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Сажетак
У ра ду се ана ли зи ра ју на по ри пр ва ка Ра ди кал не стран ке Ми-

ло ва на Ми ло ва но ви ћа да ус по ста ви Бал кан ски са вез у ко ме би Ср-
би ја и Бу гар ска чи ни ле глав ну осо ви ну. 

Глав ни раз лог за ства ра ње Бал кан ског са ве за би ла је по тре ба 
ује ди ње ња срп ских и бу гар ских вој них ка па ци те та ра ди осло бо-
ђе ња срп ског и дру гих бал кан ских на ро да и те ри то ри ја од тур ске 
вла да ви не.

Иако вр стан ди пло ма та, Ми ло ван Ми ло ва но вић ни ма ло ла-
ко ни је сти гао до свог ци ља јер су му на том пу ту ста ја ле мно ге 
пре пре ке, по чев од бу гар ских, али и срп ских сум њи у ис прав ност 
и свр сис ход ност ње го вих на ме ра, па све до су прот них ин те ре са 
ве ли ких си ла, пре све га Аустро-Угар ске, Тур ске, а за ду го и Ру си је. 
Био је због то га чак и осу ђи ван на смрт од срп ских ул тра-на ци о-
на ли стич ких кру го ва, а по др шку за сво је пла но ве ни је на ла зио ни 
у сво јој стран ци. Тек по став ши пре ми јер срп ске вла де у ју ну 1911. 
Ми ло ва но вић је нај зад био у ста њу да ре а ли зу је сво је ци ље ве уз 
по моћ Ру си је. По ве зи ва њем са Бу гар ском ство рен је са вез ко ји ће 
би ти мо ћан ме ха ни зам сла ма ња Тур ске у рат ном су ко бу 1912. го-
ди не, те се сто га мо же ре ћи да је Ми ло ва но ви ћев ду го го ди шњи 
по ли тич ки ан га жман на том пла ну био је дан од кључ них фак то ра 
успе ха Ср би је у Пр вом бал кан ском ра ту.
Кључ не ре чи: Ми ло ван Ми ло ва но вић, Бал кан ски са вез, Бу гар ска, Ру си-

ја, Аустро-Угар ска, Ни ко ла Па шић, Дра гу тин Ди ми три је-
вић Апис

Да нас пот пу но за бо ра вље ни ве ли ки срп ски др жав ник, ра-
ди кал ски пр вак и ван се риј ски ди пло ма та Ми ло ван Ми ло ва но вић 
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ро ђен је у Бе о гра ду 1863. го ди не у углед ној гра ђан ској по ро ди ци. 
Учи нио је мно го то га ко ри сног по свој на род и др жа ву, али са мо 
већ то што је прак тич но ре а ли зо вао ско ро не мо гу ћи по ду хват ства-
ра ња Бал кан ског са ве за ко ји је Ср би ји до нео зна чај на те ри то ри-
јал на про ши ре ња у Бал кан ским ра то ви ма и сло бо ду ве ли ком бро ју 
при пад ни ка срп ског и дру гих на ро да, за слу жу је да ње го во де ло бу-
де из у ча ва но, а име трај но упам ће но.

Сту ди рао је пра ва у Па ри зу где је и док то ри рао 1888. на Сор-
бо ни, са бри љант ном док тор ском те зом из обла сти ме ђу на род них 
од но са и ме ђу на род ног пра ва („Га рант ни уго во ри у 19. ве ку“), ко ја 
је на гра ђе на злат ном ме да љом.

Те исте го ди не се вра тио у Ср би ју где је са 25 го ди на по-
стао про фе сор др жав ног пра ва и ен ци кло пе ди је на Ве ли кој шко ли, 
а име но ван је и за се кре та ра Устав ног од бо ра. По сло вич но вре дан, 
дао је ве ли ки до при нос у пра вље њу Уста ва и пра те ћих за ко на то-
ком те, 1888. го ди не.

Као чо век ко ји се то ком сту ди ја у Па ри зу, за хва љу ју ћи свом 
по ре клу и оче вим а ка сни је и лич ним ве за ма, не са мо кре тао у 
нај ви шим кру го ви ма, не го у њи ма и сјај но сна шао и по ли тич ки 
по твр дио, Ми ло ван Ми ло ва но вић је по ку шао и да по по врат ку у 
Бе о град, у срп ском по ли тич ком жи во ту на мет не свој „фран цу ски“ 
по ли тич ки стил. 

Али, Ср би ја још ни је би ла спрем на ни за тај стил, па ни за 
ње га. Ме ђу тим, Ми ло ван Ми ло ва но вић је био спре ман за Ср би ју. 
Упу стио се у по ли тич ки жи вот на о ру жан та лен том и иде ја ма, во-
ђен на ме ром да успе, ако не на „фран цу ски“, он да на „бал кан ски“ 
на чин. При шао је Ра ди кал ској стран ци и му ње ви то до спео у ње не 
вр хо ве. Ње го во уме ће ком про ми са пре то че но је у но ви, све до ми-
нант ни ји стил ове из ра зи то по пу ли стич ке и до ју че ре во лу ци о нар-
не пар ти је.

Ма што ви тост, ра фи ни ра ност и ин си сти ра ње на те мељ-
ном спро во ђе њу би ло тај них би ло јав них по ли тич ких до го во ра и 
пла но ва у жи вот, као ка рак те ри сти ке по ли тич ког сти ла Ми ло ва-
на Ми ло ва но ви ћа, ни су му омо гу ћа ва ли да у Ср би ји то га вре ме на 
до би је ве ли ки по ли тич ки про стор ни ти да има ве ли ки број са рад-
ни ка исто вр сних по гле да и ква ли те та. За то је он сву сво ју ка ри је ру 
од и грао на ва жној, али ка мер ној по ли тич кој сце ни и у за чу ђу ју ће 
уском кру гу љу ди, ма ка ко не ки од њих би ли зна чај ни.

