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Млада Босна и Сарајевски атентат – каталог изложбе

МЛАДА БОСНА И САРАЈЕВСКИ АТЕНТАТ
Каталог Слике и ријечи у каталогу сваке изложбе, па и ове наше, посвећене стогодишњици омладине "Младе Босне", атентаторима и завјереницима, извршиоцима Сарајевског атентата на аустроугарског престолонасљедника Франца Фердинанда, те суђењу
атентаторима на атентаторском процесу "Гаврилу Принципу и друговима" и страдању
Срба на дан атентата и послије њега, међусобно су усклађене и повезане, тако да се слике
гледају, а ријечи слушају и читају. Колико су слике и ријечи одраз науке и истине, зависи
од научности и спремности приређивача и тумача.
Није само стогодишњица краја престолонасљедника Франца Фердинанда и атентаторске "Младе Босне" заједничка, него им је заједничка и појава на политичкој сцени.
Случај је хтио да се у току унутрашње кризе у Аустроугарској монархији – послије
револуције 1905. у Русији – појаве Хрватско-српске коалиције у Хрватској и завршетка
десетогодишњег политичког покрета Срба и муслимана (1909) за вјерско-просвјетну
аутономију у Босни и Херцеговини, захваљујући подршци престолонасљедника Франца
Фердинанда, појаве на власти нове личности, каснији ратници – министар спољних послова Леополд Бертхолд и шеф Генералштаба Конрад фон Хецендорф. Они су ишли из
кризе у кризу, како у Босни и Херцеговини тако и у Србији, све до престолонасљедникове
смрти у Сарајевском атентату на Видовдан 1914, послије чега је Аустроугарска ушла у рат
са Србијом, који је прерастао у Први свјетски рат.
Упоредо са агресивном хабзбуршком политиком и са отварањем средњих школа у
Босни и Херцеговини, посебно гимназија, одвијало се и организовање средњошколске и
студентске омладине. Из више оформљених литерарних и националнореволуционарних
организација, као што су "Српско-хрватска напредна организација" и "Српско-хрватска
национална организација", настаће "Млада Босна". Имајући у виду њихову наслијеђену
национачну свијест, која је све више пламсала међу омладином, њихов савременик, касније плодан писац Перо Слијепчевић, каже да "није видео велике разлике између очева и
деце, између старијих бунтовника и најновијих". Заједничко обиљежје свих бунтовника су
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национална свијест, прегалаштво, иницијатива без калкулисања о томе како ће се са малом својом снагом изаћи на крај са царевинама – припиткивањима за савјет Београда и
Цетиња или тражењем помоћи у оружју, као што је радио Алекса Јакшић, хајдучки главар
из устанка 1875. И Гаврило Принцип има пуну главу Русије, и био је готово сам са собом,
а онда је затражио везу са револуционарима у Србији, коју су сакривали и једни и други.
Омладинска генерација која је између 1903. и 1908. била на факултетима у Прагу
била је под утицајем чешког политичара, филозофа и професора Томаша Масарика и
његове политике "реалног ситног рада", која је била специфичан израз грађанске хуманитарне мисли. То је значило обраћати се народним масама, уздићи их просвјећивањем и
просвијећеношћу, политички их активирати и увести у политички живот и борбу.
Босанскохерцеговачка омладина је 1906. у Бечу основала своје покрајинско друштво
"Рад", јер јој се чинило да се у постојећој "Зори" много бесједи.
Још прије него су студенти из Босне и Херцеговине потпали под снажне утицаје
Мацинијеве "Младе Италије", затим "Младе Њемачке", ''Младе Хрватске", "Младе Далмације" и "Младочеха", почело је ослободилачко организовање ђака средњих школа у
Босни и Херцеговини које ће се касније назвати "Млада Босна".
Темеље омладине "Младе Босне" положио је ђак Мостарске гимназије Димитрије
Митриновић, из села Доњих Поплата код Стоца, са својим школским друговима, Невесињцима, Богданом Жерајићем и Владимиром Гаћиновићем. Они су у Мостару затекли
књижевни часопис Зора, са традицијом својих старијих колега гимназијалаца и припадника познатог мостарског књижевног круга. Ослоњен на своје претходнике и савременике, Митриновић је 1904. покренуо иницијативу за стварање тајног друштва са
књижницом, из које ће се развити литерарно друштво "Матица". Идуће, 1905/1906. године, у Мостарској гимназији је покренуто национално-политичко друштво "Слобода", на
чијем је челу био Богдан Жерајић са својим сарадницима.
Истовремено са активирањем мостарских гимназијалаца активирало се и друштво
ђака гимназијалаца у Сарајеву и основана су нова тајна ђачка друштва у Босанској Градишци, Тузли, Бањалуци и још неким другим, мањим мјестима. У Босанској Градишци се
ђачко друштво звало "Покрет", у Тузли "Првијенче", у Бањалуци друштво католичких ђака "Препород", а друштво ђака Срба прво "Његош" па "Слобода" и, на крају, 1914, друштво Југословена "Југославија".
Мостарска "Матица" бавила се литературом, а "Слобода" национално-политичким
питањима, од којих су доминирала питања етике и националне слободе. Слично је било и
са ђачким друштвима у другим мјестима. У расправама мостарске "Слободе" Владимир
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Гаћиновић, син сеоског свештеника, декларисао се више као искључиви српски националиста, са еволуцијом према револуцији и социјализму, а Димитрије Митриновић више
као југословенски интегриста. Уочавајући дубоке социјалне промјене, духовно буђење и
распадање великих породичних задруга, које су замјењивале индивидуалну усамљеност,
Гаћиновић је истицао да друштво постаје снажније и да се јављају нове потребе и идеје. У
ово вријеме, у дискусијама у друштву "Слобода" Гаћиновић је био за Масариков "ситни
рад", за еволуцију у односу на револуцију, коју је 1906. на дневни ред ставио генерални
штрајк радника. Насупрот Гаћиновићу, Богдан Жерајић је заступао "не мали рад него
борбу".
Мостарски гимназијалци Димитрије Митриновић и Шпиро Солдо посјетили су
негдје прије Божића 1907. организацију школске омладине у Сарајеву, да би јој пренијели
искуства стечена радом у "Матици" и "Слободи" и да би се повела нека заједничка тајна
ђачка организација у Босни и Херцеговини, јер се у Сарајеву "водио жив култ усамљеничке акције" која, за разлику од оних прије ње, на које је гледала одвећ песимистички,
није тражила ништа за себе.
У свим тајним ђачким удружењима и свим значајнијим упориштима школске омладине, какав је био и лист Српска омладина, који је образовао цијело једно покољење "у
строго српском националном духу", а чије су присталице били ђаци млађе генерације,
већином са села или скори варошани, била је заједничка жеља да не понове жалосно
политичко искуство својих очева: "Срамота је... да се међу нама налази таквих људи, који
хоће да живе од капитала својих старијих".
Организовање ђачке и студентске омладине у Босни и Херцеговини ојачали су
одлазак Димитрија Митриновића и Богдана Жерајића у јесен 1907. на студије у Загреб и
проглас анексије Босне и Херцеговине у јесен 1908. Жерајић је убрзо напустио студије и,
са дјелима принца Кропоткина, преко Београда се вратио у родну Херцеговину. Одатле се
у анексионој кризи упутио на комитски курс у Србију. У Врању се нашао са Владимиром
Гаћиновићем, са којим је на курсу остао до јануара 1909. Митриновић је из Загреба
отишао у Беч и учествовао на једној широкој конференцији студената, коју је сазвао академац Божидар Зечевић, предсједник друштва "Рад". На тој конференцији је констатовано
да Масарикова тактика "ситног рада" не може дати одређене резултате, па је одлучено да
се оснује тајно револуционарно удружење које би своје чланове припремило за директну
борбу против Аустроугарске. Први чланови овог тајног удружења били су Божидар Зечевић, Перо Слијепчевић, Димитрије Митриновић, Михајло Благојевић, Вељко Бесаровић и
Ацо Благојевић, који су, по узору на руске револуционаре, радили по круговима од по три
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члана. У том систему тројки ужег тајног одбора студената из Босне и Херцеговине у Бечу,
сваки члан знао би само онога који га је увео и онога кога уведе само он. Били су обухваћени Праг и Загреб, а успостављена је веза са Београдом. Чланови тајног удружења у
Бечу су послије анексије Босне и Херцеговине одлучили да ступе у контакт са "свим представницима револуционарних елемената који имају разумевања за наше националне аспирације", а нарочито са "свим револуционарима, анархистима и нихилистичким организацијама које постоје у свету". Божидар Зечевић је у јануару 1909. кренуо у Русију да би
успоставио везу "с руским револуционарима и научио њихове методе тајног рада". Они
студенти који су остали у Бечу и Загребу упутили су се, према договору, у двије групе –
једна у Херцеговину, а друга у Босанску Крајину – како би били у вези са народом и веза
између народа и новостворене организације "Народна одбрана" у Београду.
Иако је на приједлог Стојана Новаковића послије завршетка анексионе кризе дошло до заокрета у друштву "Народна одбрана" од политичке у културну дјелатност, "војевање књигом и просветом", студенти из Босне и Херцеговине су изјавили да ни по коју
цијену неће признати анексију, јер представља најгору пљачку, а ако Аустроугарска "хоће
да нас прогута, ми ћемо јој исисати сок".
Послије анексије у Босни и Херцеговини долази до преображаја омладинске идеологије из литерарне у револуционарну. У односу на осталу јужнословенску омладину у
Хабзбуршкој монархији, босанскохерцеговачка омладина предњачи у радикализму, како
националном тако и револуционарном. Идеја те омладине углавном је била диктирана
њеним сељачким поријеклом хајдука и ускока, који су се против турских власти борили
вијековима. Она се није борила само против туђинског режима који је притискао народ у
Босни и Херцеговини, него се бунила и против старих политичких и економских односа
тога времена. Те односе, чији су носиоци трговци настали за вријеме аустроугарске владавине, као идеолошки представници прве домаће буржоазије, подржавала је прва домаћа
интелигенција, поријеклом из градова, настојећи да дотадашњој политици грађанства да
шири замах, да је извуче са сједница црквено-школских општина, да створи један политички покрет који би личио на модерне европске покрете.
У разочарењу и атмосфери националног пораза у анексионој кризи, Жерајић је
продужио студије у Загребу. Сада се у односу на држање у Мостару према Масариковој
политици промијенио, па умјесто "не мали рад него борбу", препоручује "ситни рад". У
том смислу, у име својих другова студената, он пише 2. новембра 1909. из Загреба писмо у
коме бечке студенте окупљене у друштву "Рад" назива "фолирантима", а умјесто великих
бечких програма тражи "култивисање самога себе у опште и као сигурног националног
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радника...". При томе Жерајић сматра да "ситни рад не искључује револуционарну борбу".
Ђоко Слијепчевић каже да су најјачи револуционари средње омладинске генерације Босне
и Херцеговине Богдан Жерајић и Владимир Гаћиновић. Они су у атмосфери националног
покрета били јако разочарани одзивом борбеног духа међу омладином. У вези са њиховим
разочарењем и у атмосфери националног пораза у анексији Босне и Херцеговине, Гаћиновић пише: "Ми у својој земљи преживјели смо једну од највећих срамота која је икад била.
Прије малокрвни, били смо сада резистентни и скептични. Послије трзања и бура, дошло
је сиво, ситно вријеме".
Након атентата на генерала Маријана Варешанина 15. јуна 1910, Жерајић међу
босанскохерцеговачком омладином избија у први план. Слијеђењем његовог револуционарног пута, на којем омладину предводе Владимир Гаћиновић и Гаврило Принцип, настаће "Млада Босна" са својом револуционарном идеологијом. Под именом "Млада Босна"
почео је да пише Петар Кочић (1907), а слиједили су га Владимир Гаћиновић у Календару
Просвјете за 1911, Боривоје Јевтић у Босанској вили од 30. децембра 1913. и Божидар
Пурић у четвртом броју крфског Забавника од 15. августа 1917, а послије 1918. слиједио је
читав низ писаца, публициста, новинара и научника. Мило Борић за Богдана Жерајића
каже да је он по борбености био први омладинац у босанскохерцеговачкој групи, која је
од анексије почела увелико да се реформише у "Српско-хрватску напредну омладину".
Кад је говорио о Босни, Жерајић је био ватрен. Говорио је: "Доље код нас цијели живот
настројен је на ропство, цијело друштво пуно је ропског, непрерађеног. Послије високих
сељачких покољења, дошли мала, ситна, савијена". А Гаћиновић каже да се Жерајић бунио против каријериста који су овладавали животом и да је говорио: "Омладина мора
имати широко срце кроз које ће зазвонити било који не умију да говоре, и то срце смије
само за њих куцати, бити њихов гласник. Ми најмлађи морамо створити нову историју. У
своје студено друштво морамо уносити сунца, колебати умрле и гибати резигниране.
Морамо повести смртоносни рат против песимизма, малодушности и клонулости, ми
гласници нових генерација и нових људи".
Неколико мјесеци послије хваљења "ситног рада", Жерајићевог ће се латити сасвим
других метода – метода атентата. Основна нота и прве и друге тактике, како је он осјећао,
била је: лична жртва, стварна акција без онога одвратног хвалисања, без надувене
уображености, која је тако честа код младих људи: "Ради и ћути!" То је он хтио да каже. И
кад је урадио што је мислио да дугује образу отаџбине, њеној части више него његовој
користи, он је заћутао заувијек! Прије тога, у писму Гаћиновићу од 12. јануара 1910,
наговијестио је нешто између редака о свом немиру и патњи. Стање у Босни изгледало му
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је биједно. Цар им је октроисао један немогући уставни статут. Све странке повеле су на
основу њега "реалну политику и биле спремне да помажу владу у конструктивном раду".
Осјећајући потребу да сам учини један моћан гест против анексије Босне и
Херцеговине, када је чуо да цар Франц Јозеф иде да посјети анектиране покрајине поводом давања им неке врсте устава, кренуо је и он из Загреба. "Плачан и горак", друговима
је рекао да иде кући због извјесних личних потреба. При поласку на пут, крајем маја 1910,
Жерајић је написао колеги Шпири Солди у Београд једну отворену карту, на којој су биле
ове ријечи: "Идем у Босну да видим срамоту земље, ꞌсалате ми фале бомбитаꞌ." Пошто није
извршио атентат на цара Франца Јозефа, због његове старости и своје сентименталности,
учинио је неуспјели атентат на генерала Маријана Варешанина када је овај 15. јуна 1910.
отварао Сабор Босне и Херцеговине. Не знајући за неуспјех атентата, а да би прекинуо
сваку могућу истрагу, убио је сам себе. Његов чин био је чисто српски национални омладински протест против анексије Босне и Херцеговине. Жерајић је био оно што је рекао
љекар на аутопсији: "Идеално предиспониран човјек, са јако развијеним унутрашњим животом".
За босанску омладину је Жерајићево дјело значило откровење, које као да је "стотинама младића отворило очи". Његова смрт "била је њихов живот". Није убио Варешанина,
"али је оживио Принципа". Жерајић је хтио да "дигне нови живот, да га напоји новим
идејама, вером и љубављу". Мртав је будио у омладини револуционарност. Она је своју
револуционарност испољавала у посјећивању његовог гроба, које је увео Владимир Гаћиновић. Гаврило Принцип је изјавио да му је Жерајић био узор и да је као младић од 17
година долазио на његов гроб, на коме се заклео да ће учинити што и он. И Недељко Чабриновић је приликом својих долазака у Сарајево ишао на Жерајићев гроб и урезао
његово име. Боривоје Јевтић каже да је са Принципом на Жерајићев гроб долазио и
Драгутин Мрас, као и да је тај гроб уопште "постао мјесто револуционарног надахнућа".
Послије Жерајићевог атентата на политичкој позорници Босне и Херцеговине
појавио се моћан покрет генерације назван "Млада Босна", која је са ње сишла Принциповим атентатом на Видовдан 1914. У том кратком раздобљу од четири године остварено
је први пут јединство напредне српске, хрватске и муслиманске омладине у националнореволуционарној борби и тиме отворен нов период у политичком развоју Босне и
Херцеговине. Назив "Млада Босна" односи се на ону плејаду омладинаца који су били у
првим редовима тога покрета. Владимир Гаћиновић је био водећа личност "Младе Босне",
а Гаврило Принцип њена централна личност, први као иницијатор, а други као извршилац.
Осим Гаћиновића и Принципа, том кругу је припадао атентаторски завјеренички круг:
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Данило Илић, Недељко Чабриновић, Трифко Грабеж, Мухамед Мехмедбашић, Вељко и
Васо Чубриловић, Цвјетко Поповић, Лазар Ђукић, Иво Крањчевић и Бранко Загорац, као и
већина чланова "Српско-хрватске напредне организације", затим "Српско-хрватске националне организације" и сви чланови тајних ђачких организација у Бањалуци, Тузли, Требињу, Мостару и Травнику, који су послије атентата у Сарајеву изведени на организоване
ђачке процесе. Њихов савременик Мирослав Попара каже да је формирање омладине
"Младе Босне" имало "стадија и прелаза", условљених околностима, средином, њиховом
младошћу, културом и утицајем са стране. И поред ових разлика и поред свих стадијума
који су се временом смјењивали, у омладини "Младе Босне" опажало се стално напредовање и радикализовање њихових погледа на друштвену стварност и на рјешење
народних питања у најширем обиму. Био им је одвратан цицијашки чаршијски морал. Пошли су са дна и све су се више обраћали том дну да би га уздигли до врха. Прошли су
прво фазу националног заноса, постигли утицај великог руског научника Чернишевског,
да би у посљедњем периоду свог кратког живота продужили и даље на истој линији.
