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КУЛТУРНО-ПОЛИТИЧКО АНГАЖОВАЊЕ 
ОМЛАДИНЕ ПРЕМА СТАРОЈ СРБИЈИ 
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САЖЕТАК. Рад се бави ангажовањем српске омладине у друштвеним променама

смештеним у контекст критичних историјских догађаја који се односе

на време пред ослобођење простора Старе Србије у балканским рато-

вима 1912–1913. На основу појединих сведочанстава савременика и

одабране историографске литературе анализиране су активности

омладине с краја XIX и нарочито с почетка XX века, које указују на њен

изразит и специфичан допринос културној еманципацији. Карактери-

стика новог времена је, уз национално-ослободилачку идеју, била све

већа отвореност према модерном европском друштву. Тако се, уз при-

марне политичке циљеве у којима се ангажована омладина природно

нашла у истој равни са настојањима српске владе, важан задатак одно-

сио и на преусмерење наведене области из учмалости архаичне турске

империје ка савременом европском друштвеном и културном кругу

утицаја. Крајње пожртвована, руковођена најискренијим убеђењима,

омладина је била елемент који је кроз различите активности испуњењу

ове националне мисије дала нарочити импулс.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: омладина, друштвене промене, Стара Србија, балкански ратови, Евро-

па, интеграција.

1 stanojevicss@yahoo.com
2 Ра4 је 7римљен 1. јуна 2014, а 7рихваћен за оDјављивање на сасGанку Ре4акције ЗDорника о4р-

жаном 22. јула 2015.



ЗБОРНИК РАДОВА ФИЛОЗОФСКОГ ФАКУЛТЕТА ХLV (2)/2015

208 САША Д. СТАНОЈЕВИЋ

Примарни 4ржавни инGереси у с7ољној 7олиGици Краљевине
СрDије 7рвенсGвено су Dили усмерени на национално-ослоDо4и-
лачки ра4 и 4уUо очекивани 7овраћај оних GериGорија које су се
још увек налазиле 7о4 оку7ацијом ОсманскоU и АусGроуUарскоU
царсGва. Уз Gо, исGовремено анUажовање на 7реоријенGисању
ових оDласGи у мо4ерне 4рушGвене Gокове, у чему је омла4ина
имала нарочиGоU у4ела, није Dио нишGа мање важан за4аGак.
ОслоDођени крајеви враћени у окриље маGичних 4ржава Gоком
Dалканских раGова 1912–1913. Uо4ине 4о Gа4а су вековима Dили
4ео 4ржаве оријенGалноU Gи7а. СGоUа их је GреDало нужно инGе-
UрисаGи у цивилизацијске Gокове савременоU евро7скоU 4рушGва,
U4е им је 7риро4но и Dило месGо. Мо4ернизацији ОсманскоU царс-
Gва су из својих рачуна иначе Gежиле и Велике силе, кроз њихово
насGојање у очувању све Gеже о4рживе status quo 7озиције на Бал-
кану. У Gом смислу је највећу акGивносG 7оказала Немачка, која је
у Gо време већ извршила значајан 7ро4ор у различиGе оDласGи ос-
манске 4ржаве: економију, финансије, војску, 7олицију, царину,
7ошGу, саоDраћај. Руково4иоци Мла4оGурскоU 7окреGа Gакође су
насGојали 4а изUра4е с7оразумне о4носе и са 4руUим силама, али
су ова сGремљења Dила онемоUућена зDоU све јачеU сучељавања
њихових узајамних инGереса (Hakov, 2011). Бројне реформне мере
у Gом смислу коначно су осGале јалове (ПеGровић, 2006), а не7ри-
7ремљено османско 4рушGво је и након Мла4оGурске револуције
7окушај „мо4ернизације” 7о евро7ском мо4елу 4онекле во4ио
чак и ка 4о4аGном урушавању (Миљковић, 2013).