Оста ће тај на ка ко је и за што био не у ни штив у по ли ти ци. 
Скло ни смо да би тан раз лог за то ви ди мо не са мо у сти ца ју окол-
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но сти, не го и у ње го вој осо бе ној при ро ди и не спор ном по ли тич ком 
та лен ту.

Уоп ште узев, ње го ви ме то ди по ли тич ког де ла ња су да ле-
ко ви ше би ли за ди пло мат ски не го за уну тра шње по ли тич ки ми-
ље те је Ми ло ван Ми ло ва но вић учи нио пра ви по тез ка да је нај пре 
пре шао у Ми ни стар ство спољ них по сло ва, 1891. го ди не, а по том, 
1894. го ди не и де фи ни тив но окре нуо ле ђа уну тра шњој по ли ти ци и 
сав се по све тио спољ ној по ли ти ци.

Иако „не у ни штив“, ни Ми ло ван Ми ло ва но вић ни је био не-
ра њив. От пу штан је из др жав не слу жбе ви ше пу та, ре ци мо 1892. 
по до ла ску ли бе ра ла на власт и због од бра не А. Ста но је ви ћа у та-
ко зва ној Че бин че вој афе ри, али се увек бр зо вра ћао у њу и увек на 
ви ше ме сто. Био је по сла ник то ком 1893. го ди не, ми ни стар прав де 
од 1896 до 1897. го ди не. Во дио је не у стра ши во али ве о ма ци ви ли-
зо ва но же сто ку кам па њу про тив кра ље вог ауто ри та ри зма и због 
то га 1899. го ди не, по сле Ивањ дан ског атен та та, од Пре ког су да био 
осу ђен у од су ству на две го ди не за тво ра. По сле кра ље ве же нид-
бе 1900. го ди не по ми ло ван је и ре ха би ли то ван, по стао по сла ник 
у Бу ку ре шту, а по том и ми ни стар на род не при вре де у ка би не ти ма 
Алек се Јо ва но ви ћа и Ми ха и ла Ву ји ћа од 1901. до 1902. го ди не. По-
чет ком ма ја 1903. по ста је по сла ник у Ри му, а 1908. ми ни стар спољ-
них по сло ва. На том по ло жа ју оста је до смр ти, чак и ка да је 1911. 
фор ми рао свој ка би нет. 

Сво је те о риј ске по гле де на спољ ну по ли ти ку из ло жио је у 
ра до ви ма ко ји су од 1894. до 1898. об ја вљи ва ни у пре сти жном ча-
со пи су „Де ло“ на чи јим стра ни ца ма је об ја вљи ва ла ели та мла ђе 
срп ске ин те ли ген ци је, ма хом из ре до ва Ра ди кал не стран ке. 

На ро чи то ве ли ки ути цај на кре и ра ње ми шље ња не са мо јав-
ног мње ња већ и др жав ног вр ха о за да ци ма спољ не по ли ти ке Ср-
би је има ла је ње го ва рас пра ва „На ша спољ на по ли ти ка“.

Он из не на ђу је та да шњу јав ност, па и са ме ра ди ка ле као гор-
љи ве ро до љу бе ти ме што на пр во ме сто ста вља за да так „очу ва ња 
др жав не не за ви сно сти“, а тек на дру го „из вр ше ње срп ске на ци о-
нал не ми сли осло бо ђе ња и ује ди ње ња це лог Срп ства“1). Сва ка сум-
ња у Ми ло ва но ви ће ву де фан зив ност у по гле ду оства ри ва ња ве ков-
ног на ци о нал ног ци ља - осло бо ђе ња и ује ди ње ња срп ског на ро да 
- је нео сно ва на. Овај ре до след је био не са мо на уч но за сно ван, не го 
и по ли тич ки ло ги чан у вре ме све ве ћих при ти са ка на Ср би ју.

Он већ у том тек сту, а и ка сни је и пе ром и де лом, по ка зу је да 
је „срећ но или не срећ но ре ше ње то га пи та ња за Ср би ју исто што 

1)  Пре ма: Д. Ђор ђе вић, Ми ло ван Ми ло ва но вић, Бе о град, 1962, стр. 36.
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и пи та ње оп стан ка“.2) Но, оно је сте и „спољ на ну жност“ за то што 
Срп ство ко је жи ви и ван гра ни ца Ср би је че ка на тај чин, а он за ви-
си од ино стра ног фак то ра и уме ћа оп хо ђе ња Ср би је са њим ви ше 
не го од ње не си ле, јер на две ца ре ви не где жи ве Ср би ни ко не мо же 
ла ко уда ри ти, а са ма Ср би ја ни ка ко. 

Тре ћа ца ре ви на, Ру си ја, има ла је, по Ми ло ва ну Ми ло ва но ви-
ћу, сре ћом по Ср би ју са мо ин те рес што ве ће по ли тич ке до ми на ци је 
на Бал ка ну, док су и Аустро-Угар ска и Тур ска те жи ле и те ри то ри-
јал ном по сре до ва њу ре а ли за ци је сво јих ин те ре са.

Оце нив ши спољ но по ли тич ке пла но ве и ин те ре се све три, 
уско ро уми ру ће ца ре ви не, у по је ди ним њи хо вим де ло ви ма као ре-
ал не а у по је ди ним као не ре ал не, Ми ло ван Ми ло ва но вић је тра гао 
не са мо за по ду дар но шћу ин те ре са Ср би је са не ком од њих већ и за 
ре ал ном мо гућ но шћу оства ри ва ња тих ин те ре са. 