"Млада Босна" је била скуп ђачких група и кружока чији су основни циљеви били
заједнички: потреба за заједничком акцијом, негирање Аустрије и сваке политике у оквиру Хабзбуршког царства. Основни њен циљ био је борба за ослобођење Босне и Херцеговине и њено присаједињење Србији, а крајњи циљ уједињење Јужних Словена у
слободну и демократску државу. Идеолошка основа била је национална револуција, а
идеолошка структура била је скуп елемената најразличитијих социјалних, политичких и
економских погледа. "Млада Босна" жељела је да ради првенствено у интересу сељака,
затим и радника. Према буржоазији, као и страној власти, имала је негативан однос.
Подсјећала је доста на Петра Кочића.
Послије вијести да аустроугарски престолонасљедник Франц Фердинанд долази у
Босну и Херцеговину на војне маневре и у посјету Сарајеву на српски национални
празник Видовдан, 28. јуна 1914, одлука вођства "Младе Босне" да се изврши атентат била
је код Принципа и осталих атентатора узрок који треба тражити, почевши од Жерајићевог
атентата и ондашњег стања националноослободилачке борбе Срба и Југословена. Томе су
претходила убиства и покушаји убистава, који су крунисани убиством надвојводе Франца
Фердинанда у Сарајеву на Видовдан 1914.
Повод Сарајевском атентату најбоље су објасниле чешке социјалистичке новине
Академија у августу 1914: "Наследник престола пао је као жртва безумног режима који, у
Босни, одржава више од тридесет година ропство, који јавна места попуњава странцима,
даје земаљско богатство да пљачкају безобзирни шпекуланти из Беча и Пеште, који, у
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место школама, испуњава земљу жандармима, касарнама и тамницама и гони православне. Он је пао као жртва безумне политике која, у слепом шовинизму, води немилостиви
рат против Југословена. Творце ове политике требало би извести на суд исто кад и атентаторе".
Одговор на атентат стигао је на сам његов дан, већ у посљеподневним часовима, и
сутрадан, у виду антисрпских демонстрација и уништавања српске имовине, првенствено
у Сарајеву, гдје је уништено око хиљаду српских кућа и радњи, али и у другим мјестима
гдје су Срби били у мањини, а било је и покушаја кажњавања Срба и у Бањалуци. Талас
србофобије захватио је цијелу Хабзбуршку монархију. Пјесник Карл Краус сковао је историјску лозинку "Serbien muss sterbien" ("Србија мора умријети"), а цедуљице са овим натписом стављане су широм Хабзбуршке монархије по кафанским столовима, па и сарајевским.
Аустроугарска је одговорност за атентат пребацила на српску владу прије било
какве истраге, те је ултиматум од десет тачака предала Србији 23. јула, са истеком 25. јула
1914. навече. Ултиматум је био срочен на начин какав ниједна влада није могла да прихвати, посебно да хабзбуршка полиција испитује припремање атентата у једној сувереној
земљи. Ово је изазвало "Јулску кризу" у односима између великих сила. Њемачка је јасно
дала до знања да ће у случају рата стати иза Хабзбуршке монархије, а Русија је то исто
учинила у односу на Србију. Аустроугарска је 28. јула 1914. објавила рат Србији, а улазак
њемачке војске на неутрални белгијски простор претворио је ову кризу до 5. августа у
највећи рат који је свијет до тада видио.
Црна Гора је службено обавијештена о ултиматуму 24. јула 1914, а краљ Никола је
обавијестио српску владу да ће са Србијом "дијелити зло и добро". У прогласу народу рат
је назвао "светим ратом за српство и југословенство".
И прије почетка Првог свјетског рата аустроугарске власти су спроводиле организовано политичко насиље над српским становништвом. Власти су у јулу 1914. прогласиле
законе о ванредним мјерама, које су обухватале обуставу политичких и грађанских права,
поротних судова и отварање војно-казнених процеса. Ванредним мјерама у Босни и
Херцеговини укинуте су све српске друштвене, политичке и вјерске установе, удружења,
партије и публикације. Српска застава, грб и ћирилица били су забрањени, а било је и
захтјева да се укине српски назив за православну цркву и она прогласи босанском. Власти
су донијеле и законске мјере о колективном одузимању грађанских права у појединим
општинама, а српско становништво је силом тјерано преко Дрине. Вршена су масовна
хапшења српских интелектуалаца, свештеника и учитеља, а уводи се и институција талаца
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у Босни и Херцеговини. Угледни људи се као таоци постављају на локомотиве војних
возова, мостове, уз тунеле и значајне зграде.
Најгори терор над српским народом у Босни и Херцеговини спроводиле су шуцкорске добровољачке јединице, састављене од домаћег муслиманског и католичког олоша,
чији је број иза 1914. износио око 11.000. Шуцкорске јединице су спроводиле терор по
српским селима, депортовале становништво и штитиле саобраћајнице. На походу кроз
српска села источне Босне опремане су залихама конопа за вјешање.
Најзлогласнији од свих аустроугарских казнених установа били су концентрациони
логори, који се са почетком Првог свјетског рата први пут појављују у Европи. За Србе из
Босне и Херцеговине стварају се концентрациони логори у Араду, Мелерсдорфу, Туроњу,
Кечкемету, Нежидеру, Грацу, Шопроњеку, Добоју, Жегару код Бихаћа и неким другим
мјестима. Само у Арад је од августа 1914. било упућено преко 45.000 људи, од тога
највише жена и дјеце. Слично је било у Добоју.
Атентаторима и њиховим водичима, помагачима и знанцима приређен је у Сарајеву
у октобру 1914. процес под називом "Принципу и друговима". На суђење је изведено 25
лица, од којих су осуђени: на смрт вјешањем Данило Илић, Мишко Јовановић и Вељко
Чубриловић; на доживотну робију Јаков Миловић и Митар Керовић; на по 20 година
тешке тамнице Гаврило Принцип, Недељко Чабриновић, Трифко Грабеж и Неђо Керовић;
на 16 година тешке тамнице Васо Чубриловић; на 13 година тешке тамнице Цвјетко Поповић; на по 10 година тешке тамнице Лазар Ђукић и Иван Крањчевић и на седам година
тешке тамнице Цвијан Стјепановић. На робију у трајању од по три године осуђени су
Бранко Загорац и Марко Перин. Ослобођени су оптужбе Јово Керовић, Благоје Керовић,
Мићо Мићић, Обрен Милошевић, Никола Форкапић, Драган Калембер, Иван Момчиновић, Фрањо Садило и Ангела Садило. Многи од осуђених уморени су у тамницама, а врло
мало их је преживјело и дочекало слободу. Међу њима је најчувеније име био доцнији
професор и академик Васо Чубриловић, који је своје другове младобосанце атентаторе
носио у срцу и души све до своје смрти 1990. Осим атентатора, на суд и у затвор је упућен
велики број ђака и студената. Горе од свега био је почетак Првог свјетског рата, који је
трајао четири године, а у којем су многи младобосанци изгубили живот у аустроугарској
војсци или у српској као добровољци.
Током Првог свјетског рата организовано је 17 већих и мањих судских процеса
против особа осумњичених да су имале неке везе са српским и југословенским организацијама. Они представљају наставак сличних суђења по Босни и Херцеговини од 1909.
Од свих процеса за вријеме рата најзлогласнији је био Бањалучки процес, вођен од но13
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вембра 1915. до марта 1916. На процесу је 156 људи окривљено да су радили у корист српског националног покрета. На суђење је изведен цвијет српске интелигенције. Циљ суђења
није био да се казне кривци, него да се затре језгро српске националне културе у Босни и
Херцеговини и докаже кривица Србије за рат. Суд је одредио и висину ратне одштете коју
је Србија требало да плати Аустроугарској.
У Бањалуци, маја 2014.
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MLADA BOSNA (YOUNG BOSNIA) AND
SARAJEVO ASSASSINATION
A catalogue of images and words of each exhibition, and this ours as well, which is
dedicated to the centenary of "Young Bosnia" youth, to the assassins and conspirators, the
perpetrators of Sarajevo assassination of the Austro-Hungarian heir to the throne Franz
Ferdinand, the trial of the assassins in the assassination process "Gavrilo Princip and his friends"
and the Serbs suffering on the day of the assassination and the day after, is mutually aligned and
bound, so that images are looked at and words are listened and read. How much images and
words would reflect science and truth depends on scholarly nature and willingness of organizers
and interpreters.
Not only the centenary of assassination is a common end of Archduke Franz Ferdinand
and the assassin "Young Bosnia" but at the same time they had a common beginning on the
political scene. It happened that in the internal crisis of the Austro-Hungarian Monarchy, after
the revolution in Russia in 1905, the emergence of the Croat-Serb Coalition in Croatia and the
end of the decennial political movement of Serbs and Muslims (1909) for religious and
educational autonomy in Bosnia and Herzegovina, and thanks to support of Archduke Franz
Ferdinand, in the Habsburg monarchy government new persons appeared in power, who were
warriors later, the Foreign Minister Leopold Bercthold and chief of the general staff Conrad von
Hötzendorf, who went from crisis into crisis, both in Bosnia and Herzegovina and in Serbia, until
the death of the heir to the throne in the Sarajevo assassination on St. Vitus' Day in 1914, after
which the Austro Hungary went to war with Serbia, which has grown into World War I.
Along with the aggressive Habsburg policy and the opening of secondary schools,
especially high schools in Bosnia and Herzegovina, organizing of high school pupils’ and
university studentsꞌ youth took place. Several established organizations, literary and nationalrevolutionary, such as "Serb-Croatian Progressive Organization", "Serb-Croat National
Organization" became one which was called "Young Bosnia" (Mlada Bosna). Having in mind
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their inherited awareness, which was blazing more and more among the youth, their
contemporary, later a prolific writer, Pero Slijepcevic said that he "did not see much difference
between fathers and children, between old and new rebels". Common characteristics of all rebels
were: national awareness, zeal for bunt, initiative without consideration how one's small force
would deal with empires – asking for advice of Belgrade and Cetinje and seeking for help in
arms as Aleksa Jaksic, the head of haiduks (outlaws) in the 1875 uprising, so Gavrilo Princip had
a head full of Russia, and was certain himself when he asked for connection with revolutionaries
in Serbia, from which both were hiding.
The youth generation which was studying in Prague between 1903 and 1908 was under
the influence of the Czech politician, philosopher and professor Thomas Masaryk and his policy
of "real small work", which was a specific expression of civic humanitarian thought. It meant
addressing the masses, elevating them with education and enlightenment, politically activating
and ushering them into political life and struggle. In Vienna youth of Bosnia and Herzegovinia
founded in 1906 own provincial association "Rad" ("Work") because they believed that in the
old existing "Zora" ("Dawn") they were delivering speeches too much.
Even before the students from Bosnia and Herzegovina came under the strong influences
of Mazzini’s "Young Italy", "Young Germany", "Young Croatia", "Young Dalmatia" and
"Young Czechs" began a liberation organizing of secondary schools' pupils in Bosnia and
Herzegovina which will be later called "Young Bosnia".
The foundations of youth "Young Bosnia" was laid by a student of the Mostar high
school Dimitrije Mitrinovic from the village of Donja Poplata near Stolac with his classmates
from Nevesinje Bogdan Zerajic and Vladimir Gacinovic. They found in Mostar a literary
magazine "Zora" with the tradition of their older high school pupils and members of the famous
Mostar literary circle. Relying on his predecessors and contemporaries Mitrinovic launched in
1904 initiative for creating a secret society with a library, which will be used to develop a
literary society "Matica" ("Mainstream"). In the upcoming 1905 and 1906 in the Mostar High
School the national-political society "Sloboda" ("Freedom") was initiated and led by Bogdan
Zerajic and his associates.
Simultaneously with the activation of Mostar high school pupils, high school pupils'
society in Sarajevo was activate in establishing secret societies so the new ones were established
in Bosanska Gradiska, Tuzla, Banja Luka and some other smaller places. The pupils' society in
Bosanska Gradiska was called "Pokret" ("Movement"), in Tuzla "Prvijenče" ("The Firstborn"),
and the Catholic pupils' society in Banja Luka "Preporod" ("Rebirth"), and Serbs pupils' society
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was first called "Njegos" and "Sloboda" ("Freedom"), and at the end of the Yugoslav ones in
1914 "Yugoslavia".
The Mostar "Matica" dealt with literature, and "Sloboda" with national-political issues,
where questions of ethics and national freedom dominated. It was the same with the pupils'
societies in other places. In discussions of Mostar "Sloboda", Vladimir Gacinovic, a son of
country clergyman, declared himself more as an exclusively Serb nationalist, with the evolution
to revolution and socialism, and Dimitrije Mitrinovic more as a Yugoslav integrist. Recognizing
profound social changes and spiritual awakening, decomposition of large family cooperatives,
which substituted individual loneliness, Gacinovic was emphasizing that society was becoming
stronger and new needs and ideas appeared. At that time in discussions in the society "Sloboda"
Gacinovic was for Masaryk's "small work", for evolution instead of revolution, which general
strike of workers put on the agenda in 1906. Contrary to Gacinovic, Bogdan Zerajic advocated
"not a small work, but a struggle".
The Mostar high school pupils Dimitrije Mitrinovic and Spiro Soldo visited before
Christmas in 1907 an organization of school youth in Sarajevo in order to convey their
experiences about work of "Matica" and "Sloboda" and to initiate a common secret pupils'
organization in Bosnia and Herzegovina as in Sarajevo "a live cult of solitary action" was led.
action which did not ask anything for itself, as compared to the ones before it, which was seen as
too pessimistic.
In all secret pupils' associations and all major strongholds of school youth, as the
newspapers Srpska omladina (The Serbian Youth), which educated an entire generation "strictly
in the Serbian national spirit", and whose supporters were pupils of younger generation mostly in
rural area or since recently from towns, there was a common desire not to repeat a sad political
experience of their fathers: "It is a shame… that there are among us those people who want to
live on the capital of the elderly".
Organizing of pupils' and students' youth in Bosnia and Herzegovina was strengthened by
the departure of Dimitrije Mitrinovic and Bogdan Zerajic on studies in Zagreb in the fall of 1907
and proclamation of the annexation of Bosnia and Herzegovina in the fall of 1908. Zerajic soon
left the studies and returned via Belgrade to his native Herzegovina with works of Prince
Kropotkin. From there, in the annexation crisis he went on komite (guerilla) course in Serbia
where, in Vranje, he met with Vladimir Gacinovic, and they stayed there until January 1909.
From Zagreb Mitrinovic went to Vienna where he took part in a wide students' conference,
which was convened by a student Bozidar Zecevic, a president of the society "Rad". At that
conference it was concluded that Masaryk's tactics of "small work" cannot provide certain
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results, so it was decided to set up a secret revolutionary society which would prepare its
members for direct struggle against Austro-Hungary. The first members of this secret society
were Bozidar Zecevic, Pero Slijepcevic, Dimitrije Mitrinovic, Mihajlo Blagojevic, Veljko
Besarovic, Aco Blagojevic, who worked in three members’ circles like the Russian
revolutionary. In this system of the tripled inner secret committee of students from Bosnia and
Herzegovina in Vienna, each member would have known only one who has brought him in and
the one whom he introduced. Prague and Zagreb were included and a connection with Belgrade
was established. Members of a secret society in Vienna after the annexation of Bosnia and
Herzegovina decided to get in contact with "all representatives of the revolutionary elements
who had an understanding for our national aspirations", and especially with "all revolutionaries,
anarchists and nihilistic organizations that existed in the world". In January 1909 Bozidar
Zecevic went to Russia in order to establish a relationship "with Russian revolutionaries and
learn their methods of undercover work". Those students who remained in Vienna and Zagreb
headed, as agreed in two groups, one to Herzegovina, and the other to Bosanska Krajina in order
to connect with people, and as a link between people and the newly created organization
"Narodna odbrana" ("National Defense") in Belgrade.
Although after the end of the annexation crisis and based on the proposal of Stojan
Novakovic the society "Narodna odbrana" shifted from politics into cultural activity, "fight with
book and education". Students from Bosnia and Herzegovina stated that for any cost will not
