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ЛЕ ДЕ НИ ДАХ ТРА ГЕ ДИ ЈЕ

Ми лош Во ји но вић, По ли тич ке иде је Мла де Бо сне, „Фи лип Ви шњић”, Бео-
град 2015

Као да смо све о њој зна ли, ње ну мла дост, иде а ле и жр тву – на сту-
па ју ћи са ве ком ко ји је за на ма, Мла да Бо сна се за ње га не рас ки ди во ве-
за ла, ду бо ко се ути снув ши у ко лек тив но пам ће ње. Ипак, књи га Ми ло ша 
Во ји но ви ћа ће нас сво јом нео бич ном све жи ном у то ме бр зо раз у ве ри ти. 
Во ђен фи ним осе ћа јем за оп ште, европ ске при ли ке оно га до ба, као и 
ин тим ним по зна ва њем исто ри је мла до бо са на ца, Во ји но вић је на пи сао 
на дах ну ту сту ди ју о њи хо вим по ли тич ким иде ја ма, књи гу ко ја у жи вим 
бо ја ма от кри ва ду хов ни свет мла дих бун тов ни ка. И до и ста, не на пу-
шта ју ћи сво ју основ ну те му, шти во ко је је пред на ма као да пре ра ста у 
кул тур ну и ин те лек ту ал ну исто ри ју јед ног не мир ног вре ме на.

Ау тор је с до брим раз ло зи ма ода брао да пи ше о по ли тич ким иде-
ја ма Мла де Бо сне. У то ме се он раз ли ку је од сво јих прет ход ни ка и у то ме 
од ла зи ко рак да ље. Док је Ве се лин Ма сле ша на сто јао да осве тли дру штве-
ну и еко ном ску при ро ду Мла де Бо сне као ре во лу ци о нар ног по кре та, 
Вла ди мир Де ди јер је у сво јој кла сич ној сту ди ји о Са ра јев ском атен та ту 
мла до бо сан це ве зи вао за род но тло, тра ди ци ју ко сов ског за ве та и има нент-
ну ју жно сло вен ску и бал кан ску кул ту ру от по ра. Пре драг Па ла ве стра је 
ту ма чио ли те рар не и умет нич ке вред но сти мла до бо сан ског сен зи би ли-
те та. Во ји но ви ћа су, ме ђу тим, за ни ма ли европ ски по ли тич ки узо ри Мла-
де Бо сне као но ве ге не ра ци је у по ли тич ком и кул тур ном жи во ту, ње на 
лек ти ра и спи си, ин те лек ту ал ни раз вој.

На кон што је па жљи во оцр тао ме ђу на род не при ли ке, од ли ке ау стро-
у гар ске вла да ви не у Бо сни и Хер це го ви ни, по ре кло мла до бо са на ца, њи-
хо во шко ло ва ње и фор ми ра ње, Во ји но вић је при сту пио ис црп ној ана ли зи 
мла до бо сан ских тек сто ва, пре пи ске, ме мо а ра. По себ ну па жњу по све тио 
је уло зи уни вер зи те та и ве ћих кул тур них цен та ра, не са мо у Ау стро у гар-
ској већ и у Швај цар ској и Фран цу ској, цир ку ла ци ји књи га и бро шу ра, 
пре во ди ма. У ње го вој ана ли зи су сре ћу се ис пи ти ва ње опу са – ли те рар-
ног, кри тич ког, фи ло зоф ског, умет нич ког – са по дроб ним освр том на по-
ли тич ки и дру штве ни кон текст. На гла ше на те о риј ска кул ту ра, с по себ-
ним ослон цем на де ла Ман хај ма и Ски не ра, ва жна је од ли ка ове сту ди је, 
уто ли ко зна чај ни ја ка да се са гле да у све тлу ве о ма скром них те о риј ских 
им пли ка ци ја у са вре ме ној срп ској исто ри о гра фи ји. За хва љу ју ћи то ме, 
Во ји но вић нас сво јом књи гом усме ра ва и ка мо дер ним ис тра жи вач ким 
прак са ма исто ри је ин те лек ту а ла ца, кул тур них тран сфе ра и мре жа, исто-
ри ји књи ге и чи та ња. Са те мом ко ју је иза брао, он се пак нај ви ше при бли-
жа ва оном тра гу ко ји је у сво јој не дав но об ја вље ној обим ној син те зи La 
dérégu la tion cul tu rel le оста вио углед ни фран цу ски исто ри чар Кри стоф 