Нај ком па ти бил ни ји спољ но-по ли тич ки ин те рес не ке ве ли ке 
си ле ин те ре си ма Ср би је је без сум ње био ин те рес Ру си је да се на 
Бал ка ну фор ми ра ви ше ан ти а у стро у гар ски и ан ти тур ски ори јен ти-
са них др жа ва ко је би би ле до вољ но сло жне да уз по др шку Ру си је 
по сте пе но али са свим по тру ути цај Аустро-Угар ске и Тур ске на 
стра те шка зби ва ња у Ју го и сточ ној Евро пи.

При ре ша ва њу про бле ма ка ко прак тич но по сти ћи тај склад 
и нај зад оства ри ти свој циљ, до ла зи до из ра жа ја Ми ло ва но ви ћев 
по ли тич ки vir tu. Уме сто до та да шњег ско ро јед но ве ков ног упор ног 
на сто ја ња да Ру си ја спољ но-по ли тич ки по др жи Ср би ју као на ци о-
нал но по себ ну и ме ђу на род но не за ви сну др жав ну тво ре ви ну, он је 
це лу ствар окре нуо са гла ве на но ге те зом да Ср би ја на про сто тре-
ба да угра ди „се бе, сво је на пре до ва ње, сво ју на ци о нал ну ми си ју у 
про грам ру ске по ли ти ке“3) , та ко да кад год Ру си ја спро во ди свој 
про грам, ус тва ри увек спро во ди и срп ски.

Да би се то по сти гло, Ср би ја мо ра „да се учи ни нео п ход ном 
за Ру си ју, да утвр ди ка ко се ин те ре си ње зи ни и ци ље ви по кла па ју 
у све му с ру ским ци ље ви ма у Ис точ ном пи та њу“ 4).

Ова кав при ступ на чи ну ма те ри ја ли за ци је спољ но по ли тич-
ких ци ље ва Ср би је, ко ји су Ми ло ва но ви ће ви про тив ни ци на зва ли 
„стра те ги јом ку ка ви чи јег ја је та“, ни ти је био не по штен пре ма Ру-
си ји, јер је у крај њем во дио оства ри ва њу и ру ских ци ље ва, ни ти 
је био не ре а лан, већ је на про сто пред ста вљао је дан вр ло раз ли чит 

2)  Исто, стр. 37.

3)  Исто, стр. 37.

4)  Исто
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при лаз у од но су на до та да шње при сту па ње не са мо глав ном спољ-
но по ли тич ком за дат ку Ср би је, већ и Ис точ ном пи та њу у це ли ни. 

У при лог Ми ло ва но ви ће вих по сту па ка и на ме ра ишло је ви-
ше зна чај них до га ђа ја, у пр вом ре ду скла па ње ру ско-фран цу ског 
са ве за.

Увек ру ко во ђен Ма ки ја ве ли је вим уче њем ко ме се јав но и 
искре но ди вио, Ми ло ва но вић је Ру си ју ви део као „мост на кру жном 
пу ту“. Пре ко Ру си је тре ба по сти ћи по во љан и си гу ран спо разyм са 
ње ним бал кан ским ми ље ни ком Бу гар ском (уме сто да се гу би вре-
ме у по ку ша ји ма да се Бу гар ска опањ ка и по ти сне из рyског ср ца), 
а по том пре ко истог, ру ског мо ста тре ба сти ћи до фран цу ског по ве-
ре ња. Фран цу ска по др шка је уства ри би ла Ми ло ва но ви ћев глав ни 
„спо ред ни“ циљ, а њу ће Ср би ја лак ше за до би ти кад по ка же Фран-
цу ској да има по др шку Ру си је и ста би лан од нос са дру гим бал кан-
ским др жа ва ма. У овом слу ча ју Ми ло ва но ви ће ва ком би на то ри ка 
се ис ка за ла не са мо као ре а ли стич на не го и као про ро чан ска и пло-
до но сна на ду жи рок, бар до кра ја Пр вог свет ског ра та. 

Но, на пу ту тим пла но ви ма ста ја ле су и Тур ска и Аустро-
Угар ска.

Су прот но бор бе ном ста ву ве ћи не срп ских по ли ти ча ра, па и 
соп стве ном мла да лач ком, Ми ло ван Ми ло ва но вић ће вре ме ном све 
ви ше би ти за од ла га ње су ко ба с њи ма, опет пре ма јед ном пре и на-
че ном прин ци пу - „што ка сни је то бо ље“.

Про це њу ју ћи са свим ре ал но да Ср би ји тре ба вре ме на да сво-
је пла но ве оја ча ња са рад ње са Ру си јом и Фран цу ском спро ве де у 
де ло, Ми ло ван Ми ло ва но вић је тра жио на чин да до би је у вре ме ну, 
осе ћа ју ћи да је Аустро-Угар ској прст на оки да чу и да је све не стр-
пљи ви ја да га по ву че и ти ме за поч не „Drаng nach Osten“. След бе-
ник те о ри је ин те ре са као глав ног чи ни о ца по ли ти ке, Ми ло ва но вић 
је сма трао да Аустро-Угар ска не ће од у ста ти од на па да на Ср би ју, 
не из раз ло га што „мр зи Ср би ју“, ка ко су го во ри ли они ко ји су за-
о штра ва ли и она ко за о штре ну ре ла ци ју са цр но-жу том им пе ри јом, 
већ за то што је на то на го не ње ни ин те ре си. Ин те ре си се, до ду ше, 
мо гу и ме ња ти, али не увек већ са мо кад би ва ју по ти сну ти ве ћим, 
а та кве Ми ло ван Ми ло ва но вић ни је ви део на бал кан ском по ли тич-
ком хо ри зон ту. Но, он је знао и не што дру го - да у по ли ти ци ни ма-
ло ла ко ни је тач но про це ни ти шта је то свој ин те рес, и да је још 
те же про це ни ти тре ну так ка да га тре ба ре а ли зо ва ти. 

