене младости. И док нас траје, ми ћемо 
у себи делити свет по томе на којој је ко страни 
био и чиме се заклињао 1914. Јер то лето, лето 
1914, и жарко и мирно лето са укусом ватре и 
леденим дахом тргедије на сваком кораку, то 
је наша права судбина.’’

Лазански:
Доста емотивно, али ‘ајде кад сте већ рекли, 
значи да је ‘’Млада Босна’’ била више једна емо-
тивна организација. Да ли се може рећи да је  
она више била пројугословенска него проср-
пска, јер у њој су били и Срби, Муслимани, 
Хрвати па чак и један Словенац?

Кустурица:
Имам једну идеју, једну вјеру, чак кад би се 
све етничке групе које живе на Балкану, када 
би се сложиле само око тог пуцња, да ли је 
то био пуцањ у окупатора за ослобођење или 
није – онда би ствари ишле другачије. Када 
би, рецимо, добра вила слетјела на раме свим 
онима који одлучују о животу у Босни, предло-
жила тај предлог, ја знам да би они то одбили. 
Али, мислим да је то – тај пуцањ, једна тачка 
на којој долази до различитог виђења исто-
рије и различитог виђења  окупације. И, пошто 
историја за мене има смисла да је откривам 
по оном рецепту који нам је дала Ребека Вест, 
која је написала на неком мјесту да је у ствари 
од почетка писмености људски род највише 
страдао управо од тога, а да није било лије-
пе литературе да спаси част и да нам врати 
истину пред очи, нас вјероватно не би ни било. 
Хоћу да кажем да је заправо та интерпрета-
ција историје као и тог пуцња заправо једна 
врста накнаде историјске свијести која се није 
црпила из примраних извора, из докумената, 
него је углавном била спекулативне природе, 
и она се тада, дакле, измедју два рата...Врло је 
занимљиво рећи да се Хитлер  појавио заједно 
са ревизијом тог члана Версајског уговора по 
коме је Њемачка била одговорна за тај рат.

Лазански:
Она је то и признала у Версају.

Кустурица:
Она је то признала односно он је на путу до 
Рајхстага, у ствари, имао тај велики слоган, 
и мислим да је ту наш колега добри објављи-
вањем слике Хитлера, који онако замишљено 
гледа у плочу ‘’Младе Босне’’ која му је допре-
мљена малим војним  авионом из Сарајева, 
заправо говори о томе да је то управо оно што 
ми осјећамо више него што желимо да је за-
право Србија која је изашла 1912. г. из Бал-
канских ратова била једно огледно подручје, 
једна огледна славенска земља у којој су Јукић 
и многи други атентатори долазили да се диве 
практично једној земљи која управо реали-
зује своју идеју слободе. Утолико је Гаврило 
Принцип, његов животни пут и уопште ор-
ганизција ‘’Млада Босна’’ била једно велико 
историјско усхићење, један крај, једно чувено 
убиство које је учињено, са идејом да се чини 
добробит човјечанству. Уосталом није ни прво 
ни посљедње. Постоји страшна паралела... ми 
данас присуствујемо већ последњих 10 годи-
на, 20 година, четири пет пута  јавним линчо-
вањима односно јавним тирано убиствима. Од 
румунског предсједника који је убијен пред 
камерама, до Гадафија који је онако понижен 
до краја. Захваљујући неком мобилном телефо-
ну ми смо видјели како се убија Садам Хусеин. 
Али, не можемо да се сложимо око тога да је 
то убиство заправо историјска тачка са које 
је могло и тада било први пут да су и Срби и 
Хрвати и муслимани били на истој страни на 
један врло аутентичан начин. 

Лазански:
Професоре Љушић, западна историографија па 
и данас западни поједини политичари настоје 
да повежу Младу Босну са Црном руком и са 
уопште са Краљевином Србијом у то време. 
Оно колико сам ја нашао података  да ни је-
дан члан ‘’Младе Босне’’, истина они су били 
врло тајновита организација, није био члан 
Уједињења или Црне руке. Имате ли Ви неке 
друге податке о томе?

Др Љушић:
Врло је проблематично како дефинисати ‘’Мла-
ду Босну’’. Ја сам данас први пут чуо једну де-
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финицију која за мене има неког смисла. Дакле, 
то је једна емотивна организација. Млада Бос-
на практично нема никакакв програм, нема 
никакву организацију, никакав статут. То је 
пре свега један покрет младих људи који се 
нису слагали са старијом генерцијом коју је 
предводио Петар Кочић, Васо Гроздић, дакле 
српски представници који су се борили за цр-
квену школску аутономију и  муслимански 
представници који су се борили за верско ме-
ритску аутономију.

Лазански: 
И ништа више?

Др Љушић:
Они су сматрали да су ови одиграли своју уло-
гу и стицањем аутономије су постигли макси-
мум. Ако су хтели да створе слободу, та млада 
генерација сматрала је да треба да иде корак 
даље. А тај корак је била борба за слободу, а 
борбу за слободу су могли да спроведу само 
револуционарним средствима. А та револу-
ционарна средства могла су да буду у овом 
случају само једна врста борбе против Ау-
строугарске на један начин који је био за њих 
врло занимљив. А то је... нису постојале снаге 
у оквиру Босне и Херцеговине које би могле да 
победе једну моћну Аустроугарску монархију. 
Помоћ се тражила, као и за време устанка ‘75. 
и ‘78. године, од устаника Краљевине Србије 
која је у Балканским ратовима стекла огромну 
популарност на Балкану. 

Лазански:
Да ли су неки чланови ‘’Младе Босне’’ били 
добровољци?

Др Љушић:
Сада сам хтео на то да се осврнем... да људе 
рођене после Петра Кочића, после Васиља 
Гроздића сматрамо ту генерацију младобо-
санском  коју не можемо другачије да дефи-
нишемо. Један део тих људи је учествовао у 
комитским четама, али у врло ограниченом 
броју. Један део њих, као што су били Трифко 
Грабеж, Гаврило Принцип, због своје младо-

сти, због своје неразвијености, нису послали у 
комитске ћете у време првог и другог Балкан-
ског рата, него су били враћени. То је био један 
од мотива зашто се они на крају одлучују да 
изврше чин убиства Фрање Фердинанда 1914. 
г. Ми не можемо говорити о младобосанцима 
као учесницима у организацији Уједињење 
или смрт, али можемо говорити о њима као 
једном дијелу оних људи који су са простора 
‘’Младе Босне’’ прешли да живе на територију 
Краљевине Србије и тамо учествовали или у 
оргнизацији Народна одбрана или у органи-
зацији Уједињење или смрт. Један Цигановић  
је рођен у Босни, један Ђуро Шарац је...

Лазански:
Али, доста њих је студирало у Београду?

Др Љушић:
Сви су они углавном живели у Београду. И, 
управо ти Босанци који живе у Београду биће 
помоћ Трифку Грабежу, Гаврилу Принципу, 
Недељку Чубриловићу, Данку Илићу да ор-
ганизују атентат на Ф. Фердинанда. Не мо-
жемо говорити о некој њиховој блиској вези 
са организацијом Уједињење или смрт. Све 
везе иду до Цигановића и Танкосића. Даље 
од Танкосића је све непознато. Неспорно је да 
Танкосић за неку значајну акцију мора питати 
Димитрија Димитријевића Аписа. Али, о томе 
нема никаквих поузданих података.

Кустурица:
Само да додам једну ствар, да је заправо Гав-
рило Принцип хтио да буде комита и да га је 
Танкосић вратио због неухрањености, због 
чињенице да је био мали... па је већи дио тог, 
рекао бих комплекса који је он имао због своје 
грађе која није била занемарива. Али је запра-
во он био инспирисан том идејом да је он неко 
ко не може да учини нешто тако велико. По-
стоје те теорије  по којој је овај језуита заправо 
организовао с двије стране... постоји та теорија 
да су биле три екипе које су дошле у Сарајево 
да овјере ово двоје. Све приче престају да имају 
научну или било коју другу снагу над чињени-
цом да је тај човјек и да је то група младих људи 
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одлучила  да уради и да су ти пориви били, 
како Дедијер каже, то је најаматерски атентат 
који је икада изведен у свијету. А зашто је ама-
терски? Управо због овога. То је организација 
без статута, без могућности да је неко провали. 
Кад Ратко Парежанин, који је написао једну 
занимљиву књигу, иде у Сарајево треба Бори-
воју Јефтићу да преда писмо у коме пише да ће 
оне књиге које му треба донијети, заправо он 
говори језиком који је непроваљив, донијеће 
му заправо бомбе и пиштољ. Начин на који 
су се укрштали путеви Франца Фердинанда, 
човјека који је уосталом започео са Ибиоса 
Вегером антисемитску расистичку најтврђу 
причу коју имамо. 

