
 
 
 Заобиколен от три страни с възвишения, които пре-
минават във високи планини, този град-амфитеатър се отва-
ря от четвъртата страна от просторното Сараевско поле, 
през което тече река Босна. Според австроунгарските кадас-
три, които се считат за най-достоверни в Европа, и земята 
по възвишенията, както и зад тях, и сараевското плодородно 
поле, от памтивека са принадлежали на сърби. Знае се, че те 
са притежавали около осемдесет процента от тази земя, кое-
то и не е странно, като се има пред вид, че турци са живеели 
изключително в старото градско ядро, а сърбите се занима-
вали със земеделие и животновъдство. 
 От планините в града идваше прясна изворна вода, 
дърво, месо и работна ръка, а от Сараевското поле – плодо-
ве, зеленчуци, пътища от широкия свят и ветрове, които 
разгонваха нездравата мъгла на котловината. 
 След Втората световна война държавата прие закон, 
съгласно който от собствениците, на смешно ниски цени, 
насила беше изкупена земята и върху нея бяха издигнати 
големи жилищни квартали и множество фабрики, в които се 
стекоха хора от всички краища на Босна, предимно от села-
та, в търсене на щастлив градски живот. Тази крепостна 
стена от високи блокове, която погълна плодородното Сара-
евско поле, затвори входа и на ветровете, та отровният смог 
започна да задушава жителите на котловината. Градът, 
строен по човешка мярка най-много за население от стотина 
хиляди (преди последната война имаше шестстотин хиляди 
жители), алчно поглъщаше хора, пространство и енергия, 
чак докато не започна да се задушава от самия себе си. 
 Новите жители, пристигнали през последния поло-
вин век в Сараево от най-затънтените босненски краища, от 



херцеговските чукари, от села, паланки и градчета, дълбоко 
в себе си бяха запазили прастарото селско недоверие към 
града и неговите кореняци, претопявайки се, всички заедно, 
без оглед на вярата и народността към която принадлежаха, 
в един особен манталитет, жилав, лукав и устойчив, с жела-
ние да устои, да пусне корени в асфалта и да победи. Живе-
еха размесени в жилищните блокове и комплекси – градски-
те спални, но когато започна войната с нападението срещу 
сръбските сватбари пред старата православна църква, след 
кратко двоумене, по времето на поставянето на първите ба-
рикади, всеки премина на страната на своите и потърси за-
щитата на своето ято. Така едни останаха в новите квартали, 
а други преминаха в старата част на града, въпреки че не 
произхождаха от нея. След първите кланета на сърби в 
кварталите около Сараево, започна истинска градска война, 
която имаше всички белези на гражданска, религиозна и ет-
ническа, но и между цивилизации. Разголената прастара 
омраза едва тогава показа истинското лице на дългогодиш-
ната лъжа, в която бяха живели довчерашните комшии. Це-
ли четири години този град живя в истински ад, без да знае 
от чии куршуми загива. Мюсюлмани и хървати стреляха 
срещу сръбските квартали, а сърбите им отвръщаха с грана-
томети от близките възвишения. 
 По време на писането на тази хроника все още не са 
събрани всички жертви нито от едната, нито от другата 
страна, но със сигурност се знае, че в битките около Сарае-
во и за него са загинали пет хиляди млади сръбски бойци, а 
няколко хиляди сърби са убити в самия град от ръцете на 
ислямските фанатици на многобройните места за изтезания, 
по време на принудителен труд или из частни затвори, как-
вито държаха комендантите на паравоенните формирова-
ния, съставени от бивши престъпници. 



 


