


Världarnas mötesplats 

En författare, en bro och det bosniska våldets 
karaktär 

Tomislav Dulic 

Någon gång i början av 1500-talet färdades en besynnerlig karavan 

längs de östbosniska vägarna. En bit bakom tjänstemannen till häst 

och kolonnen soldater strävade en mer oordnad hop vuxna män och 

kvinnor. De ropade till tjänstemannen och soldaterna, grät av 

förtvivlan och förbannade. När kolonnen kom fram till Drina, bars 

barnen ombord på en färja som strax därefter lade ut från stranden. 

Bland barnen fanns en pojke från byn Sokolovici, som sakta såg sina 

föräldrars ansikten försvinna i folkhopen: 

Vad som senare hände med pojken i korgen har berättats på alla språk, 
och det är bättre känt i den stora, vida världen än hos oss. Med tiden 
blev han en ung och tapper officer vid sultanens hov, sedan amiral 
vid flottan, general och statsman med världsrykte, Mehmed Pascha 
Sokoli, som förde krig som för det mesta var framgångsrika på tre 
kontinenter, utvidgade det turkiska kejsardömets gränser, gav riket 
trygghet utåt och en god administration inåt. [...] Säkerligen hade 
han också glömt överfarten över Drina vid Visegrad, den öde stranden 
där resenärer darrade av köld och ovisshet, den långsamma och mask
stungna färjan, den underlige färjkarlen och de hungriga korparna 
ovanför det brusande vattnet. Men den känsla av obehag som allt 
detta tillsammans hade lämnat kvar hade aldrig försvunnit helt. 
Tvärtom, med åren och ålderdomen kom den allt oftare; alltid samma 
svarta linje som skar i bröstet på ett särskilt sätt, välkänt sedan barn
domen [...] Under ett av dessa ögonblick kom han på den tanken 
att han kanske skulle bli fri från smärtorna om han avskaffade färjan 
på den fjärran Drina, där så mycket elände och alla slags besvärlig
heter samlade sig och oupphörligt växte, om han förenade de branta 
stränderna och byggde en bro över det farliga vattnet och sålunda band 
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samman de båda bitarna av vägen som var avskuren av Drina och på 
det sättet för alltid skapade en säker förbindelse mellan Bosnien och 
orienten, hans barndoms land och skådeplatsen för hans vuxna liv.1 

Bron i Visegrad, byggd på 1500-talet enligt order från Mehmed Pascha Sokolli 
och huvudtemat i nobelpristagaren Ivo Andrics roman Bron över Drina. Bild
källa: Veliki geografski atlas Jugoslavije (Zagreb 1987), s. 146. 

Nobelpristagaren Ivo Andrics beskrivning av Visegrad-brons historia 

i Bron över Drina tillhör den historiska romanens främsta mästerverk 

och har en självklar plats i världslitteraturen. Mehmed Pascha Sokolli 

fördes som ung bort från sina föräldrar i enlighet med det så kallade 
devfirme-sysx.tm.et, det vill säga den form av "själaskatt" som togs ut av 

den kristna befolkningen, och omvändes till islam i Konstantinopel. 

Tanken med devjirme var att förse centralmakten med janitsjarer2 och 
administratörer som saknade släktrelationer och andra lojalitetsband. 

1 Ivo Andric, Bron över Drina (Stockholm 1993, 2:a uppl.), s. 19 f. 
2 A\ yeni(eri, "de nya styrkorna". Janitsjarerna var infanterister och utgjorde en elitstyrka 

inom armén. 
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Systemet utvecklades och gick hand i hand med den osmanska 
feodalismens utformning,3 där förläningarna (mirt) dominerade som 
jordägandeform och bland annat finansierade det tunga osmanska 
kavalleriet.4 

För bönderna i Visegrad betydde symbiosen mellan religion och 
stat att de levde i ett samhälle vars lagsystem baserades på koranen 
och där ulema hade stort politiskt inflytande.5 Den sociala stratifi-
eringen präglades av millet-systemet, vilket innebar att undersåtarna 
kategoriserades efter religionstillhörighet och varje icke-muslimsk 
grupp (millet) fick noga avgränsade rättigheter och skyldigheter.6 Där
igenom fick Bosnien med tiden en socioekonomisk struktur i vilken 
muslimer skulle dominera inom den politiska och ekonomiska eliten.7 

3 Den osmanska adeln på Balkan härstammade till bland annat från gazi, de "heliga krig
arna" (begreppet kommer a\ gaza, "heligt krig"). Deras främsta syfte var att expandera 
dariilislam, de muslimska landområdena, vilket bidrog till att de tidigt blev etablerade på 
Balkan. Många av dessa adelsmän lyckades uppnå en hög grad av autonomi visavi Kon
stantinopel och erhöll arvsrätt över länen; Leften S. Stavrianos, The Balkans since 1453 
(New York 2000, 3:e uppl.), s. 36 £; Halil Inalcik, The Ottoman Empire: The Classical 
Age 1300—1600 (New York 2000, 2:a uppl.), s. 6 f, 104 ff. Det är oklart hur många barn 
som rövades bort, men uppskattningarna för 1500-talet varierar från 100 000 till 300 000; 
Inalcik (2000), s. 78 £; Traian Stoianovich, Balkan Worlds: The First and Last Europé 
(Armonk, N.Y. & London 1994), s. 201. 

Enligt vissa uppgifter skall förläningarna ha utgjort 90 % av all jordbruksmark på Balkan; 
Halil Inalcik & Donald Quataert, An Economic and Social History ofthe Ottoman Empire 
(Cambridge 2000, 3:e uppl.), s. 105. 
5 Ulema (av ilm, "lärdom, visdom, kunskap") utgör den kollektiva benämningen på alim, 

det vill säga islams lärde. Det ofta använda begreppet "muslimskt prästerskap" är felaktigt 
eftersom det inom islam inte finns en motsvarighet till präster som anses utgöra en länk 
mellan gudomen och de troende och i denna egenskap ger den enda korrekta uttolkningen 
av läran. 
6 Josef Matuz, Das Osmanische Reich: Grundlinien seiner Geschichte (Darmstadt 1985), s. 
124. 
7 Enligt 1910 års österrikiska folkräkning utgjordes befolkningen av 43,5 % ortodoxa, 
20,6 % katoliker och 31,9 % muslimer, samt 4 % övriga. Samtidigt utgjorde muslimerna 
91 % av landets storgodsägare med arrendebönder (kmet, vilket ofta felaktigt översätts 
med livegna) och 71 % av storgodsägarna utan arrendebönder. Omvänt utgjorde katoliker 
och ortodoxa 22 respektive 74 % av arrendebönderna; Luka Dakovic, Politicke organiza-
cije bosanskohercegovackih katolika hrvata (Zagreb 1985), s. 32, 36; Srecko Dzaja, Bosnien-
Herzegovina in der österreich-ungarischen Epoche (1878—1918): Die Intelligentsia zwischen 
Tradition und Ideologie (Miinchen 1994), s. 40 f. Tilläggas bör att städerna också hade en 
ansenlig judisk minoritet, som rönte stor framgång inom handel. En stor grupp sefard-

iska judar immigrerade till Bosnien i samband med spanska inkvisitionen. 
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Man får emellertid inte glömma att bosnierna oberoende av religion 

till största delen utgjordes av bönder, som befann sig i ett invecklat 

beroendeförhållande till statsmakten och adeln. 

