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С ВЕ  ДО  Ч А Н  С Т ВА

ВА СИ ЛИ ЈЕ Ђ. КРЕ СТИЋ

МА ЂАР СКЕ ВЛА СТИ О
УЈЕ ДИ ЊЕ НОЈ ОМЛА ДИ НИ И МА ТИ ЦИ СРП СКОЈ

Зна чај не, а до сад не до вољ но по зна те по дат ке о Ује дињ ној 
омла ди ни срп ској и ње ним ак тив но сти ма оста ви ли су у сво јим 
из ве шта ји ма ве ли ки жу па ни Ла сло Мај те њи и Ан дри ја Флат, ко је 
је вла дар 1872. го ди не име но вао за кра љев ске ко ме са ре. Они су 
има ли за да так да на под руч ју Ју жне Уга р ске, на те ри то ри ји Бачкo-
-бо дро шке и То рон тал ске жу па ни је, а по себ но у пре де ли ма бив ше 
Вој не гра ни це, ис пи та ју све „не за ко ни те рад ње” Омла ди не ко је 
су се ти ца ле упра вља ња раз ли чи тим вр ста ма срп ске на ци о нал не 
имо ви не сме ште не у мно ге фон до ве и за кла де, да из свих срп ских 
на ци о нал них уста но ва укло не не по доб не а по ста ве по вер љи ве 
осо бе, чи ме би спре чи ли да се на ци о нал на имо ви на „ста вља у 
ко рист во ђа пре те ра них на ци о нал них те жњи, чи ји се ути цај до 
са да про ши рио до за бри ња ва ју ћих раз ме ра”. 

Пра те ћи пи са ње срп ске штам пе, рад шко ла и учи те ља, Мај-
те њи је до шао до за кључ ка да су на сва ком ко ра ку „љу ди за ра же-
ни по гре шном по ли ти ком”. С тим у ве зи на пи сао је да Омла ди на 
„же ли да овла да си ту а ци јом, да пре у зме све уста но ве цр кве не 
ау то но ми је” и ти ме „обез бе ди пре власт све тов них ли ца над цр кве-
ним, ка ко би сво јом ве ћи ном па ра ли са ла де ло ва ње ау то ном них 
те ла”. На ме ра Омла ди не, по оце ни Мај те њи ја, би ла је „да цр кве ну 
ау то но ми ју пре тво ри у сво ју твр ђа ву” и та ко овла да ду хов ним и 
ма те ри јал ним сред стви ма срп ског на ро да. Кра љев ски ко ме сар 
до шао је до за кључ ка да је у тој и та квој на ме ри Омла ди на у пот-
пу но сти ус пе ла. По ње го вом ви ђе њу она је „од са бо ра, пре ко кон-
зи сто ри ја до па тро на та ви ших и ни жих про свет них за во да, па све до 
цр кве них оп шти на, по мо ћу суб вер зив них по жу да ни жих дру штве-
них сло је ва ус пе ла да при гра би власт и да при ме ре ном де лат но шћу 
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по ма же сво је при ста ли це, а ка жња ва оне ко ји су се њој су прот ста-
вља ли, чи ме су ус пе ли сва те ла, што по за ко ну што про тив но ње му, 
да по пу не сво јим при ста ли ца ма”. Та ко је Омла ди на, рас по ла жу ћи 
мо гућ но шћу да по ма же сво је при ста ли це а да ка жња ва про тив ни ке, 
оја ча ла и ус пе ла да сло ми сва ки от пор упе рен про тив ње и ње них 
на сто ја ња. По оце ни Мај те њи ја, вла да је пре ма Омла ди ни во ди ла 
по мир љи ву и им по тент ну по ли ти ку, што је Омла ди на ис ко ри сти-
ла, па је по се ја ла „нео прав да ну мр жњу пре ма ма ђар ској ра си”. „Се-
ме ном мр жње” за хва ће ни су и срп ски про свет ни за во ди, у ко ји ма, 
осим скром них из у зе та ка, „де лу ју са њи хо ве стра не за по сле ни 
на став ни ци, ко ји се при кљу чу ју сва кој де мон стра ци ји, ка ко би 
ку гом ра сне мр жње и не по слу шно шћу пре ма вла сти ма за ра зи ли 
сво је уче ни ке, са ра чу ни цом да ће они да се при кљу че њи хо вој 
стран ци”. У том ду ху и с тим на ме ра ма де ље не су сти пен ди је, за-
по шља ва ни су и от пу шта ни на став ни ци, па су сви ко ји су же ле ли 
да оси гу ра ју свој ма те ри јал ни оп ста нак би ли при мо ра ни да по др-
жа ва ју Омла ди ну. Про тив та квог ње ног на сту па ма ђар ске вла сти 
ни су по ста вља ле пре пре ке, па ни је чу до да се њен ути цај стал но 
по ја ча вао и ши рио. 