acknowledge the annexation because it represented the worst robbery, and if Austro-Hungary
"wants to swallow us, we will suck its juice".
After the annexation of Bosnia and Herzegovina youth ideology was transformed from
the literature into revolutionary one. Compared to other South Slavic youth in the Habsburg
Monarchy, the Bosnia-Herzegovinian youth excelled with radicalism, both national and
revolutionary. The idea of that youth was largely dictated by its peasant origins of haiduks and
Uskoks who struggled for centuries with the Turkish authorities. It did not fight only against the
foreign regime that was pressing people in Bosnia and Herzegovina, but it rebelled against the
old political and economic forms of that time. Those forms, which were worn by merchants
incurred during the Austro-Hungarian rule as an ideological representative of the first national
bourgeoisie, were supported by the first national intelligence, originating from cities, trying to
give the former citizenship policy a broader swing, to pull it out of church and school
communities sessions and to create a political movement that would resemble modern European
movements.
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In disappointment and an atmosphere of national defeat in the annexation crisis, Zerajic
extended his studies in Zagreb. Now, he changed his opinion toward Masaryk's policy in relation
to the one in Mostar. Compared to the earlier opinion "not a small work, but the fight" he
recommended "small work". In this sense, on November 2, 1909 in Zagreb on behalf of his
fellow students he wrote a letter in which he called the Society of Viennese students “Rad” as
“phony” and instead of great Viennese program he sought for "cultivating oneself in general and
as a secure national worker..." At the same time Zerajic believed that "small work did not
exclude revolutionary struggle". Djoko Slijepcevic said the strongest revolutionaries of the
medium youth generation in Bosnia and Herzegovina were Bogdan Zerajic and Vladimir
Gacinovic. In an atmosphere of national movements they were very disappointed with response
of fighting spirit among the youth. In connection with their disappointment in the atmosphere of
national defeat in the annexation of Bosnia and Herzegovina, Gacinovic wrote: "In my country
we have survived one of the biggest disgraces which has ever happened. We had been anemic
before, now we were resistant and skeptical. After recoil and storm, there is gray, fine time".
With the outbreak of Zerajic to the foreground of the Bosnia-Herzegovinian youth, the
assassination of general Marijan Varesanin on June 15 in 1910 and following his revolutionary
road in which youth was led by Vladimir Gacinovic and Gavrilo Princip, "Young Bosnia" would
be created among the youth with the revolutionary ideology. Petar Kocic (1907) began to write
under the name "Young Bosnia", and was followed by Vladimir Gacinovic in the calendar
Prosvjeta ("Education") for 1911, Borivoje Jevtic in Bosanska Vila (Bosnian Nymph) on
December 30 in 1913 and Bozidar Puric in the fourth issue of the Corfu Zabavnik (Entertainer)
on August 15 in 1917, and after 1918 followed a series of writers, journalists and scientists. Milo
Boric said that Bogdan Zerajic was the first among youth with his militancy in the BosniaHerzegovinian group which since the annexation began considerably to reform into the "SerbCroat Progressive Youth". When Zerajic talked about Bosnia, he was burning. He said: "Down
in our place our life leans on slavery, the whole society is full of slavery, unprocessed. After high
peasant generations came small, petty, bent ones". And Gacinovic said that Zerajic protested
against careerists who have mastered life and that he said: "Young people must have a big heart
that will ring through any which are unable to speak, and that heart must not only beat for them,
but be their messenger. We, the youngest, have to create a new history. In our cold society we
have to bring the sun, and sway the dead and move the submissive. We need to lead a deadly war
against pessimism, exhaustion and gloom, we - the messengers of new generations and new
people".
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A few months later after Zerajic's boasting of "small work", he would offer a completely
different method - the method of assassination. The main note of the first and second tactic, as he
felt, was: personal sacrifice, real action without obnoxious bragging and bloated arrogance,
which was so common among young people: "Work and shut up!" That's what he wanted to say.
And when he did what he thought he owned to the motherland, more to its honor than its benefit,
he was silenced forever! Prior to that, in a letter to Gacinovic on January, 12 in 1910 he indicated
his anxiety and suffering between the lines. The situation in Bosnia looked him miserable. The
tsar imposed an impossible constitutional statute. All parties led "real politics and were ready to
assist the government in constructive work" on its basis.
When he heard that the Tsar Franz Joseph went to visit the annexed provinces on the
occasion of giving them some kind of constitution, he felt the need to make a powerful gesture
against the annexation of Bosnia and Herzegovina, and so he left Zagreb. He said to his
comrades "plaintively and bitterly" that he was going home due to some personal reasons. On his
departure at the end of May in 1910 Zerajic wrote to his colleague Spiro Soldi in Belgrade one
open card on which were these words: "I'm going to Bosnia to see the shame of the country, I
need weapons and bombs". Since he did not assassinate the Tsar Franz Joseph due to his age and
own sentimentality, he made an unsuccessful attempt on general Marijan Varesanin on the
occasion of the opening of the Bosnia and Herzegovina Parliament on June 15 in 1910. Unaware
of the failure of the assassination, and in order to discontinue every possible investigation, he
killed himself. His act was purely Serb national youth protest against the annexation of Bosnia
and Herzegovina. Zerajic was what the doctor said on his autopsy: "Ideally predisposed man,
with very developed inner life".
For the Bosnian youth Zerajic's act meant revelation that "opened eyes to the hundreds of
boys". His death "was their life". He did not kill Varesanin "but revived Princip". Zerajic wanted
to "raise a new life, to water it with new ideas, faith and love". As a dead he awoke in youth
revolutionary. It manifested its' revolutionary in visiting his grave, which was imposed by
Vladimir Gacinovic. Gavrilo Princip stated that Zerajic was his role model and as 17 years old
man he came to his grave, where he swore that he would do what he did. During his visits to
Sarajevo Nedeljko Cabrinovic also visited Zerajic grave and carved his name. Borivoje Jevtic
said that on Zerajic grave with Princip came also Dragutin Mras, and in general the grave
"became a place of revolutionary inspiration".
After Zerajic's assassination, on the political stage of Bosnia and Herzegovina appeared
powerful movement of that generation called "Young Bosnia", which descended with Princip’s
assassination on St. Vitus' Day in 1914. During this short period of four years for the first time
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unity of progressive Serb, Croatian and Muslim youth in the national-revolutionary struggle was
achieved, and thus opened a new period in the political development of Bosnia and Herzegovina.
The term "Young Bosnia" referred to the pleiad of young people who were at the forefront of
this movement. Vladimir Gacinovic was a leading figure in "Young Bosnia", and Gavrilo
Princip, its central figure; the first one was an initiator and the second the perpetrator. Except
Gacinovic and Princip to this circle belonged the assassination-conspiratorial circle: Danilo Ilic,
Nedeljko Cabrinovic, Trifko Grabez, Muhamed Mehmedbasic, Veljko and Vaso Cubrilovic,
Cvjetko Popovic, Lazar Djukic, Ivo Kranjcevic, Branko Zagorac, as well as most members of the
"Serb-Croats Progressive Organization", then "Serb-Croatian National Organization" and all
members of the secret pupils' organization in Banja Luka, Tuzla, Trebinje, Mostar, Travnik, who
after the assassination in Sarajevo were brought to the organized pupils' processes. Their
contemporary Miroslav Popara said that the establishment of youth "Young Bosnia" had "stages
and transitions", conditioned with circumstances, environment, their youth, culture and side
influence. Despite these differences that prevailed and in spite of all stages that rotated over time,
in youth "Young Bosnia" could be perceived constant progress and radicalization of their views
in social reality and toward solving national issues in the broadest scope. They disliked miser
accepted moral. They went from the bottom and have increasingly turned to the bottom in order
to elevate it to the top. First they crossed the stage of national enthusiasm, achieved influence of
the great Russian scientist Chernyshevsky, and in the last period of their short life they moved
further on the same line. "Young Bosnia" was a collection of pupils' groups and circles, whose
main goals were common: need for common action, denial of Austria and of any policy within
the Habsburg Empire. Its main objective was to fight for the liberation of Bosnia and
Herzegovina and its unification with Serbia, and the ultimate goal was unification of the South
Slavs in a free and democratic country. The ideological basis was a national revolution, and
ideological structure was a set of elements of various social, political and economic views.
"Young Bosnia" wanted to work primarily in the interest of farmers, then workers. To the
bourgeoisie, as well as foreign governments, it has had a negative attitude. They reminded a lot
of Petar Kocic.
Decision of "Young Bosnia" leaders to assassin the Austro-Hungarian Archduke Franz
Ferdinand, after the news that he was coming to Bosnia and Herzegovina on military maneuvers
and to visit Sarajevo on the Serb national holiday, St. Vitus on June 28, 1914, for Princip and
other assassins were the cause which should be sought, starting from Zerajic assassination and
the condition of the national-liberation struggle of the Serbs and Yugoslavs. That was followed
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by murders and attempted murders, which were crowned with the assassination of Archduke
Franz Ferdinand in Sarajevo on St. Vitus' Day in 1914.
The reason for Sarajevo assassination was best explained by the Czech socialist
newspapers Akademie (Academy) in August 1914: "The heir to the throne has fallen as a victim
of an insane regime, which, in Bosnia, maintained slavery for more than thirty years, filled
public places with foreigners, gave earthly wealth to be looted by unscrupulous speculators from
Vienna and Budapest, who, instead of schools, filled the country with gendarmes, military
barracks and dungeons and prosecuted the Orthodox. He fell as the victim of the insane policy
that, in the blind chauvinism, led ruthless war against the Yugoslavs. Creators of this policy
should be brought to the same court as the assassins".
Response to the assassination came on its very day in the afternoon hours and the next
day with the anti-Serb demonstrations and destruction of Serb assets primarily in Sarajevo,
where about a thousand Serbian houses and shops were destroyed, but also in other areas where
Serbs were a minority. There had been also attempts of punishing the Serbs in Banja Luka.
Serbophobia wave engulfed the entire Hapsburg Monarchy. The poet Karl Kraus coined the
historical code "Serbien muss sterbien" ("Serbia must die"), and slips of paper with this
inscription were put on pub tables across the Habsburg Monarchy, as well as in Sarajevo.
Responsibility for the assassination Austro-Hungary shifted on the Serb government
before any investigation, and the ten points’ ultimatum was submitted on July 23, with expiry
date on evening July 25 in 1914. The ultimatum was formulated in a way that no government
could accept it, especially that Habsburg police should investigate the assassination preparation.
This caused "the July crisis" in relations between the great powers. Germany made it clear that in
case of war it would stand behind the Habsburg Empire, and Russia did the same with Serbia.
Austro-Hungary on July 28 in 1914 declared war on Serbia, and the entry of the German army in
the neutral area of Belgium, has turned this crisis until August 5 into the largest war the world
has hitherto seen.
Montenegro was officially informed of the ultimatum on July 24 in 1914, and King
Nikola informed the Serb government that he would "share good and evil" with Serbia. In the
nation proclamation war was called "holy war for the Serbs and the Yugoslav nation".
Even before the outbreak of World War I, the Austro-Hungarian authorities have carried
out an organized political violence against the Serb population. Authorities have declared laws
on emergency measures in July 1914, which included the suspension of civil and political rights,
jury courts and opening of military criminal process. Emergency measures in Bosnia and
Herzegovina abolished all Serb social, political and religious institutions, associations, parties
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and publications. Serb flag, coat of arms and Cyrillic letter were banned, and there were requests
to abolish the Serb name from the Orthodox Church and to declare it as the Bosnian. The
authorities adopted legal measures on collective seizure of civil rights in some municipalities,
and the Serbs were forcibly moved across the river of Drina. Mass arrests of the Serb
intellectuals, priests and teachers were carried out and the institution of a hostage in Bosnia and
Herzegovina was also introduced. Prominent people as hostages were placed on military train
locomotives, bridges, next to tunnels and significant buildings.
The worst terror against the Serb people in Bosnia carried out the volunteer Schutzkorps,
consisted of the local Muslim and Catholic scum, whose number after 1914 was around 11,000.
The Schutzkorps units terrorized the Serb villages and carried out deportation of population and
protection of traffic roads. On a quest through Serb villages in the eastern Bosnia they were
equipped with stocks of rope for hanging.
The most notorious of all the Austro-Hungarian penalty institutions were concentration
camps, which in the beginning of World War I appeared in Europe for the first time. For the
Serbs from Bosnia and Herzegovina were created concentration camps in Arad, Mallersdorf,
Túrony, Kecskemét, Nezider, Graz, Sopronyek, Doboj, Zegar near Bihac and some other places.
Since August 1914 only to Arad was sent more than 45,000 people, mostly women and children.
The situation was similar in Doboj.
For assassins and their guides, helpers, acquaintances was staged a process called
"Princip and friends" in Sarajevo in October 1914. At this trial was brought 25 people, of who
were convicted with: death by hanging Danilo Ilic, Misko Jovanovic and Veljko Cubrilovic; life
in prison Jakov Milovic and Mitar Kerovic; 20 years of prison Gavrilo Princip, Nedeljko
Cabrinovic, Trifko Grabez and Nedjo Kerovic; 16 years of prison Vaso Cubrilovic; 13 years of
prison Cvjetko Popovic; 10 years of prison Lazar Djukic and Ivan Kranjcevic and seven years of
prison Cvijan Stjepanovic. On three years of prison were sentenced Branko Zagorac and Marko
Perin. Acquitted were: Jovo Kerovic, Blagoje Kerovic, Mico Micic, Obren Milosevic, Nikola
Forkapic, Dragan Kalember, Ivan Momcinovic, Franjo Sadilo and Angela Sadilo. Many of the
convicts were murdered in the dungeons, and very few of them survived and lived to see
freedom, among which the most famous was the name of the latter professor, academician Vaso
Cubrilovic, who carried in his heart and soul his fellow assassins Young Bosnians until his death
in 1990. Besides assassins a large number of pupils and students were sent to the court and
prison. Worst of all was, World War I began. It lasted four years, in which many Young
Bosnians lost their lives in the Austro-Hungarian army or as volunteers in the Serb one.
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During World War I 17 major or minor court cases were organized against people who
were suspected to have had something with the Serbian and Yugoslav organizations. They
represented continuation of similar trials in Bosnia and Herzegovina since 1909. Among all
processes in wartime, the most notorious was Banja Luka process from November in 1915 until
March 1916. In this process 156 people were found guilty to have worked in favor of the Serb
national movement. The flower of Serb intelligence was brought to the trial. The aim of the trial
was not to punish the guilty ones, but to destroy the core of Serb national culture in Bosnia and
Herzegovina and to prove that the Serbs were guilty for the war. The court even determined the
amount of war reparations that Serbia should have paid to the Austro-Hungary.
In Banja Luka, May 2014
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ПОПИС КАТАЛОШКИХ ЈЕДИНИЦА