На 7оDољшању живоGних услова својих сунаро4ника у Цар-
сGву су још о4 самоU 7очеGка DорDи за национално ослоDођење
кроз XIX век са своје сGране консGанGно сGремиле оDновљене Dал-
канске 4ржаве (СрDија, Црна Гора, Грчка, БуUарска) које су са4а
имале 7ренеGи 4о Gа4а усвојене Gековине и на новоослоDођене
оDласGи. ИнGеUрациони 7роцес се имао о4вијаGи не само у фи-
зичком, већ и у кулGурном смислу, Dу4ући 4а су на 7росGорима
Gакозване евро7ске Турске на којима је живео ср7ски наро4 још
увек вла4али 4рушGвени о4носи 7аGријархалне заје4нице уз ми-
нималне 4о4ире са савременим оDлицима цивилизације (Вуле-
Gић, 2006).

СGара СрDија иначе је релаGивно мла4 исGоријско-UеоUрафски
7ојам из 4оDа ослоDођења о4 GурскоU ро7сGва и о4носио се на још
увек неослоDођене оDласGи (Косово, МеGохију, Рашку, Вар4арску
Маке4онију) које су 7ре4сGављале језUро нека4ашње моћне сре4-
њовековне ср7ске 4ржаве. Оне су чиниле не само њен а4мини-
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сGраGивни, већ и 7ривре4ни, верски и кулGурни ценGар. ЗаGо је у
Dрижљиво чуваној исGоријској свесGи овај 7росGор имао нарочиG
значај (Терзић, 2012). У чиGавом ср7ском кор7усу је, сGоUа, са ве-
ликим несGр7љењем ишчекиван час ослоDођења који се у ново-
насGалим 7олиGичким околносGима с 7очеGка XX века неумиGно
7риDлижавао. Након учесGалих криза које су из Gемеља 7оGреса-
ле Османско царсGво (Мла4оGурска револуција, Анексиона криза,
усGанци АрDанаса, ИGалијанско-Gурски раG) 4о ослоDођења је ко-
начно 4ошло у Првом Dалканском раGу 1912. Uо4ине з4руженом
акцијом хришћанских 4ржава оку7љених у Балкански савез (Ла-
заревић, 1929).

ПокреGи мла4их који су насGајали широм чиGаве Евро7е кроз
XIX век и 7очеGак XX века, 7очевши о4 Мла�е И�алије, Мла�е Не-
мачке, Мла�е Пољске или Мла�е Босне на јужнословенскoм 7росGо-
ру, Gежили су 4а рашчисGе са реакционарним и архаичним 4ру-
шGвима и 4ржавним уређењима. Овај снажан 7роцес формирања
мо4ерних нација у Евро7и DиGно је о4ре4ио 7риро4у ср7ске на-
ционалне свесGи оличеној у кулGури, али и 7риро4у о4носа СрDа
7рема кулGурама 4руUих евро7ских наро4а. Тиме се уз снажну
исGоријску свесG, уз не7осре4ан сусреG са Евро7ом, развијала и
мо4ерна ср7ска кулGура (ВулеGић, 2006). Нови нарашGај ср7ске
омла4ине 7ре4сGављао је Gако рефлексију евро7ских омла4ин-
ских 7окреGа формираних у ранијим 4еценијама, чији су 7рева-
схо4ни циљеви Dили слоDо4а наро4а, њеUова еманци7ација и со-
цијална је4накосG. Зачеци озDиљнијеU у4руживања ср7ске мла-
4ежи јавили су се у 7окреGу Ује�ињена омла�ина ср�ска који је
4еловао у 4руUој 7оловини XIX века на GериGорији АусGроуUар-
ске. СасGављена нај7ре о4 Dројних ђачких, 7евачких и занаGлиј-
ских 4ружина, она је временом нужно закорачила на 7оље 7оли-
GичкоU ра4а, јер је у основи њене 4елаGносGи лежала и4еја осло-
Dођења и ује4ињења раскома4аноU еGничкоU 7росGора ср7скоU
наро4а. Циљеви су јој 7рема Gоме Dили 4восGруки: с је4не сGране
они су се о4носили на национално ослоDођење, 4ок су се с 4руUе
Dавили социјалним и унуGар7олиGичким 7иGањем (Марковић,
2001). Мора се исGаћи и Gо 4а ову и4еју ср7ска омла4ина није 7рва
исGакла у наро4у, већ ју је она само 7рихваGила и 4ала јој 4о Gа4а
невиђену ширину и развила као сазрело 7иGање 4аљеU 4рушGве-
ноU и 7олиGичкоU 7реоDражаја на Балкану (Војво4ић, 1968).