Мај те њи је на гла сио да се Омла ди на на чел но при ка зу је ло-
јал ном пре ма кру ни, али да су ње на де ла су шта су прот ност ње ним 
из ја ва ма, да она ра ди про тив на род ног по ве ре ња у вла ду, да по-
не кад отво ре ном а по не кад при кри ве ном аги та ци јом ру ши њен 
углед, „ка ко би про бу ди ла и упо р но одр жа ла мр жњу”. По Мај те њи-
је вој оце ни, Омла ди на је ус пе ла да за ве де на род та ко што је „зло-
у по тре би ла сло бод ну упра ву над цр кве ним оп шти на ма”. Она је 
упо тре би ла све што је мо гла да пот ко па цр кве ну ау то но ми ју и да 
по вре ди пра ва кру не и др жа ве. На тај на чин ство ри ла је ан та го ни-
зам ко ји ће те шко мо ћи да се пре бро ди док се ње ни пред став ни ци 
не укло не са сво јих по зи ци ја, ода кле су у ста њу са мо да ру ше, јер 
им „не до ста је та ле нат и во ља да де лу ју у по зи тив ном прав цу”. 

У свом из ве шта ју из ок то бра 1872. го ди не, ко ји је о Омла ди-
ни упу тио ма ђар ском ми ни стру уну тра шњих по сло ва, Мај те њи 
је на гла сио: 

Јед но је си гур но, да њи хо ви ци ље ви ни су у скла ду с вла шћу 
ко ју тре нут но по се ду ју, они ши ре ра сну мр жњу, не до лич но се по-
на ша ју пре ма вла сти ма и пред став ни ци ма за ко ни тог ре да, во де аги-
та ци ју у штам пи, одр жа ва ју на ре дов ној осно ви кон так те с по бу ње-
нич ким еле мен ти ма из су сед не Ото ман ске ца ре ви не, ор га ни зу ју 
де мон стра ци је у знак вер но сти пре ма Ми ле ти ћу, а по је ди ни чла-
но ви њи хо ве ра ди кал не стран ке би ли су при сут ни и на све ча но сти 
у Бе о гра ду [када је про гла ше но пу но лет ство кне за Ми ла на – В. К.]; 
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ово је та кво ста ње ко је ука зу је на не при ја тељ ско де ло ва ње ко је зах-
те ва на шу па жњу и кон тро лу, ка ко би за шти ти ли на шу др жа ву од 
опа сно сти – сва за ко ни та – а у по је ди ним слу ча је ви ма и ван ред на 
сред ства тре ба да бу ду упо тре бље на од стра не др жа ве и вла де. 

У јед ном од сво јих из ве шта ја о Омла ди ни, ко ји је на пи сан 8. 
мар та 1873, ко ме сар Ан дри ја Флат по себ ну па жњу по кло нио је пи-
та њу ве ли ког не рас по ло же ња Ср ба пре ма Ма ђа ри ма и Ма ђар ској 
у пре де ли ма бив ше Ба нат ске Вој не гра ни це. Ис пи ту ју ћи узро ке 
тог не рас по ло же ња, ко је се пре тво ри ло у ве ли ку мр жњу, Флат је, 
по ред мно гих дру гих чи ње ни ца, ука зао на уло гу срп ске штам пе. 
Срп ски ли сто ви, као што су За ста ва, На род и Пан че вац су, по 
Фла то вој оце ни, „не са мо про по ве да ли мр жњу про тив Ма ђар ске, 
већ су ма ње-ви ше при кри ве ним ре чи ма на гла ша ва ли да је con di tio 
si ne qua non на прет ка срп ске на род но сти уни ште ње Ау стро у гар ске 
мо нар хи је и по ни ште ње ма ђар ске на ци је”. Флат је на пи сао да је у 
истом прав цу на сту па ла и бе о град ска штам па, чи ме је Омла ди на 
„ка ко у ино стран ству та ко и у отаџ би ни ство ри ла та кво не при ја-
тељ ско рас по ло же ње, да би до шло до устан ка ако би би ло и ми ни-
мал них из гле да за успех”. 