Milletsystemet och dev^irme har i tidigare västerländsk historie

skrivning ofta fått representera förhållandet mellan kristna och mus

limer på Balkan. Ferdinand Schevill ger i A History ofthe Balkan Penin-

sula från 1922 uttryck för en intellektuells syn då allegorin "Europas 

sjuke man" fortfarande präglade bilden av Osmanska väldet. Enligt 

Schevill är det riktigt att de kristna åtnjöt autonomi och att de med 

få undantag inte tvångsomvändes till islam. Däremot poängterar han 

att de kristna fick betala en extra skatt och inte tilläts bära vapen.8 

Schevills dom över fem hundra år av osmanskt styre blir sammantaget 

hård: 

In establishing itself in Balkania the Ottoman empire took as little 
thought of the people and of the political and moral value of their 
consent as the most recklessly despotic government of which history 
preserves the record. That circumstance alone suffices to deprive it 
of the sympathy of all men who regard the growth of human liberty 
as the central theme of history.9 

Schevills omdöme präglades naturligtvis av den tidsanda under vilk

en han levde och verkade, vilket förklarar den inte alltför objektiva 

framställningen. Utifrån ett historiografiskt perspektiv är det intress

antare att amerikanska Dorset Press valde att ge ut verket i nytryck i 

samband med krigsutbrottet 1991. Vid århundradets slut förmed

lade nämligen Schevill en föråldrad beskrivning av Balkan. Senare 

forskning har nämligen visat att väldets icke-muslimer visserligen var 

underordnade i samhället och ofta fick lida på grund av lokala adels

mäns godtycklighet. Samtidigt får man inte glömma att de kristna i 

enlighet med koranens påbud tillerkändes långt större friheter än 

religiösa minoriteter i samtidens kristna feodalstater.10 

8 Ferdinand Schevill, A History ofthe Balkans. From the Earliest Times to the Present Day 
(1991, ny uppl. av 1922 års utgåva), s. 239. 
9 Schevill (1991), s. 242. 
10 Stavrianos (2000), s. 105. 
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Osmansk stagnation och nationalismen 

Det som ofta glöms av Osmanska väldets kritiker är att rikets relativa 
stabilitet och religiösa tolerans i själva verket till stor del förklarar 
varför Balkan förblev en religiös och etnisk mosaik långt in på 1900-
talet. Det var först i samband med 1800-talets strukturella förändringar 
som regionen skulle påbörja den etniska och religiösa homogeniser-
ing som hade pågått i Västeuropa åtminstone sedan reformationen. 
Orsaken till Osmanska väldets upplösning står att finna i den 
gradvisa stagnation som inleddes efter upptäckten av Godahopps-
udden och Sydamerika. Västeuropas ekonomiska expansion, som var 
ett resultat av förbättrade kommunikationer och begynnande kapi
talism, förvandlade gradvis Osmanska väldet från en central handels
led till en råvaruproducerande marknad för västeuropeiska varor. 
Detta, i kombination med Västeuropas militärteknologiska språng 
på 1600-talet, skulle framkalla en negativ utvecklingsspiral. Väldets 
expansion hade baserats på förmågan att hålla stora arméer, vilket 
förutsatte god tillgång på förläningar. När förläningarna minskade i 
storlek och antal kunde stora delar av länsadeln inte fullgöra sina 
militära åtaganden, vilket bidrog till ytterligare territoriell tillbaka
gång.11 En effektivisering av administration, jordbruksproduktion, 
handel och militärväsende skulle ha kunnat vända trenden, men 
omöjliggjordes av bristen på sekulär utbildning, tilltagande korruption 
och oklara ägandeförhållanden. Den allt fattigare länsadeln började 
istället transformera förläningarna till giftlik-gods med arvsrätt, sam
tidigt som bönderna fick erfara en dramatisk ökning av dagsverks
skyldigheten.12 

Det första serbiska upproret 1804 var av social karaktär och ut
gjorde enligt de flesta analyser en reaktion på refeodaliseringen av 
Balkan. Med tiden skulle det emellertid växa över i en självständig-

11 Osmanska väldet led under 1700-talet ansenliga nederlag mot Habsburg, vilka result
erade i de förödmjukade frederna i Karlowitz (1699), Passarowitz (1718) och Belgrad 
(1739); Matuz (1985), s. 209 f. 
12 Stavrianos (2000), s. 139. Ciftlik-systemets utbredning var aldrig officiellt sanktionerad, 
men kunde genomföras på grund av en utbredd korruption bland de lokala tjänstemän 

som hade till uppgift att tillvarata centralmaktens intressen. 

77 



hetskamp som kom att dra in regionen i en ännu inte avslutad na

tionsbildningsprocess. Nationalismen hade precis som i övriga Europa 

sina rötter i de franska medborgarskapsideal och upplysningstankar 

som spreds efter den franska ockupationen av Illyriska provinserna13 

(mötet mellan öst och väst i den västbosniska staden Travnik är för 

övrigt lysande beskrivet i Andrics Konsulerna). Processen inleddes 

närmast en passant genom serben Vuk Stefanovic Karadéic och 

kroaten Ljudevit Gajs försök att skapa moderna skriftspråk för region

ens folk.14 Vid mitten av 1800-talet formulerade den serbiske "ut

rikesministern" (staten var fortfarande ett tributbetalande territorium) 