Млада Босна и Сарајевски атентат – каталог изложбе

МЛАДА БОСНА
Од анексије Босне и Херцеговине до Сарајевског атентата
001

Врбаске новине, 22. јул 1934, бр. 463

Завођење "изнимних мјера" против српског народа у БиХ у мају
1913. био је "окидач" који је довео до Сарајевског атентата
002

Naredba Zemaljske vlade za BiH od 2. maja 1913,
kojom se izdaju propisi i ograničavanja za putne isprave,
prijavljivanje stranaca, slobodu kretanja, društva i skupljanje, u:
Glasnik zakona i naredaba za BiH, 3. maja 1913, kom. XVI

Димитрије Митриновић, национални револуционар и књижевник,
био је један од главних идеолога југословенске револуционарне
омладине у БиХ. Скерлић је сматрао Митриновића за "једнога од
главних идеолога и најбољих писаца нашег младог нараштаја".
Аутор је револуционарног програма под називом "Народно
уједињење".
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Фотографија, Историја српског народа, VI–1, Београд 1994

Општи програм за Омладински клуб "Народно уједињење"
представљао је програм југословенске националне револуције
004

Архив РС

Штрајкачки одбор ђака средњих школа у Сарајеву 1912. Слијева
надесно сједе: Хамзалија Ајановић, Милош Пјанић, Џемил Дрљевић
и Иво Дурбешић, а стоје: Боривој Јевтић, Марек, Срећко Џамоња,
Ивица Ковачевић, Павао Сењић-Твртковић, Ђулага Буковац, Иво
Андрић и Хасан Миљковић
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Фотографија, D. Ljubibratić, Mlada Bosna i Sarajevski atentat,
Sarajevo 1964
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Д. Дрча, Југославенска национална омладина у БиХ од 1908. до 1914.
Врбаске новине, 20. јул 1933, бр. 158
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Владимир Гаћиновић
007

Фотографија, D. Ljubibratić, Mlada Bosna i Sarajevski atentat,
Sarajevo 1964

Владимир Гаћиновић, син свештеника Јована, рођен је у селу Качњу код Билеће
25. маја 1890. Основну школу завршио је у Билећи, а шест разреда гимназије у Мостару,
гдје је у српском литерарно-филозофском друштву "Матица", пишући књижевне приказе,
започео своје интелектуално и политичко формирање. Кратко је током 1907. похађао
Богословију у Рељеву, одакле се враћа у Мостар као сарадник листа Народ. Послије
проглашења анексије побјегао је у новембру 1908. преко Црне Горе у Србију, гдје је
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прошао кроз комитске логоре мајора Војислава Танкосића
у Ћуприји и Ваљеву. Седми разред гимназије завршио је у
Ваљеву (1909). Матурирао је на Првој гимназији у
Београду (1910). Уписао је књижевност на Филозофском
факултету у Београду у јесен 1910, радећи истовремено на
револуционарном организовању омладине. Студије је
наставио у Бечу (1911–1912), али се више бавио политичким радом, радећи на националном ослобођењу и
путујући на релацији између Београда, Беча и Сарајева.
За вријеме Првог балканског рата био је
добровољац у црногорској војсци и учествовао у опсади
Скадра, а на почетку Првог свјетског рата као добровољац
у француској морнарици. Након Првог балканског рата
уписао је социологију у Лозани, али је и даље наставио да
одржава контакт са омладином у БиХ.
Током Првог свјетског рата ишао је у САД ради
прикупљања прилога за помоћ породицама "велеиздајника" у БиХ. За вријеме боравка у САД обновио је рад
тамошње организације "Просвјете". У љето 1917. дошао је
009
у Фрајбург, гдје је завршио студије.
Владимир Гаћиновић је био један од првака,
духовни вођа национално-револуционарне омладине и идеолог "Младе Босне". "За собом
је држао пола револуционарне Босне, све млађе попове и учитеље имао је за собом". По
његовом чланку Млада Босна (1911) читав покрет национално-револуционарне омладине
у БиХ назван је овим именом. Написао је брошуру о јуначкој смрти Богдана Жерајића под
називом Смрт једног хероја, која је "за босанску омладину била револуционарним
требником". Гаћиновић је био повјереник организације "Уједињење или смрт" ("Црна
рука") за БиХ. Његов задатак је био окупити омладину по европским универзитетима и
створити упоришта широм БиХ. По политичким концепцијама био је близак руским
социјалистима револуционарима (есерима). Пропагирао је директну, индивидуалну
револуционатну акцију. Његови филозофски и публицистички радови, пјесме и књижевни
прикази показују таленат који би се временом, без сумње, развио и дао одличне плодове.
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Преминуо је под мистериозним околностимa
у Фрајбургу 11. августа 1917. Највјероватније је
био отрован арсеником. Сахрањен је на гробљу Св.
Ђорђа у Женеви 13. августа 1917.
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Владимир Гаћиновић
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Фотографија, Споменица Владимира Гаћиновића,
Сарајево 1921

Допис Котарске власти у Приједору Земаљској
влади у Сарајеву у вези са преписком В.
Гаћиновића и Персе Стојановић из Приједора, 13.
март 1916.
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Архив БиХ

Гаћиновићево писмо Перси Стојановић, 14. новембар 1915.
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Архив БиХ

Владимир Гаћиновић. Из мојих сећања на Владимира
Гаћиновића
Врбаске новине, 10. август 1934, бр. 479

012

В. Гаћиновић, Млада Босна (први чланак о "Младој Босни")
Календар Просвјета, Сарајево 1911
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Мртво тијело Владимира Гаћиновића
014