Знат но ја ча ње Омла ди не Флат је при пи си вао чи ње ни ци да су 
1868. го ди не до не ти „не срећ ни за кључ ци” ко ји су се ти ца ли срп-
ске на род но-цр кве не ау то но ми је. Сма трао је да су ти „за кључ ци 
[а реч је о кра љев ском ре скрип ту од 10. ав гу ста 1868. го ди не – В. К.] 
сло ми ли ути цај је рар хи је, а све тов но све штен ство и шко ле пре-
да ли у ру ке Омла ди ни”. Као по сле ди ца тог чи на, твр дио је Флат, 
„ве ћи на све тов них све ште ни ка и учи те ља је при ста ла уз на род-
но сни та бор, већ и из раз ло га ка ко би оси гу ра ли свој ма те ри јал ни 
по ло жај”. С тим у ве зи Флат је на пи сао: 

Са да се већ и на род пре ко цр кве и шко ле усме ра ва на на ци о-
нал не те жње; бе ле жни ци и су ди је су већ ста ри бор ци Омла ди не, а 
срп ско ста нов ни штво је мо гло да се др жи па сив но, али је њи хо ва 
па сив ност сме та ла Омла ди ни, па су и они сто га, ка ко би из бе гли 
зло ста вља ње и те рор Омла ди не, би ли при ну ђе ни да ба рем при вид-
но по ста ну омла дин ци, али због то га су не у по тре бљи ви за ма ђар-
ску вла ду, па она да нас је два да мо же да про на ђе по вер љи ва ли ца 
у вој но гра ни чар ским пу ко ви ма.

Ве о ма су зна чај не оце не ко ме са ра Фла та о со ци јал ном и по ли-
тич ком ста њу и рас по ло же њу срп ског ста нов ни шта ва у бив шим пре-
де ли ма Вој не гра ни це због то га што је Омла ди на у тим под руч ји ма 
сте кла ве ли ки број сим па ти зе ра и след бе ни ка. Флат је о то ме на пи сао: 
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Раз во ја че ње Вој не гра ни це ство ри ло је још ви ше не за до вољ-
них ли ца, јер су пен зи о ни са ни и от пу ште ни управ ни офи ци ри, као 
и управ ни на ред ни ци, по ста ли нај ве ћи про тив ни ци ма ђар ског на ро-
да, а још су и чи нов ни ци код суд ских и управ них вла сти по ста ли 
не по вер љи ви пре ма ма ђар ској вла ди, јер се пла ше да ће због не зна-
ња ма ђар ског је зи ка да бу ду от пу ште ни. Сто га се са да и они у 
по вер љи вим кру го ви ма на нај по дли ји на чин из ра жа ва ју про тив 
ма ђар ске упра ве. Још су го ри управ ни под о фи ци ри ко ји су по ста-
ли зва нич ни под стре ки ва чи про тив ма ђар ске вла де. 