Ilija Garasanin idén om Serbien som ett sydslaviskt Piemonte.15 

Kroatiska tänkare som liberalen Ante Starcevic formulerade en 

liknande politisk vision för kroaterna. Både Starcevic och Garasanin 

gjorde anspråk på Bosnien som en del av ett framtida Kroatien eller 

Serbien. Illyriska rörelsen verkade parallellt med de exkluderande 

nationalistiska programmen och arbetade med utgångspunkt i den 

språkliga gemenskapen för en förening av sydslaverna i en gemensam 

statsbildning. I och med den gradvisa uppslutningen kring dessa tre 

ideal lades grunden för den kamp mellan exkluderande och inkluder

ande nationalism som i olika former skulle prägla det jugoslaviska 

1900-talets politiska historia.16 

Från Berlin till Versailles 

Några mil sydväst om Visegrad ligger den lilla staden Nevesinje, som 

kom att spela en världspolitisk roll år 1875.17 Det var nämligen i 

13 Det av fransmännen ockuperade området sträckte sig från Österrike i norr längs den 
adriatiska kusten till Montenegro i söder. 
14 För en översikt rörande språkfrågan, se Jasenka Trtak, "Språk och statsbildning: Språk
splittringen i det forna Jugoslavien", i Multiethnica nr 24-25 (augusti 1999), s. 3-7. 
^ Dokumentet publicerades emellertid inte förrän 1905 och utgjorde inte något "pro
gram" för serbisk 1800-talsnationalism. Det skall istället ses som ett uttryck för en politisk 
vilja och utopi som nådde bredare uppslutning långt senare. 
1 ^ För en översikt av 1800-talsnationalismen i regionen se Wolf D. Behschnitt, National-
ismus bei Serben und Kroaten 1830—1914: Analyse und Typologie der nationalen Ideologie 
(Miinchen 1980), passim. 
17 Schevill (1991), s. 395. 
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Nevesinje som det bondeuppror bröt ut som skulle leda fram till 
Berlinkongressen och den österrikiska administrationen av Bosnien 
och Hercegovina. Mötet mellan den bosniska lokalbefolkningen och 
de nya främlingarna beskrivs kanske bäst av Andric: 

Vad som mest förvånade folket i staden och fyllde dem med häpnad 
och misstro var inte så mycket deras antal som deras väldiga och 
obegripliga planeringar, deras outtröttliga aktivitet och den ihärdighet 
med vilken de fullföljde sitt arbete. Dessa främlingar vilade aldrig 
och lät ingen annan vara ifred. Det verkade som om de i sitt osyn
liga men alltmera förnimbara nätverk av lagar, regler och förordningar 
hade beslutat införliva hela livet, människor, djur och döda föremål 
och förändra och vända upp och ned på allt omkring sig, stadens yttre 
utseende och folkets vanor och sedvänjor från vaggan till graven.18 

Orsaken till de österrikiska administratörernas svårigheter med att 
modernisera Bosnien står att finna i en kombination av ofördel
aktiga ekonomiska förutsättningar och komplicerade politiska för
hållanden. Bosnien var på grund av 1800-talets dramatiskt ökande 
befolkningstal i akut behov av en jordbruksreform som skulle skapa 
förutsättningar för en industrialisering. Problemet var att den socio-
ekonomiska strukturen, som hade formats under milletsystemet, 
tvingade fram politiska hänsynstaganden som inverkade menligt på 
reformprocessen. Österrikarna fick helt enkelt avstå från agrar
reformen, eftersom den skulle gå ut över just de muslimer hos vilka 
man sökte stöd i kampen mot den serbiska nationalismen.19 

Relationerna mellan Belgrad och Wien skulle under det tjugonde 
århundradets första år präglas av "den serbiska frågan" och mynnade 
som bekant ut i första världskriget. För den djupt troende muslimen 
Alihodja, som under flera decennier hade beskådat den nya världs
ordningens tragiska förlopp, stod inte mycket att göra än att åse hur 
hans värld rämnade den dag katastrofen drabbade Visegrad. En 
explosion som tycktes splittra världen tvingade ut honom på stadens 

18 Andric (1993), s. 141. 
19 Peter F. Sugar, Industrialization of Bosnia-Hercegovina 1878—1918 (Seattle 1963), s. 33. 
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gator och där, bland bråte, rök och stenar fick han se den nya tiden 

förebådas: 

Framför honom låg torget som i morgonsolens sken såg ut som ett 
slagfält, täckt av små och stora stenar, tegelpannor och avbrutna träd
grenar. Han vände blicken mot bron. Kapijan var på sin plats, men 
alldeles bakom kapijan var bron kluven. Den sjunde bropelaren fanns 
inte. Mellan den sjätte och den åttonde gapade ett tomrum genom 
vilket man i snett perspektiv kunde se flodens gröna vatten. Från 
och med den åttonde pelaren sträckte sig bron vidare mot den andra 
stranden, jämn, regelbunden och vit som den hade varit igår och 
alltid.20 

Massmord och terror 

Bilden av den sprängda bron, där valven "sträckte sig i smärta mot 

varandra", utgör den dramatiska finalen i Andrics verk. Det är inte 

långsökt att också se den förstörda bron som ett uttryck för för

fattarens pessimism, om man betänker att verket skrevs mitt under 

andra världskrigets massmördande. Bron får därmed symbolisera en 

ambivalent inställning till den nya, jugoslaviska tiden, som både 

präglades av multietnisk samlevnad och dess motsats i form av våld, 

fördrivning och massdöd. 
Den nya epok som inträdde efter bildandet av Serbernas, kroaternas 

och slovenernas kungadöme den 1 december 1918 förvandlade Drina 

från en gränsflod till ett centralt vatten i en stat som periodvis skulle 

plågas av motstridiga nationella intressen. Historikern Ivo Banac har 

visat att man i princip sedan statens bildande genom antagandet av 

den centralistiska, pro-serbiska konstitutionen den 28 juni 1921 hade 
lagt grunden för den politiska kamp mellan centralism och federalism 

som skulle dominera den politiska diskussionen i över sjuttio år.21 De 

20 Andric (1993), s. 342. En kapija är en breddad terrass på ömse sidor om körbanan på 
brons mitt. 
21 För en sammanfattning av Banacs syn på den nationella frågan i Jugoslavien, se Ivo 
Banac, The National Question in Yugoslavia: Origins, History, Politics (Ithaca & London 
1984), s. 406 ff. 
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första årens parlamentariska konflikter kulminerade i den så kallade 
6 januari-diktaturen på 1930-talet, under vilken statsmakten försökte 
bekämpa "stammentaliteten" till förmån för skapandet av en gemen
sam, "jugoslavisk" (av "jug", det vill säga "syd") nationalitet. Samtidigt 
genomfördes en ny administrativ uppdelning av landet som officiellt 
utgick från ekonomiska behov men förmodligen också syftade till att 
stärka den serbiska dominansen.22 Visegrads srez (ungefär "kommun") 
kom på detta sätt att inlemmas i Drinska banovina (ungefär "län"). 
Enligt 1931 års jugoslaviska folkräkning hade kommunen 28 425 in
vånare, varav 14 017 ortodoxa, 13 801 muslimer och 498 katoliker.23 