За то је ње го ва стра те ги ја од но са Ср би је пре ма Аустро-Угар-
ској би ла стра те ги ја од ла га ња ра та пу тем уљуљ ки ва ња Аустро-
Угар ске - да ва њем сит них усту па ка и сер вил но шћу ко ји су код 
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ње тре ба ли да иза зо ву илу зи ју о срп ском при хва та њу до ми на ци је 
Аустро-Угар ске над Ср би јом или бар уве ре ње да се ства ри кре ћу 
у том прав цу. Зна ју ћи да за Ср би ју ра ди вре ме у до бу ко је ка рак те-
ри ше све ве ћи за мах осло бо ди лач ких ак тив но сти на Бал ка ну, ко је 
су би ле и ја сни знак сла бље ња им пе ри јал не мо ћи не са мо Тур ске 
већ и Аустро-Угар ске, Ми ло ван Ми ло ва но вић је по узо ру на Ми-
ло ша Обре но ви ћа ку по вао то вре ме, чак ни не скри ва ју ћи ни сво је 
на ме ре ни сво је ме то де: „Ср би ја мо ра углав ном она ко ра ди ти ка ко 
је Ми лош ра дио пре ма Тур ци ма: не са мо чу ва ти сво ју ко рект ност у 
ре дов ним од но си ма не го и за до во ља ва ти су је ту и успа вљи ва ти не-
по вер љи вост аустриј ску ма ни фе сто ва њем по што ва ња и по пу стљи-
во шћу у сит ним услу га ма, где ни су бит ни ин те ре си, не го про ла зни 
по ли тич ки и еко ном ски у пи та њу“5). 

Схва тив ши да Аустро-Угар ска не са мо што же ли већ и да 
мо же да бу де мо де ра тор свих су ко ба на Бал ка ну, Ми ло ван Ми ло ва-
но вић је раз ми шљао и о са рад њи са Бе чом. На ту иде ју га је упу-
ћи ва ла чи ње ни ца вр ло по ре ме ће них од но са Ср би је са Бу гар ском, 
а на ро чи то низ прет ход них, и сво јих и ту ђих не у спе лих по ку ша ја 
скла па ња са ве за са њом.

 Ми ло ван Ми ло ва но вић ни је спа дао у по ли ти ча ре ко ји из би-
ло ко је, па и нај го ре си ту а ци је не би из вла чи ли не ку ко рист по др-
жа ву. Све стан да Ср би ја мо же би ти ла ко по ра же на уко ли ко се удру-
же Аустро-Угар ска и Бу гар ска, Ми ло ван Ми ло ва но вић је чак био 
спре ман и на то да се Ср би ја под при ти ском Аустро-Угар ске од рек-
не не за ви сно сти али уз це ну из ла ска та кве за ви сне др жа ве Ср би је 
на мо ре до би ја њем Со лу на. Ње гов ра чун је био мо жда скан да ло зан 
са ста но ви шта ста ре гар де срп ских па три о та, али да је спро ве ден, 
Аустро-Угар ска би сва ка ко има ла ин те ре са да јед ну сво ју са те лит-
ску др жа ву ка ква би по ста ла Ср би ја, про ши ри и на Југ, јер би ти ме 
ши ри ла и сво ју ин те ре сну зо ну.

Што се Бу гар ске ти че био је спре ман да с њом уђе у Ско пље, 
„па шта ко узме“ сход но рат ној сре ћи на ра чун Тур ске. 

Све у све му, Ми ло ва на Ми ло ва но ви ћа ни шта ни је мо гло из-
не на ди ти, а он је сво јим пла но ви ма и ак ци ја ма из не на ђи вао мно ге. 

Као пр ви срп ски ђак но ве, по ли тич ком ем пи ри зму све бли же 
европ ске шко ле, увек је раз ра ђи вао све ва ри јан те на са свим ре ал-
ним прет по став ка ма.

Ни је код ње га би ло ни љу ба ви ни мр жње ко је су на во ди ле 
мно ге срп ске др жав ни ке или да пре це не „љу бав Ру си је“, или да 

5)  Пре ма: Д. Ђор ђе вић, нав. де ло, стр. 38.



Драган Симеуновић Милован Миловановић - човек који је  створио...

227

пре бр зо од у ста ју од са ве за са „мр ским Бу га ри ма“ или „ср бо фоб-
ним Гер ма ни ма“.

Он је хлад но ре зо ну ју ћи об ли ко вао иде ју во ди љу сво је „ин-
те ре сне по ли ти ке“: „Др жа ве се као и љу ди удру жу ју искре но са мо 
на два осно ва: пр во по осно ву пре по зна тог за јед нич ког ин те ре са и 
дру го хе ге мо ми за ци јом услед опа сно сти од за јед нич ког не при ја те-
ља, да кле, опет по осно ву ин те ре са“. То што та удру жи ва ња ни су 
ве чи та ни је бри ну ло Ми ло ва на Ми ло ва но ви ћа. Пр во, го во рио је, 
не ма веч них љу ба ви сем у ро ма ни ма, а дру го, ва жно је да по ли тич-
ки са вез тра је док се не ре а ли зу је ин те рес. На кон то га, он и она ко 
по ста је бе сми слен и по ста је не кад ле па, а не кад и оп те ре ћу ју ћа 
тра ди ци ја и ни шта ви ше. Та кви са ве зи су он да де ко ра тив ни, а са-
мим тим што ако бар јед на стра на не ма ин те ре са они и ни су пра ви 
са вез, као та кви мо гу би ти и опа сни као вид са мо за ва ра ва ња. 