Флат је твр дио да је за ма ђар ску власт ве ли ки про блем то што 
су у бив шој Вој ној гра ни ци ан га жо ва ни ра ни ји управ ни офи ци ри 
и ра ни ји суд ски и управ ни чи нов ни ци, ко ји по слу ју на осно ву 
ста рих не мач ких а не ма ђар ских за ко на, „ко јих не ма ни у тра го-
ви ма”. Флат је да ље кон ста то вао да у Гра ни ци не ма ни ма ђар ских 
сим бо ла, за ста ве и гр ба, да су они ту „ско ро са свим не по зна ти”, 
па је за кљу чио: 

Јед ном реч ју на под руч ју три вој но гра ни чар ска пу ка и Ти тел-
ског ба та љо на не мо же да се при ме ти ни шта што ука зу је на ма ђар-
ски дух, чак ни при вид но, а би ло би по треб но да на род схва ти да 
по сто ји ма ђар ска вла да и да и не ка да шња Вој на гра ни ца да нас 
пот па да под кру ну Све тог Сте фа на. 

У же љи да ста ње у бив шој Гра ни ци из ме ни у ко рист ма ђар ске 
др жа ве, да при гу ши ан ти ма ђар ске те жње Ср ба и су зби је ути цај 
Омла ди не, Флат је пред ло жио број не ме ре. По ред оних оп штег 
ка рак те ра, као што је про ме на чи та вог управ ног и суд ског апа ра та 
вла сти, осми шље но не го ва ње ма ђар ског је зи ка и ма ђар ске др жав не 
иде је, пред ло жио је и кон крет не ме ре ко је су се ти ца ле Ср ба и њи-
хо ве ау то но ми је. О то ме је на пи сао: 

У по гле ду школ ских и цр кве них ства ри по треб но је да се уве-
де ин тер рег нум, у то ку ко јег би за ра же не цр кве не оп шти не, школ ски 
од бо ри, као и све ми тро по лит ске и епи скоп ске скуп шти не би ле 
су спен до ва не и у ко јем би би ло вра ће но ста ње ко је је вла да ло пре 
1868. го ди не. У то ку тог про ви зо ри ју ма би ло би по треб но да се про-
чи сте упра ве срп ске на ци о нал не имо ви не ка ко би се она иш чу па ла 
из Ми ле ти ће вих ру ку. Та ко ђе би би ло до бро да се иза бе ре ми тро по-
лит без са бо ра по мо ћу до го во ра епи ско па та и вла де, што би ка сни је 
и Ње го во Кра љев ско Ви со чан ство по твр ди ло (...) Срп ски са бор би 
тре ба ло са зва ти тек по сле не ко ли ко го ди на, ка да се стра сти ма ло 
сти ша ју и ка да вла ди бу де омо гу ће но да за до би је ве ћи ну. Та квом 
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са бо ру тре ба ло би да се пре до че из ме ње ни цр кве ни и школ ски 
ста ту ти, ка ко би их раз мо три ли. Док се они ко нач но не усво је би ло 
би по треб но да се об но ви ути цај г[рчко] ист[очне] је рар хи је и све-
тов ног све штен ства на на род.

По што је, по оце ни Фла та, зна ча јан ути цај на Ср бе има ла 
штам па, ко ја је, по ње го вом ми шље њу, и ство ри ла Омла ди ну, ду-
жност ма ђар ских вла сти, ка ко је на пи сао, је сте да Омла ди ну по мо-
ћу штам пе уни шти и да при пре ми те рен за јед ну вла ди ну стран ку. 
Сма трао је да се то мо же по сти ћи та ко што ће у Пан че ву би ти осно-
ван је дан лист про вла ди ног опре де ље ња на срп ском је зи ку. 

Флат је био уве рен да ши ром Ма ђар ске ко ла ју срп ски и ру ски 
аген ти, ко ји за во де на род, па је тра жио од пред сед ни ка ма ђар ске 
вла де Јо же фа Сла ви ја да се то ме ста не на пут. Био је уве рен да успех 
не ће из о ста ти ако се про тив Ср ба од мах пре ду зму ме ре ко је је 
пред ло жио, јер, на гла сио је, „ту има мо по сла са нео бра зо ва ним 
на ро дом, ко ји ви со ко це ни сна гу, а ње го ва по слу шност вла сти ма 
још ни је у пот пу но сти из гу бље на”. За вр ша ва ју ћи свој из ве штај о 
ста њу у ко јем се на ла зе Ср би у пре де ли ма бив ше Вој не гра ни це, 
Флат је на пи сао да успех не ће из о ста ти ако по ли тич ке вла сти 
упу те ад ми ни стра тив не чи нов ни ке на до бар пут и ако је рар хи ја 
по вра ти свој ути цај над све тов ним све штен ством и учи те љи ма, 
„а вла ди на штам па над ја ча сво је аги та то р ске про тив ни ке, док би 
вла да су зби ла, ка ко из ино стран ства та ко и отаџ би не пре ко аге-
на та из дај ни ка при пре ма не за ве ре, ко нач но ка да сви ор га ни вла сти 
бу ду вр ши ли свој по сао, он да је си гур но да ће до ћи до про ме не 
рас по ло же ња на ро да. По го то во ако се њи хо ви на ци о нал ни ин те-
ре си у за кон ским окви ри ма узму у об зир”.