Лазански: 
Синоћ је Синиша Ковачевић у Београду на 
једној телевизији рекао да ако ни због чега, да 
је требало Франца Фердинанда ликвидира-
ти, јер је измјеђу осталог побио петсто хиљда 
животиња.

Кустурица:
То је... ја се с тим теоретски не слажем, зато 
што не може се правдати убиство, нема ниједан 
механизам на свијету, али се може правдати, 
односно освијетлити пут, имати нека идеја 
о томе како су различите фазе човечанства 
имале различите идеје и моделе понашања. 
Тирано убистава је било, па уосталом како да 
третирамо убиства Садама Хусеина? То је што 
би рекли Енглези ‘телевисед’, значи видјели смо 
га на телевизији.

Др Љушић:
Гаврило Принцип је овде завршио четири раз-
реда гимназије у Сарјеву, а онда је прешао,  и 
завршио све разреде, школујући се у Београду. 
Он је иначе живео јако тешко и његов живот 
и у Сарајеву и Београду био је изузетно тежак. 
Ми имамо јако много докумената о томе како 
се он злопатио, иако је радио разне физичке 
послове, успео је да заврши 5. и 6. разред И 
београдске гимназије, која је иначе била врло 
тешка. Шести разред је завршио са врлодобрим 
успехом, што је врло значајно. Дакле, био је 

један изузетан ђак. Спремао се да полаже 7. и 
8. разред, управо у време ИИ балканског рата, 
али идеја да се убије Ф. Фердинанд је пала врло 
касно. Јако су они били задојени идејом Бог-
дана Лепојевића из 1910. г. На идеју о убиству 
Фердинанда дошли су тек у марту 1914. г. И он 
се у то време спремао да полаже 7. и 8. разред 
у Првој београдској гимназији. Кад им је сти-
гла та цедуљица о његовој посети, и онда они 
немају много времена...

Лазански:
Јесу ли баш на њега циљали или им је било 
свеједно ко ће доћи у Сарајево, ко је представ-
ник двора па да га убију?

Др Љушић:
Не, они су се раније припремали да изврше 
атентат на Поћорека. Дакле, за њих је било 
свеједно ко ће бити убијен, али у тренутку када 
је дошао Фердинанд, кад се сазнало да ће он 
на Видовдан да буде у Сарајеву, када се знало 
да се организују маневри који могу да се прет-
воре у сваком тренутку у напад на Краљевину 
Србију, онда су они имали врло мало времена: 
март, април и они 28. маја путују из Београда. 
Дакле, чин, целокупна припрема и организа-
ција извршења атентата на Фердинанда није 
трајала два и по мјесеца, непуна три мјесеца. 
То што је рекао колега Кустурица, да је то врло 
аматерски изведено, и што је још битније, Перо 
Слијепчевић  такође младобосанац каже: ‘’То 
су још била деца’’. 

Лазански:
Професоре Микић, кад данас гледамо на-
стојање неких кругова на Западу да кривицу 
за атентат на Ф. Фердинанда и његову супругу 
пребаце на Србе и Србију, шта Ви у томе ви-
дите – једно политичко настојање или су људи 
који то раде,  покушавају,  заправо материјално 
стимулисани?  

Проф. Микић:
Ја сам од почетка  приче о Првом свјетском 
рату, о Сарајевском атентату, годину дана прије 
самог догађаја и све то почели су они који су 
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до тога довели. То значи да имају своје некакве 
циљеве да даље развију своје ревизионистичке 
циљеве и одбране своја оправдања. Међутим, ја 
ћу се током своје приче враћати на то питање, 
али сада бих се вратио неким нашим унутра-
шњим стварима у вези са ‘’Младом Босном’’. 
Дакле, ‘’Млада Босна’’ без обзира како је звали 
или сматрали организацијом није организа-
ција. Она је једна духовна филозофија, једно 
полтичко убеђење и једна просто омладинска 
филозофија. 

Лазански:
Да ли се у то уклапа ово гесло ‘’Младе Босне’’ 
Хоћемо да умремо у животу или да живимо 
у смрти?

Проф. Микић:
То је један део ове идеологије о којој данас 
причамо.

Лазански:
Је ли Вам то изгледа мало романтично?

Проф. Микић:
‘’Млада Босна’’ је сигурно дала нешто Босни 
и Херцеговини и српском народу, оно што до 
тада  нико није дао овом простору који се зове 
Босна и Херцеговина. И није само обиљежи-
ла Босну и Херцеговину као било узорк било 
повод, али о томе можемо да причамо. Ја чак 
сматрам да није био узрок ни повод. Она је 
обиљежила и неколико локалних мјеста. Ево, 
ја сам јутрос из Бањлуке кренуо, која је постала 
у свету позната по велеиздајничком процесу 
из 1915-16. г. да је била затворена цијела ср-
пска босанскохерцеговачка интелигенција тога 
времена. 

Лазански:
Професоре Микић, извините, али у том велеи-
здајничком процесу, уопште о Гаврилу Прин-
ципу, не само да се ћутало у првој Југославији 
и у другој Југославији него се сад  ћутало доста 
времена и у Републици Српској, све док није 
дошла стогодишњица рата. 

Проф. Микић:
Чак краљ Александар није његовом оцу хтио 
да пружи  руку када су га Крајишници довели 
да поздрави краља итд. Ја бих ишао сада овим 
редом. Даље, ако је Бања Лука то, Сарајево је 
по атентату четрнаесте... али бих дошао и до 
овде. Овде је дошла ‘’Млада Босна’’, овај град 
изњедрио је једног највећег младобосанца, је-
диног нобеловца. Друго, цијела ‘’Млада Босна’’ 
изњедрила је пуно писаца. 

Лазански:
Тин Ујевић није био члан, али је био симпати-
зер, је ли тако?

Проф. Микић: 
Чега?

Лазански:
Младе Босне

Проф. Микић:
Није, не! То морамо кроз дефиницију... и 
вратио бих се само на Васу Чубриловића као 
најмлађег атентатора, дакле, писци академи-
ци... научни сегмент је Перо Слијепчевић итд. 
Међутим, у аустоугарском раздобљу прошле 
су четири некакве политичке генерације за 
40 година. Прва која је имала различит однос 
према Аустрији као окупатору и колонизато-
ру била је она сељачка или устаничка генера-
ција, која је са устанком и сишла са политичке 
позорнице. Онда је  захваљујући аустријском 
капитализму и изградњи настала једна грађан-
ска генерација, па онда ова генерација првих 
факултетски образованих људи и ова четвр-
та генерација то су студенти и средњшколци. 
Није ни она сва била ‘’Млада Босна’’. ‘’Младу 
Босну’’ су почели да чине људи који су дошли 
са села или људи чији су родитељи скорашњи  
расељеници у градовима. Социјално су били 
одређени.

Лазански:
Хоћете да кажете да су неки интелектуалци, 
један део српских интелектуалаца био револу-
ционарно импотентан, а да су носиоци идеје 
‘’Младе Босне’’ доши са села?
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Проф. Микић:
Прва генерација која је ушла у чиновничке по-
слове, адвокати, лекари, не знам ни ја шта..они 
су једностано били за, као и њихови родитељи.

Лазански:
Аутономију највише?

Проф. Микић:
Наравно, за аутономију највише, јер су они...

Лазански:
И ништа више од тога?

Проф. Микић:
Али не политичку аутономију него централно-
школску аутономију.

Лазански:
Цеховску ‘ајд да кажемо тако. Колега Баздуљ,  
Ви живите у Сарајеву, је ли тако?

Професор Љушић:
Ви сте поставили једно врло лепо питање. 
Парафразирајући песму Гаврила Принципа 
коју је написао у затвору, да ли су они свесно 
жртвовали себе зарад остварења неке идеје. 
То је једна косовска традиција и води поре-
кло од Косовске битке, од жртвовања кнеза 
Лазара, Милоша Обилића и многих потоњих 
хероја који су на тај начин створили могућ-
ност да уђу у историју. И генерација Гаврила 
Принципа, оних који су извршили атентат у 
Сарајеву, свесно жртвују себе да би отишли у 
царство небеско. И та песма, и та парафраза, 
два последње строфе које су посвећене Богдану 
Жерајићу и његовој идеји да се свесно жртвује 
мислим да заслужују да се посебно истакну.  
Дакле, оно што је започело у време Косовске 
битке, да би сачували државу и да би свесно 
створили идеју слободе, поједници се морају 
жртвовати. Један од њих је Гаврило Принцип 
и он је то лепо описао у песми.

