ПРИКАЗИ И ОСВРТИ

УЈЕДИЊЕНА ОМЛАДИНА СРПСКА И ЊЕНО ДОБА 1860- 1875.,
Грађа из совјетских. архива, Матица срnска, Нови Сад 1977, 399 страна.

Заједничким наnорима Матице срnске и Института славјановеденија
и балканистики Академије наука (АН) СССР, објављен је зборник докуме
ната из совјетских архива: »Уједињена о.'>t.щ:щна српска и њено доба
/860-1875«. Из веома богатих совјетских архива грађу је одабрала и обра
ди .lа Вера Н. Кондратјева. дугогодишњи сарадник Института с.lавјановеде
нија и балканистики АН СССР у Москви. В. Н. Кондратјева је nозната
нашој ни.учној јавности no низу ч.1анака, расnрави. и nри.1ога објав.ъених у
совј етским и нашим часоnисима као и по посебној књюи: »Руские дип.lо
.\tатические документи об аграрних отношенијах в Боснии и Герцеговине
60 - 70-е годи Х 1Х в.) « (Москва 197 1).
В.Н. Кондратјева је један од највећих nозни.валаца грађе из совјетс
ких архива о југословенским земљама нарочито оне која се односи на исто
рију Босне и Херцеговине и Србије у XIX вијеку. Овај је зборник резултат
дугогодишњих њених истражнвања. Приnремљен је зи. штампу уз помоћ В.
И. Фрејдзони и Н. Петровића који је извршио редакцију и написао nредго
вор.

У једињена се омладина српска nojuви.1u на политичкој позорници у
вријеме велике nрекретнице у евроnској nо.111пщи. Формирана је августа
19.
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мјесе';(а 1866. године у Новом Саду, а забрањена свега неколико година
касниЈе, 1871. Њено је дје.10вање би.1о условљено конкретном друштвено
-економском ситуацијом у Хабзбуршкој Монархији, Србији, Црној Гори,
Грчкој и евроnском дијелу Турске. Она је усnјела да окуnи и nокрене ши
року акцију за ослобођење не само срnског већ свих балканских народа и
да оствари неизбрисиве трагове како на књижевном и културном, тако исто
на nолитичком nлану.

У нашој историографији У једињена о:-.tладина срnска различито је
интерnретирана и оцјењиван<t. Прво комnлетније дјело о њој наnисао је
књижевни критичар и књижевни историчар Јован Скерлић, који је још
1906. године објавио књигу: »Омладина и њена кљижевност«. Грађанска
историографија између два рата није дала заnаженија оствареља на овом
nољу. Интерес за изучавање Омладине nовећан је послије одржавања
међународног научног скупа посвећеног управо овом nроблему, који је
одржан у Новом Саду 1968. године, и који је јасно nоказао да многе оцјене
изречене у ранијој српској историографији нису одрживе, те да је неоnход
на њихова марксистичка рева.1оризација и реинтерnретација.

У овом је зборнику објављено 198 докумената од којих је већина до
сада била потпуно непозната, а обухватају nериод од петнаест година пред
почетак велике источне кризе 1875. године. Већина докумената nотичу из
Архива спољне nолитике Русије у Москви из фондова: »Посољство в Кон
стантиноnоле« и »V- Az«. Овдје се ради, углавном, о извјештајима руских
вицеконзула, конзула и отnравника nослова акредитованих у разним градо

вима на Балканском полуострву, које су они слали руском nосланству у Ца
риграду, Бечу или nак Азијском деnартману у Петербургу. Документи су
nубликовани итегрално савременом руском ортографијом уз кратке анота
ције на срnскохрватском језику које су наnисали В. Н. Кондратјева и В. И.
Фрејдзон, а редиговао Н. Петровић. Књига је опремљена неоnходним ко
ментарима н регистром личних имена и географских појмова. Из текста су
изостављене сувишне фразе. Документи су објављени хронолошким редом
без обзира на мјесто настанка. Ово је само један од неколико замишљених
зборника у којима ће бити објављени документи и~• бечких, будимпештанс
ких, nаришких и прашких архива. Публиковањем vвих докумената добиће
се цјеловитија слика дјеловања Омладине чији је рад пратила европска ди
пломатија, тим прије, што су се интереси великих сила укрштали управо на
балканском простору.