377

Шарл. Мла да Бо сна нам с е та ко чи ни као из раз оних про ме на у кул ту ри 
ко је су обе ле жи ле чи тав европ ски 19. век, а по себ но ње гов крај, из раз 
де ре гу ла ци је у ко јој уче ству ју и ве ли ки и ма ли на ро ди, цен тар и пе ри-
фе ри ја, раз ли чи ти кул тур ни ни вои и дру штве не гру пе. Не без па ра док-
са, у овом отва ра њу и уза јам ном про жи ма њу на европ ском кон ти нен ту, 
су прот ста вља ње дру гом (су ко бља ва ње вред но сти, иде ја, есте ти ка, по-
ли тич ких ори јен та ци ја) по ста је вр ло сна жно и би ва са став ни део на цио-
нал не ег зал та ци је у ко јој се на ла зе европ ска дру штва пре 1914.1 Ме ђу тим, 
ре а фир ма ци ја вла сти тог иден ти те та не иде без пре у зи ма ња и пре о бли-
ко ва ња са др жа ја из ту ђег ис ку ства. Оту да и хи брид ни, тран скул тур ни 
ка рак тер ду хов ног на сле ђа Мла де Бо сне, ко је Во ји но вић ис прав но сме шта 
у европ ски оквир, знат но ши ри од ње ног исто риј ског fa tum-а у су ко бу 
са ау стро у гар ским вла сти ма.

Во ји но ви ће ва ана ли за по ли тич ке кул ту ре Мла де Бо сне по твр ђу је 
ми сао фран цу ског исто ри ча ра Фран соа Фи реа: „Од вре ме на Фран цу ске 
ре во лу ци је, на пре до ва ње де мо кра ти је у Евро пи не пре кид но се оства-
ру је и до жи вља ва и кроз ре во лу ци ју и кроз на ци ју.” У го ди на ма пред 
Пр ви свет ски рат, у ко ји ма су још при сут ни сви пло до ви 19. ве ка али се 
кри ста ли шу и иде о ло шке ма три це сто ле ћа ко је до ла зи, Мла да Бо сна 
пред ста вља спој ових на че ла: осва ја ње сло бо де кроз на ци о нал ну ре во лу-
ци ју. За ла га ње за на ци о нал ну др жа ву, уте ме ље ну на на че ли ма на род ног 
су ве ре ни те та, оп ште пра во гла са, еко ном ско и со ци јал но осло бо ђе ње, 
мо дер ни за ци ју, про из ла зи из раз у ђе ног уви да мла до бо са на ца у мо дер ну 
по ли тич ку фи ло зо фи ју. Во ји но вић ана ли зи ра ита ли јан ске, не мач ке, 
фран цу ске и ру ске из во ре, у ши ро ком лу ку од Де кла ра ци је пра ва чо ве ка 
и гра ђа ни на, пре ко Фих теа и Ма ци ни ја, до Кро пот ки на. Ка рак тер мла-
до бо сан ског на ци о на ли зма је де мо крат ски, ли бе рал ни, а не ор ган ски. 
При хва та ње ре во лу ци о нар них ме то да бор бе Во ји но вић ана ли зи ра у 
кон тек сту по ли тич ких атен та та у Евро пи кра јем 19. и по чет ком 20. ве ка, 
али и у све тлу не де мо крат ског ре жи ма у Бо сни и Хер це го ви ни ко ји оне-
мо гу ћа ва по ли тич ку опо зи ци ју. Као и ве ћи део омла ди не не по сред но 
пре 1914, Мла да Бо сна је пред став ник бор бе ног, уни тар ног ју го сло вен-
ства; њен ре во лу ци о нар ни елан, али и окре ну тост ли бе рал ним, уни вер-
зал ним вред но сти ма, ан ти кле ри ка ли зам, слух за дру штве не про бле ме, 
ути чу да она у свом ју го сло вен ском во лун та ри зму пот це ни те рет на цио-
нал них и кул тур них раз ли ка ме ђу Ју жним Сло ве ни ма. Ако је да нас ла ко 
од ба ци ти ре во лу ци о нар но на си ље, ни је по тре бан знат ни ји на пор ни да 
би се оно у мла до бо сан ском ис ку ству схва ти ло као од го вор на ре пре сив-
не ме ре ау стро у гар ске упра ве. Знат но је те же, ме ђу тим, про на ћи за ме ну 
те мељ ним по ли тич ким вред но сти ма мла до бо са на ца. Иа ко оне ни су 