Лазански:
Хајде да то упростимо и да кажемо за ‘’Младу 
Босну’’ да је била девиза Држава или ништа.

Проф. Љушић:
Не, слобода или ништа!

Колега Баздуљ, живите у Сарајеву?

Баздуљ:
Ја Вам живим доста номадски.

Лазански:
Али већином у Сарајеву живите. Ви сте аутор, 
односно Ви сте пронашли ону фотографију да 
Хитлер гледа у спомен плочу Гаврилу Прин-
ципу?

Баздуљ:
Она је унутар мог текста о тој фотографији 
први пут јавно објављена.

Лазански:
То је сад било?

Баздуљ:
То је било прије три мјесеца можда.

Лазански:
До пре тога уопште нисмо имали ту фотогра-
фију нигде  јавно?

Баздуљ:
Ја сам наишао на иформацију о постојању те 
фотографије у књизи Душабна Глишовића 
‘’Иво Андрић и Трећи Рајх’’, која говори о Анд-
рићевом амбасадоровању у Берлину као посла-
нику Краљевине Југославије. И онда у фусноти 
једној постојала је информација да је Хитлер 
добио ту плочу и да фотографија постоји у Бе-
оградској националној библиотеци, али није 
била у књизи репродукција фотографије. 

Лазански:
Јесте ли могли да уђете у траг како је завршила 
та плоча код Хитлера?

Баздуљ:
Ја сам се заправо у том тексту збиља бавио не-
ком врстом истраживачког новинарства али 
не у типичном смислу, него...
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Лазански:
Значи плоча је стигла до Хитлера цела авио-
ном? Да ли су је они разбили или нису ми то 
не знамо?

Баздуљ:
То не знамо, заправо, послије се прича да је не-
стала. Оно што се зна, тај податак се могао чак 
да види у филму Фадила  Хаџића ‘’Сарајевски 
атентат’’. Постоје ти инсерти из оног журнала, 
значи  17. априла  када улази Њемачка војска 
у Сарајево и једна од првих ствари коју они 
раде, они скидају ту плочу и то се види, и зао-
прво они од 17. до 20. априла њу су пренијели 
у Менкихен, гдје је био истурени штаб напада 
на Југославију, и пошто је тог 20. априла тамо 
направљен свечани банкет поводом Хитле-
ровог рођендана на који су дошли гроф Чано 
и адмирали Хорти и маса тадашњих лидера 
колаборацистичких држава, како каже можда 
најпознатијхи Хитлеров биограф Јен Кершл: 
‘’Скупили су се као лешинари око леша Југо-
славије и приликом тог рођендана су му по-
клонили плочу као...’’

Лазански:
Значи, Немци су је однели целу Хитлеру на 
виђење као поклон а чаршија је то ‘92. године 
сарајевска разбила, је ли тако?

Баздуљ:
То је занимљиво, то је заправо била друга пло-
ча.

Кустурица:
То је друга плоча која је направљена у част из-
међу два рата.

Лазански:
Али исто са именом Гаврила Принципа?

Баздуљ:
Да, то је занимљиво.

Кустурица:
Ја о томе могу мало да причам, зато што сам 
рођен тамо.

Лазански:
Г. Кустурица, је ли то сукоб цивилизација на 
балкански начин?

Кустурица:
Мислим да је то различит начин перцепција 
онога што сам малоприје рекао. Тај пуцањ је 
једини аутентичан спој социјалног, индиви-
дуалног, егзистенцијалног и вјерског. Тај је 
први пут успио, па кад читате мемоаре, кад 
читате заправо Дедијера видите до које мјере 
је црнорукаш Димитрије Димитријевић Апис 
бранио Мехмедбашића и до које мјере је њему 
било стало до Мустафе Голубовића који га је-
дини нису издали у том процесу. Солунски 
процес је вођен. Хоћу да кажем да тај процес 
је тај минимум сагласности гдје су они, из чега 
може да се црпи уопште тај живот у коме није 
баш да додје ‘92. г. рат и да руља налети и да 
сруши прво плочу, као што је уосталом Хитлер 
тражио плочу. Постоји та теорија да је запра-
во Гаврило Принцип, ‘’Млада Босна’’  имала 
једну од идеја да стану на путу тој њемачкој 
идеји Дранг нацх Остен. Да је тај пут према 
истоку... заправо Сарајево је симптоматич-
на  тачка тог пута, утолико што је на тој тач-
ки   Турска једном давно напредовала према 
Европи и направила Сарајево. Захваљујући 
томе Сарајево постоји. Па онда други пут када 
је заправо уопште долазило до тих великих 
обрта, Сарајево је било увијек тачка на којој 
су најупаљеније све три стране. Једини пут, 
колико ја знам у модерној историји, када су и 
једни и други и трећи били за ту ствар. Јукић је 
пуцао на оног апсолутисту, је ли тако, Чигоју. 
Постојали су прије тога атентата и било је 7 
атентатора, дакле, атентат је био једна врста 
комуникације у то вријеме. Односно ми жвимо 
у времену у коме су све вриједности подређене 
том модерном хигх тецху – паганском свијету 
који заправо историју не третира као штиво 
које може да обезбиједи бољи увид данас или 
сутра, него једноставно нам пуштају маглу 
испред очију и онда су такви догађаји веома 
значајни и они могу да буду дио тог концензу-
са који данас не посотји ни око чега. Босна и 
Херцеговина данас живи заједно, живи у два 
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ентитета, три народа који се око готово ниједне 
ствари не слажу. Мислим да је то било вријеме 
када је то било потпуно обрнуто и кад је било 
аутентично.

Лазански:
Професоре Љушић, ако идентитет подразу-
мијева територију, да ли је ‘’Млада Босна’’, 
управо тражећи јачи српски идентитет у та-
дашњој БиХ, која је била анектирана, заправо 
тражила и уједињење са Србијом?   

Проф. Љушић:
Када су младобосанци исптивани на суђењу 
1914. г. ниједан од њих није оспорио да се бо-
рио за идеју уједињења БиХ са Србијом. Дакле, 
то је неспорно да  је већина пре свега српског 
становништва на просторима БиХ ‘ЗА’ ово 
уједињење. Становништво које је хрватске 
националности, оно се борило за једну дру-
гу идеју, уједињења са Хрватском и стварања 
хабсбуршке монархије. Становништво које је 
муслиманске вјероисповијести никад није мог-
ло да прежали турску управу, највећим дије-
лом, не говорим о свима.  Не о оним младим 
људима који су пришли, попут Османа Ђикића 
и касније ових осталих, који су пришли ‘’Мла-
дој Босни’’. Они су увијек били за то да ако 
може, да се врате под турску управу. Према 
томе идеја... доста је тешко говорити о неком 
заједништву у тој јако верској подели која је 
постојала у БиХ. Она је била у оно време много 
јача него што је данас. 

Лазански:
Какво Ви тумачите гест чаршије у Сарајеву која 
је ипак до 1992. г. живела у неком братству и је-
динству, толеранцији, а онда одједном чаршија 
полуди и полупа ту плочу? Није ми јасно, до 
јуче сви смо заједно, а онда преко ноћи једни 
су окупатори а други нису. 

Проф. Љушић:
То заслужује дуго објашњење. 

Лазански:
Је ли то ствар психологије, психијатрије, чега?

Кустурица: 
То је ствaр социјалне патологије која се овде из-
лијева по улицама, јер ниједан период довољно 
дуго не траје да би у њему могле ствари без те 
хидраулике да раде и да народи односно људи 
живе заједно. И ослобађају теме о којима ми 
сад говоримо. Ја се сјећам, одрастао сам, рођен 
сам на пет корака гдје је убијен Фердинанд. Ја 
се сјећам да је... и то је Мухарем открио, да је 
мој отац био један који је ‘63. и  ‘64. г. неком 
новинару Неw Yорк Тимес-а бранио Гаврила 
Принципа, јер је овај тада њега нападао за на-
ционализам. У Сарајеву је Принцип у тој раји, 
како се то звало популарно, био спомињан као 
неки значајан човјек. Па има онда анегдота да 
је градоначелник Сарајева, који није говорио 
ниједан језик, звао у Беч пред олимпијаду не-
ког тамошњег грађевинара и рекао: ‘’Ало, ов-
дје градоначелник Сарајева, атентат, Гаврило 
Принцип. Бум, бум..’’  И то је ја мислим једи-
ни... коме треба страни језик, зато кажем да је 
то била комуникација. Она у вријеме живота 
под Титом, као ниједна историјска перспекти-
ва, ниједна историјска истина, ниједна болна 
ствар није била апсорбована, апсолвирана из-
несена на јеловник тих...