Највећи број докумената у овом зборнику (85) су извјештаји руских
конзула А. Г. Њ1ангалија и Н. П. Шикшина, уnућених из Београда руском
nосланику у Цариграду и Азијском департману руског министарства ин
остраних nослова у Петербургу. Они јасно откривају став српске владе

npe-

\1a Омладини. a.'lll н шире о националноослободилачким nокретима на Бал

кану. Из њих се види какав су однос имале nоједине државе, у nрвом реду

Русија, nрема тим nокретима. Нарочито значајно мјесто у овим докумен
тима заузима nроблематика везана за односе Србије и Црне Горе, политич
ка nревирања у Србији, затим, односи према тајним комитетима, посебно у
Босни и Херцеговини. Руски генерални конзулат у Београду регистровао је
све значајније акције срnске владе као и личности које су по било којем за
датку .Ј.О.1азиле у контакт с њом. Конзрат је регvстровао и оцјењивао и од
носе nојединих nолнтичких груnација nрема Омладини и њеном дјелова
њу.
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У је;~.ињена о~1.1адина српска као и српска в.1ада покс1а њала је велику
пажњу питању Босне и Херцеговине. И једна и друга су и:-.1а.1е дефинисане
11.1анове о ос.1обођењу ове покрајине испо,ц турске в.1асти. Још 1859. године
у Београду је оформљен посебан комитет за ослобођење Босне и Херцего
в11не чији су творци били Ми.1ош и Михајло Обреновић 11 њи\1а блиски
људи. Овај комитет је разрадио тактичко-стратешки план који ће више
пута бити понав.ъан у каснији:vt п.1ановима. Дје.1овање Омладине и српске
в.1а,це у Босни и Херцеговини врло често је тешко одвојити јер оне дјелују
упоредо. Мада у oвo:"vt зборнику не на.1азюю ,цоку:-.1енат о комитету за ос.lо

бођење Босне и Херцеговине, избор доку...,ената о дјеловању Омладине
вео:\tа је добар. Руски конзули у Сарајеву Е. П. Шчу.1епников и А. Н. Кудр
јавцев и у Мостару Н. А. Иларионов, В. А. Јакобсон и Ј. Славољубов изв
јештавали су о по.1итичкој ситуацији у Босни и Херцеговини, друштвено

-еконо'1ском положају становништва, у првом реду хришћана, дјеловању
тајних друштава, припре,1а~1а за устанак против Турака, јачању политичке
моћи О~1ладине, њеном дјеловању и с.1. Ту су извјештаји о суђењу Васи
Пе.1агићу, хапшењу браће Перовића, истрага:vtа турских в.1асти ТИ\1 пово

дом и о одразу свега тога на рад О:'\-1.1адине. У ови-.1 извјештајима се говори
о по.Ћпичкој ,цјелатности Аустрије, односно Аустро-Угарске, католичкој
пропаганди 11 покушајима онемогућавања дјелатности Омладине, затим, о
политичком дјеловању студената шко.1ованих у Русији . Посебно је заним
љиво неко.-IИко писама босанских КОi\tитета о расположењу становништва
према турским властима.

Нарочиту важност за истраж•tвање дјелатности Омладине имају изв
јештаји руског конзулата у Дубровнику, који је био у могућности да дође
до веома занимљивих података како о Да.1мацији тако и о сусједним обла
стима nод турском влашћу и Црној Гори. У овом су зборнику објављена 33
документа nослана из Дубровника. Они третирају читав спектар питања.
Између осталог ту су извјештаји о симпатијама Црногораца nрема устани
цима на Криту, односима Црне Горе и Србије, односу књаза Николе према

Омладини, nитању одржавања скуnштине Омладине на Цетињу, акцијама
руског министарства иностраних nослова, аустријских и турских власти.
Значајно мјесто у овим извјештајима заузима проблематика везана за nи
тање закључења војне конвенције између Србије и Црне Горе и мјесто Ом
.1адине у то\1е. Зани:-.1.ъиви су nодаци о nоједини:-..1 вођа:-.щ О<\.1.1адине које је
у неколико извјештаја ,цао конзу.1 А. С. Јонин. У више наврата он је изв
јештавао о посјетама појединих ah."ПtBJtcтa 0\оt.lадине Цетињу, јер је руски
конзулат у Дубровнику и служио као веза из:vtеђу чланова тајних комитета
11 Цетиња.