Значајнија манифесGација с 7очеGка DурноU XX века Dио је Кон-
Uрес јуUословенске омла4ине 1904. Uо4ине у БеоUра4у. Овај кон-
Uрес 4онео је 3. се7GемDра Резолуцију која је између осGалоU исGа-
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кла 7ружање 7омоћи 7ороDљеним ср7ским крајевима. У њој је
изнеGо и Gо 4а Dи ваљало свесно уз4изаGи ниво о7шGеU знања у
мноUо чему заосGалоU наро4а, како Dи, најза4, сва ср7ска земља
Dила ослоDођена и укључена у мо4ерне цивилизацијске Gокове и
Gо уз несеDичну с7ремносG на највишу жрGву. Као циљ орUаниза-
ције исGакнуGа је намера 4а се 

„своме наро4у олакша и 7омоUне у уGакмици са осGалим кулGур-
ним наро4има, на 7росвеGном, економском и свим осGалим 7ољи-
ма наро4ноU живоGа, с7ремајући Uа у исGо време за онај велики
и4еал ослоDођења свих неослоDођених крајева” (Милојковић-Ђу-
рић, 2007, сGр. 197). 

Омла4ина је на сGоUо4ишњицу ПрвоU ср7скоU усGанка 7рихваGи-
ла њеUова основна завешGања у смислу ослоDођења и ује4ињења
ср7скоU наро4а у свим 7окрајинама 7о4 оку7ацијом. КаракGе-
рисGика новоU времена је, уз национално-ослоDо4илачку и4еју,
Dила све 7рисуGнија оGвореносG 7рема на7ре4нијим 4рушGвима
(ВулеGић, 2006).

На4аље су нарочиGо значајне 7ромене у сGаву и 4уховном рас-
7оложењу ср7ске омла4ине уочене на размеђи 7рве и 4руUе 4е-
ценије XX века, a шGо је свакако сGајало у вези с осеGљивим 7оли-
Gичким GренуGком и 7риликом за конкреGну акцију. По оценама
Скерлића 7рема, како каже, „Ср7сGву које 4олази”, нови нара-
шGај имао је изражену веру у живоG и о7шGи DољиGак, као и раз-
вијено осећање националне 7ри7а4носGи. ИсGовремено, велича-
јући 4осGојансGво слоDо4е, овај нарашGај је своје Gежње
усмеравао ка 7оменуGом оGварању 7рема Евро7и и њеним сло-
Dо4арским Gековинама, 7рема њеним сGан4ар4има и цивилиза-
цијским мерилима (Милојковић-Ђурић, 2007).

Пре4сGавници мла4оU нарашGаја Dораца за национално осло-
Dођење и ује4ињење ушли су акGивније у јавни живоG 4есеGак Uо-
4ина 7ре4 ослоDо4илачке раGове које је Краљевина СрDија во4и-
ла у 7ерио4у о4 1912. 4о 1918. Uо4ине. Њих је 7овезивала снажна
вера у моUућносG националноU ује4ињења и самосвојноU кулGур-
ноU и умеGничкоU израза. Омла4инци су временом све смелије и
инGензивније улазили у 4рушGвену акцију: оснивали су своја
у4ружења, 7ри7ремали изложDе и разне манифесGације нацио-
налноU је4инсGва, 7окреGали лисGове и часо7исе, а уз Gо су нереG-
ко о4лазили и у 7ре4раGне акције чеGничких о4ре4а 7о СGарој
СрDији и касније раGне 4оDровољачке о4ре4е. Омла4ина своје ак-
ције није с7рово4ила из наивносGи, већ из 4уDокоU веровања, све-
сно, имајући 7ре4 очима јасан циљ. Такво 7онашање је у жусGри-
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ју и о4лучнију DорDу 7ре4 Dалканске раGове Gерало и оне сGарије
7олиGичаре који су на велике националне циљеве Uле4али са
ске7сом. Према све4очењу је4ноU о4 акGивних учесника омла-
4инскоU 7окреGа „Uос7о4ар улице, Uос7о4ар широких рас7оло-
жења, нису Dили Gи 7олиGичари, већ омла4ина” (Bartulović, 1925:
str. 25).