Лазански:
Хоћете рећи да је све било гурано под тепих?

Кустурица:
Чувала УДБА... Ко је смио да проговори све 
оно што се није смјело.

Проф. Љушић:
Верска подела је веома јака. Наши ратови на 
Балкану у 19. и 20 веку...

Лазански:
Је ли то било код младе генерације?

Баздуљ:
Код њих, Ви како већ гледате записнике са су-
дјењу, они се у великој мјери изјашњавају као 
атеисти. И када се један од њих изјасни као 
хришћанин, судија га пита: ‘’Па знате ли Ви 
десет заповједи, да је у хришћанству убиство 
један од главних гријехова?’’ А он каже: ‘’Да.’’ 



27

‘’Па, да ли би се онда могло рећи да је Ваше 
хришћанство само номинално? Он се мало 
замислио па каже:  ‘’Да.’’

То је таква ситуација код њих. Не постоји једна 
од ствари по којој се они разликују од те прет-
ходне генерације већ управо одбацивање... они 
нису у практичном смислу вјерници готово 
ниједан. Онда Ви имате исто занимљиву ствар: 
од свих сарајевских вјерских великодостојника 
знате ко је први осудио атентат – православни 
миторполит.  Имате ону чувену изјаву: Гаврило 
принцип би сарајевску српску чаршију спалио 
као кутију шибица. Идеја у којој њихова... Гав-
рило Принцип се изјашњава као Србо–Хрват. 
Ово што су колеге рекле да ‘’Млада Босна’’ не 
постоји као јединствена организација, то је 
тачно. Имате шест гимназија у БиХ у то доба, у 
свакој од тих гимназија имате по неколико тај-
них удружења. У сарајевској првој гимназији 
постоји удружење и српске омладине а постоји 
удружење и хрватске омладине. Постоји нешто 
што се зове удружење србо-хрватске омладине. 

Кустурица: 
Чији је предсједник био Иво Андрић. 

Баздуљ:
А члан Гаврило Принцип. Код њих постоји 
једна пуно јача... Ово што је господин Микић 
рекао, то можда вриједи за ону претходну гене-
рацију. У овој гeнерацији која рецимо у другој 
деценији 20. вијека тек улази у неке тинејџер-
ске године, да не кажем пунољетство, рађају 
се потпуно нови погледи на свијет. Па није 
случајно Гаћиновић био близак са Троцким. Ту 
имате елементе анархизма, имате везе са мла-
дом Ирском, са младом Италијом, потпуно јед-
но улажење у један европски пуно шири оквир. 
Ово што је Емир рекао је такође тачно. Да, то 
уједињује јужне Славене, али то уједињује Сла-
вене генерално. Није случајно Чешки стра-
жар запамтио тајни гроб Гаврила Принципа 
да се после Првог светског рата његови по-
смртни остаци могу наћи. Идентификација са 
‘’Младом Босном’’ не само да уједињује јужне 
Славене него ако хоћете и уједињене Славне 

генерално. Да сад не идем даље, јер бих могао 
да браним тезу да она уједињује у том моменту 
и све покорене народе ако хоћете, народе који 
су колонијално покорени у Африци и Азији.

Кустурица:
Извињавам се, али мјесто које је било огледно, 
и утолико је та историјска перспектива замуће-
на, једино мјесто које је послије Балканских 
ратова била огледна територија за перцепцију 
и за слободан народ славенски је била Србија.

Баздуљ:
Па, наравно, зато се и каже да је била Пијемонт.

Кустурица:
Он је Пијемонт заправо за декодирање тог пе-
риода врло значајан.

Лазански:
Професоре Микићу, да ли ми можемо рећи 
да су...

Проф. Љушић:
Ако бих могао мало да додам, ипак прелазимо 
преко једне теме која је веома битна.Верска 
подела у Босни и у оно време и данас је дубока 
и немојмо се тиме заваравати. Ја јесам приста-
лица свих оних људи који се сматрају...

Лазански: 
Можда данас, али није била пре 25 година?

Кустурица:
Јесте само није била реализована.

Проф. Љушић:
Ви говорите о времену после 45-те године када 
нико није смео то да каже, а када се да је било 
демократских институција и да се то смело 
рећи то би се и казало. Кога год су питали на 
процесу он је рекао да је српскоправославне 
вере ако је Србин, Ива Крањчевића кад су пи-
тали он је рекао да је римокатолик, итд. Нико 
не крије своју верску припадност. Ми сад го-
воримо о младобосанцима о младим људима 
код којих вера није имала такав значај као код 
њихових старијих. Немојмо се људи заварава-
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ти, верска подела уочи Првог светског рата је 
јако велика, та подела се осећа и између два 
светска рата, добрим делом нестаје у доба ко-
мунизма, кад пада комунизам та верска подела 
поново букти. То је чињеница и немојмо преко 
тога прелазити. Имате писмо Андрића из 1929. 
године где видите на шта то све личи. Дакле, 
идеја младобосанаца нарочито је истицана по-
сле 1918. после уједињења када су сви јужни 
Славени на овим просторима ушли у оквир 
југословенске државне заједнице, па је томе 
давана предност, па је на неки начин потиски-
вана та подјела верска и онда смо ми стекли 
једну представу да је ње нестало, ње никада на 
жалост, пазите на жалост ја кажем, никада није 
нестало.Тачно је да један део њих –  младих 
људи, рецимо Недељка Чубриловића, када пи-
тају ко је и шта је он каже: ‘’Ја сам атеист’’,  иако 
је пре тога рекао да је српскоправославне вере. 
То је неспорна чињеница, али таквих људи је 
било јако мало у односу на становништво на 
просторима Босне и Херцеговине, а треба кад 
историјски посматрамо један народ једну по-
крајину морамо да видимо њену масу, поједин-
ци су појединци само...

Лазански:
Професоре, ово што је рекао професор Љушић 
да ли се то може сажети овако да су младо-
босанци припадали већем броју светова, али 
само једном једином животу?

Проф. Микић:
Да Вам кажем, ради просто наслова ове еми-
сије. Идеологија је ‘’Младе Босне’’. Ја морам да 
кажем да је ‘’Млада Босна’’ и њена идеологија 
просто се утркивала са свим оним народима 
који су називали се младим, млади Чеси, млади 
Италијани, па млади Хрвати, па млади Далма-
тинци. Сад овако, не правдам нимало ‘’Младу 
Босну’’, али не може се правити разлика, већи 
допринос у рушењу Аустроугарске имала је 
млада Чешка са својим Масариком, јер су сви 
младобосанци ђаци, његови ђаци дакле.

Кустурица:
Послије којег изневјеравају тај мирни пут.

Проф. Микић:
Ал’ су почели. ‘’Млада Босна’’ је прошла кроз 
више фаза и више назива. Овај управо сеже из 
Прашке школе, дакле, имамо право. 

Лазански:
Ништа без Прага.

Кустурица:
Без Прага.

Проф. Микић: 
Без Прага. Има право једна, постепеност, по-
степеност дакле еволуција не револуција и она 
иде једном линијом до скоро близу И свјетског 
рата, али се у међувремену у њој рађају напред-
не идеје, реформистичке идеје које постају...

Лазански:
Које идеје проф. Микићу?

Проф. Микић:
Јединство Срба и Хрвата.

Лазански: 
А шта ћемо  са бошњачким муслиманима?

Кустурица: 
Извињавам се, али то је оно што мора, сад је то 
добра тачка, само да вам надодам на то. Додирна 
тачка ова два питања да ли је пред И свјетски 
рат Босна била у страшној вјерској напетости, 
одговор имамо код Калаја  који је тада био кон-
зул прво у Београду и овдје који је стварао читав 
систем стварања нације, а иза жита је скривена 
теорија да мухамеданци босански треба да по-
стану хришћани али католици, а за Србе свака-
ко знамо да једног дана морају да буду католици. 
Дакле, истина о драматичној ситуацији у Босни 
да је она сјециште различитих пракса и разли-
читих теорија, различитих начина исповједања 
је један драматичан моменат који не може да 
избрише идеју да је Косовски завјет био један 
од копчи заједничких митолошких идеја коју 
су они сви имали на уму.