Цртеж Јозе Кљаковића, D. Ljubibratić,
Mlada Bosna i Sarajevski atentat, Sarajevo 1964
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Споменица Владимира Гаћиновића
Споменица Владимира Гаћиновића,
Сарајево 1921
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Богдан Жерајић је рођен у селу Миљевац код
Невесиња 1886. Гимназију је завршио у Мостару (1907), а
студирао права у Загребу. Једно вријеме службовао је као
учитељ у Крушевачком округу у Србији.
Био је незадовољан политиком српског грађанства у
БиХ, које је, по његовом увјерењу, напустило сваку борбу
против аустроугарске власти и кренуло путевима политичког опортунизма и компромиса са аустроугарским властодршцима. На дан отварања Сабора БиХ, 15. јуна 1910,
испалио је пет хитаца на генерала Маријана Варешанина,
који је у својству царевог замјеника и поглавара земље
отворио Сабор БиХ. Како би пресјекао сваку могућност
истраге, шестим метком убио је себе, док је Варешанин остао неповријеђен јер је фијакер у којем се возио био затворен због кише.
Жерајићев чин имао је снажан утицај на даљњи раз016
вој револуционарног покрета у БиХ. Омладина га је сматрала идеалним борцем за слободу. Сваког јутра доносила је свјеже цвијеће на његов гроб и
заклињала се "да ће поћи његовим примером и путем... који води слави и величини".
Његов гроб постао је мјесто револуционарног надахнућа и светиште југословенске
омладине, а његов примјер служио је као узор и подстрек за Сарајевски атентат 1914.
017

Богдан Жерајић
Фотографија, Градац, Чачак 2010, бр. 175–177
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Патент цара Франца Јозефа од 18. (31) маја 1910. о сазивању
Сабора БиХ
019

Архив БиХ

С. Мољевић, Жерајићев атентат
Развитак, 1. фебруар 1936, бр. 2

020

Д. Дрча, Богдан Жерајић
Врбаске новине, 25. јул 1933, бр. 162

021

С. Мољевић, Богдан Жерајић
Врбаске новине, 30. јул 1933, бр. 167

022

В. Гаћиновић, Смрт једног хероја
023

Београд 2014

019

Б. Јевтић, Млада Босна (други по реду чланак о "Младој
Босни")
024

Босанска вила, 30. децембaр 1913, бр. 24

Боривој Јевтић, један од оснивача "Српско-хрватске напредне
организације" и дио кружока из којег је потекла иницијатива
за Сарајевски атентат. Уживао је међу ђацима књижевну
репутацију. Његова кућа у Табашници улици у Сарајеву била
је "стјециште напредних ђака и исходиште револуционарних
планова и иницијатива". В. Гаћиновић је на својим
пропутовањима одсједао у његовој кући. На процесу под
називом "Лазар Ђукић и другови" у Травнику, групи од 65
сарајевских средњошколаца, осуђен на три године затвора.
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Фотографија, D. Ljubibratić, Mlada Bosna i Sarajevski atentat,
Sarajevo 1964
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Аугустин Тин Ујевић (други слијева) са групом далматинских
револуционара. Књижевник и један од омладинских вођа,
пријатељ Гаћиновића. Залагао се за јединствену југословенску
нацију и државу.
Фотографија, Градац, Чачак 2010, бр. 175–177
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М. Јанковић, "Слобода и Југославија"
027

Београд 1939

М. Mitrović, Kako je postala "Jugoslavija" društvo srednjoškolaca u
Banjoj Luci
Врбаске новине, 20. фебруар 1941, бр. 1.770

028

027

Б. Пурић, Млада Босна (трећи чланак по реду о "Младој Босни")
Забавник, Крф, 15. август 1917, бр. 4
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Божидар Пурић
030

Фотографија, Архив Југославије

Другарски састанак југословенске националне револуционарне омладине "Млада Босна" о
20-годишњици осуде у велеиздајничком процесу 1915. у Травнику (Травник, октобар 1915
– Београд, октобар 1935)
031

Плакат, Архив РС

Б. Загорац, Народна одбрана и предратна револуционарна омладина
Врбаске новине, 24. јун 1933, бр. 136
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031

Рад предратне "Младе Босне"
Врбаске новине, 13. март 1940, бр. 1.694
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V. Masleša, Mlada Bosna
034

Beograd 1945

V. Bogićević, Mlada Bosna, pisma i prilozi
035

Sarajevo 1954
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Писмо "Сретена" из Београда упућено "Тодору" о
њиховом "кружоку", 2. април 1914.
036

Архив БиХ

Гаврило Принцип
Фотографија, Политика, 6. јула 1914, бр. 3.763

037

Кафана "Златна Моруна" на Зеленом венцу у Београду,
окупљалиште младобосанаца
Фотографија, Градац, Чачак 2010, бр. 175–177
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Трговина вина и ракије ''Семиз и синови'' у Сарајеву,
окупљалиште младобосанаца
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Фотографија, Градац, Чачак 2010, бр. 175–177
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Гаврило Принцип, Ђуро Шарац и Трифко Грабеж на
Калемегдану у вријеме припрема Сарајевског атентата у
мају 1914.
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Иво Андрић, предсједник ''Српско-хрватске напредне
организације'', прве југословенске револуционарне ђачке
организације у Сарајеву, која је припадала ширем
омладинском покрету под називом "Млада Босна". Међу
ђацима је уживао књижевну репутацију. Иако благе нарави,
солидарисао се са својим борбенијим друговима.
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Фотографија, D. Ljubibratić, Mlada Bosna i Sarajevski atentat,
Sarajevo 1964
041
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Драгутин Мрас, поријеклом Словенац, пјесник и припадник
"Младе Босне". Био је пун пјесничког заноса и
револуционарног жара. Објављивао је књижевне прилоге у
сарајевским листовима и часописима. Свега пар пјесама које је
објавио са једва 18 година наговијестиле су вјероватно
најталентованију фигуру "Младе Босне" у поезији. Као
добровољац у српској војсци погинуо је у Првом свјетском
рату (1915).
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Драгослав Љубибратић, младобосанац. Против њега и
Милоша Пјанића повела је Аустроугарска први ђачки
велеиздајнички процес 1913, познат под именом "Пјанић–
Љубибратић". Аутор је студије Млада Босна и Сарајевски
атентат (1964).
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043

Милош Пјанић, члан "Српско-хрватске напредне организације". Против Милоша Пјанића и Драгослава Љубибратића
власти су повеле први ђачки велеиздајнички процес 1913. познат под именом "Пјанић–Љубибратић".
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Владета Билбија, пријатељ и комшија Гаврила Принципа. Био
је члан "Српско-хрватске напредне организације", која је била
дио ширег омладинског покрета "Млада Босна".
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Фотографија, D. Ljubibratić, Mlada Bosna i Sarajevski atentat,
Sarajevo 1964
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Милан Стојаковић, припадник "Младе Босне" и члан "Народне
одбране". Завршио је са Данилом Илићем минерски курс у
Владичином Хану у љето 1912. У јесен 1912. вратио се у Босну,
гдје је постављен за учитеља. Био је учитељ у провинцији до
јануара 1913, када напушта учитељско мјесто и враћа се у
Сарајево. За вријеме Првог свјетског рата осуђен је на осам година
затвора. Умро је у затвору.
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Јован Живановић, студент и младобосанац. Био је друг и сапутник
Владимира Гаћиновића у Лозани. Рањеног су га за вријеме Првог
свјетског рата заробили Аустријанци и живог запалили.
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Павле Бастаић, студент. Ступио је 1912. у комитски одред Војина
Поповића Вука. Након завршетка Првог балканског рата отишао је
са В. Гаћиновићем у Лозану.
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Перо Слијепчевић, књижевник, германиста и активни припадник
"Младе Босне", пријатељ Богдана Жерајића и Владимира Гаћиновића. За вријеме Првог балканског рата био је добровољац у
црногорској војсци, а за вријеме Првог свјетског рата, у емиграцији, докторирао је у Фрајбургу (1917). У току рата одлази са В.
Гаћиновићем да сакупља новац од југословенске емиграције у
Сјеверној Америци као помоћ за босанске "велеиздајнике" и
њихове породице.
Фотографија, Градац, Чачак 2010, бр. 175–177
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Ђулага Буковац, припадник "Младе Босне", босански емигрант и српски комита у Београду. Заједно са Ибром Фазлиновићем планирао је да убије цара Франца Јозефа или престолонасљедника Франца Фердинанда у Бечу 1912, али до атентата није дошло због
почетка Првог балканског рата. Учествовао је у балканским ратовима. Био је веза између
дијела атентатора и пуковника Драгутина Димитријевића Аписа, вође организације "Уједињење или смрт". Помогао је атентаторима да добију оружје од Милана Цигановића.
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Ибро Фазлиновић, припадник "Младе Босне", српски комита, школски друг Ђулаге Буковца. Завршио је минерски курс у Прокупљу. Припадао је кружоку који је планирао да
изврши атентат цара Франца Јозефа или престолонасљедника Франца Фердинанда у Бечу
(1912). Атентат је требало да изврши Фазлиновић. Затваран је 1914, а из затвора је отјеран
у војску. Погинуо је на Карпатима.
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ЗАВЈЕРЕНИЦИ И ИЗВРШИОЦИ
САРАЈЕВСКОГ АТЕНТАТА
Гаврило Принцип
052

Фотографија и потпис, D. Ljubibratić, Mlada Bosna i Sarajevski atentat,
Sarajevo 1964

Гаврило Принцип, син Петра и Марије из обљајских
Мићића (стрином Билбија), рођен је 13. јула 1894. у Обљају код
Босанског Грахова. Био је један од оснивача ''Српско-хрватске
напредне организације'' у Сарајеву.
На дан атентата чекао је Франца Фердинанда са бомбом и
револвером на углу Апелове обале и Фрање Јосипа улице, код
Латинске ћуприје. Као ђак седмог разреда гимназије извршио је
на Видовдан, 28. јуна 1914, атентат са два револверска хитца на
престолонсљедника Франца Фердинанда и, случајно, његову
супругу војвоткињу Софију Хохенберг. Због малољетности
осуђен је на казну тешке тамнице у трајању од 20 година,
052
пооштрену једним постом мјесечно и на 28. јун сваке године
тврдим лежајем и самотним затвором у мрачној соби. Тамновао је у војном затвору у Терезину. Умро је 28. априла 1918. у 18,30 часова. Једна рука била му је ампутирана, а тијело
ослабило харањем туберкулозе костију. Након смрти његов гроб је забетониран како се не
би сазнало мјесто гдје је сахрањен, али је аустријски војник Франтишек Лебл, по народности Чех, начинио скицу гробља и Принциповог гроба, те су његови посмртни остаци
послије Првог свјетског рата пренесени у Краљевину СХС и сахрањени у заједничкој
гробници у Сарајеву 7. јула 1920.
На зиду ћелије Гаврила Принципа у Терезину откривени су стихови, његов
посљедњи пјеснички покушај из првих мјесеци тамновања:
Наше ће сјене ходати по Бечу
Лутати по двору, плашити господу.
053
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054

Петар и Марија Принцип, родитељи Гаврила Принципа, испред његове родне куће
Фотографија, Врбаске новине, 30. јун 1932, бр. 26
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Из куће Гаврила Принципа
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Gavrilo Princip
Врбаске новине, 27. јун 1936, бр. 1.026

056

Princip o sebi
057

Zagreb 1926
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Обљај код
Принципа

Босанског

Грахова,

родно село

Гаврила

Фотографија, Градац, Чачак 2010, бр. 175–177
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Гаврило Принцип
059
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Оцјене Гаврила Принципа у Трговачкој школи у Сарајеву
060

Историјски архив Сарајево,
Главни и мјесечни каталог 1. б разреда
Трговачке школе у Сарајеву за школску годину 1907/1908

Школска свједоџба Гаврила Принципа у Великој гимназији
у Сарајеву
058

061

Историјски архив Сарајево,
Главни каталог 4б разреда Велике гимназије у Сарајеву
за школску годину 1910/1911

Пописни лист за 1910. Гаврило Принцип под редним бројем 6
062

Историјски архив Сарајево,
Кућни лист за попис житељства и најважније стоке
према стању од 5/18. априла 1910

Зграда у Ломиној бр. 47 у Београду, гдје је Гаврило Принцип
становао 1914
Фотографија, Градац, Чачак 2010, бр. 175–177
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Недељко Чабриновић
064
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Недељко Чабриновић рођен је, као девето и најстарије
дијете оца Васе, у Сарајеву 20. јануара 1895. Био је штампарски
радник. Учествовао је у штрајку штампарских радника у Сарајеву 1912. Власти су га протјерале из Сарајева, након чега је
радио у штампаријама у Сремским Карловцима, Шиду, Трсту и
Београду.
На дан атентата чекао је Франца Фердинанда са бомбом
уз ограду на обали Миљацке, мало ниже од Ћумурије ћуприје.
Прије Принциповог атентата, нешто прије 10,30 часова, бацио је
бомбу на аутомобил Франца Фердинанда, али је престолонасљедник остао неповријеђен. Осуђен је на 20 година тешке
тамнице. Робијао је у Терезину, гдје је умро од туберкулозе 21.
јануара 1916. Послије Првог свјетског рата његови посмртни
остаци пренесени су у Сарајево и сахрањени у заједничкој гробници 1920. године.