Diktaturen har under senare år rönt ett stort intresse bland ex-
jugoslaviska historiker, som efter den officiellt påbjudna kritiken av 
bourgeoisins Jugoslavien har tvingats återupptäcka denna period av 
landets historia. I stort kan man säga att försvararna och de onyanser
ade kritikerna oftast återfinns inom serbiska respektive icke-serbiska 
nationalistiska kretsar.24 Historikern Christian Nielsen tillhör dem 
som försöker positionera sig någonstans mellan dessa ytterligheter och 
har konstaterat att regimen inte lyckades tillfredställa någon och iställ
et lade grunden för den radikalisering som skulle utmynna i mass
våld under andra världskriget.25 

Kroatiska Ustasa (ungefär "upprorsman"), en fascistisk och rasistisk 
nationaliströrelse med stöd inom delar av det katolska prästerskapet, 
tillhör utan tvekan de mer namnkunniga extremistorganisationerna 
under andra världskriget. Organisationens ideologiska bas låg i de 

22 Christian Axboe Nielsen, "One State, One Nation, One King: The Dictatorship of King 
Alexandar and His Yugoslav Project", diss. (Columbia 2002), s. 181 f. 
23 Kraljevina Jugoslavija, Opsta drzavna statistika, Definitivni rezultati popisa stanovnistva 
od 31 marta 1931 godine: Knjiga 11: Prisutno stanovnistvo po veroispovesti (Beograd 1938), 
s. 6 £ Statistiken visar också att staden fortfarande plågades av strukturella problem. Av 
de sjutton tusen invånarna var till exempel endast trettio procent läskunniga (47,4 % 
män och 12,8 kvinnor), varav en stor del i åldersgruppen 11-19 år. Andelen analfabeter 
ökade dramatiskt i takt med åldern. I åldersgruppen 20—39 år var 32,8 % läskunniga, 
21,6 % i gruppen 40-59, samt i gruppen över sextio år endast 9,5 %; Kraljevina Jugo
slavija, Opsta drzavna statistika (1938), s. 33. 
24 För en översikt rörande historieskrivningen kring Alexanders diktatur, se Nielsen (2002), 

s. 15 ff. 
25 Nielsen (2002), s. 479 f. 
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kulturrasistiska värderingar som hade sin grund i en tidigare formuler
ad självbild av kroaterna som Europas bålverk mot Östern. Gränsen 
för den "europeiska" kultursfären ansågs enligt rörelsen gå längs Drina, 
floden som alltsedan Roms delning hade utgjort en gräns mellan öst 
och väst.26 Samtidigt med den första vågen av förföljelser under som
maren 1941 beskrev ledande ustasa serberna på följande sätt: 

Varhelst de under den osmanska perioden valde att bosätta sig i större 
eller mindre grupper, varhelst de fann sin räddning eller blev accept
erade av medömkan eller tog över andras hem, som i stora delar av 
Bosnien, klarade de icke av att förstå sin situation och sin plikt, för 
att inte tala om att älska de trakter till vilka de hade flyttat. De var 
och är fortfarande fullkomligt inkapabla att göra det, eftersom den 
serbiska själen är illa framavlad, eftersom den serbiska nationen till 
största delen är en blandning som har skapat en särskild själ. Den 
dåliga fortplantningen under ortodoxins inflytande, det dåliga arvet 
från förfäderna, på vilka också den turkiska eran har lämnat ett sär
skilt spår, har berövat serberna förmågan till besinning, till att förstå 
vad som är rätt och till uppriktigt samarbete med grannar. Majori
teten av serberna [srpstvo] har fortplantats på detta sätt. De har följ
aktligen lärt sig att uttrycka själens dåliga sida istället för en försvagad 
vilja till arbete och skapande av kulturella och andra värden.27 

Trots att Ustasa förmedlade en mycket negativ bild av de "östliga" 
serberna, så gav dess ledande företrädare uttryck för en delvis kluven 
inställning till Östern. Med bas i Starcevics idéer (ur vilka man fjärm
ade alla spår av liberalism) försökte man nämligen samtidigt appellera 
till muslimerna genom att framställa dem som de rasmässigt renaste 
kroaterna.28 

Ustasa hade från serbiskt håll konkurrens av den så kallade Jugo
slaviska armén i fäderneslandet under ledning av överste Dragoljub 

26 För en ingående analys på engelska av ustasa och organisationens ideologi, se Jozo 
Tomasevich, War and Revolution in Yugoslavia 1941—1945: Occupation and Collaboration 
(Stanford 2001), s. 335 ff. 
27 Hrvatski narod br. 166, 30 juli 1941. Min översättning. 
28 Ustasa menade att muslimerna hade konverterat till islam efter osmanernas ankomst för 
att säkerställa sina adelsprivilegier. Därmed kunde man framställa dem som de i rasligt 
hänseende renaste kroaterna av muslimsk tro. För mer om Ustasas syn på de bosniska 
muslimerna, se Tomasevich (2001), s. 488 ff. 
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"Draza" Mihajlovic. Organisationen var under hela kriget känd som 
den viktigaste av en mängd olika Cetnik-förband och hade som mål 
att skapa ett etniskt homogent Storserbien inom Jugoslavien.29 Det 
skulle enligt rörelsens interna dokument bland annat ske genom 
"radikal rensning" av kroater och muslimer från hela Bosnien och 
stora delar av Kroatien.30 Cetnikernas ideologi präglades av ortodoxi, 
rojalism och ett antimodernistiskt förhärligande av det enkla bonde
livet och traditionella värden. Trettiotalets förvetenskapligade rasism 
utgjorde inte ett framträdande element i rörelsens ideologi, som iställ
et exkluderade kroater och muslimer på grund av ett påstått förräderi 
under det katastrofala kriget mot tyskarna. Till detta skall läggas en 
generell misstänksamhet gentemot islam, som drabbade Bosniens 

muslimer. 
Inom några veckor efter upprättandet av Oberoende staten Kroatien 

(Nezavisna Drzava Hrvatska, NDH) efter axelmakternas ockupation 
av Jugoslavien i april 1941, inledde Ustasa en kampanj som syftade 
till att eliminera serberna genom massmord, tvångsfördrivning och 
tvångsomvändelse till katolicismen (varigenom man hoppades kunna 
stöpa om den serbiska befolkningen till kroater). Judarna tvingades 
bära en gul armbindel med inskriptionen "Z" (från kroatiskans ord 
för jude, %idov) och fick snart sina egendomar konfiskerade.31 Den 
stora våldsvågen skulle emellertid inte inträffa förrän i slutet av 1941, 
då lokala Cetnik-förband (som gradvis hade börjat samarbeta med 
axelmakterna i kampen mot Josip Broz Titos kommunistiska partisan-