По7уG 4руUих револуционарних 7окреGа мла4их, и у ср7ском
наро4у се о4ушевљеносG и акGивносG омла4ине у 7ерио4у 7ре4
наве4ене раGове снажно развила, 7ре свеUа заGо шGо је Dила зDије-
на и сложна у на7орима за осGваривање је4инсGвеноU за4аGка.
Иако су у Gом смислу анUажовани омла4инци Dили из разних
ср7ских 7окрајина, међу њима се није осећала никаква суревњи-
восG или оGимање о вођсGво. Боривоје ЈевGић, 7исац и 7ри7а4ник
Uенерације мла4оDосанаца, о сGаву мла4их и о њиховом значају у
4оDа Dалканских раGова 7ише: 

„Живи национални 4ух омла4ине неће 4а Gр7и сре4њовековне
сGеUе, још мање 4а Dу4е равно4ушан 7рема 7олиGичким 4оUађаји-
ма који се врше” (Милојковић-Ђурић, 2007, сGр. 204).

ЕнGузијазам који је во4ио он4ашњу мла4еж у њеним социо7о-
лиGичким насGојањима инс7ирисао је мноUе 7исце чији су ра4о-
ви оDјављивани у разним лисGовима и часо7исима које су у Gом
7ерио4у уређивали исGакнуGи омла4инци. Неки о4 Gаквих ли-
сGова Dили су Национална !ор!а, Омла�ина, Ново коло, Ср�ска омла-
�ина и њима слични. Уз овакве 7уDликације су се, у 7ре4вечерје
великих раGних 4оUађања, национална свесG и Gежње јасно ис7о-
љиле и у чиGавом низу књижевних и умеGничких 4ела. Бројне
7есме, 7о7уG оних Вељка ПеGровића или Милана Ракића о Косо-
ву, величале су ро4ољуDиви 4ух. Драме 7о7уG Војновићеве Смр�
мајке Ју'овића 7униле су 7озоришне сале и осGављале снажан уGи-
сак на он4ашњу омла4ину, али и целоку7ну јавносG. Скерлић
смаGра 4а је у7раво Gај нови 4ух и во4ио мла4е љу4е у јесен 1912.
Uо4ине на Dојним 7ољима Пчиње, ЛаDа, ИDра, Вар4ара, U4е је из-
војевана слоDо4а наро4а у СGарој СрDији. О7исујући 4уховно рас-
7оложење у раGној 1912. Uо4ини, Милош Ви4аковић на сGраница-
ма Босанске виле износи како је најважнији за4аGак омла4ине
Dила о4лучна и ра4икална DорDа која се имала во4иGи за 4оDро-
DиG Dу4ућих нарашGаја: 

„Ми Dисмо Dили ужасно Dе4ни ка4а Dисмо 4о7усGили 4а наш на-
ционализам осGане реч или сиGни Dескорисни ра4. Делање са4а-
шњосGи намењено је срећи оних који ће 4оћи и 7рема којима GреDа
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имаGи несеDично осећање 4оDрих оGаца и зашGиGника” (Милојко-
вић-Ђурић, 2007: 201).