Има ли не ко ин те ре са да нам бу де при ја тељ? - би ло је глав но 
Ми ло ва но ви ће во пи та ње, - „јер ако не ма, он да нам он и ни је и не 
мо же би ти по ли тич ки при ја тељ“. 

Раз у ме се да су срп ским ди пло ма та ма ста рог ко ва и уоп ште 
„по ли тич ким ро ман ти ча ри ма“ ово ли ки праг ма ти зам и из ра зи та 
Ми ло ва но ви ће ва ути ли тар ност би ли трн у оку. 

Но, он је знао да ниг де као у по ли ти ци ни шта бо ље не успе ва 
од успе ха.

Пе њу ћи се „ка вр ху спољ но по ли тич ке пи ра ми де“ др жа ве Ср-
би је Ми ло ван Ми ло ва но вић је сва ку ак тив ност ко ја ни је до но си ла 
бар ка кав-та кав ре зул тат про гла ша вао не са мо ар че њем вре ме на 
већ и по ли тич ком ште том: „Ср би ја не мо же во ди ти свет, Ср би ја не 
мо же на ре ђи ва ти ни ком, али Ср би ја мо же и мо ра има ти опи пљи ве 
ко ри сти од сво је по ли ти ке ина че не ма раз ло га да по сто ји као са мо-
стал на др жа ва.“

Гра ђа ни мо гу сво је по себ не ин те ре се за до во ља ва ти у ма ко-
јој до вољ но ци ви ли зо ва ној зе мљи. Оно што се не мо же за до во љи-
ти без има ња др жа ве је сте по се бан ин те рес на ци је. Бу ду ћи да је 
нај ве ћи део Срп ства (ка ко је во лео Ми ло ван Ми ло ва но вић да на-
зи ва срп ски на род) још увек не сло бо дан, и то нпр. у Ста рој Ср би ји 
до гра ни ца фи зич ке угро же но сти, за да так Ср би је као др жа ве не 
мо же би ти дру го до да осло бо ђе њем сво га на ро да оправ да сво је 
по сто ја ње.

То је срп ски др жав ни ин те рес, и Ср би ја га има сле ди ти и 
оствaривати ка ко мо же, не би ра ју ћи сред ства. Лук суз из бо ра сред-
ста ва има ју, као и сва ки дру ги лук суз, са мо бо га ти и ве ли ки, а Ср-
би ја то за це ло ни је би ла.
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Ко из по зи ци је сла би јег хо ће са мо мо рал но да се бо ри би-
ће роб, за кљу чу је Ми ло ван Ми ло ва но вић. До след но исто ри ци зму, 
ко ји је та да, иако оспо ра ван у Ср би ји био вр ло до ми нан тан пра вац 
на уч ног ми шље ња у Евро пи, за сно ван из ме ђу оста лог и на да ва њу 
по доб ног исто риј ског при ме ра као глав не или по моћ не ар гу мен та-
ци је у до ка зи ва њу ис прав но сти хи по те за, он на во ди та кве при ме ре 
у ко рист по твр де сво јих те за, али ин тер пре ти ра ју ћи их на осо бит 
на чин.Обр ти у јав ном ми шље њу ко ји су иза зи ва ни ње го вим тек-
сто ви ма и го во ри ма на го ни ли су чак и укуп ну зва нич ну по ли ти ку 
Ср би је на је дан но ви пра вац. За то је ну жно по за ба ви ти се бар не-
ки ма од њих. Ре ци мо, јед но та кво ње го во раз ми шља ње би се мо гло 
украт ко са же ти у став: да ли је мо рал но по сту пи ти по пут ма лих, 
по пут Да ви да или Оди се ја, те џи ну скри ве ном праћ ком из би ти око 
и то је ди но? 

Ми ло ва но ви ћев од го вор гла си - уко ли ко је мо ра ње из ин-
те ре са лич не за шти те или раз ло га ко лек тив не си гур но сти он да је 
сва ки по сту пак та кве вр сте мо ра лан. Та ко се ко нач но и мо рал спа ја 
са ин те ре сом у це ли ни, а све оста ло је ин те рес су бјек тив ног ка рак-
те ра. То што су нам Да вид или Оди сеј сим па тич ни не зна чи ни шта, 
уоста лом ни су ли за све Го ли ја то ве и Ки кло по ве ро ђа ке и при ја те-
ље, уоп ште за све оне ко ји су са њи ма има ли исто вр сни ин те рес, 
за пра во Го ли јат и Ки клоп би ли жр тве. 

Ре ла ти ви зам мо рал но сти де ла ња у по ли ти ци Ми ло ва но ви ћу 
је, као што се да ви де ти из ње го ве по ли тич ке би о гра фи је, би ло не 
са мо не што што је са ста но ви шта те о ри је „при род на ствар“, већ 
и ње му са мом вр ло бли ско. По ста вив ши се та ко у слу жби на ро да 
и др жа ве до нео им је, ру ку на ср це, мно го ко ри сти, но да је ко-
јим не срећ ним слу ча јем био про тив њих, за ве ро ва ти је да би им 
на нео исто то ли ко зла. То је, уоста лом, би ло оно што је бу ди ло 
и код ње го вим пар тиј ских са бо ра ца не пре кид не сум ње у ње га и 
ње гов па три о ти зам. Ме ђу тим, ње го ви спи си и по ступ ци по твр ђу-
ју са свим су прот но - да је био ве ли ки и ис кре ни срп ски ро до љуб, 
ма да не ис крен на мно гим дру гим по ли тич ким пла но ви ма.Ре ци мо, 
био је не ис крен у свом ју го сло вен ству ко ме је при ла зио ис кљу чи во 
са ста но ви шта тре нут не упо треб не вред но сти „по срп ско до бро“. 