29 Cetnikerna (av serbiskans ord för kompani, "ceta") var från början olika rövarband och 
friskaror som slogs mot osmanska styrkor. De användes med stor framgång under make-
donska upproret 1903 och Balkankrigen. Ur de rent militära enheterna skapades en vete
ranorganisation som vid mitten av 1930-talet räknade en halv miljon medlemmar; Nusret 
Sehic, Cetnistvo u Bosni i Hercegovini (1918—1941). Politicka uloga i oblici djelatnosti cet-
nickih udru^enja (Sarajevo 1971), s. 9 ff. 
30 Dokumenti cetnickog pokreta Dra^e Mihajlovica, i Fabijan Trgo (red.), Zbornik doku-
menata i podataka o narodnooslobodilackom ratu naroda Jugoslavije, tom XIV, knj. 1 (Beo-
grad 1981), dok. br. 6, s. 28. Enligt instruktioner från Mihajlovic skulle rensningen ske 
såtillvida att "skyldiga" likviderades, medan resterande kroater och muslimer deporterades 
till Kroatien eller Turkiet; Arhiv vojnoistorijskog instituta, Arhiv NDH [framdeles: AVII, 
ANDH] (Beograd), kut. 12, reg. br. 32/2. 
31 Arhiv Jugoslavije [AJ], 110-735-787, list 193, inv. br. 34220/1, ElaboraP, AJ, 110-
735-787, list 194, inv. br. 34220/2, Izjava Nine Papo, 11 oktober 1945. 
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rörelse) fick tillåtelse av den italienska ockupationsmakten att inta en 
rad städer längs Drina. Tätorten Visegrad undkom med blotta för
skräckelsen eftersom cetnikerna endast tilläts inta kommunens ytter
områden. Uppströms i Gorazde och Foca gick det betydligt sämre 
och befolkningen utsattes för omfattande massakrer. Många av offren 
släpades till städernas broar över Drina, där de stacks ner med knivar 
eller sköts och dumpades i floden.32 Befolkningen i Visegrad var hela 
tiden omringad och led av tilltagande svält. Den dagliga skräcken och 
rädslan beskrevs bland annat i ett brev från mars 1942: 

Den 7, 8 och 9 denna månad stod en folkmassa från tidig lördag till 
natten och såg på hur liken flöt förbi under Drina-bron [...]. Jag fick 
se hur en son kände igen sin mor, hur en mor kände igen sin son och 
så vidare. Att närvara vid sådana händelser är fruktansvärt [to je da 
Bog sacuva], det fanns inte ett öga som var torrt.33 

Efter kriget ställde kommunisterna cetnikernas ledarskap inför skrank-
et och Mihajlovic dömdes till döden. Under domstolsprocessen fick 
bron i Visegrad återigen spela en viktig roll när man förhörde ideo
logen Stevan Moljevic. Utfrågningen blev särskilt intensiv efter att 
rättens ordförande frågade Moljevic vad han hade sagt till de britt
iska förbindelseofficerare som protesterade mot en massaker i sept
ember 1943: 

— Jag sade att muslimerna är vårt folk, att Mehmed Pascha Sokolovic 
föddes här vid Ravanci, att han fördes iväg när han var nio år gam
mal, att han uppfostrades i Turkiet och att han var den störste stats
man som serberna någonsin har gett, att vi på den tiden, trots att vi 
fick ge blodstribut, hade bättre relationer än idag, eftersom Mehmed 
Pascha Sokolovic byggde den där bron över Drina så att bron skulle 
förena och inte skilja oss åt. I Sokolovici byggde han en moské och 
på andra sidan en kyrka för sin mor. Att Mehmed Pascha Sokolovic 
vid klostret Piva... 

32 För en redogörelse av cetnikernas förbrytelser mot icke-serber, se Vladimir Dedijer & 
Antun Miletic, Genocid nad muslimanima, 1941—1945: Zbornik dokumenata i Svedocenja 
(Sarajevo 1990), passim. 
33 A VII, ANDH, kut. 75, reg. br. 47/5-2. Min översättning. 
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- Nog om det [pa dobro]. Vi processar inte mot Mehmed Pascha 
Sokolovic här, utan berätta för oss hur ni förklarade massakern för 
engelsmännen?34 

Bron över Drina var med andra ord inte helt okänd som en symbol 
för tolerans. Det är emellertid först i samband med utgivningen av 
Andrics verk som Visegrad-bron och senare den för västerlänningar 
mer kända bron i Mostar förvandlades till mäktiga symboler för den 
jugoslaviska formen av fred och samexistens under parollen "broder
skap och enighet". Tyvärr tog det inte mer än fyrtiosju år förrän 
nästa våldsvåg drabbade Visegrad. Den 13 april 1992 intog serbiska 
paramilitära förband staden och drev iväg bosnjakerna,35 som ut
gjorde strax över 60 % av befolkningen. Denna gång skedde mörd
andet bland annat på den nya bron i Visegrad, från vilken liken 
kastades ner i floden.36 

Det "balkanska" våldet som kulturellt uttryck 

Våldet är ett återkommande tema i Andrics författarskap, som ibland 
uppvisade en närmast profetisk pessimism. I novellen Ett brev från år 
1920 beskriver han ett möte på järnvägsstationen i Slavonski Brod. 
Berättaren är en ung man från Sarajevo som känner stor tillförsikt 
inför framtiden i den gemensamma sydslaviska staten. Hans judiske 
vän Max verkar emellertid inte lika positiv och är på väg att lämna 
landet. Några veckor senare får berättaren ett brev från Paris, i vilket 
Max ber om ursäkt för det abrupta avskedet på järnvägsstationen. 

34 Miodrag Zecevic (red.), Dokumenta sa sudenja Ravnogorskom pokretu 10 juni-15 juli 
1946. god. (Beograd 2001), s. 644. Min översättning. 
3 5 Nationalitetsbeteckningen bosnjak (bosnjak) anammades av Jugoslaviens slaviska mus
limer under kriget 1991-1995. Beteckningen "muslimer" hade då varit officiell sedan 
1960-talet. Jag har på grund av att "muslimer" används i källor och litteratur före 1991 
valt att använda samma princip. 
36 "p;nai Rep0rt 0f the United Nations Commission of Experts Established Pursuant to 
Security Council Resolution 780" (1992), www.ess.uwe.ac.uk/comexpert/anx/III-
A.htm#IV.A.42, transl. Cristine Cleiren, Willian J. Fenrick, Hanne Sofie Greve & Keba 
Mbaye, ed. Sherif M. Bassiouni, S/1994/674/Add.2 (Vol. I), Vol. UNSC, Annex III.A: 
"Special Forces", IV.A 42, "Visegrad County". 
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Max beskrivning av Bosnien, och särskilt passusen om Sarajevos kloc

kor, har på senare år ofta fått illustrera det goda, multietniska sam
hället. Brevet är emellertid inte en hyllning till detta Bosnien, utan en 
djupt pessimistisk exposé över vad Max kallar "det bosniska hatet": 