Лазански:
Добро, да ли је то једна врста тоталитарне неу-
розе која увек иде на штету другог или трећег?
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Кустурица:
Не постоји ни једна теорија која је драматич-
нија по тој дефиницији и којој није... Опет по-
нављам ми имамо митско мјесто на коме мо-
жемо социјално да се удружимо, али ми данас 
имамо Босну и Херцеговину у којој увезена ре-
волуција иде њеним једним дијелом, а не иде, 
не излијева се по улицама, јер није дат знак из 
Анкаре из Турске. Значи, ми имамо практич-
но политику која никад није представљала то 
изузев овог периода којег ти спомињеш. Како 
је то могуће да је тако живјела до ‘92? Могуће 
је јер хришћански је била потиснута и није 
имала право да се изјашњава и да ослобађа 
своје емоције.

Лазански:
Па, то је било и у првој Југославији.

Кустурица:
Не, не.

Баздаљ: 
Да се објасни  зато што је важно, да се објас-
ни зато што ми говоримо, опет у историјском  
смислу, о релативно кратком периоду. Дакле, 
до 1878. док Турска влада Босном и Херцегови-
ном овдје постоји систем који је класична врста 
малтене апартхејда. Дакле, постоје три потпу-
но, односно четри ако узмемо Јевреје, потпуно 
одвојена вјерска друштва. Аустроугарска, што 
је иронија, уводи ембрион грађанског друштва 
и кроз тих 36 година до атентата наравно да 
се комплетна еманципација није могла про-
вести. Наравно да  су вјерске подјеле биле још 
јаке, али младобосанска генерација почела је 
те подјеле да превладава. Ви ако хоћете у би-
ографији Гаврила Принципа имате најљепшу 
метафору тога. Њега, кад га као дјечака од 10 
године воде први пут у Сарајево код брата Јове 
у Хаџићима, ставе негдје на конак то је неко 
мјесто у којем су муслимани већина и они ту 
треба да преспавају. И ту су неки људи са фе-
совима. Неће он да спава под истим кровом са 
Турцима. Након већ четири године они... За-
право, прво уједињење тих људи је уједињење  
када имају штрајк у  Сарајеву и када бива теш-

ко рањен и касније умире њихов друг  Салих 
Шахимагић. Дакле, кад он долази у Београд с 
њим иде Ибро Фазлиновић, Ђулага Буковац. 
Човјек који је некад имао, што би се данас ре-
кло, етничку дистанцу  према људима који 
говоре његов језик и који су, како бих рекао, 
дио исте културе, истог свега као он, након 4 
године окреће се за 180 степени. Ја мислим да 
је то важно.  Наравно да та подјела није могла у 
тако кратком временском периоду да нестане, 
али еманципација је почела са ‘’Младом Бос-
ном’’ и та еманципација која се збиља, ја збиља 
вјерујем, остварила у периоду социјалистичке 
Југославије, почела је тад и није случајно да се 
социјалистичка Југославија....

Лазански:
Добро, нећете ми рећи сад овде да је подела у 
другој Југославији за време Тита била јача него 
у првој Југославији?

Баздаљ:
Ја кажем да није. Па знате ли Ви кад се подиже 
прва спомен плоча Гаврилу Принципу у Са-
рајеву? Четрдесет и пете првог маја. Дакле, још 
Хитлер није ни капитулирао, 24 дана након 
што партизани улазе у Сарајево. Они јавно на 
великој свечаној трибини откривају спомен 
плочу. Знате ли колико је требало Краљевини 
Југославији – 12 година, а то је полулегално 
урађено. Социјалистичка Југославија, то је 
само на око парадоксално, могла је причати 
са пуно више и  страсти, интензитета и жеље 
– налази своје претке у ‘’Младој Босни’’ – него 
што је то урадила Краљевина Југославија.

Кустурица:
Што је опет, што није необично, зато што пи-
тање социјалистичких идеја није увек било 
везано за оно што се звала Краљевина Срба, 
Хрвата и Словенаца али је значајно ово што си 
малоприје рекао да је идеја уједињења довела 
до тих формулација које налазимо код Дедије-
ра: Југословенски национализам, и то како сам 
читао ових година тих књига доста – постоји 
термин југословенски национализам.
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Лазански:
Јесу ли ови наши имали то?

Кустурица:
Па, пази, били су прије свега српски национа-
листи. Зашто су били српски националисти? 
Зато што је  XИX вијек заправо био вијек ро-
мантизма у свијету. Ја сам живио у Француској 
у селу у коме се предсједница мјесне заједнице 
звала мадам Шо Ван значи онда је бити шо-
ван уједно шовиниста,  у јединој фази људске 
историје било природно. Код нас постоји тај 
незналачки приступ свему па и  историји. Ти 
кад кажеш да је некад неко био националиста, 
па то је у вријеме младе Италије, младе Чешке 
био и најпозитивнији предзнак који постоји. 
Данас он није згодан глобалној _____(11) јер 
им ремети ту њихову намјеру да овладају тр-
жиштем на свим територијама па био ти народ 
к’о мјесна заједница или имао 2 милиона или 
милион. Да не говорим о компликацијама и 
политичком контексту зато сам се намјерно 
малоприје вратио на данашње време. Турс-
ка је Милет – био је  принцип владавине а у 
данашње време на улицама захваћене том со-
цијалном револуцијијом у којој су извођачи 
радова у истој време запалили три институције 
међу њима и Архив Аустроугарске и све оно за 
шта мораш бити обучен. Уопште је трагична 
црта данашњег живота што је револуционар-
на снага о којој ти говориш пренесена у ауте 
обавјештајних служби, које по Балкану  и на 
другим мјестима имају своје тренинг  цент-
ре и те се револуције извозе као некад јабуке, 
крушке да не кажем парадајз. Данас на почетку 
XXИ вијека имамо потпуно обрнут приступ 
револуционарима и револуцији. То су неки 
неугледни типови са неких факултета који ко-
ристе то гориво које постоји на основу онога 
што јесте стара аутентична традиција. Него то 
је  наметање тих револуционарних образаца. 
Па је кад сам ја студирао у Прагу, најгора ствар 
која се могла десити је било немојте излазити 
на улице. Сјећате се рушења старе Југославије. 
Највише су Хрватска и Словенија говориле не 
може улица да рјешава ствар то мора да се рије-
ши другачије. Погледајте велике силе данас, 

оне примјењују улицу као обртни моменат за 
оног који  не слуша, за оног који неће у НАТО, 
за оног који не жели да ради оно што они хоће, 
а то гориво постоји и код муслимана то се нај-
боље види на фудбалским утакмицама. То је то 
гориво тог симулирања грађанског рата који је 
већ почео и код Срба и код Хрвата. Дакле, код 
истих  оних који су ономад мислили да могу да 
створе заједничку државу. Због потребе вели-
ких сила нису је створили ни тада ни сада зато 
што она тренутно не постоји, јер нешто чега 
нема оно је једном било. Дакле, можемо да го-
воримо са сјећањем са сјетом да се присјећамо 
тих фрагмената историјских у којима је нечага 
билло али можемо да говоримо о нечем што 
је данас злоупотребљено и нечем што данас не 
користи тим народима него онима који су и 
тада владали нама и који и дан данас владају.

Проф. Љушић:
Врло кратко о том национализму ‘’Младе Бос-
не’’. Неспорна је чињеница да су они били нај-
већим делом српске националности то је ван 
сваке сумње да југословенски национализам, 
да југосовенска идеја продре то је исто тако 
врло битно, али она се истиче нарочито по-
сле 1912. и пре свега 1914. године. Највећи, ‘ајд 
да кажем најбољи доказ јесте изјава Гаврила 
Принципа да је Србо-Хрват или Васе Чубри-
ловића да је Србо-Хрват, али ту нема Слове-
наца, људи моји па је то непотпуна југосло-
венска идеја. Од 25 људи који су учествовали 
у сарајевском атентнату и који су извођени на 
суђење, међу њима има само један муслиман 
младобосанац. Мехмедбашић  који је успео 
да побегне, и двојица Хрвата и све остало су 
Срби и то је неспорна чињеница. Исто тако је 
неспорна чињеница да је Васа Чубриловић – ја 
га памтим био ми је професор и колега, знали 
смо се годинама – он је умро као интегрални 
Југословен. И ми се сећамо да је умро годину 
дана пре него што је Југославија растурена, и 
говорили смо себи: ‘’Благо њему што је умро 
годину дана раније да не види да је његово жи-
вотно дело нестало’’. Дакле, југословнеска идеја 
се у неку руку приписује младобосанцима, на-
рочито после 1918. г. немојмо у томе претерати. 
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Лазански:
Та идеја старија је од било које југословенске 
државе?