Један дио докумената овог зборника ч•tне извјештаји руских конзула у
Битољу, М. А. Хитрово и Јакубовског. У њи\1а се износr1 активност тајних
друштава на пр•шре:-.1ању устанка против осман.1ијске в.1асти. си:-.1патијама
:'\-tакедонског становништва пре:-.1а покрети;\tа ба.1канских народа, нада!\1а у
општи покрет итд.

Извјештаји из Рушчука, Тулче 11 Букурешта говоре о расположењу
Бугара према Османлијама 11 о спремноспt наро,ца да крене у борбу за ос
лобођење.
Извјештаји руског конзу.1а у Јањини свједоче о расположењу еnирс
ког становн•tштва према Турци:vtа 11 о њеrовој сnре'-1ности да се nрикључе
заједничкој борби за ос.1обођење. Без обзира на настојање турских в.1асти
да умире становНitwтоо nримјенО.\1 терора, грчки хетерисп1 су изражава.1и
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спремност да закључе савез са Србијом у циљу остварења заједничког
устанка Словена и Грка. Устанак у Босни и Херцеговини 1875. године ост
авио је снажан утисак на становнике Крита. Резултат таквог расположења
је и поздравно писмо вођа и капетана Крита упућено из града Иде устани
цима у Босни и Херцеговини. О распо.1ожењу грчког становништва према
устанку у Босни и Херцеговини говоре изјвештаји конзула А. Е. Лавовског
из Канеје.
У неколико докумената наста..1их у руском посланству у Бечу говори
се о преговорима А. Орешковића као посланика Ј. Ј. Штросмајера и На
родне странке са кнезом Нико.lО:\1 у прољеће 1869., затим о намјери Омла
дине да у фебруару 1872. године организује устанак на Балкану и о притис
ку опозиције на српску владу и кнеза Милана да подрже херцеговачки устана к.

Мада овај зборник представ.ъа ca:\<lo избор докумената из богате грађе
о националноослободилачки:\1 покрети:v~а која се чува у совјетксим архиви
ма и мада се он временски не пок,1апа са посто јањем О:v~ладине, он јасно
оnредјељује ширину националних покрета у европској Турској. Без обзира
на калкулације великих сила, nлима борбе за национално ослобођење била
је захватила све балканске народе. У ло га Ом.1адине у међусобном зближа
вању и солндарисању народа Балкана била је веома запажена.

Публиковањем овог зборника учињен је ве.1ики напредак у објављи
вању непознате грађе из совјетских архива. Приређивачима В. Н. Кондрат
јевој, Н. Петровићу и В. И. Фрејдзону треба одати nуно nризнање за уло
жен труд, а Матици српској и Институту с.1авјановеденија и балканистики
АН СССР за издавање овог зборника. Остаје нам да изразимо жељу да ће
Одбор за проучавање У једињене омладине срnске и даље улагати наnоре
да и документи из других европских архива буду публиковани што ће сва
како битно утицати на свестранију и свеобухватнију оцјену дјеловања У је
.Ј.Ињене омладине српске.

Мр Ибрахим Тепић

Тодор Крушевац: БОСАНСКОХЕРЦЕГОВАЧКИ ЛИСТОВИ У XIX
ВЕКУ, »Веселин Маслеша«, Би6.1иотека »Културно насљеђе«, Сарајево
1978. (стр. 412)
Библиотека »Културно нас.ъеђе« издавачке радне организације »Ве
селин Маслеша« из Сарајева обогати.1а је своју збирку још једном, врло
интересантно писаном књигом под насловом »Босанскохерцеговачки ли
стови у XIX веку« аутора Тодора Крушевца.
Почеци босанскохерцеговачке периодичне штампе падају у вријеме
оснивања прве штампарије у Сарајеву 1866. године чије је отварање О:\10гућила турска власт, јер је у њој требало да буде штампан и званични лист
босанског вилајета »Босна«. Од тог времена периодика се у овим крајеви
:\-tа развија.1а брже или спорије зависно од друштвено-по.1итичких прилика
у којима је настајала и дјеловала.
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