Jag vet att hatet, precis som vreden, har sin funktion i samhällsutveck
lingen, eftersom hatet ger styrka och vreden drivkraft. Det finns 
gamla och djupt rotade orättvisor och missförhållanden som bara 
hatets och vredens störtfloder kan slita loss och spola bort. [...] Men 
det jag har sett i Bosnien är något annat. Detta hat utgör inte ett 
moment i samhällsutvecklingen eller en oundviklig del i en historisk 
process, utan uppträder som en självständig kraft, som finner existens
berättigande i sig själv. Det är ett hat som ställer människa mot män
niska, för att sedan kasta båda i samma armod och olycka eller begra
va dem i deras gemensamma jord; ett hat som likt kräfta suger ut 
och förtär allt kring sig för att sedan självdö, eftersom ett sådant hat 
precis som elden varken har en konstant form eller ett eget liv; det 
utgör helt enkelt ett verktyg för förstörelselustan eller självmordsdriften, 
det existerar endast som ett sådant verktyg och upphör att existera 
den dagen det har fullgjort sin uppgift - den totala förintelsen.37 

Andric var inte ensam om att hänföra det bosniska våldet till ett 
irrationellt handlande med kulturella förtecken. Stereotypen om den 
våldsamma Balkanmänniskan blev enligt Maria Todorova från och 
med Balkankrigen ett viktigt element i Västeuropas konstruktion av 
kontinentens sydöstra hörn. Till skillnad från Edward Saids Orienten 
såsom Europas "andra" menar Todorova att Balkan på grund av den 
geografiska, kulturella och religiösa närheten till Väst har varit Euro
pas "andra inuti". Likheterna med orientalismen finns emellertid, 
eftersom "Balkan har fungerat som en depå för de negativa karakter-
istika gentemot vilka man har konstruerat en positiv och självförhär
ligande bild av 'det europeiska' och 'väst'".38 Ta bara den uppgivna 
sucken hos överklassdamen i Mordet på Orientexpressen, då hon efter 
det första mordet får veta att tåget står utanför Slavonski Brod och 
utbrister "Ah, the Balkans!" Ibland har skildringarna haft en air av 

37 Ivo Andric, "Ett brev från år 1920", i Artes nr 3 (1998), s. 89-102, citat s. 97 f. 
38 Maria Todorova, Imagining the Balkans (New York & Oxford 1997), s. 188. Min över

sättning. 
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sympati, som i Tintins återkommande besök till Syldavien och Bor-
durien eller i populära bästsäljare som Alistair MacLeans besök hos 
Titos partisaner i Styrka tio från Navarone. Oberoende av utgångs
punkt har dock folken på Balkan alltid varit underordnade, vilket 
har föranlett Slobodan G. Markovic att vidga begreppsapparaten med 
Balkan som Västs "underlägsna Jag".39 George Kenneys numera be
ryktade hänvisningar till Balkankrigen 1912-1913 som en förklaring 
till våldet på 1990-talet är ett av de klarast lysande exemplen på denna 
form av västerländsk arrogans: 

What we are up against is the sad fact that developments of those 
earlier ages, not only those of the Turkish domination but of earlier 
ones as well [Bysans - T.D.] had the effect of thrusting into the 
southeastern reaches of the European continent a salient of non-Euro-
pean civilization that has continued to the present day to preserve 
many of its non-European characteristics. [...] 

It will be argued that these states of mind are not peculiar to the 
Balkan peoples - that they can be encountered among other Euro
pean peoples as well. True enough. But all these distinctions are 
relative ones. It is the undue predominance among the Balkan peop
les of these particular qualities [...] that seems to be decisive as a de-
terminant of the troublesome, baffling and dangerous situation that 
marks that part of the world today.40 

Om Kenneys vårdslösa omdömen kan sägas representera den i själva 
verket ointresserade västerlänningens rutinmässiga generaliseringar, 
så försökte mer initierade betraktare på olika sätt "revidera" bilden 
av sydöstra Europa. Det gäller exempelvis Stjepan G. Mestrovic, 
sociolog och verksam vid Texas A & M University, som i Habits of the 
Balkan Heart bland annat försöker förena Tocquevilles iakttagelser 
om norra och södra Förenta Staterna med Dinko Tomasics teorier om 
den "dinariska folktypen" från 1930-talets Jugoslavien: 

39 Slobodan G. Markovic, British Perceptions of Serbia and the Balkans, 1903—1906 (Paris 
2000), s. 187 f. 
^ The Other Balkan Wars: A 1913 Carnegie Endowment Inquiry in Retrospect with a New 
Introduction and Reflections on the Present Conflict by George F. Kennan (Washington 1993, 
ny uppl. av 1913 års utgåva), s. 13. 
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For example, it is well known in Yugoslavia that Serbs and Monte-
negrins adhere to a sort of cult of the warrior: They have continually 
dominated the police and the armed forces: They habitually own 
guns and engage in hunting as part of a machismo set of values: 
Within Yugoslavia, they are known for being stubborn, irascible, and 
emotionally unstable: It is interesting that many of these same traits 
can still be ascribed to male residents of the southern United States, 
in comparison with males in the North. [...] 

We thus arrive at the following tentative hypothesis: reconstruction 
following the war of 1991 in Yugoslavia will depend upon furth-
ering the democratic cultural bases and overcoming the aristocratic, 
even barbaric influences of other cultural bases: Specifically, one 
could argue that Slovenia and Croatia [...] tend toward western cult
ural values in that they display anti-communist patterns, a Catholic 
and therefore universalistic base, a tendency toward pluralism a recog-
nition of values pertaining to human rights, European political values, 
and a willingness to adopt a free-market economy: In contrast, Serbia 
and Montenegro have espoused neo-Communist orientations, an 
Orthodox cultural base that tends to share power with government, 
a tendency toward a unitary state, and tendencies to dominate exist-
ing power structures.41 

Mestrovics budskap är ett exempel på den ofta förekommande re-

duktionism, som syftar till att inkludera den ena eller andra gruppen 

i "Väst" eller åtminstone ett krympande "Europa".42 Därmed inte sagt 

att kulturtraditioner är betydelselösa för utformningen av olika poli

tiska och ekonomiska system. Problemet är att vårdslösa hänvisningar 

till oprecisa definitioner av "kultur" och "tradition" ofta föranleder 

teleologiska slutsatser. 