Са ста но ви шта пи та ња ко ја се ти чу Омла ди не, по себ но су 
зна чај не за вр шне ре чи ко ме са ра Ан дри је Фла та. Свој из ве штај је 
за вр шио сле де ћим упо зо ре њем: 

По треб но је да се у на ве де ном прав цу што пре пре ду зму зах-
те ва не ме ре, јер Вој на гра ни ца је вул кан, чи ја се ва тра кри је ис под 
пе пе ла, али ко ју по го дан ве тар мо же ла ко да за па ли. Ви со ка вла да 
не ка то не ис пу сти из ви да, а не ка и до бро раз ми сли, да је ре во лу-
ци о нар на Вој на гра ни ца спо соб на да диг не 100.000 до бро уве жба-
них бо ра ца. Ту чи ње ни цу ма ђар ска вла да је ду жна да узме у об зир 
ако ствар но но си на ср цу до бро бит др жа ве (кур зив ‒ В. К.). 

Кад има мо у ви ду ме ре ко је су пред ло жи ли вла ди ни ко ме са-
ри, по себ но Ан дри ја Флат, да би су зби ли Омла ди ну, и кад зна мо 
шта су све пред у зи ма ле ма ђар ске вла де у ду а ли стич ком пе ри о ду 
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да би су зби ле срп ску на род но-цр кве ну ау то но ми ју, да би њо ме овла-
далe, да би је ставилe под свој стро ги над зор, да би ослабилe ути цај 
ли бе рал ног гра ђан ства а ојачалe је рар хи ју, у че му су и ус пе ле, мо-
же мо за кљу чи ти да су ини ци ја то ри та кве по ли ти ке би ли вла ди ни 
ко ме са ри, а да је Омла ди на би ла та ко ја је под ста кла ма ђар ске вла-
де да се при хва те по ме ну тих ме ра. Та чи ње ни ца у на шој на у ци 
до сад ни је би ла за па же на, а за исто ри ју Омла ди не и срп ске на род-
но-цр кве не ау то но ми је је ко ли ко за ни мљи ва, то ли ко и зна чај на.

За исто ри ју Омла ди не од по себ ног зна ча ја су из ве шта ји ко-
ме са ра Ан дри је Фла та о Ма ти ци срп ској на пи са ни 20. мар та и 2. 
ав гу ста 1875. го ди не, а по сла ти пред сед ни ку ма ђар ске вла де Кал-
ма ну Ти си. На са мом по чет ку из ве шта ја Флат је на пи сао да се у 
Ма ти ци „на ла зи сто жер од вла сти за бра ње не, али и да ље ве о ма 
ак тив не и до бро ор га ни зо ва не Омла ди не”. Она је као „ул тра срп-
ска де ма го шка стран ка” овла да ла чи та вом Ма ти цом. „Свим рас по-
ло жи вим сна га ма и ве шти ном” ус пе ла је да „пре у зме упра ву над 
њом и ње ним фон до ви ма”, па вла да не са мо глав ним скуп шти на ма 
Ма ти це већ и ње ним књи жев ним оде ље њем и управ ним књи жев-
ним од бо ри ма. Флат је на гла сио да Омла ди на упра вља Ма ти цом 
„у ду ху не при ја тељ ског рас по ло же ња пре ма ма ђар ској др жа ви и 
ма ђар ској на ци ји”, да се ње ни „по ли тич ки ин те ре си не на ла зе у 
на шој отаџ би ни или ау стро-ма ђар ској др жа ви, већ у пан сла ви зму”. 
Због то га што по мо ћу Ма ти це Омла ди на има ве ли ки ути цај на 
вас пи та ње мла де жи и на срп ску књи жев ност, и за то што рас по ла же 
имо ви ном од по ла ми ли о на фо рин ти, она по Фла то вом ви ђе њу, 
„мо же да стек не, и већ је сте кла ути цај код обич ног у по ли ти ку 
не у пу ће ног на ро да”, по треб но је да се та уста но ва пре у ре ди „и са-
би је у оне гра ни це, у ко ји ма мо же да вр ши сво је пр во бит не ци ље ве 
без опа сно сти по ма ђар ске ин те ре се и на тај на чин да и да ље де-
лу је у ко рист срп ске на ци је”.