064
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Трифко Грабеж
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Трифко Грабеж, син свештеника Ђорђа Грабежа, рођен
је 28. јуна 1895. на Палама. Гимназију је похађао у Сарајеву и
Тузли, гдје је постао члан "Младе Босне". Био је школски друг
Гаврила Принципа. Из школе је био избачен и кажњен са 14 дана затвора због антирежимског дјеловања. Преселио се у Београд, гдје је завршио пети, шести и седми разред гимназије.
Био је члан прве тројке атентатора (Принцип, Чабриновић и Грабеж). На дан атентата требао је чекати Франца Фердинанда са бомбом и револвером код Латинске ћуприје, али га је
престолонасљедников долазак затекао код Градске вијећнице у
Сарајеву. Ухапшен је 30. јуна 1914. Осуђен је на 20 година те42
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шке тамнице. Робијао је у Терезину, гдје је умро 21. октобра 1916. од посљедица туберкулозе, исцрпљености и дуготрајне глади. Његови посмртни остаци пренесени су у Сарајево и сахрањени у заједничкој гробници са другим атентаторима (1920).
067

Писмо Трифка Грабежа "Стевану", у којем се спомиње "Курјак" у Београду.
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Васо Чубриловић
069
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Васо Чубриловић је рођен као десето и најмлађе дијете
Јове Чубриловића 13. јануара 1897. у Градишци. Гимназију је
учио у Тузли и становао код брата Вељка, који је ту био учитељ. Члан национално-револуционарне организације постао је
као ђак шестог разреда Гимназије у Тузли. Због демонстративног напуштања Светосавске приредбе у Тузли 1914. у тренутку пјевања аустроугарске химне, био је искључен из Гимназије, па је школовање наставио у Сарајеву код сестре Савке.
Био је један од атентатора на аустроугарског престолоФрању Фердинанда, као члан друге Илићеве тројке
насљедника
069
(Чубриловић, Поповић и Мехмедбашић). На дан атентата чекао
је Франца Фердинанда са бомбом и револвером код Више дјевојачке школе у Сарајеву.
Ухваћен је у Босанској Дубици, враћен у Сарајево и на процесу атентаторима осућен на 16
година строгог затвора и пост свако пола године. Казну је издржавао у Мелерсдорфу у
Аустрији и у Зеници. По изласку из затвора, 4. новембра 1918, свечано је дочекао Српску
војску у Сарајеву и ставио јој се на располагање.
Послије Првог свјетског рата није говорио о "Младој Босни" и Сарајевском атентату. Успомену на своје другове младобосанце, атентаторе, носио је у срцу и души све до
своје смрти у Београду 11. јуна 1990. Био је један од највећих српских историчара XX
вијека.
070
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Писмо Васе Чубриловића сестри Види Чубриловић,
Сарајево, 1. јул 1914
071
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Цвјетко Поповић
072

072

Фотографија, D. Ljubibratić, Mlada Bosna i Sarajevski atentat,
Sarajevo 1964

Цвјетко Поповић је рођен 1896. у Прњавору. Као
учитељски приправник придружио се завјери и, као члан
друге Илићеве тројке (Чубриловић, Поповић и Мехмедбашић), чекао Франца Фердинанда са бомбом и револвером на
углу Ћумурије улице и кеја. Осуђен је на 13 година тешке
тамнице. Тамновао је у Мелерсдорфу у Аустрији и у Зеници. Умро је 9. јуна 1980. у Сарајеву.
073

Мухамед Мехмедбашић
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Мухамед Мехмедбашић је рођен у Стоцу 18. фебруара 1886. Био је столар. По налогу Владимира Гаћиновића и Мустафе Голубића требало је да убије 26. марта
1914. генерала Оскара Поћорека због завођења "изнимних
мјера" над српским народом у БиХ. Овај атентат спријечио
је Данило Илић да не би омео долазак Франца Фердинанда
у Босну.
Као члан Илићеве тројке чекао је Франца Фердинанда са бомбом и револвером код Аустроугарске банке 28.
јуна 1914. Једини од завјереника успио је да побјегне у
Црну Гору 3. јула 1914. Први свјетски рат провео је као до076
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бровољац у црногорској војсци и комита Војислава Танкосића у Србији. На Солунском
процесу Драгутину Димитријевићу Апису осуђен је на 15 година робије. Помилован је почетком 1919.
Након Првог свјетског рата радио је као столар у Нижој пољопривредној школи у
Бутмиру код Сарајева. Био је ожењен Муниром рођ. Махић, са којом је стекао четворо
дјеце: Зорана, Наду, Владимира и Велимира. Доживио је нацистичку окупацију. Злостављан, затваран и мучен од стране усташа умро је у Бутмиру код Сарајева 29. маја 1943.
075

Мухамед Мехмедбашић
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Данило Илић је рођен 27. јула 1890. у Сарајеву. Био
је учитељ и новинар. Син је сиромашног обућара. Рано је
остао без оца. Завршио је Трговачку школу и Учитељску
школу у Сарајеву 1912. Био је члан организације "Народна
одбрана". У мају 1914. покренуо је са Јовом Шмитраном
независни раднички лист Звоно, чије је гесло било "Преко
националног ослобођења свеопштом ослобођењу". Настојао
да преко овог листа омладинским организацијама дадне и
једну "социјалну ноту".
Био је организатор атентата на Франца Фердинанда.
Након што му је Гаврило Принцип јавио да долази из Београда, образовао је другу тројку атентатора (Чубриловић,
077
Поповић и Мехмедбашић). Пренио је оружје из Тузле и
Добоја у Сарајево и подијелио га шесторици завјереника уочи атенатата. У тренутку
Чабриновићевог атентата на Франца Фердинанда стајао је на углу Ћумурије улице и кеја,
близу Цвјетка Поповића. Као пунољетни атентатор осуђен је на смрт вјешањем, с тим да
45
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од свих на смрт осуђених буде посљедњи објешен. Смртна казна извршена је између девет
и десет часова ујутру 3. фебруара 1915. у Војном затвору у Сарајеву.
078

Писмо Данилу Илићу од познаника из Мостара у коме се најављује излазак првог броја
органа српске омладине из БиХ, листа Српска омладина, за православне и муслимане.
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Мишко Јовановић
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Мишко Јовановић је рођен 1878. у Тузли. Био је трговац
и соколски радник. Примио је оружје од Неђе Керовића и Цвијана Стјепановића, који су са Гаврилом Принципом и Трифком
Грабежом дошли у Тузлу. Чувао је оружје и пренио га од Тузле
до Добоја, гдје га је предао Данилу Илићу. Осуђен је на смрт вјешањем. Смртна казна извшена је између девет и десет часова
ујутру 3. фебруара 1915. у Војном затвору у Сарајеву.
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Иво Крањчевић
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Иво Крањчевић је рођен 1895. у Сарајеву. Био је матурант Трговачке академије и потпредсједник централне
младобосанске организације у Сарајеву. Није учествовао у
самом атентату, јер је оружје било подијељено. Чувао је
послије атентата код себе бомбу и револвер Васе Чубриловића. Ухапшен је 6. јула 1914. Осуђен је на десет година тешке
тамнице. Робијао је у Терезину од марта 1915. до половине
082
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1917. и у Зеници до ослобођења 1918.
083

Митар Керовић

084

086
Фотографија, Градац, Чачак 2010, бр. 175–177
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Митар Керовић је рођен 1854. у Тобуту код Прибоја. Био је имућан сељак. У кућу
Митра Керовића његов кум учитељ Вељко Чубриловић довео је Гаврила Принципа и
Трифка Грабежа, када их је, са оружјем, преузео од Јакова Миловића. Његов син Неђо
превезао је колима завјеренике и оружје у Тузлу. Осуђен је на тешку доживотну робију.
Тамновао је у Зеници и у војном затвору у Мелерсдорфу у близини Беча, гдје је умро 1.
октобра 1916.
Неђо Керовић је рођен 1886. у Тобуту код Прибоја. По упутству свога оца Митра и
кума Вељка Чубриловића, одвезао је Гаврила Принципа и Трифка Грабежа из Тобута у
Тузлу и пренио оружје. Осуђен је 28. октобра 1914. на смрт, а затим помилован на 20
година тешке робије. Тамновао је у Зеници и у војном затвору у Мелерсдорфу, гдје је
умро 25. марта 1916, пола године прије свога оца Митра.
085
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Неђо Керовић
Фотографија, Градац, Чачак 2010, бр. 175–177
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Бранко Загорац, 1914.
Фотографија, Врбаске новине, 8. април 1934, бр. 377
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Бранко Загорац је рођен 1896. у Кадиној Води код
Бањалуке. Био је матурант трговачке академије. Када је сазнао за завјеру, прикључио се завјереницима. На октобарском процесу атентаторима 1914. осуђен је на три године
тамнице. Робијао је у Плзењу у Чешкој до краја 1917. и у
Зеници до ослобођења 1918. Двије године је провео у самици. Почетак Другог свјетског рата и окупација Југославије
1941. затекли су га као наставника у Фочи. Убијен је звјерски
од стране усташе у првим данима окупације.
088

Бранко Загорац почетком 30-их
година XX вијека
089

089

Фотографија, Врбаске новине, 3. децембар 1932, бр. 57

Б. Загорац, Двојица на смрт осуђених
Врбаске новине, 17. мај 1933, бр. 111
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Вељко Чубриловић
091
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Вељко Чубриловић, најстарији син Јове Чубриловића, рођен је 6. јула 1886. у Босанској Градишци. Био је национални радник и учитељ. Прво васпитање добио је "у кући
свога оца, великог родољуба, поштоваоца Васе Пелагића и
091
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добровољца у рату од 1876. године". Завршио је четири разреда Гимназије у Новом Саду и
Учитељску школу у Сомбору (1905). Као ђак био је један од најагилнијих чланова
литерарне дружине "Натошевић". Радио је као учитељ у Тузли (1905–1910) и Прибоју
(1910–1914).
Примио је Гаврила Принципа и Трифка Грабежа, те их упутио са кумом Неђом
Керовићем и Цвијаном Стјепановићем у Тузлу код Мишка Јовановића. Осуђен је на смрт
вјешањем. Смртна казна извршена је између девет и десет часова ујутру 3. фебруара 1915.
у Војном затвору у Сарајеву. Први је објешен.
092

Порекло Вељка Чубриловића
Врбаске новине, 18. јун 1933, бр. 131

093

Г. П., Подизање споменика Вељку Чубриловићу у Бос. Градишки
Врбаске новине, 13. јун 1933, бр. 126
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Јаков Миловић
095

Фотографија, D. Ljubibratić, Mlada Bosna i Sarajevski atentat,
Sarajevo 1964

Јаков Миловић је рођен у селу Бодеришту код Гацка 1871. Као удовац с петоро
мале дјеце, из сеоцета Обријежи на Дрини вршио је услуге српској војнообавјештајној
служби и курирске послове за "Народну одбрану".
Био је путовођа Гаврилу Принципу и Трифку Грабежу од Исаковића Аде у Србији
до Прибоја у Босни, до Вељка Чубриловића. Носио им је оружје. Након хапшења 11.
августа 1914. хабзбуршки жандарми су га тукли кундацима и повриједили му бубреге.
Осуђен је 28. октобра 1914. на смрт вјешањем, а затим помилован на доживотну робију.
Робијао је у Зеници и војном затвору у Мелерсдорфу код Беча, гдје је умро, усљед боравка
у самици и лоше исхране, 16. априла 1916.
096

Лазар Ђукић
Фотографија, Градац, Чачак 2010, бр. 175–177
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Лазар Ђукић је рођен 1896. у Кључу. Био је учитељски
приправник. Један је од главних организатора младобосанских
тајних удружења. Аустроугарске власти су га сматрале
"водећим
пропагатором
иредентистичке
националне
револуционарне организације у Сарајеву" и "истакнутим чланом
српско-хрватске националистичке организације у Сарајеву".
Основао је у прољеће 1914. тајно ђачко друштво "Југославија" у
Бањалуци. Препоручио је Данилу Илићу да за атентаторе узме
Васу Чубриловића и Цвјетка Поповића. Осуђен је на десет
година тешке робије. Тамновао је у Зеници и Терезину, гдје је
душевно оболио од глади. Пребачен је у душевну болницу у
Прагу, гдје је умро 19. марта 1917. Тајно је сахрањен на гробљу
Олшанеху у Прагу. Његови посмртни остаци нису пронађени.
Једини је од атентатора чије кости и данас почивају у туђини.
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САРАЈЕВСКИ АТЕНТАТ
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Престолонасљедник надвојвода Франц Фердинанд
099

Фотографија, Das interessante Blatt, 2. Juli 1914, Nr. 27

Војвоткиња Софија Хохенберг
100

Фотографија, Das interessante Blatt, 2. Juli 1914, Nr. 27

Добро нам дошао!
Српска ријеч, 12. (25) јун 1914, бр. 126

101

51

Бојан Стојнић

102

103

Програм путовања престолонасљедника Франца Фердинанда по БиХ од 23. до 30. јуна
1914.
102

Архив БиХ

Dobro nam došao!
Сарајевски лист, 12. (25) јуна 1914, бр. 127

103

Престолонасљедник Франц Фердинанд на војним маневрима у БиХ од 26. до 27. јуна
1914. На великим војним маневрима у Босни аустроугарска војска је била под пуном
ратном спремом. Правци кретања су одређени као да се води рат против Србије, а са десне
стране одбацује црногорски удар. Oви војни маневри били су у функцији припреме рата са
Србијом.
104
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Долазак Франца Фердинанда на Илиџу 25. јуна 1914.
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Фотографија, Архив БиХ

Хотел ''Босна'' на Илиџи
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Фотографија, Архив БиХ

Салон Софије Хохенберг на Илиџи
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Фотографија, Архив БиХ

Босанска соба Франца Фердинанда на Илиџи
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Фотографија, Архив БиХ

Спаваћа соба Франца Фердинанда на Илиџи
109

Фотографија, Архив БиХ

53

Бојан Стојнић

Соба за пријем Франца Фердинанда на Илиџи
110

Фотографија, Архив БиХ

Генерал Оскар Поћорек поздравља Софију Хохенберг испред хотела ''Босна'' на Илиџи
111

Фотографија, Архив БиХ

Долазак Франца Фердинанда на жељезничку станицу на Маријин двору 28. јуна 1914. у
10,05 часова
Фотографија, Das interessante Blatt, 2. Juli 1914, Nr. 27
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Мјесто гдје је Недељко Чабриновић покушао атентат бомбом на Франца Фердинанда око
10,25 часова
113