41 Stjepan G. Mestrovic, Slaven Letica & Milan Goreta, Habits of the Balkan Heart: Social 
Character and the Fall of Communism (College Station 1993), s. 36. Dinko Tomasics teori 
baserades på föreställningen att de höglandsboende (begreppet kommer av Dinariska 
bergskedjan längs mellan Kroatien och Bosnien) skulle ha utvecklat en mer patriarkal och 
våldsam kultur än de låglandsboende. 
42 För kritik mot Mestrovics teser och en sammanfattning kring orientalismdiskussionen 
rörande Jugoslavien, se Robert H. Hayden, "The Triumph of Chauvinistic Nationalism 
in Yugoslavia: Bleak Implications for Anthropology", Vol. 11, Nos. 1-2 (Autumn 1993), 
condor.depaul.edu/-rrotenbe/aeer/aeerl 1 1/havden.html; Milica Bakic-Hayden, "Nesting 
Orientalisms: The Case of Former Yugoslavia", Slavic Review, Vol. 54, No. 4 (Winter 
1995), s. 917-931. 
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De forskare och andra som använde bron som symbol i sina be
skrivningar uppvisade inte sällan en sympati för regionens folk. Hos 
dem blev bron en symbol för samexistens och multietnicitet, medan 
förstörelse av broar och andra kulturminnesmärken fick representera 
nationalismens ondska. Religionshistorikern Michael A. Sells valde 
exempelvis att beskriva våldet som något av ett korståg mot islam 
och det mångkulturella Bosnien. Titeln på Sells bok, The Bridge Be-
trayed, vittnar om den betydelse författaren lägger i bron som symbol 
för sitt Bosnien: 

The ancient bridge at Mostar, destroyed by Croat religious nation
alists on November 9, 1993, has come to symbolise the multireligious 
character of Bosnia. But it symbolises something larger as well: the 
ability of a culturally pluralistic society to flourish for almost five 
centuries, despite the very real tensions among the different religi
ous groups.43 

Hos Sells får bron inte bara representera Bosnien, utan genom 
Bosnien också pluralism och multietnicitet i allmänhet. Den danska 
parlamentarikern Birte Weiss och medieforskaren Karsten Fledelius 
ställdes nyligen inför problemet att förklara hur Bosnien på några år 
kunde förvandlas från närmast ett föredöme i tolerans till ett inferno 
av våld och förstörelse. För dem innebar massvåldet en så total och 
oväntad brytning mot livet i Bosnien före kriget att "det inte finns 
någon, som riktigt förstår det".44 Weiss och Fledelius använde en 
ganska vanlig beskrivning av förkrigs-Bosnien för att skildra föränd
ringen. Enligt författarna hade Bosnien en särställning inom Jugo
slavien, som karakteriserades av en särskilt hög grad av blandäkten
skap och att medborgarna främst kände sig som jugoslaver.45 Det är 
förvånansvärt hur också denna föreställning om Bosnien har kunnat 
fortleva, trots att den bygger på förhållandevis lös empirisk grund. 
Ett antal undersökningar visar nämligen att andelen blandäktenskap 

43 Michael A. Sells, The Bridge Betrayed: Religion and Genocide in Bosnia (Los Angeles 

1996), s. xv. 
44 Birte Weiss & Karsten Fledelius, Vanviddets vidner (K0benhavn 2000), s. 167. 
45 Weiss och Fledelius hävdar att andelen blandäktenskap i Bosnien "var vel en femtedel 
av aegteskaberne"; Weiss & Fledelius (2000), s. 48. 
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låg under det jugoslaviska riksgenomsnittet trots att Bosnien var den 
etniskt mest heterogena av Jugoslaviens delrepubliker.46 När det gäller 
bosniernas identitet, så är siffrorna entydiga: sedan man på 1960-
talet även fick möjlighet att välja "muslim" som nationell beteckning 
utgjorde jugoslaverna aldrig mer än åtta procent av befolkningen.47 

Det är inte underligt att blandäktenskap var ett urbant fenomen 
inom den sekulariserade medelklassen, eftersom Bosnien fortfarande 
långt in på 1900-talet var ett traditionspräglat samhälle. Och det var 
gott så: respekten för den andres rätt att odla sin kulturella särart, 
som hade djupa historiska rötter, skapade förutsättningar för fredlig 
samexistens under långa perioder av Jugoslaviens historia. Däremot 
verkar påståendet att det rådde en alldeles speciell och ovanligt djup 
förståelse mellan folkgrupperna vara svagt underbyggt och baseras inte 
sällan på anekdotiska beskrivningar av livet innan kriget. 

Att aldrig mer än åtta procent av bosnierna valde den jugoslaviska 
identiteten är en god indikation på de pågående nationsbildnings
processerna i området. Det är med andra ord i historiska processer 
och strukturella förändringar som vi skall söka våldets förklaringar. 
Kultur och religion kan förvisso användas i retoriken, precis som histo
ria användes under mobiliseringsprocessen inför det senaste kriget. 
Bruket av begrepp såsom cetniker eller ustasa om motpartens soldater, 

46 År 1989 låg andelen blandäktenskap i Bosnien på 11,9 %, vilket var lägre än riks
genomsnittet på 13,0 %. Andelen blandäktenskap var högre i Montenegro (13,1 %) och 
Kroatien (17,4 %), medan Slovenien låg i paritet med det jugoslaviska riksgenomsnittet 
på 13,0 %. Serbien (12,9 %) och Makedonien (7,8 %) hade också en lägre andel bland
äktenskap än riksgenomsnittet. Provinsen Vojvodina i norra Serbien låg med sina 28,4 % 

högst i statistiken, medan Kosovo (4,7 %) låg längst ner på skalan. Notera att Botevs siffror 

skiljer sig något i olika texter, vilket delvis beror på olika periodiseringar. Trenden visar 

hursomhelst att moderniseringen inte har resulterat i väsentligt ökad andel blandäktenskap. 
Ökningen från 1962 till 1989 uppgår till 0,3 % (12,7 %—13,0 %); Nikolai Botev, "Where 
East Meets West: Ethnic Intermarriage in the Former Yugoslavia, 1962-1989", i American 
Sociological Review, Vol. 59, No. 3 (June 1994), s. 469; Nikolai Botev and Richard A: 
Wagner, "Seeing Past the Barricades: Ethnic Intermarriage in Yugoslavia During the Last 
Three Decades", condor.depaul.edu/^rrotenbe/aeer/aeerl 1 1/botev.htmL i Anthropology 
of East Europé Review, Vol. 11, Nos. 1-2 (Autumn 1993). 
7 Francine Friedman, The Bosnian Muslims (Boulder 1996), s. 155. Statistiska data visar 

ett dramatiskt fall i andelen "jugoslaver" efter att muslimer uppnådde nationellt erkänn
ande, vilket tyder på att många muslimer tidigare hade definierat sig som jugoslaver för 
att undvika de serbiska ock kroatiska nationalitetsbeteckningarna. 
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historiska hänvisningar till massmördandet under andra världskriget, 
ett cyniskt symbolspråk och inte minst den historiska romanen kunde 
mer än väl utnyttjas i politiska syften.48 Det är emellertid viktigt att 
hålla isär propagandistisk historia och historiska myter från seriös 
historisk forskning. Maria Todorova uppmärksammar detta och anser 
att Västerlandet kontinuerligt har använt en annan måttstock för 
Balkan än Europa i övrigt. Om man verkligen vill förstå vad som på
går i Europas sydöstra hörn, menar hon, måste man närma sig region
ens historia och problem med respekt och en hög grad av ödmjukhet: 