Бу ду ћи да Омла ди на у Ма ти ци во ди глав ну реч, Флат је из ра-
зио бо ја зан да та по ли тич ка ску пи на мо же да до не се „та кве од лу-
ке ко је би у је ку ис точ не кри зе, – већ и из раз ло га што по мо ћу 
упра ве та ко зна чај ног дру штва има ју јак ути цај на срп ско ста нов-
ни штво, – на да ље јер вла да ју срп ском штам пом и књи жев но шћу, 
и по се ду ју јед ну до бро уре ђе ну штам па ри ју”, мо гле да до ве ду „до 
не ми ра у на шој отаџ би ни, шта ви ше мо гле би да иза зо ву и ра сни 
рат у ју жном де лу Мо нар хи је”. Док вла да ју нор мал ни од но си у 
Ма ђар ској, на гла сио је Флат, „Омла ди на не сме да за поч не отво рен 
уста нак, али у то ку кри зе, по го то во ако до ђе на ред ис точ но пи-
та ње”, она би „у са да шњим окол но сти ма у ро ку од 24 ча са би ла 
спрем на на отво ре ну или тај ну ак ци ју”. Ту сво ју бо ја зан Флат је 
пот кре пио соп стве ним са зна њем, па је на пи сао: 
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Ја сам већ ви ђао да се из ов да шње срп ске на ци о нал не штам па-
ри је из но се аги та тор ски спи си (...) у кри тич ним вре ме ни ма ко мо же 
да га ран ту је да срп ска књи жев ност под Ма ти чи ним ути ца јем не ће 
да се окре не про тив Ма ђар ске, као што се то до го ди ло 1848. го ди не.

Пре ма по да ци ма ко је је са ку пио ко ме сар Флат, Ма ти ца срп ска 
је 1875. го ди не има ла укуп но 489 чла но ва. Ме ђу тим чла но ви ма 
би ло је 64 адво ка та, 14 док то ра ме ди ци не, 29 учи те ља и на став-
ни ка, 28 све ште ни ка, 81 чи нов ник, пи сац и уче ник, 5 ин же ње ра, 
4 офи ци ра, 160 тр го ва ца, 18 за на тли ја, 74 ве ле по сед ни ка и дру гих 
при ват них ли ца. Сви они, осим 45 чла но ва, при па да ли су Омла ди-
ни, или су је по др жа ва ли. На че лу тог по ве ћег бро ја ин те лек ту а ла-
ца, по Фла то вом све до че њу, на ла зи ли су се као во ђе „бар јак та ри 
срп ске де ма го ги је, ко ји су се у го во ри ма и спи си ма из ја шња ва ли 
као про тив ни ци Ма ђар ске”. У ова ко кри тич ним вре ме ни ма, а реч 
је о по чет ку ав гу ста 1875, на гла сио је Флат, та по за ма шна гру па 
срп ских ин те лек ту а ла ца би ла би у ста њу да пре тво ри Ма ти цу „у 
цен тар аги та ци је, ко ја би мо гла да по ста не опа сна по ма ђар ску 
др жав ну иде ју и по са му др жа ву”.