И кад је био про тив су ко ба из ме ђу Ср ба у Хр ва та, он је то чи-
нио за то што од то га Ср би не ма ју ко ри сти, а кад је био за њи хо ву 
сло гу он да је то би ло због ко ри сти а не због „брат ских осе ћа ња“. 
Ње го во де ло „Ср би и Хр ва ти“ на пи са но 1895. го ди не оди ше ре ал-
по ли тич ким ми шље њем . Да би се Ср би и Хр ва ти ује ди ни ли мо ра 
се пр во рас па сти Аустро-Угар ска, кон ста ту је Ми ло ван Ми ло ва но-
вић, али од мах и пи та - мо же ли то по сти ћи Ср би ја? И за што баш 
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Ср би ја? За што Хр ва ти не по диг ну уста нак? Ако то ни је ре ал но, 
а ни је, за што би би ло ре ал но да ма ла Ср би ја за ра ти са ве ли ком 
Аустро-Угар ском и ра ди че га? Ко ји је ту ствар но њен ин те рес? Ка-
кав је уоп ште мо гу ћи до би так и за Ср бе и за Хр ва те, од тог „на-
зо ви ује ди ње ња“, хлад но ра чу на Ми ло ван Ми ло ва но вић. Ли шен 
по ли тич ких емо ци ја, пи та и то - ка ко се мо же пот пу но ује ди ни ти 
оно што ни је исто, а ако не што ни је пот пу но сје ди ње но он да је ла-
ба во, те се на ме ће пи та ње до кле то уоп ште мо же тра ја ти. Из то га 
сле ди опет ра чу ни ца - ис пла ти ли се он да пра ви ти по це ну ра та са 
Аустро-Угар ском не што што не ма трај ну вред ност? 

Ова и дру га Ми ло ва но ви ће ва раз ми шља ња ко ја су у дру ги-
ма ви ше га си ла во љу за ује ди ње њем не го што су је под сти ца ла, са 
пра вом су од при ста ли ца ју го сло вен ства до жи вље на као као де-
струк тив на по ту иде ју, па чак и опа сна. 

Ипак, Ми ло ван Ми ло ва но вић ни је био про тив Хр ва та као 
на ро да. Сма трао је да Ср би и Хр ва ти тре ба да ин тен зив но те же 
ду хов но-кул тур ном збли же њу јер је оно ре ал но мо гу ће, ни ко га од 
ве ли ких не по вре ђу је, не ко шта ни шта и не мо же да ро ди су коб из-
ме ђу та два на ро да већ са мо да их при бли жи. Као тре звен и ис ку-
сан по ли ти чар Ми ло ва но вић је знао да све док је не што за јед нич ко 
што је ду хов не при ро де, ту ма ње-ви ше не ма пра вих про бле ма, а 
“ра та ни кад„, и да сва ки ве ли ки про блем увек на ста је тек у усло ви-
ма ма те ри јал ног за јед ни штва.

Ми ло ван Ми ло ва но вић не са мо да ни је био „ју го сло вен“, већ 
ни је био ни сло ве но фил, па ни ру со фил ма да му све то при пи су ју 
не ки исто ри ча ри. На про тив, пре ма иде ји сло вен ства био је и та да 
и ка сни је ин тим но крај ње хла дан, увек је ди но ствар но за ин те ре со-
ван за осло бо ђе ње и ује ди ње ње Ср ба у јед ну срп ску др жа ву.

Ње гов од нос пре ма Ру си ји био је ви ше не го ра ци о на лан, чак 
по вре ме но и ма ки ја ве ли стич ки.

До ду ше, он ће од мах по за по сле њу у Ми ни стар ству спољ них 
по сло ва Ср би је, па уоп ште и трај но ви де ти Ру си ју као јед ног од 
увек мо гу ћих бра ни ла ца Ср би је, али без ика квих емо ци ја, увек по-
ла зе ћи од чи ње ни це да Ру си ја има ин те рес да на Бал ка ну по др жа ва 
Бу гар ску стал но, а Ср би ју са мо по вре ме но. 

Уоп ште, Ми ло ван Ми ло ва но вић је у цен тар сво је по ли тич ке 
док три не увек ста вљао ка те го ри ју ин те ре са, сма тра ју ћи га глав ним 
по кре та чем по ли тич ке ак ци је и по је дин ца и др жа ве, док је емо ци ју 
у по ли ти ци сма трао су ви шном, па и штет ном, те се је и сам по на-
шао у скла ду са та квим сво јим по ли тич ким на че ли ма.
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За ње га пут до ру ског ср ца во ди пре ко са ве за с Бу гар ском и 
он се при том не же ли да так ми чи са Бу гар ском око пр вог ме ста код 
Ру са што су, ина че ма хом без у спе шно по ку ша ва ли број ни срп ски 
по ли ти ча ри и пре и по сле ње га, и што им је он, а на ро чи то Јо ва ну 
Ри сти ћу, и за ме рао. Схва тив ши да Ру си објек тив но има ју нај ве ћи 
ин те рес да по др жа ва ју Бу гар ску и да се то не мо же про ме ни ти пу-
ком во љом Ср би је, пи тао је мир но уси ја не срп ске ру со фи ле: „Зар 
је ло ше би ти на дру гом ме сту код Ру са, на ро чи то ако вас при том 
не по др жа ва ни јед на дру га ве ли ка си ла?“6) Исти ни за во љу, Ср би-
ја је би ла на тре ћем ме сту те има ги нар не ли сте, јер је Цр на Го ра 
тра ди ци о нал но ужи ва ла нај ве ће сим па ти је Ру си је на Бал ка ну, али 
Ми ло ван Ми ло ва но вић је знао да она не ма за Ру си ју ге о стра те шки 
зна чај ка кав је има ла Бу гар ска, па и Ср би ја, те о Цр ној Го ри за то 
ве ро ват но ни кад ни је ни го во рио у том кон тек сту.