Проф. Љушић:
Идеја југословенства постоји од 1948. г. и она 
је неразвијена, српска идеја је много развије-
нија и када је у питању ‘’Млада Босна’’ и као 
покрет и кад су у питању учесници у Сарајев-
ском атентату. Њих води пре свега српска на-
ционална линија. 

Баздуљ:
То у том моменту није толико раздвојено, та-
дашњи покрет је интергралистички, он укљу-
чује и муслимане и католике и дубровачке ка-
толике.... то је дакле. Ви говорите, у суштини 
правите терминолошку разлику, и тај српски 
национализам о ком Ви говорите, ако ништа 
је мултиконфесионални, ако ништа друго. 

Проф. Љушић:
Не, не... Ја не спорим ту чињеницу да је код тих 
српских националиста, који су учествовали у 
сарајевском атентату, постојала...  добро сад 
причамо о њима, они су постали главни носи-
оци  младобосанске идеје. Њихова толеранција 
према муслиманима и према римокатолицима 
је неспорна. Отуда код Срба националиста, и 
код Срба који припадају ‘’Младој Босни’’, пре 
свега постоји развијена идеја према муслима-
нима, Хрватима и Словенцима, више него што 
долази с друге стране. То је неспорна чињени-
ца, то мора да се призна.

Баздуљ:
Али то покушавам да кажем, управо чак и ако 
се каже да су они били српски националисти, 
српски национализам 1910. није исто што и 
српски национализам 1990. 

Проф. Љушић:
То је тачно, ван сваке сумње, али ми говоримо 
сада о ‘’Младој Босни’’ а не говоримо о 1990. 
години.

Лазански:
Професоре Микићу, усаглашавање теорија 
идентитета, је ли то била та експлозивна маса?

Проф. Микић:
Овако, да Вам кажем. Бојим се да ми идемо 
сувише у садашње стање и то ја морам да ка-
жем да...

Лазански: 
Прошлост разматрамо због садашњости.

Проф. Микић:
Ја морам да кажем да је аустријско вријеме у 
односу на турско вријеме различито и у вјер-
ском и у полтичком погледу. У турском вре-
мену државна вјера била је мулсиманска вје-
ра, а у аустријском времену католичка вјера 
је била државна вјера, дакле ова два народа 
православни или српски и муслимански они 
нису државна вјера и на тој основи се код њих 
и грађанско друштво приближава а посебно 
и омладина. Али, морам да кажем овако... та 
идеологија слободе коју негује уопште омла-
дина, цијела омладина јужнословенска, ом-
ладина у јужнословенским крајевима – она 
сарађује. Први потез који, неко је рекао, ту гдје 
су Хрвати, први напредни покрет створили су 
Хрвати напредњачки и у монархији и дакле на 
традицији хрватско-српске коалиције, ријечке 
резолуције, задарске резолуције и оно што је 
претходило томе не овај други напредњачки 
него српско-хрватски национални покрет, то 
је једна друга верзија, ‘адј да кажем, некаквог 
организовања омладине у БиХ. То су створи-
ли Словенци Ендлихер и неки други. Има и 
четврта варијанта која је пред Први свјетски 
рат а на традицији Балканских ратова. Ствара 
се и југословенски нарочито у БиХ, југосло-
венска омладина, али она се дијели. Ова око 
Принципа иде према револуцији и на револу-
ционарној основи организовања атентата, а 
ова друга окупљена у Бечу и Прагу, она чека, 
прелази у онај опортунизам истог дана 1928. г. 
Они се одричу 28. јуна, одричу се атентата, они 
изводе и ови чују то у Бечу шта су ови урадили 
и потпуно су изненађени.

Лазански:
Професоре, шта сте Ви очеквиали да они у Бечу 
поздраве атентат па да одмах заглаве у затовору?
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Кустурица: 
У Бечу уопште нису плакали због атентата.

Лазански:
Знам то да нису плакали за Фердинандом.

Проф. Микић:
Не, не. Ја говоримо о омладини. 

Проф. Љушић:
Конгрес југословенске омладине који је одр-
жан на Видовдана 1914. г. у Бечу, а на Видовдан 
1914. г. у Сарајеву младобосанци извршавају 
атентат на Ф. Фердинанда. Кад сазнају у Бечу 
да је извршен атентат Конгрес престаје са ра-
дом, и тај њихов опортунизам тако губи на 
снази. 

Лазански:
Опортунизам  је често пристуан у свјетској 
историји. 

Проф. Микић:
Почео сам са једном цивилизацијском текови-
ном ‘’Младе Босне’’ али морам да истакнем да 
су бар два њена представника били европејци 
прије икаквих Европљана. Прво Принцип у 
затовору, он своме психијатру каже: ‘’За ка-
кву си ти причу и за какво то уређење?’’ А он 
каже: ‘’За европско уређење на бази општина 
самоуправа општина’’. Дакле, да престане оно 
ропство, да престане колонијализам итд. И то 
би била једна посебна прича. Друга личност 
која припада кругу ‘’Младе Босне’’ Димитрије 
Митриновић, њега Први свјетски рат затиче 
у Њемачкој и он је тамо окупио један водећи 
број или водећи круг европских интелектуала-
ца да припреме један часопис или једну књигу. 
Часопис, који ће говорити о уједињењу и осло-
бађању Европе. И он помиње појединачно и 
Пољаке и Чехе, и Хрвате и Словенце. 

Лазански:
Добро проф. Микићу, то је значи та европска 
компонента ‘’Младе Босне’’.

Проф. Микић:
Али она је старија од било какве компоненент 
данашње уједињене Европе.

Лазански:
Да ли је могућа по Вама, да ли је могућа нација 
без државе?

Проф. Микић:
Нација, бар у данашње вријеме, као што је и г. 
Кустурица рекао не може.

Лазански
Да ли је распад Аустроугарске био тријумф 
етничке државе?

Проф. Микић: 
Да Вам кажем, ако би човјек, ја гледам...

Лазански:
Јер ако ћемо гледати да је у то време било све-
га тридесет земаља у свету а данас скоро 200 
земаља... 

Проф. Микиц:
Нису Аустроугарску уништили Србија и Срби. 
Аустроугарску су уништили једноставно Сло-
вени, словенски народ и то претежно католици 
користећи ову организацију ‘’Младе Босне’’. 
‘’Млада Босна’’ је била омладина у југословен-
ској омладини, имала своје посебно име. 

Кустурица: 
Али стоји нешто што сте споменули, што је 
значајно, што се у овој емисији не спомиње а то 
је колонијални контекст у коме се то дешавало. 
Зашто је то опет значајно. Ја мислим да треба 
правити те паралеле, видјети савременост на 
сличан начин. Губитак Косова и освајање Ко-
сова то је наметање тих образаца, аустроугр-
ских. Није случајно овај Кларк писао о томе 
да смо ми Срби срушили транснационалну 
Аусторугрску и тако се сврствамо у ред на-
рода који су дали Бин Ладена, бy тхе wаy, кад 
смо већ код тога кад гледаш оног Мевлудина 
како је слободно шетао испред оне америчке 
амбасаде, писташ се како је могуће да један 
терориста, да му није глава с рамена одлетила, 
видиш да се ту сасвим нешто друго изводило. 
Дакле, идеја о колонијализму не може да буде 
заборављена као идеја да је 1913. г. Фердинанд 
на Колумбија Универзитету слушао предавања 
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неког професора Берџиса који му је говорио 
о супериорности таутонске расе, о супериор-
ности Германа и потреби да се не стварају ет-
ничке норме тамо гдје их не може бити. У исто 
вријеме се јавља тај антисемитизам односно 
антикапиталистички рефлекс у католичким 
круговима Беча. Јавља се градоначелник Беча 
од кога је Хитлер учио касније и ми можемо да 
говоримо о једној политичкој групацији, једној 
врсти енергије која је расиситичка, нациситич-
ка, атнисемитска и у исто вријеме антисрпска, 
јер сентименти које миксамо у различитим 
врменима...  ја сам се договорио с начлеником 
Општине Требиње да добијем неки камен, бу-
дала вјеровао сам пошто сам живео на западу 
да вербални договор значи и стварни уговор. 
Отишао сам на неку распаднуту караулу, о 
којој Ћоровић пише, о којој каже да су исте 
те карауле аусторугарски војници у наредних 
15 дана повјешали најугледније грађане међу 
њима и муслимане, негдје око 55. Данашњи 
градоначелник Требиња излази и каже: ‘’Људи, 
Срби ми би требало да обавијестимо Европу, 
аустријску амбасаду.’’ Караула, дакле, то није 
тврђава то је најобичнија караула. Зашто ово 
говорим. 