Флат је на пи сао да је на ме ра Омла ди не „да уни шти ма ђар ску 
др жа ву и да на ње ним ру ше ви на ма ство ри јед ну ју жно сло вен ску 
др жа ву”. Уз то, њи ма је же ља „да ути чу ка ко у цр ква ма та ко и у шко-
ла ма на срп ске еле мен те ка ко би се они одво ји ли од ма ђар ске на ци је”. 
На ме ра им је да по мо ћу „од лич них срп ских сти пен ди ја вас пи та ва ју 
апо сто ле, ко ји би по мо ћу до ступ них фи нан сиј ских сред ста ва ши-
ри ли њи хов ути цај на све сло је ве дру штва, сва ко днев но га ја ча ју ћи 
и на тај на чин при во ле ли це лу срп ску на ци ју за сво је ци ље ве, а те-
ро ри змом по ти сли све про тив ни ке; јед но став но ре че но, на ме ра им 
је да се при ка жу за нај љу ће про тив ни ке ма ђар ске др жав не иде је”.

По сле свих ових оце на о сна зи Омла ди не, ње ним же ља ма и 
ци ље ви ма, ње ном од но су пре ма ма ђар ској др жав ној иде ји и Ма-
ђар ској др жа ви, али и опа сно сти ко је она мо же да иза зо ве, Флат 
је на пи сао: 

Спо ра зу му са ова квим ра си стич ким по ли ти ча ри ма мо гла би 
да те жи са мо она вла да ко ја би се на ла зи ла на иде а ли стич кој осно-
ви без до ди ра са ствар но шћу; ипак јед на вла да ко ја же ли да слу жи 
др жа ви тре ба да де лу је у прав цу пот пу ног уни ште ња спо ме ну те 
стран ке, јер ина че не би мо гла да оси гу ра бла го ста ње др жа ве и 
на ци је (кур зив – В. К.). 

С на ме ром да ко нач но уни шти Омла ди ну и оне мо гу ћи ње но 
де ло ва ње по сред ством Ма ти це срп ске, Флат је пред ло жио пред-
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сед ни ку вла де Кал ма ну Ти си да се се ди ште те срп ске уста но ве 
пре не се у Бу дим пе шту. Ти ме би, на пи сао је он, Омла ди ни би ла 
из ре че на „смрт на пре су да”. Та да би се по ја ви ли „но ви во де ћи еле-
мен ти, ко ји не би пред ста вља ли де ма го ге, већ на ше срп ске су гра-
ђа не по ре клом из углед них сло је ва, ко ји ни по свом по ло жа ју, ни по 
соп стве ном обра зо ва њу а ни по мо рал ном др жа њу не сто је на стра-
ни Омла ди не, и ко ји за и ста има ју са мо же љу да по мо ћу од лич них 
сред ста ва срп ских фон до ва ра де на про све ћи ва њу срп ске на ци је, 
а не да као аги та то ри де лу ју про тив ма ђар ске вла де. Већ по сле не-
ко ли ко го ди на би се ви де ла про ме на осе ћа ња срп ског на ро да пре-
ма ма ђар ској ра си и др жа ви, јер би пред вод ни ци Омла ди не оста-
вље ни не са мо без фи нан сиј ских сред ста ва, већ и без књи жев ног 
и по ли тич ког ути ца ја, по ста ли обич не ва ра ли це, ко је не би пре-
ста ле сво је иде је да из но се пред на род, али им ни ко не би ве ро вао, 
а чак би и њи хов те ро ри зам, ко ји је са да уоч љив код свих на род них 
сло је ва, остао без ути ца ја”. Да би Омла ди на по ста ла са свим без-
о па сна, за кљу чио је Флат, „ни је до вољ но да се уни шти не ко ли ко 
њи хо вих до стиг ну ћа, ко ја су ус пе ли да из ну де од вла де, ка ко у 
по гле ду цр кве них пи та ња та ко и на под руч ју школ ства, не го и да 
се ус тр о ји за срп ску на ци ју та ква ор га ни за ци ја ко ја не би би ла са мо 
у скла ду с до ма ћим за ко ни ма, већ би јед ном за у век спре ча ва ла 
би ло ка кве штет не на ме ре пре ма ма ђар ској др жав ној иде ји”.