Иако ве ли ки кри ти чар Јо ва на Ри сти ћа, и то не са мо из по ли-
тич ко-идеј них већ и лич них раз ло га, Ми ло ван Ми ло ва но вић је у 
по гле ду од но са Ср би је пре ма ве ли ком си ла ма ко ри стио бар је дан 
„ри сти ћев ски“ прин цип: „ко ри сти ре ал ну сна гу ве ли ких уме сто 
не ре ал них обе ћа ња ма лих“. Но, он је оти шао и на те о риј ском и на 
прак тич ном пла ну ко рак да ље од Ри сти ћа ка да је за кљу чи вао да и 
обе ћа ња ма лих мо гу би ти ре ал на уко ли ко ма ли обез бе де да иза њи-
хо вих обе ћа ња ста ну и њи хо ви моћ ни при ја те љи.

Ка ко Ми ло ван Ми ло ва но вић ни је ни ка да до кра ја био си-
гу ран у Ру си ју, увек је те жио за обез бе ђе њем ду пле по др шке, од-
но сно још не чи је га ран ци је по ред ру ске. Тра гао је за још јед ном 
ве ли ком си лом ко ја би мо гла да има7) до вољ но сна жан ин те рес да 
по др жи Ср би ју у ње ним пла но ви ма. Да је ње гов из бор био ра ци-
о на лан ка да се од лу чио за Фран цу ску као ту дру гу си лу, нај бо ље 
по ка зу је ана ли за та да шњих ин те ре са ве ли ких си ла на Бал ка ну.

Уз ра чу на ње на не сум њив ру ски ин те рес, Ср би ја је мо гла 
ра чу на ти још је ди но на Фран цу ску. Фран цу ска је би ла је ди на од 
европ ских си ла у том вре ме ну ко ја је мо гла има ти ка кав-та кав ин-
те рес да по др жи Ср би ју. Та чи ње ни ца, а не то што је Ми ло ван Ми-
ло ва но вић био „емо тив ни фран цу ски ђак“, би ло је оно од лу чу ју ће 
у Ми ло ва но ви ће вом из бо ру Фран цу ске као па ра лел ног га ран то ра 
по др шке Ср би ји.

Да му је из бор и та да, као и обич но, био ра ци о на лан а не 
емо ти ван ви ди се и из то га што је Ми ло ван Ми ло ва но вић схва-
тао да Ср би ја у том ча су не ма шта да тра жи на пла ну по др шке од 

6) Ви ди: Д. Ђор ђе вић, нав. де ло, стр. 5.

7) Исто, стр. 6.
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Гер ма на, иако је од мла до сти, сем Ма ки ја ве ли је вим, нај ви ше био 
по нет иде ја ма Фри дри ха Ве ли ког. 

За це ло, он је по сле Ми ло ша Обре но ви ћа пр ви и за ду го је ди-
ни др жав ник у нас ко ји је од но су са ве ли ким си ла ма при ла зио8) не 
са мо пот пу но ин те ре сно, већ и ма ни пу ла тив но. Пот пу но су прот но 
ста ву јед ног Ри сти ћа ко ји је др жао (по Ми ло ва ну Ми ло ва но ви ћу и 
су ви ше) до до сто јан ства срп ске др жа ве и че као да нас Ру си за тре-
ба ју, тач ни је - да се ин те ре си Ру си је и Ср би је по кло пе, Ми ло ван 
Ми ло ва но вић се, бу ду ћи да је без сум ње при па дао оном ти пу по ли-
ти ча ра ко ји ни су кри ли да је у све ту по ли ти ке ре зул тат увек нај ва-
жни ји, а зна ју ћи да др жа ње до до сто јан ства че сто сма њу је из гле де 
на успех, ни је ли био да Ру си ји пред ста вља ин те рес Ср би је пот пу-
но обр ну то у од но су на Ри сти ћа и дру ге, сход но прин ци пу - што 
год ми мо же мо да учи ни мо у ин те ре су ве ли ке Ру си је - учи ни ће мо. 
След стве но то ме „ми ....ру ских ин те ре са ра ди, ула зи мо у са вез са 
Бу гар ском, и рат та ко ђе из тог раз ло га спрем ни смо во ди ти“. 

Ми ло ва ну Ми ло ва но ви ћу је при том би ло све јед но ко ли ко 
има исти не у то ме. Ка ко уоча ва и Ди ми три је Ђор ђе вић, „знао је да 
ве ли ки во ле ла ска ња и ин те ре со вао га је са мо ефе кат“9). 

И по ред то га што Ми ло ва ну Ми ло ва но ви ћу етос ни је био 
ме ри ло за кра тос, ње гов став и на пор на том пла ну се, гле да но са 
ста но ви шта ре зул та та, по ка зао као вр ло ко ри стан по срп ски на род 
и Ср би ју као др жа ву. 

Ни је ли то уоста лом и сми сао др жав нич ког де ла ња ко је се 
де фи ни ше као по сти за ње оп штег до бра по сво ју по ли тич ку за јед-
ни цу, и за што би се уоп ште мо ра ла код ма лих на ро да и др жа ва 
то ли ко раз ви ја ти не ка ква љу бав пре ма ве ли ким кад исто ри ја по-
ка зу је да ве ли ке си ле углав ном не га је осе ћа ња пре те ра не љу ба ви 
пре ма ма лим, сма трао је Ми ло ван Ми ло ва но вић. Уса ђи ва ње не ка-
квог веч ног по зи тив ног, али и не га тив ног осе ћа ња у на ро ду пре ма 
би ло ко јој ве ли кој си ли, сма трао је вр ло по гре шним и по сле дич-
но- ге не ра циј ски гле да но, не по треб но оба ве зу ју ћим и оту да крај ње 
не ра ци о нал ним. 