Лазански:
А још срушена.

Кустурица: 
Зато што постоји контра енергија у српском 
национу која увијек иде напријед. Не знам како 
ће бити у будућности против тог колонијалног 
рецепта односно рецепта који  у својој смјеси 
има и расизам и доказ супериорности друге 
нације над свим осталима, антисемитизам и 
на крају дођемо и до антисрпских сентимената 
који су живи свуда у свијету. Разлози за то су 
многоструки, али постоји једна свијетла тачка 
у томе и она се зове Гаврило Принцип. Гаврило  
Принцип је дјеловао у времену у коме је бити 
националиста била предност, јер је оно зна-
чило интелектуално, социјално и свако друго 
буђење. А његов пуцањ је био пуцањ... Метак 
који је полетио из те цијеви, за њега су се ухва-
тили, јер је постао и наднационални, за њега су 
се ухватили и Хрвати и босански муслимани. 

Лазански:
Али га се данас одричу.

Кустурица: 
Али данас га се одричу и кад зовеш некога из 
Загреба да дође да ти прича о Првом свјетском 
рату, човјек најискреније каже...

Лазански:
Не смем.

Кустурица: 
Не, ми тај период не обрађујемо, и они немају 
стручњака за Први свјетски рат.

Проф. Љушић:
Ми овде често истичемо тај национални мо-
менат који је јако битан, међутим, постоји и 
други који је јако важан а то је социјални мо-
менат. Г. Принцип је дечак једног сељака и он 
зна како се тешко живи на селу. Та освета коју 
они чланови спомињу током суђења 1914. г. је 
освета за тежак живот којим живи босански 
сељак било које вере. 

Лазански:
Шта је то, сукоб богатих и сиромашних?

Проф. Љушић:
Наравно, то је тежак социјални проблем. Аг-
рарно питање у БиХ није решено све до ‘45. 
г. Ни у време Краљевине Југославије није ре-
шено до краја. Пазите Кочић је започео врло 
озбиљно да се бави тим проблемом али га је 
завршила тек социјалситичка револуција ‘45. г.

Проф. Микић:
Ја бих наствио ову своју причу. Ја чак раз-
мишљам да Аустрија бар данас треба да се из-
вини српском народу. Ево, зашто. 

Проф. Љушић:
Аустрија је највише учествовала у разбијању 
Југославије.

Проф. Микић:
Бертхолд ‘12. г. неће да прими Пашића а он 
посредује преко Масарика да га прими да се 
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избјегне рат, да се договоре и да се каже: ‘’Слу-
шај ти г. министре, твоји поданици долећу код 
мене и траже и оружје, траже сједињење, траже 
и ово  и оно’’. То пише Блискин заједнички 
минситар, овај ратни минситар. Друго проф. 
Љушић зна да је Владан Ђорђевић био један 
највећи аустрофил у оном времену, дакле није 
био, био је русофил...

Лазански:
Је ли било пуно Срба аустрофила у то време?

Проф. Микић:
Не, није било пуно. Он иде за вријеме Бал-
канског рата да каже у Аустрији шта је шта у 
Србији. Неће нико од новинара да га прими, 
дакле, човјек који је знао перфектно да говори 
и њемачки, био је дипломата. 

Лазански: 
То је јасно, хајде Ви мени растумачите, како 
то да су Срби у Аусторугрској радо ишли у ау-
стријску војну академију у Wиенер Неустадт 
па су били чак и велики чинови,  па сте имали 
фон Поћорека, Боројевић је био фелдмаршал. 

Проф. Љушић:
Извините, па Аустроугарска је и претходно 
Хабзбуршка монархија и Аустрија је уређена 
држава. Ако Ви живите у тој уређеној држави, 
европској држави као њен грађанин немате 
могућности да створите националну државу, 
Ваша једина могућност, начин образовања, 
васпитања је да идете у њихове школе. А по-
што су Срби војнички обдарен народ, они су 
ишли у војне академије Хабзбуршке монархије, 
и није никакво изненађење што 1914. г. нај-
већи дио хабзбуршке војске или аустроугарске 
војске у борбама против Краљевине Србије су 
Словени – Хрвати, Срби и да не причам мусли-
мани и остали. Зашто један Србин, који живи 
у Хабзбуршкој монархији иде у хабзбуршку 
војну академију, па то је сасвим нормално и 
природно, нема разлога зашто би то сад било... 

Лазански:
С једне стране имате то, а са друге стране 
‘’Младу Босну’’.

Проф. Љушић:
Е, пазите, ‘’Млада Босна’’, па то је ружно упо-
ређивати, то се не може упоређивати.

Лазански:
Не и ови други су Срби.

Баздуљ:
Далмација и Босна су биле пуно склоније бун-
ту него Славонија и Војводина. Када се гледа 
то се тачно види и у Славонији и у Војводини. 

Лазански:
Али, било је Срба официра аустроугарске 
војске из, ‘ајд да кажемо, из БиХ.

Баздуљ:
Било је из Босне, Ви кад гледате, недавно је 
објављен један путопис.

Лазански:
Ви знате ону анегдоту на солунском фронту. С 
једне стране српски војнци, с друге стране ау-
строугарски војници и Срби кажу: ‘’Аустроуга-
ри, предајте се!’’ А ови из аустроугарског рова 
добацују: ‘’ Срби из Лике никад се не предају’’. 

Проф. Љушић: 
Тога имате и на Дрини 1914. г. То чак има и у 
оном нашем флиму ‘’Марш на Дрину’’. 

Лазански: 
Можда је карикатурално али...

Др. Љушић
Није карикатурално, то је трагично.

Кустурица 
Нема рата док не дигне руку брат на брата. 

Проф. Љушић:
Највећи део аустроугарске војске из 1914. г су 
словенског поријекла и то људи са простора 
Балкана. Ми ћемо се 1912. г ујединити а 1914. и 
1918. смо крварили у рату једни против других.

Баздуљ:
Црњански 1918. г. је био аустроугарски војник. 
Он среће први пут српске војнике у неком бор-
делу у Темишвару, након што се враћа. И онда 
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он дрско помало и губитнички њима каже: 
‘’Па, ето, свака част нек’ сте пробили фронт’’. 
А они њему: ‘’Шути брате, окилавило се’’. 

Лазански: 
Значи, то је тај територијални либидо код ср-
пске војске.

Кустурица:
Ја мислим да ту постоји нешто што је... Ми смо 
сад говорили о нацији, о социјалности тог по-
крета и онда смо прешли на те тачке наднаци-
оналности која је судбина развоја и еволуције 
свих народа на свету. Само што у овом случају 
постоји, враћам опет на почетак, метак који је 
испаљен, он је најнижа тачка договора међу 
тим народима и он не успијева да их повеже 
идеолошки... Хиљаде разлога, не успијева да их 
повеже историјски, и не успијева да их доведе 
до стварне аутономије. Па је питање данашње 
БиХ и њеног опстанка заправо дубоко запти-
вено у истини о њој. Истина о БиХ не мора да 
буде истина о средњовјековној држави. Она 
може да се третира у последњих 200 година и 
да се види шта је све у њој било доминантно и 
како је та плоча стављана – скидана и шта је у 
тим фрагментима историјским у међувреме-
ну се дешавало и онемогућило тај заједнички 
живот. До тога да је вјера свих изузев оних који 
желе да мајоризују, који сада наводно уводе 
тему мултиетничности на бази мајоризације 
ова два друга народа. Видјели сте да су Хр-
вати већ у свом парламенту рекли – ако дође 
до било какве промјене Дејтона, ми тражимо 
етнички чисту односно етничку територију 
за Хрвате. Значи, постоји усуд који је као нека 
судбина која лебди над тим народима, која не 
дозвољава да се тај метак истумачи, да се тај 
период узме у обзир као национални покрет 
који је имао своје елементе ненационалности 
и који  је био борба против колонизатора. Твр-
дим одговорно да смо ми данас ушли у нову 
фазу нове колонизације свијета и да је Косово 
најбољи пример начина на који једна коло-
нијална сила долази и одузима ти, као што је 
за вријеме минхенске кризе о Сунитима дошао 
неко и откинуо комад и рекао то је моје, од-
носно онога кога је желио. 