Фотографија, Архив БиХ

Фрањо Марони. Након неуспјелог атентата на Франца Фердинанда скочио је у Миљацку и
ухватио Недељка Чабринивића
114

Фотографија, Архив БиХ

Полиција приводи атентатора Недељка Чабриновића, који је прије
Принципова атентата бацио бомбу
на аутомобил Франца Фердинанда
115

Фотографија, Dom i sviet, Zagreb
1914, br. 14

Фотографисано неколико минута
након неуспјелог атентата Недељка Чабриновића
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Посјета Градској вијећници у Сарајеву послије неуспјелог атентата Недељка Чабриновића
117

Фотографије, Архив БиХ

Генерал Оскар Поћорек, поглавар БиХ. Други Принципов
метак који је случајно усмртио Софију Хохенберг био је
намијењен њему. Послије атентата постао је фактички
диктатор БиХ. Био је један од најодговорнијих за почињене
злочине над српским народом у БиХ за вријеме Првог
свјетског рата. "Манит, болестан од прогресивне парализе [...]
није штедио ни дјецу, ни жене, ни старце".
118

Фотографија, Музеј РС

Мапа Сарајевског атентата
119

Teplitz-Schönauer Anzeiger, 2. Јuli 1914, Nr. 76
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Скица терена Сарајевског атентата
D. Ljubibratić, Mlada Bosna i Sarajevski atentat,
Sarajevo 1964

120

Службено реконструисана легенда ситуације првог и другог атентата
121

Војислав Богићевић

Мјесто гдје је извршен Сарајевски атентат
Фотографија, Wiener Bilder, 5. Juli 1914, Nr. 27
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123

Сарајевски атентат 28. јуна 1914.
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Графика, Das interessante Blatt, Wien, 2. Juli 1914, Nr. 27

Аутомобил у којем се возио Франц Фердинанд на дан атентата
124

Фотографије, Архив БиХ, Heeresgeschichtlichen Museum in Wien

Оружје атентатора
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Фотографија, Музеј РС

Хапшење Гаврила Принципа непосредно послије атентата
126

Фотографија, Das interessante Blatt, Wien, 9. Јuli 1914, Nr. 28
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Гаврила Принципа одводе у посадни затвор у Сарајеву
Фотографија, Dom i sviet, 1914, br. 14
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Хапшење Гаврила Принципа непосредно послије
атентата
Фотографија, Wiener Bilder, 5. Јuli 1914, Nr. 27
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Crni dani.
Сарајевски лист, 16. (29) јун 1914, бр. 130
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Непребољива рана.
Тежак, 18. јун (1. јул) 1914, бр. 7
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Atentat na prijestolonasljednika.
Vakat, 29. jun 1914, br. 14
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Атентат на Франца Фердинанда и Софију Хохенберг
у аустријској штампи
Extraausgaben des 1. Weltkrieges, Wiener Neueste
Nachrichten, Neue Freie Presse, Arbeiter Zeitung
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129

Атентат на Франца Фердинанда и Софију Хохенберг
у аустријској штампи
Čech, Národní politika, Našinec, Naša sloga
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Франц Фердинанд и Софија Хохенберг су требали посјетити Земаљски музеј у Сарајеву
28. јуна 1914. у 10,40 часова.
Гласник Земаљског музеја у БиХ, јануар–јуни 1914
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Сједница жалости Сабора БиХ од 28. јуна 1914.
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136

Престолонасљеднички пар на катафалку у сарајевском Конаку
136

Фотографија, Архив БиХ

Спровод посмртних остатака Франца Фердинанда и Софије Хохенберг до жељезничке
станице Бистрик
137

Фотографија, Архив БиХ

Превоз посмртних остатака Франца Фердинанда
Фотографија, Dom i sviet, 1914, br. 14

138

Нацрт спомен-цркве Франца Фердинанда и Софијиног дома у Сарајеву (модел академског
кипара професора Еугена Бориа)
139

Spomenik okaja u Sarajevu nadvojvodi Franji Ferdinandu i vojvodkinji Sofiji Hohenberg,
C. kr. dvorska i državna tiskara u Beču

Спровод посмртних остатака Франца Фердинанда и Софије Хохенберг у Бечу
Фотографија, Wiener Bilder, 12. Juli 1914, Nr. 28
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Благослов посмртних остатака Франца Фердинанда и Софије Хохенберг у Бечу прије поласка за дворац Артстетен
Фотографија, Dom i sviet, 1914, br. 14

141

Почасна стража испред посмртних остатака Франца Фердинанда и Софије Хохенберг у
Бечу прије поласка за дворац Артстетен
Фотографија, Wiener Bilder, 12. Juli 1914, Nr. 28
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Дворац Артстетен. Посмртни остаци престолонасљедничког пара сахрањени су у
маузолеју дворца Артстетена, који је надвојвода Франц Фердинанд изградио пошто
му жена није била достојна да буде сахрањена у Капуцинској гробници Хабзбурговаца у Бечу.
143

Фотографија, Das interessante Blatt,
Wien, 9. Juli 1914, Nr. 28

Видовдан 1914. год. у Бањој Луци
144

Врбаске новине,
26. јун 1938, бр. 1.450

143

Са спроводом посмртних остатака почиње аустријска пропаганда и оптужбе против
Србије. Изнад слике је наслов "Весеље београдске штампе због атентата", а испод "Морал
београдских убица".
Die neue Zeitung, Wien, 1. Juli 1914, Nr. 178
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ЈУЛСКА КРИЗА 1914.

150

Противсрпске демонстрације, уништавање и пљачка српске имовине
Vakat, 30. jun 1914, br. 144
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Демолирање Српског клуба у Ћемалуши
147

Фотографија, Музеј РС
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Демолирање српске продавнице у Сарајеву
148

Фотографија, Музеј РС
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Уништена трговина Васе Чабриновића у Сарајеву
149

Фотографија, Архив БиХ

Уништавање и пљачка српске имовине у Сарајеву
150

Фотографије, Das interessante Blatt, Wien, 9. Juli 1914, Nr. 28

Уништавање и пљачка српске имовине у Сарајеву 28. и 29. јуна 1914.
151

Фотографије, Архив РС, Архив БиХ, Музеј РС
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Извјештај локалних власти у Бањалуци упућен 20. јула 1914. Земаљској влади за БиХ о
догађајима након Сарајевског атентата: Муслимани и Хрвати огорчени, Срби у суморном
расположењу због демонстрација; неки радикални Срби поздравили атентат.
152

Архив РС, 1, 217/14

Редарствена стража у Босанском Новом Котарском уреду у Босанском Новом у вези са
кривичном пријавом против Милке Цвијановић из Чађавице због политичког говора.
Окривљена је наводно изјавила: "Босна је била српског краља Петра и бити ће опет
његова". Босански Нови, 7. јул 1914.
153

Архив РС, 1, 209/14

Пријава од 10. јула 1914. против православног свештеника Млађена Поповића због говора
пред сељацима и пуцања у ваздух
154

Архив РС, 1, 213/14

Кривична пријава против Пеје Тенџерића из Горњих Подградаца из августа 1914, који се
наводно два дана након Сарајевског атентата веселио уз повике "да Бог поживи оне који
су убили пријестолонасљедника, сад ће доћи у Босну српски краљ..."
155

Архив РС, 1, 174/14

Пуковник Драгутин Димитријевић Апис, шеф Обавјештајног одсјека српског Генералштаба и шеф тајне официрске организације "Уједињење или смрт" ("Црна рука"). Осуђен је на
смрт на Солунском процесу и стрељан 1917.
156

Фотографија, D. Ljubibratić, Mlada Bosna i Sarajevski atentat,
Sarajevo 1964

Војислав Танкосић, мајор и комитски војвода. У његов комитски одред долазили су на
обуку омладинци из БиХ. Био је члан руководства организације "Уједињење или смрт"
("Црна рука"). Снабдио је атенаторе оружјем. Аустругарска је у ултиматуму упућеном
Србији тражила да се хитно затворе мајор Танкосић и Цигановић, који су били осумњичени у истрази у Сарајеву.
157

Фотографија, D. Ljubibratić, Mlada Bosna i Sarajevski atentat,
Sarajevo 1964
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Раде Малобабић, повјереник организације "Уједињење или смрт". Осуђен је на смрт на
Солунском процесу и стрељан 1917.
Фотографија, D. Ljubibratić, Mlada Bosna i Sarajevski atentat,
Sarajevo 1964.
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Милан Цигановић, жељезнички службеник, избјеглица из Босне у Србији, комита, члан и
повјерљива личност тајне организације "Уједињење или смрт", један од учесника у
припремању Сарајевског атентата
Фотографија, D. Ljubibratić, Mlada Bosna i Sarajevski atentat,
Sarajevo 1964
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Мустафа Голубић, близак организацији "Црна рука" и дубоко одан њеном лидеру Апису.
Као пријатељ Владимира Гаћиновића био је један од тројице (Гаћиновић, Мехмедбашић и
Голубић) учесника састанка у Тулузи, у Швајцарској, у јануару 1914, на којем је
договорено да Мухамед Мехмедбашић убије генерала Оскара Поћорека као одговор на
његове "изнимне мјере" над српским народом у БиХ. Извршење овог атентата је
обустављено како не би био отказан долазак Франца Фердинанда у БиХ.
Фотографија, D. Ljubibratić, Mlada Bosna i Sarajevski atentat,
Sarajevo 1964
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Аустријска пропаганда против Србије: "Wo endigt diese Zündschnur?" ("Гдје завршава овај
осигурач?")
Карикатура, Figaro, 4. Juli 1914, Nr. 27
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Сарајевски атентат.
Политика, 17. јун 1914, бр. 3.744
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Аустријска пропаганда и лажи против Србије, Црне Горе и Русије. На слици су приказани
српски краљ Петар I Карађорђевић, црногорски краљ Никола Петровић и руски цар
Николај II Романов. Изнад карикатуре стоји: Сарајево, а испод: "Wir waschen unsere Hӓnde
in Unschuld!" ("Mи перемо наше руке у невиности!").
Карикатура, Die Muskete, Wien, 16. Juli 1914, Nr. 459

163

Аустријска пропаганда против Србије и Црне Горе: краљ Петар и краљ Никола као
"производ руске лабораторије"
Карикатура, Die Muskete, Wien, 23. Juli 1914, Nr. 460

164

Истрага о атентату.
165

Политика, 21. јун 1914. (по старом календару), бр. 3.748

Клевете против Србије.
166

Политика, 21. јун 1914. (по старом календару), бр. 3.748

Тако се стварају атентати!
167

Политика, 19. јун 1914. (по старом календару), бр. 3.746

Аустријска пропаганда: Оптужба на рачун Србије да су њени поданици учествовали у
атентату
Карикатура, Wiener Caricaturen, 12. Juli 1914, Nr. 27

168

Земаљска влада за БиХ упозорава локалне власти да држављани Србије путују земљом и
врше пропаганду, помогнути домаћим учитељима, које плаћа Српска православна црква.
Сарајево, 25. јула 1914.
169

Архив РС, 1, 232/14
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Аустроугарски ултиматум Србији од 23. јула 1914.
Сарајевски лист, 12. (25) јул 1914, бр. 154.

170

Одговор Србије на аустроугарски ултиматум
Сарајевски лист, 14. (27) јул 1914, бр. 155

171

Франц Конрад фон Хецендорф, ратоборни шеф аустроугарског
Генералшатаба. Сматрао је да треба искористити Сарајевски
атентат за обрачун са Србијом
Графика, Der Humorist, Wien, 10. September 1914, Nr. 36

172

Рат са Србијом
173

Kuryer Lwowski (Lemberger Courier), 28. Lipca 1914, Nr. 319

Објава рата Србији
174

Extraausgaben des 1. Weltkrieges, 28. Juli 1914

Рат са Србијом
175

172
Mährisch-Schlesische Presse, 29. Juli 1914, Nr. 60
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СТРАДАЊА СРБА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
Аустроугарска пропаганда: Испод цртежа аустроугарског и њемачког војника напис:
"Лојалност за лојалност!"
Figaro, Wien, 8. August 1914, Nr. 32

176

Допис Котарске испоставе Оџак од 29. јула 1914. о саслушању православног свештеника
који је присуствовао обиљежавању Видовдана на Косову
177

Архив РС, 1, 213/14

Земаљска влада за БиХ обавјештава 19. августа 1914. власти у Бањалуци да је Милица
Кнежић, супруга службеника, ухапшена под сумњом да је шпијун у корист Србије.
178

Архив РС, 1, 349/14

180
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Казнена пријава против Васе Мисите због неовлаштеног посједовања револвера. Приликом одузимања револвера заплијењена је слика "Крунисање Душаново у Скопљу" и двије
књиге – Балкански рат и Женидба Душанова. Бањалука, 1. август 1914.
179

Архив РС, 511, К 14/14

Реферат потпредсједника Сабора БиХ Данила Димовића упућен Земаљској влади за БиХ о
лојалном и мирном држању српских сељака у околини Сарајева. Српски сељаци се жале
"на добровољце, међу којима има разних елемената, вријеђају, нападају и злостављају
недужне, голоруке Србе сељаке".
180

Архив РС, 1, 301/14

181

Допис Котарске испоставе у Козарцу Окружној области у Бањалуци, поводом манифестације патриотских осјећања народа у Козарцу послије објављивања рата Србији, у коме
се за мобилизацију Срба каже да је: "у реду прошла, али се та околност [...] не има
приписати лојалности српског пучанства, него посљедици – вјешалима. Изнимке лојалног
елемента код Срба су у опће, а након рата нарочито само – изнимке", констатује се на
крају дописа. Козарац, 14. септембра 1914.
181