Омла4инци су свој кулGурно-7олиGички ра4 ис7ољавали кроз
најразличиGије оDлике 4еловања, умешно и 7ожрGвовано, онако
како је Gо својсGвено само енерUији мла4их. ОрUанизовали су се у
разне јавне или Gајне орUанизације. Осим је4не о4 7ознаGијих,
већ 7оменуGе Мла�е Босне, орUанизације сличне 7рема каракGеру
7осGављених циљева Dиле су и омла4ински клуD Наро�но ује�и-
њење, Gајно у4ружење Ср�скохрва�ска на�ре�на ор'анизација и 4ру-
Uи. НарочиGо важан сеUменG 4о7риноса омла4ине у сGварању
новоU кулGуролошкоU амDијенGа оUле4ао се кроз 7росвеGни ра4
формиране инGелекGуалне елиGе школоване на 7ресGижним
евро7ским универзиGеGима. Три најзначајнија кулGурна круUа
ка којима су 7ревасхо4но UравиGирали ср7ски сGу4енGи Dили су
сре4њоевро7ски (Берлин, Минхен, Беч, ПраU, ПешGа, Цирих),
француски (Париз) и руски (ПеGроUра4, Москва, Кијев, Харков,
О4еса) универзиGеGи (ТрUовчевић, 2003). Мла4и и 7олеGни ср7-
ски учиGељи, 4олазили су на 7росGор СGаре СрDије из разних ср7-
ских 7окрајина и месGа: БеоUра4а, НовоU Са4а, ПешGе, Сарајева.
Раније учиGеље 7осGе7ено су Gако 7оGискивали млађи, о4 којих
је већина Dила вас7иGана у 4уху и у скла4у са начелима 7оменуGе
Ује�ињене омла�ине ср�ске (Јовановић, 1937). Њихов 7росвеGни ра4
са мо4ерном насGавом и новим ср7ским уџDеницима, снажно и
орUанизовано 7о4ржан о4 сGране ср7ске вла4е, 4о4аGно су 7о-
с7ешили још о4раније чињене на7оре у смислу 7росвећивања
наро4а у СGарој СрDији и DорDи 7роGив 7окушаја њеUове 4енацио-
нализације. За4аGак ових 7реUалаца Dио је свакако 4алеко ком-
7лекснији о4 7ружања самоU оDразовања. Њихова 4елаGносG Gи-
цала се еманци7ације наро4а у свим 7равцима: 7олиGичком,
социјалном, економском, кулGурном, з4равсGвеном.

Омла4ина у јужним ср7ским крајевима је 7реко својих учиGе-
ља сGајала у Gесној вези са кулGурно-7росвеGним и националним
4рушGвима у Краљевини СрDији и 4руU4е U4е је ср7ска мла4еж
Dила акGивна. НарочиGе заслуUе је, на 7ример, у оDразовању 7и-
Gомаца из оDласGи СGаре СрDије имало DеоUра4ско Друш�во Све�и
Сава. Најважнији циљ Друш�ва, основаноU још 1886. Uо4ине, у7ра-
во се и о4носио на DриUу и зашGиGу ср7скоU наро4а у он4ашњем
Османском царсGву. Друш�во је развило широку акцију на овом
7о4ручју која је 7о4разумевала разноврсне акGивносGи чије се
уку7но 4еловање о4вијало у Gри 7равца: кулGурно-7росвеGни
ра4 на Gерену, из4авачка 4елаGносG и оснивање школских усGа-
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нова у БеоUра4у за школовање заUраничних ка4рова из омла4ине
7ореклом са ових 7росGора, а који су се након сGицаноU оDразо-
вања враћали наGраU и ра4или уUлавном на 7ословима учиGеља
или свешGеника. Кан4и4аGи су најчешће сGизали с 7ре7орукама
ср7ских конзула у евро7ској Турској или ср7ских националних
ра4ника с GамошњеU Gерена (Војво4ић, 1999).

У 7ерио4у 7ре4 ослоDођење 4рушGвене акGивносGи омла4ине
на 7росGору сâме СGаре СрDије вршиле су се кроз велики Dрој ос-
новних и сре4њих сGручних школа, а нарочиGо у Призренској Dо-
Uословији и ср7ским Uимназијама у Ско7љу, БиGољу и Пљевљи-
ма. Ов4е су у знаGно оGежанијим околносGима Dила формирана
разна омла4инска у4ружења. Тако је је4но о4 најсGаријих ов4а-
шњих ђачких 4рушGава Dила лиGерарна 4ружина ђака Призрен-
ске DоUословије Рас�ко, основана још 1888. Uо4ине. Уз њу су важ-
није Dиле и лиGерарна 4ружина Дојчин, основана у Мушкој
Uимназији у Ско7љу и Ср�ско коло основано у УчиGељској школи,
Gакође у Ско7љу, оDе 1900. Uо4ине. Го4ине 1906. у Призрену је ос-
новано и Омла�инско �руш�во Све�а Не�еља (Јовановић, 1937).