Флат је пред ло жио мно ге ме ре ко ји ма би се Ма ти ца срп ска 
ис тр гла из ру ку Омла ди не и ста ви ла под стро ги над зор др жа ве. 
Уз то, тра жио је да ма ђар ски кра љев ски др жав ни ту жи лац про тив 
Омла ди не по кре не суд ски по сту пак, под оп ту жбом да она де лу је 
про тив др жа ве. 

Нај ви ши др жав ни ор га ни ма ђар ских вла сти пред у зе ли су 
про тив Омла ди не низ ме ра. Већ по чет ком ју ла 1876. пред сед ник 
вла де Кал ман Ти са тра жио је од Фла та да „из ви ших др жав них ин-
те ре са (...) до ђе до још ве ћег бро ја си гур них по да та ка о ан ти др жав-
ним ма хи на ци ја ма и де лат но сти ма ко је при ста ли це Омла ди не 
спро во де то ком ду гог раз до бља, а на ро чи то у по след ње вре ме, под 
ру ко вод ством и упут стви ма Све то за ра Ми ле ти ћа...” По себ но је 
био за ин те ре со ван за по дат ке ко ји су се од но си ли на Омла ди ну и 
ње но ан га жо ва ње на пру жа њу по мо ћи уста ни ци ма и из бе гли ца ма 
из Бо сне и Хе р це го ви не, на упи си ва ње срп ског др жав ног зај ма, 
„као и на вр бо ва ње [добровољаца – В. К.], ма кар и тај ним пу тем, 
у ко рист Кне же ви не Ср би је”, али и на ве зе Омла ди не са срп ским 
аги та то ри ма. Ко ли ко му је би ло ста ло до тих по да та ка ви ди се по 
то ме што је на гла сио да је спре ман, „у сра зме ри са по стиг ну тим 
ре зул та ти ма”, да нов ча но на гра ди осо бе од ко јих би би ли до би је-
ни по у зда ни по да ци. 
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Са оп ште ни по да ци по твр ђу ју да Омла ди на, и кад је би ла за-
бра ње на, кад је не ста ла као по ли тич ка ор га ни за ци ја, још чи та ву 
де це ни ју ни је си шла с по ли тич ке сце не. За да ва ла је ве ли ке про-
бле ме ма ђар ским вла сти ма, ко је су од ње за зи ра ле и по ку ша ва ле 
да на ђу нај по де сни је на чи не да је уни ште. Омла ди на је по ста ла 
по јам, и у сед мој и осмој де це ни ји XIX ве ка ушла је у по ли тич ку 
и ди пло мат ску те р ми но ло ги ју. Све ра ди кал ни је по ли тич ке по кре те 
Ср ба, ко ји су има ли осло бо ди лач ке на ме ре, ау стро у гар ска ди пло-
ма ти ја при пи си ва ла је Омла ди ни. Омла ди на је по ста ла си но ним 
за све на ци о нал но о сло бо ди лач ке те жње Ср ба. При то ме, сам на зив 
Омла ди на у тек сто ви ма пи са ним на не мач ком, ма ђар ском, фран-
цу ском и ру ском је зи ку ко ри шћен је у из вор ном об ли ку, без пре во-
ђе ња. То је не сум њив до каз о ње ном зна ча ју. Она је има ла ве ли ки 
„ути цај на го то во све то ко ве раз во ја у жи во ту срп ског на ро да, на 
под руч ји ма про све те и кул ту ре, ре ли ги је и на у ке, књи жев но сти 
и умет но сти, а из над све га на по кре та ње љу ди у на ци о нал но о сло-
бо ди лач ком де ло ва њу”. Ак ци ја ма и ци ље ви ма Омла ди не на дах њи-
ва ли су се чак и на ци о нал ни пре га о ци Бу гар ске, Че шке и дру гих 
сло вен ских и не сло вен ских на ро да. Од Омла ди не и ње них на ме ра 
за зи ра ли су Ау стро у гар ска, Тур ска, Ср би ја, па и Ру си ја.*

* Бе се да из го во ре на на Све ча ној сед ни ци Ма ти це срп ске, у Но вом Са ду, 
16. фе бру а ра 2016. го ди не.