Архив РС, 1, 239/14
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182

Вјешања Срба по БиХ 1914.
182

Фотографије, Архив РС

183

184
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Јосип Мали вјешао је Србе на Палама 1914.
183

Фотографија, Музеј РС

Шуцкорска јединица
184

Фотографија, Музеј РС

Пријава жандармерије у Бихаћу против Ђуре Крлића из Заложја због вербалног деликта
(увреде цара). Бихаћ, 10. септембар 1914.
185

Архив РС, 511, К 203/14

Пјесма као доказни материјал у истрази "иридентистичког рада" двојице српских учитеља
186

Архив РС, 1, 316/14

Налог од 4. августа 1914. за кривично гоњење резервисте Бранка Ћулибрка због ријечи:
"Наша војска једнаким кораком корача, али не куца једним срцем, а српска војска корача
малим корацима, док једно срце куца!" Осуђен је на двије године затвора.
187

Архив РС, 511, К 4/14

190

Казнена пријава жандармерије у Прњавору од 31. јула 1914. против Стојке Гајића због
увреде цара и Аустроугарске монархије након проглашења пријеког суда
188

71

Архив РС, 511, К 1/14
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Земаљска влада за БиХ обавјештава све среске власти 15. децембра 1914. да је капацитет
логора у Араду проширен за 1.000 мјеста.
189

Архив РС, 1, 622/14

Интернирани Срби у логору у Араду
190

Фотографије, Архив РС

Казнена пријава против Стојана Лазића из Бистрице због
вербалног деликта у вези са Сарајевским атентатом.
Интерниран је у логору у Араду.
191

Архив РС, 511, К 103/14

Земаљска влада за БиХ налаже провјеру спискова
интернираних у логору у Араду, јер се "могло десити"
затварање невиних. Сарајево, 8. фебруар 1915.
192

Архив РС, 1, 89/15

Споменица посвећена мученицима и жртвама добојске
интернације из Светског рата 1915/16. године, уредио
Јово С. Дракулић
193

Добој 1938

Спомен-костурница у Добоју
194

193
Споменица посвећена мученицима и жртвама добојске интернације из
Светског рата 1915/16. г, уредио Јово С. Дракулић, Добој 1938

П. Богуновић, Како су долазили и живили интернирци у добојском логору
195

Споменица посвећена мученицима и жртвама добојске интернације из
Светског рата 1915/16. г, уредио Јово С. Дракулић, Добој 1938
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Програм свечаности освећења спомен-цркве и споменкостурнице посвећене палим жртвама 1915–1916. године у
интернацији у Добоју
196

Споменица посвећена мученицима и жртвама добојске
интернације из Светског рата 1915/16. г.,
уредио Јово С. Дракулић, Добој 1938

Бараке концентрационог логора за Србе у Добоју
197

Споменица посвећена мученицима и жртвама добојске
интернације из Светског рата 1915/16. г.,
уредио: Јово С. Дракулић, Добој 1938

Превоз посмртних остатака страдалих у концентрационом
логору у Добоју преко ријеке Босне
198

Споменица посвећена мученицима и жртвама добојске
интернације из Светског рата 1915/16. г.,
уредио: Јово С. Дракулић, Добој 1938

Заједничка гробница за страдале из концентрационог логора
у Добоју у селу Придјел код Добоја
199

196

Споменица посвећена мученицима и жртвама добојске интернације из
Светског рата 1915/16. г., уредио: Јово С. Дракулић, Добој 1938

S. Dobrovolјac, Sjećanje na dobojsku Golgotu – Iz zabilјežaka prije dvadeset godina
Врбаске новине, 21. децембар 1935, бр. 887, 2–3;
Исто, 22. децембар 1935, бр. 888, 2

200

Освећење костурнице у Добоју
Врбаске новине, 14. септембар 1938, бр. 1.484

201

Велике националне свечаности у Добоју
Врбаске новине, 16. септембар 1938, бр. 1.485
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Гаврило Принцип
203

Фотографија, Музеј РС

Допис Градског котарског уреда у Тузли Окружном суду у Сарајеву у вези са казненим предметом против Гаврила Принципа и
другова и постојања тајне револуционарне ђачке организације.
Тузла, 28. августа 1914.
204

Архив БиХ

Гаврило Принцип и Недељко Чабриновић
205

Графика, Die neue Zeitung, Wien 5. Juli 1914, Nr. 182

Бранко Загорац
206

Фотографија, Градац, Чачак 2010, бр. 175–177

209

210
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Отисци Бранка Загорца од 24. јула 1914.
207

Архив БиХ

Списак ухапшених са територије Бањалучког среза у вези са
Сарајевским атентатом од 22. јула 1914. На списку је Бранко
Загорац из Кола.
208

Архив РС, 1, 223/14

Васо Чубриловић
209

Фотографија, Архив БиХ

Отисци Васе Чубриловића од 21. јула 1914.
210

Архив БиХ

Списак ухапшених са територије среза Босанска Дубица у вези
са Сарајевским атентатом. На списку су Васо и Бранко
Чубриловић.
211

212

Архив РС, 1, 252/14

Недељко Чабриновић
212

Фотографија, Музеј РС

Отисци Недељка Чабриновића од 21. јула 1914.
213

Архив БиХ

Цвјетко Поповић
Фотографија, Градац, Чачак 2010, бр. 175–177

214

Отисци Цвјетка Поповића од 20. јула 1914.
215

Архив БиХ
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Допис о почетку суђења Гаврилу Принципу и друговима
216

Архив БиХ

Лео Пфефер, истражни судија
Фотографија, Градац, Чачак 2010, бр. 175–177

217

Оптужница против Гаврила Принципа и другова
218

Optužnica Državnog odvjetništva u Sarajevu
protiv Gavrila Principa i drugova zbog zločina veleizdaje,
prilog Sarajevskom listu, br. 245

Др Рудолф Цистлер, адвокат оптужених на процесу "Гаврилу
Принципу и друговима"
Градац, Чачак 2010, бр. 175–177

219
217

Dr Rudolf Zistler, Kako sam branio Principa i drugove 1914.
godine
220

Ljubljana 1937

218

219
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221

Детаљ са суђења атентаторима
221

Фотографија, D. Ljubibratić, Mlada Bosna i Sarajevski atentat,
Sarajevo 1964

Детаљ са суђења атентаторима
222

Графика, Das interessante Blatt, Wien, 22. Oktober 1914, Nr. 43

Аустријска пропаганда: "Принципови другови". На суђење су ''изведени'' црногорски краљ
Никола Петровић, руски цар Николај II Романов и српски краљ Петар I Карађорђевић.
223

Карикатура, Die Muskete, Wien, 12. November 1914, Nr. 476

На сарајевском процесу атентаторима у октобру 1914. осуђени су: на смрт вјешањем Данило Илић, Мишко Јовановић и Вељко Чубриловић; на доживотну робију Јаков Миловић
77
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и Митар Керовић; на по 20 година тешке тамнице Гаврило Принцип, Недељко Чабриновић, Трифко Грабеж и Неђо Керовић; на 16 година тешке тамнице Васо Чубриловић; на 13
година тешке тамнице Цвјетко Поповић; на по 10 година тешке тамнице Лазар Ђукић и
Иван Крањчевић и на седам година тешке тамнице Цвијан Стјепановић. На тамницу у
трајању од по три године осуђени су Бранко Загорац и Марко Перин. Ослобођени оптужбе
били су: Јово Керовић, Благоје Керовић, Мићо Мићић, Обрен Милошевић, Никола Форкапић, Драган Калембер, Иван Момчиновић, Фрањо Садило и Ангела Садило. Након суђења
атентаторима тројица одраслих су 3. фебруара 1915. објешени у дворишту сарајевске војне касарне, која је дијелом била претворена у затвор.
224

Детаљ са суђења атентаторима
225

Фотографија, Das interessante Blatt, 5. November 1914, Nr. 45

Изрицање пресуде атентаторима
Графика, Wiener Bilder, 1. November 1914, Nr. 44

226

226
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Образац Осуде Окружног суда у Сарајеву на процесу атентаторима и завјереницима Сарајевског атентата
227

Архив БиХ

Гаврило Принцип и Недељко Чабриновић на путу за затвор
228

Фотографија, Das interessante Blatt, 26. November 1914, Nr.
48

Затворска ћелија Гаврила Принципа у Терезину
229

Фотографија, Архив БиХ

Улаз у затворску ћелију Гаврила Принципа у Терезину
230

Фотографија

Окови у затворској ћелији Гаврила Принципа у Терезину
231

Фотографија

227

Др Мартин Папенхајм, затворски љекар Гаврила Принципа
232

Фотографија, Архив Универзитета у Бечу

Ставови Гаврила Принципа о социјалној револуцији и комитаџијама, које је дао др Мартину Папенхајму
233

D. Ljubibratić, Mlada Bosna i Sarajevski atentat,
Sarajevo 1964

Споменик Францу Фердинанду и Софији Хохенберг у Сарајеву
234

Фотографије, Архив БиХ
232

79

Бојан Стојнић

Детаљ са свечаности приликом отварања споменика Францу Фердинанду и Софији Хохенберг у Сарајеву
235

Фотографија, Архив БиХ

Спомен-плоча Францу Фердинанду и Софији Хохенберг у Сарајеву (до 1918)
236

Фотографија, Архив БиХ

Oптужница на Бањалучком велеиздајничком процесу
237

Архив РС

Помен "Бањолучким велеиздајницима"
Врбаске новине, 13. новембар 1935, бр. 856

238

Омладински процеси у БиХ, из бележака др Д.
Димовића
239

Врбаске новине, 1. децембар 1939, бр. 1.651

Осуђени на смрт на Велеиздајничком процесу у
Бањалуци (новембар 1915 – март 1916). Први
ред, стоје слијева надесно: Милутин Јовановић,
Димшо Ђокановић, Раде Ђурановић, Чедо Милић, Димитрије Јевђевић, Симо Беговић, Мирко
Томовић, Михајло Савић и Петар Билбија. Други ред, сједе слијева надесно: Милан Петковић,
Алекса Јакшић, Матија Поповић, Васиљ Грђић,
Коста Гњатић и Ђорђо Дакић († Бошко Чапрић)
240

Фотографија, Архив РС

Осуђени на 15 до 20 година на Велеиздајничком
процесу у Бањалуци (новембар 1915 – март
1916). Први ред, стоје слијева надесно: Неђељко Зарић, Васо Косорић, Перо Милошевић,
Андрија Урошевић, Данило Аћимовић, Тошо Станчић, Никола Јовановић, Љубо Коваче239
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вић, Драго Урошевић, Коста Крајшумовић и Саво Чуповић. Други ред, сједе слијева
надесно: Светозар Зрнић, Тано Косорић, Коста Божић, Тимотије Савић, Арсен Крстић и
др Војислав Бесаровић. Сједе на земљи: Тошо Беатовић и Пајко Марковић.
241

Фотографија, Архив РС

240

Осуђени на 10 до 15 година на Велеиздајничком процесу у Бањалуци (новембар 1915 –
март 1916). Први ред, стоје слијева надесно: Јово Симић, Јосиф Симић, Јефто Дучић, Јован Ерић, Неђељко Вукадин, Максим Ђурковић, Ђорђо Дујановић, Матија Миладиновић,
Јефто Јефтић и Владо Малић. Други ред, сједе слијева надесно: Симо Ковачевић, Ристо
Стефановић, Божидар Зечевић, Душан Суботић, Атанасије Шола, Божо Радуловић и Милан Јовановић. Трећи ред: Јован Перенчевић и Бранко Чубриловић.
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Фотографија, Архив РС

Ослобођени од оптужбе на Велеиздајничком процесу у Бањалуци (новембар 1915 – март
1916). Први ред, стоје слијева надесно: Ристо Ковачевић, Благоје Милошевић, Светозар
Зечевић, Јово Васиљевић, Вељко Јовичић, Илија Лазић, Ђуро Радетић, Зарије Спахић,
81

Бојан Стојнић

Стојан Савић, Мирко Бајић, Васо Дроца и Неђо Михајловић. Други ред, сједе слијева надесно: Павле Убавић, др Васо Глушац, др Симо Поповић, М. Т. Савић и Мирко Поповић, а
недостаје Гашо Гаврић.
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Гробови Гаврила Принципа, Трифка Грабежа и Недељка Чабриновића у Терезину у
Чешкој
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Фотографије, Архив БиХ

Премјештај посмртних остатака атентатора у Сарајево у јулу 1920.
245

Фотографије, Архив БиХ

Сахрана посмртних остатака атентатора у заједничку гробницу у Сарајеву 7. јула 1920.
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244

246

Спомен-плоча из периода Краљевине СХС/Југославије на мјесту гдје је извршен атентат.
На плочи је писало ћирилицом: "На овом историјском мјесту Гаврило Принцип навијести
слободу на Видов-дан 15. (28) јуна 1914". Спомен плочу су скинуле њемачке трупе након
окупације Краљевине Југославије и поклониле је Адолфу Хитлеру на његов 52. рођендан,
22. априла 1941.
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Фотографија

Млада Босна и Сарајевски атентат – каталог изложбе

Спомен плоча из периода СФРЈ на мјесту гдје је извршен атентат. На плочи је писало
ћирилицом: "Са овог мјеста 28. јуна 1914. године Гаврило Принцип својим пуцњем изрази
народни протест против тираније и вијековну тежњу наших народа за слободом"
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Фотографија

Спомен плоча данас на мјесту гдје је извршен атентат. На плочи пише латиницом: "Sa
ovog mjesta 28. juna 1914. godine Gavrilo Princip je izvršio atentat na austrougarskog
prestolonaslјednika Franca Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju".
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