ПосеDно значајан, из више разлоUа, Dио је ра4 СоколскоU 7окре-
Gа. Он је осмишљен као је4инсGвен 7окреG, 7рвенсGвено за фи-
зичко, али и морално вас7иGање ср7ске и уо7шGе словенске
омла4ине, а који се на 7росGору СGаре СрDије у 7ерио4у 7ре4
ослоDођење зDоU своU каракGера врло о7резно развијао. С 7окре-
Gом су Dили у7ознаGи мноUи омла4инци с овоU 7росGора који су
се школовали у БеоUра4у и 4руUим већим месGима. МеђуGим, 4о
Мла4оGурскоU 7ревраGа 1908. Uо4ине за СоколсGво се мало шGа
моUло учиниGи, зDоU немилоср4ноU 7роUањања свакоU јавноU или
GајноU 7окреGа који је за циљ имао извођење физичких вежDи уз
исGицање националних оDележја. Тек се након 7оменуGоU 7ре-
враGа СоколсGво као наро4на орUанизација унеколико развило и
на овом 7росGору, 7рвенсGвено уз школе. Прво Соколско 4рушGво
основано је у Ско7љу 1909. Uо4ине. На 7о4ручју СGаре СрDије су
4рушGва најчешће називана „Душан Силни” (Не4ељковић, 2009)
ма4а се у јавносGи корисGио само назив „Силни” јер зDоU Gурских
власGи није Dило 7ожељно исGицаGи име нека4ашњеU ср7скоU
цара. Соколска о4ора Dила је о4 DелоU 7лаGна, са 7лавим 7ојасом
и црвеним фесом. Три Dоје Dиле су јасна алузија на ср7ску GроDој-
ку и национални и4енGиGеG. Након Ско7ља, Gоком 1909. Uо4ине
формиране су Соколске 4ружине и у Куманову и Гњилану, као и
у Призрену, U4е је 4рушGво сGајало у најGешњој вези са 7омену-
Gим омла4инским кулGурним 4рушGвом Све�а Не�еља. ДрушGва
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су се 7оGом оснивала 1910. Uо4ине у ПришGини и МиGровици, за-
Gим 1911. у ТеGову, а на4аље и 7о 4руUим месGима. О4 соколских
манифесGација је у 1909. Uо4ини најза7аженија Dила заје4нички
соколски излеG 4о манасGира Девич, 4ок је 7ризренско 4рушGво
учесGвовало и на соколском слеGу у ПраUу, јула 1912. Uо4ине (Јо-
вановић, 1937).

РаG који је изDио на јесен исGе Uо4ине Dио је о4 оUромноU знача-
ја у ср7ској DорDи за ослоDођење и 4аље ује4ињење. У њему ће се
осGвариGи националне Gежње ср7скоU наро4а и ис7униGи 4уUо
очекиване на4е мноUих Uенерација (Војво4ић, 1995). ИзDијањем
ПрвоU DалканскоU раGа ср7ска омла4ина се сGавила на рас7оло-
жење ОGаџDини на нај4ирекGнији начин разноврсним анUажова-
њем у 4ејсGвима ослоDо4илачке ср7ске војске. Међу мноUоDрој-
ним 4оDровољцима из ср7ских земаља и иносGрансGва Dио је
велики Dрој оних који су осGавили сGу4ије 7о 7ресGижним евро7-
ским универзиGеGским ценGрима и у униформи кренули 7уG
СGаре СрDије. У 7о4сећању на је4ан међу мношGвом свеGлих 7ри-
мера DезрезервноU 7ожрGвовања Gа4ашњеU нарашGаја инGелек-
Gуалне елиGе навешћемо мла4оU 4окGоран4а 7равних наука на
СорDони, резервноU 7оручника Милана По7овића, БеоUрађанина,
који је у 7очеGној Dици за ослоDођење Косова на Мер4ару 7ао као
7рва жрGва међу официрима ср7ске војске у Dалканским раGови-
ма (Боснић, 1913; СGанојевић, 2012).