Лазански:
А ко је онда наш Чемберлен?

Кустрица:
То ћемо видјети. 

Баздуљ:
Ја мислим да се та ствар, геополитичка ствар, у 
оквиру... То што сте рекли сада је носталгија за 
транснационалном Аустроугарском. То се исто 
не може одвојити од неких културолошких 
кретања у доба завршетка хладног рата, када 
преко писаца Кундера, Часлав Милош итд. се 
покушава идеја о Аустроугарској као неком 
мултикултуралном рају накнадно у сврху од-
вајања Чешке од Словачке, Пољске од Русије, 
искористити, а ту је увијек врло важно потен-
цирати овај социјални моменат. Јер, колико 
год је тачно да је Беч 1910. г. био град Фројда, 
Кокошке, Витгенштајна, не знам тих како бих 
рекао, кључних фигура западне цивилизаије, 
исто тако смо у 12 сати вожње...

Лазански:
Да ли цивилизација постоји као аналитичка 
категорија уопште? Можемо ли о томе?

Баздуљ:
Буквално у истој држави Ви имате ту Фројда, 
Витгенштајна, а овамо преко Саве имате кме-
тове, што нигдје у остатку Европе осим ових 
отоманских дијелова немате, од француске 
револуције у најмању руку. Тај социјални мо-
менат ако постоји тај наднационални, надет-
нички моменат  јужнословенски, он је између 
осталог изнивелисан колико национално то-
лико и социјално. 

Кусутрица:
Али су кметови углавном били Срби. 

Проф. Љушић:
И муслимани.

Проф. Микић:
Ја не бих воледо да ову емисију завршимо а 
да не добијемо бар некакву завршну причу о 
ономе зашто младобосанце називају терори-
стима, и не знам с ким и чим више не пореде. 
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Младобосанци као атентатори они су израсли 
просто из аустријског друштва који је револу-
ционарни дио његовог друштва, оно што се 
зове радничка класа, закључала једноставно 
затворила са својим програмима у аустроугар-
ским па онда и на просторима БиХ, и гдје су на 
челу радничког покрета у БиХ били странци. 
До револуције није могло доћи и онда су они... 
а револуција, ево, она обара режиме. 

Лазански:
И онда је то Гаврило Принцип пресекао са 
метком.

Проф. Микић:
Наравно,  онда су прибјегли атентатима, међу-
тим и атентатор на Фрању Јосифа, Талијан у 
Трсту је данас национални јунак и има своју 
улицу у Трсту итд.

Проф. Љушић:
Па и Г. Принцип је национални јунак.

Кустрица:
Када је Ђинђиц дошао на власт, у Горњем Ми-
лановцу је градоначелник укинуо улицу која се 
зове Гаврило Принцип. Значи, у нашем народу.

Лазански: 
Како је то тумачено?

Кустурица: 
Тумачимо, зато што врло често велики обрти 
много идиота доведу на... па зато ће он за Ви-
довдан бити прослављен као прави национал-
ни јунак који је...

Проф. Микић:
Он је то већ постао.
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Лазански:
Неће га Србија прослављати.

Проф. Микић:
Он јесте у народу то што јесте, додуше и народ 
се мијења.

Кустурица:
Ма, јесу му скинули плочу.

Проф. Микић:
Јесу.

Кустрица:
У граду у коме је повео та сва три народа, тим 
пуцњем у бољи живот.

Проф. Микић:
Али не народ, скинуо је неко ко је задужен био 
да скине – политика.

Кустурица:
Дакле, полтичка историја.

Проф. Микић:
Рекао сам малоприје у рушењу Аустрије уче-
ствовали су више Чеси, Масарик и други. Ми-
слим да су у рушењу Аустрије као монархије 
дуалистичке... рушили је и Мађари плашећи 
се триализма.

Проф. Љушић:

А ко је срусио Хабзбуршку монархију?
Проф. Микић:

Срушила се сама.

Проф. Љушић:
Није тачно, срушио је српски војник који је 
отишао до Алпа, 1918. г. Хабзбуршка монрхија 
је срушена захваљујући српском војнику који 
је несмотрено отишао до Алпа. Није имао до-
зволу да то учини.

Лазански: 
Значи, Ви сте били за скраћене границе?

Проф. Љушић:
Скраћене границе би било реалније и памет-
није.

Лазански
Оно што је војвода Мишић предлагао.

Кустрица:
Значи, Србија до Беча, није до Токија. 

Проф. Љушић:
Не, пазите Алпи су... да Вам кажем нешто, ми 
овде говоримо о идеологији ‘’Младе Босне’’, о 
њиховој организацији, њиховом раду, покрету 
и пре свега помињемо сарадњу са муслимани-
ма на простору Босне, сарадњу са Хрватима, 
пре свега са простора Босне... неке везе које су 
постојале са Хрватима из Хрватске, младим 
Хрватима. Словенци су ту безначајни, само је 
Ендлихер једна личност, једна светла личност 
и још светлија је личност онај који је бранио 
младобосанце, који је рекао: ‘’Нису чинили 
никакву велеиздајничку радњу’’, адвокат који 
је тврдио то зато што  анексија БиХ није међу-
народно призната, што је сасвим нормално.

Лазански:
Г. Кустурица, у том контексту што смо вечерас 
причали, да ли је западна цивилизација запра-
во једна магловита категорија где почиње она, 
а где запрво завршава. 

Кустурица: 
Западна цивилизација, она почива и почиње 
на хеленској културној традицији, наставља 
пут преко Рима, за кога Бењамин Калај каже 
кад жели нас да дисквалификује,  он каже – ми 
смо политички народ окренут ка Риму, они 
припадају деспотском истоку – и ту наравно 
прави грешку, јер је наш народ извезао у свијет 
највеће синове. Западна цивилизација је прос-
вјетитељска идеја. Ја сам овде направио добар 
дио града да би на ову географску ширину до-
дао дио ренесансе коју нажалост овај териториј 
није истрпео. И западна цивилизација улази у 
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једну фазу краја демократије. Мислим на начин 
на који пракса тјера западну цивилизацију да 
коригује своје уставе, своје покрете, своју идеју 
о територијама. 

Лазански: 
Је ли то крај историје?

Кустурица: 
Није то крај историје, мислим  да је то почетак, 
а мислим да ми присуствујемо почетку исто-
рије а они то зову крајем историје. И то је један 
систем који је након информатолошке и техно-
лошке револуције пренесен све више у фикцију 
а изгледа да му територија није важна. Што је 
трик који се касније показује, да је заправо те-
риторија уопште важна. И то највише видимо 
по овим новим рецептима којима се извозе те 
револуције, гдје год режим није компатибилан, 
гдје год није онакав какав они желе, они му 
баце једну револуцију. Дакле, из демократије, 

из хеленске традиције у један образац антиде-
мократског друштва. 

Лазански: 
Значи да кажемо да је историја напунила, обр-
нула пун круг од Гаврила Принципа на улици 
до ових свих догађања уличних ружичастих 
револуција итд. Је ли би се могло тако рећи?

Кустурица: 
Можемо рећи да је Г. Приницп рецепт који је 
касније искривљен и злоупотребљен и он се 
данас користи за потребе корпоративног ка-
питализма и оних који заправо имају моћ. Кад 
погледамо колико новаца након краја хладног 
рата Америка годишње улаже у наоружање 
и дођемо до податка да улажу 16 пута више 
него Руси, а 57 пута више него Французи. Ми 
можемо да говоримо слободно о једном новом 
колонијалном рецепту владања свијетом.
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Руски министар културе Владимир 
Медински у Андрићграду

Руски министар културе Владимир Медински 
посјетио је 15. марта Андрићград и са директо-
ром Андрићевог института Емиром Кустури-
цом разговарао и о могућности учешћа Руске 
Федерације и њених институција у оснивању 
свесловенског универзитета у Андрићграду.

Он је истакао да је изградња Андрићграда, у 
чему учествују предсједник Републике Српске  
Милорад Додик и Емир Кустурица, представља 
велико дјело од значаја за Српску и регион. 

Том приликом министар Медински обишао је 
Андрићев институт и са посебном пажњом је 
саслушао директора Института Емира Кусту-
рицу који је упознао руског министра са орга-
низацијом и дјеловањем овог института. Том 
приликом министру Мединском уручена су и 
три броја Историјских свесака које припрема 
Одјељење за историју Андрићевог инситута.
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