1 Chri stop he Cha r le, La dérégu la tion cul tu rel le. Es sai d’hi sto i re des cul tu res 
en Eu ro pe au XI Xe si ècle, Pres ses uni ver si ta i res de Fran ce, Pa ris 2015, 694.
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из ра сле у це ло ви ту по ли тич ку док три ну, књи га Ми ло ша Во ји но ви ћа 
по ка зу је да је по ли тич ка кул ту ра мла до бо са на ца би ла раз ви је ни ја не го 
што се то обич но ми сли ло. Зна лач ким из бо ром ци та та и њи хо вом сло је-
ви том ана ли зом ау тор нам је исто вре ме но по ну дио и нео бич но ак ту ел ну 
хре сто ма ти ју, ко ја има шта да ка же са вре ме ном чи та о цу.

Го во ре ћи о Мла дој Бо сни и за ве ту сво је ге не ра ци је две де це ни је 
на кон Са ра јев ског атен та та, Иво Ан дрић је ка зао: „И док нас тра је, ми 
ће мо у се би де ли ти свет по то ме на ко јој је ко стра ни био и чи ме се за кли-
њао 1914. го ди не. Јер то ле то, ле то 1914, жар ко и мир но ле то, са уку сом 
ва тре и ле де ним да хом тра ге ди је на сва ком ко ра ку, то је на ша пра ва 
суд би на.” Све стан уда ље но сти ко ја нас де ли од тог вре ме на, иде о ло шких 
упли ва и са вре ме них по ли тич ких зло у по тре ба ко је под вр га ва кри ти ци, 
Во ји но вић на сто ји да нас вра ти ау тен тич ној, из вор ној Мла дој Бо сни. Ис-
под ње го вог пе ра она из ла зи на дах ну та мо дер ним по ли тич ким иде ја ма, 
уз то хра бра и од луч на у свом иде а ли зму, али и не ја ка да раз ре ши круп-
не за дат ке ко је је на се бе пред у зе ла. Мла да Бо сна уми ре мла да – она је 
исто вре ме но тво рац сво је суд би не, али и ње на жр тва. За њу као да ва жи 
оно што је је дан од пре жи ве лих мла до бо са на ца, Пе ро Сли јеп че вић, на-
пи сао за Алек су Шан ти ћа – „крв ју нач ка, ду ша де во јач ка”. Али и оно 
што је Сент-Бев ка зао о фран цу ском ре во лу ци о на ру Бар на ву, раз ми шља-
ју ћи ка кав би ток узео ње гов жи вот да ни је ра но пре ки нут: „Ча сно би ста рио, 
али осе ћа ју ћи ка ко му тр не пла мен и не но се ћи ви ше му њу на че лу.”

Пи са на con amo re, али од ме ре ним то ном, књи га Ми ло ша Во ји но-
ви ћа уз то пру жа и за до вољ ство чи та ња. То ме до при но се ње на хар мо нич-
на струк ту ра, ди на ми чан ток, крат ка и пре ци зна ре че ни ца. Нај зад, књи га 
от кри ва и ау то ров по себ ни сен зи би ли тет за кул тур ну и ин те лек ту ал ну 
исто ри ју. Све то не дво сми сле но на го ве шта ва је дан но ви глас у срп ској 
исто ри о гра фи ји.

Вељ ко СТА НИЋ