The humility is even more imperative given the so-called "organic" 
growth of West European societies into nation-states. This outcome 
was the result of several centuries of social engineering - ethnic and 
religious wars and expulsions (i.e., ethnic cleansing) accompanying 
the process of centralization - triggered by a fundamental hostility 
to heterogeneity, which in the end brought about relatively homo-
genous polities that "organically" grew into the modern nation-
states. [...] At the same time, putting the West European record 
straight certainly does not exempt the Balkans from their responsi-
bilities. And it is absolutely not valid for Balkan politicians and intel-
lectuals to use the Ottoman Empire and Turkey as the convenient 
scapegoat for all their misfortunes and misconducts, to attempt to 
define themselves against a demonised other, in this case very literal-
ly resorting to orientalism.49 

Det hävdas ofta att Balkan behöver mindre historia och inte mer. Jag 
skulle vilja påstå att detta är fel. Den historia man är i desperat 
behov av måste dock hålla hög vetenskaplig kvalitet och baseras på 
empirisk forskning istället för mytbildning och löst tyckande. 
Markovic har dessutom en poäng när han i sin kritik av Said hävdar 
att vi inte bara kan förkasta Västs "föreställningar" som om de alltid 

48 För en analys av hur tidigare oförrätter användes inför och under det senaste kriget, se 
David Bruce Macdonald, Balkan holocausts? Serbian and Croatian victim-centredpropaganda 
and the war in Yugoslavia (Manchester 2002), passim. För en ingående analys av två serb
iska romaner, som hade stort genomslag inför kriget, se Jasenka Trtaks nyligen utkomna 
licentiatavhandling; Jasenka Trtak, Framing Identities: Images of Us and Them in Two 
Serbian Novels (Uppsala 2003). 
4^ Todorova (1997), s. 187. 
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är ett uttryck för självförhärligande positioneringar. Det är med andra 

ord viktigt att koppla de historiografiska analyserna till historiska 

undersökningar av underliggande verkligheter. En invändning skulle 

naturligtvis göra gällande att det inte finns någon "objektiv verklig

het" och att all historisk forskning i själva verket handlar om tolkning. 

Detta går emellertid Markovic inte riktigt med på: 

If some social constructivists argue for some extreme but interesting 
positions, including the notion that there is no such thing as a know-
able 'objective reality', then I, as a historian, feel obliged to explain 
my position regarding this approach. [...] In order to analyse pro-
cesses of the construction of reality a historian needs first to accept 
that there is a knowable reality, and second to conduct research in 
order to reconstruct the past. Naturally, in reconstructing the past, a 
historian will make some new false constructs. But, without recon-
struction one cannot know what is false and what corresponds to 
historical reality.50 

Epilog 

Om det senaste Bosnienkriget präglades av "etnisk rensning" så har 

efterkrigstidens "fred" bjudit på en kulturell dito som inte står våldet 

efter i omfattning. Inte heller Andric har undsluppit den nya tidens 

utrensningar. Hans bakgrund och författargärning har naturligtvis 
komplicerat frågan ytterligare, eftersom han var född kroat men verka

de i Belgrad och skrev på serbiska. Bosnjakiska kritiker har hävdat att 
hans texter präglas av en anti-muslimsk inställning, där Osmanska 

väldet och islam ofta får stå för det bakåtsträvande och primitiva. 

Om Andrics böcker har placerat islam i ett negativt ljus, är det må

hända ett resultat av den tidsanda i vilken han verkade. För många 

av dåtidens jugoslaviska intellektuella, som formades under en tid av 

framtidsoptimism, social ingenjörskonst och tron på ett slutgiltigt 
mål för den historiska processen, var det förmoderna närmast per 

automatik fel, förlegat och dåligt. Moderniteten, som bepryddes med 

50 Markovic (2000), s. 197 f. 
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positiva begrepp såsom upplysning, jämlikhet, demokrati och sekulärt 

vetande, utgjorde trots alla problem ett ideal att sträva efter. Littera-

turvetaren Muhsin Rizvic påpekar att Andric trots allt också hyste en 

djup vördnad för islam, som hade lärt honom att respektera det som är 

en förutsättning för skapandet av allt som är vackert - tystnaden.51 

•fcpwiiito twiiwiw pKM 
Mrtorfa uné»r m*r dra traKundre 4r." 

Armt LiiaidJfiMft* ST 
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Bron i Mostar, som byggdes på 
1500-talet och spänner över floden 
Neretva i Hercegovina. Denna 
bro, som sköts sönder av kroatiska 
separatister 1993, kom att symbo
lisera Bosnienkriget. Bron använ
des bland annat som illustration 
till den andra upplagan av Andrics 
Bron över Drina, som 1993 gavs 
ut av MånPocket. 

Frågan är om Visegrad-bron kommer att förpassas till historien, nu 

när Andrics värld har gått förlorad i takt med den etniska homogeni-

seringen av Balkan. Den senaste svenska utgåvan av Bron över Drina 

kanske kan ge en fingervisning om att glömskan tyvärr står för dörren. 

51 Muhsin Rizvic, Bosanski muslimani uAndricevu svijetu, red. Enes Durakovic (Sarajevo 
1995), s. 679 f. 
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Redan efter några få sidor förstår läsaren att något är fel. Bron på 
omslaget är oerhört vacker, där den spänner över en grönt skimrande 
flod, men den saknar de många pelarna och kapijan lyser med sin 
frånvaro. Det är inte förvånande, med tanke på att bokomslaget har 
prytts med bron över Neretva i Mostar. När jag först såg omslaget 
blev jag irriterad över den slarviga okunskap som tycktes råda. Med 
tiden har jag dock förstått att förklaringen snarast är ett uttryck för 
1990-talets tidsanda. Det var naturligtvis symbolen man letade efter; 
broarnas bro som alla känner igen och som får dem att köpa boken. 
Att bron på omslaget ligger i Hercegovina, saknar de arkitektoniska 
kännetecken som beskrivs i Andrics verk och inte sprängdes under 
första världskriget gör inget, eftersom också Mostar-brons valv 
sträcktes i smärta mot varandra under det senaste kriget. 
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