На7ори омла4ине у смислу очувања уUроженоU националноU
и4енGиGеGа међу СрDима у још увек неослоDођеним крајевима
имали су велики замах, 7ри чему је 7о4изање свесGи о 7оGреDи
4рушGвене еманци7ације имало веома важну улоUу. СGоUа су се уз
ра4 на коначном ослоDођењу исGовремено вршиле и акGивносGи
на 7реусмерењу ср7ских оDласGи из учмалосGи архаичне Gурске
им7ерије ка савременом евро7ском 4рушGвеном и кулGурном
круUу уGицаја. Налазећи се у исGој равни са 7римарним с7ољно-
7олиGичким циљевима ср7ске 4и7ломаGије, омла4ина се у 4оDа
7ре4 ослоDођење СGаре СрDије у Dалканским раGовима на разне
начине сGављала на рас7олаUање националној акцији. Важно је
7риGом исGаћи 4а је о4нос омла4инскоU 7околења 7рема кулGу-
рама развијенијих евро7ских наро4а у 7рвом ре4у Dио условљен
њеUовим о4носом 7рема исGоријској су4Dини со7сGвеноU наро4а.
У сусреGима и 4о4ирима са мо4ерном кулGуром која је 7о4сGица-
ла ср7ске сGваралачке им7улсе 7ажљиво се вршило 7реузимање
оноUа шGо је Dило у искључивој саUласносGи са унуGрашњим кре-
Gањима националноU 4уховноU живоGа (ВулеGић, 2006).
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Заје4ничком акцијом Dалканских савезника у Првом Dалкан-
ском раGу коначно су ослоDођене GериGорије које су вековима
уназа4 Dиле 7о4 оку7ацијом ОсманскоU царсGва, 4ок су након
ДруUоU ус7осGављене и Uранице међу Dалканским 4ржавама. Те-
жње ср7ске омла4ине на4аље нису осGале омеђене искључиво у
националним оквирима. Оне су сGајале на исGој линији с циље-
вима с7ољне 7олиGике Краљевине СрDије која се несеDично (и,
како је време 7оказало, 7осве GраUично) сGавила у незахвалну
улоUу ПијемонGа у 7лемениGом 4елу ослоDођења и осGалих јуж-
нословенских наро4а, 4о коUа је коначно 4ошло у Првом свеG-
ском раGу. КраGко мирно4о7ско време између великих и исцр-
7љујућих раGова Gек је унеколико омоUућило 4аље увођење
7реко 7оGреDних кулGурних Gековина на ослоDођеном 7росGору
СGаре СрDије, 4ок се нешGо шире с7ровођен 7роцес у Gом смислу
7очео о4вијаGи Gек након ВеликоU раGа. Иако је у новоус7осGа-
вљеном јуUословенском 7ројекGу 7росGор СGаре СрDије изUуDио
на ранијем значају, имајући за резулGаG фаGалне 7осле4ице 7о
ср7ске 4ржавне и националне инGересе у 7оGоњем 7ерио4у, раз-
вијена је мрежа вас7иGно-оDразовних и 4руUих 7росвеGних, кул-
Gурних и а4минисGраGивних инсGиGуција, DиGних за 4аљи развој
ове оDласGи. КулGурном на7реGку су 4о7риносила и основана
међунаро4на 4рушGва, 7реко којих је вршен 4ирекGан конGакG са
важним иносGраним кулGурним ценGрима.3
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SUMMARY YOUTH ASPIRATIONS FOR INTEGRATION OF OLD SERBIA INTO INFLUENTIAL 
SOCIAL AND CULTURAL CIRCLES OF EUROPE BEFORE THE BALKAN WARS

This paper deals with the engagement of Serbian youth in social
change placed in the context of critical historical events related to
time before liberation of the area of Old Serbia in the Balkan Wars.
Based on the testimony of some contemporaries and selected histori-
ographical literature, article presents an analysis of the youth
activities of the late 19th and especially at the beginning of the 20th
century, which indicates its distinct and specific contribution to the
cultural emancipation. A characteristic of the new era, with the idea
of   national liberation, it's a growing openness to European culture.
In such a way, the primary military and political objective which is
engaged Serbian youth naturally found in the same plane with the
efforts of the Serbian government, an important task related and
redirect these areas from lethargy of the archaic Ottoman Empire to
modern European social and cultural sphere of influence. The ulti-
mate self-sacrificing youth, guided by the most sincere convictions,
was the element that is the fulfillment of the various activities of this
national mission given particular impulse.

KEY WORDS: youth, social changes, Old Serbia, Balkan Wars, Europe, integration.