До след но овим ба зич ним прин ци пи ма Ми ло ван Ми ло ва но-
вић је и по ста вио се кун дар ни прин цип од но ше ња пре ма по ли ти ча-
ри ма, на ро чи то др жав ни ци ма, да се њих мо же ра чу на ти са мо уко-
ли ко они на ла зе свој соп стве ни ин те рес у тој ре ла ци ји. Због то га 
се че сто за ме рао и сво јој стран ци ко ја је до след но па три јар хал ном 

8) Исто, стр. 7.

9) Исто, стр. 8.
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по и ма њу по ли тич ког ан га жма на зах те ва ла лич не жр тве од сво јих 
при пад ни ка, а по себ но од во ђа. 

Иако је на из глед че сто стра дао, Ми ло ван Ми ло ва но вић је 
уства ри увек би рао, иако не увек у не по гре ши во, ма њу ште ту а 
ве ћу лич ну ко рист (ру ко во ђен ге слом о ва га њу sum mum bo num - 
sum mum ma lum). Д. Ђор ђе вић у сво јој сту ди ји о Ми ло ва ну Ми ло-
ва но ви ћу на во ди ви ше та квих при ме ра, по ме ни мо са мо онај кад је 
Ми ло ва но вић од био да уче ству је у по ди за њу оп ту жни це про тив 
ли бе рал них ми ни ста ра по сле пре вра та од 1. апри ла, што му, по ње-
го вом ми шље њу, ни је тре ба ло ни ма ло сме та ти да се кан ди ду је за 
по сла ни ка Ра ди кал ске стран ке10). Стран ка му је уз вра ти ла зах те-
вом да по ву че сво ју кан ди да ту ру на из бо ри ма. Ре зул тат то га је био 
да је Ми ло ван Ми ло ва но вић по но во за вр шио тек као на чел ник у 
МИП-у, али је бар са ста но ви шта лич не си гур но сти био у пра ву 
ка да је био уз др жан од уче шћа у су ђе њу ми ни стри ма у усло ви ма 
пот пу не по ли тич ке не ста бил но сти и сва ко днев но мо гу ћих по ли-
тич ких пре о кре та. 

На су прот Ни ко ли Па ши ћу и Ко сти Та у ша но ви ћу при па дао 
је тзв. „двор ском кри лу“ Ра ди кал ске стран ке што је про у зро ко ва-
ло њи хов трај ни, да ле ко ви ше кон цеп циј ски не го лич ни ри ва ли тет. 
Иако за Ср би ју нео бич них, ису ви ше отво ре них ре ал по ли тич ких и 
у Евро пи мо дер них, ме то да де ло ва ња, Ми ло ван Ми ло ва но вић је 
био ве ли ки па три о та. Мо же се за си гур но ре ћи да је ста вљао сво је 
лич не ин те ре се из над пар тиј ских, али ни ка да и из над др жав них. 
Та ко је 1885. са гну ша њем унео у сво је при ват не за пи се Па ши ће во 
ну ђе ње Ма ке до ни је Бу гар ској оце нив ши их као ан ти др жав ни чин. 
Ми ло ван Ми ло ва но вић је одо бра вао сва ку по ли тич ку праг ма тич-
ност сем оних на ра чун др жа ве. 

Не по гре ши во је пре по зна вао ин те рес на ро да и др жа ве и ви-
со ко их вред но вао, док је пар тиј ски ин те рес гле дао тек као по ље са 
ко га на сту па. Иако је нај ви ше озна ча ван као чо век ком про ми са, и 
то баш од при пад ни ка сво је стран ке, у пр вом ре ду од Ни ко ле Па-
ши ћа, Ми ло ван Ми ло ва но вић ипак ни је био ком про ми сер на пла-
ну оства ри ва ња стра те шких др жав них и на ци о нал них ци ље ва, већ 
пре ве ли ки мај стор ком би на то ри ке. То што се све ком би на ци је Ми-
ло ва на Ми ло ва но ви ћа ни су оства ри ле не зна чи да ни су би ле до бро 
про ми шље не, а још ма ње да ни су би ле суп тил не.

По пут вр сног ша хи сте Ми ло ва но вић је увек раз ма трао низ 
ва ри јан ти, под ва ри јан ти и по те за за сва ку од њих, но по ли ти ка ни-
је исто што и шах већ из про стог раз ло га што у ша ху све за ви си 

10)  Ви ди: Д. Ђор ђе вић, нав. де ло, стр. 31.
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од са мог ша хи сте, док у по ли ти ци као ко лек тив ном де ла њу мно го 
то га на пла ну ре а ли за ци је по ли тич ке за ми сли за ви си од нај бли жих 
са рад ни ка. Та ко је нпр.и Ми ло ван Ми ло ва но вић, при бли жив ши се 
са свим ин тен ци о нал но дво ру, раз ра дио и пред ло жио кра ље вом и 
свом лич ном при ја те љу, ина че фран цу ском про фе со ру Ал бер Ма-
леу, ма е стра лан, ви ше ди мен зи о на лан и ви ше по сле ди чан план ко ји 
је Ма ле пре ци зно за бе ле жио у свом днев ни ку11). При ана ли зи тог 
пла на тре ба има ти у ви ду да су и краљ и Ма ле же ле ли да ис ко-
ри сте све ве ћи уну тра шњи су коб у Ра ди кал ској стран ци, да би по 
фран цу ском ре цеп ту ство ри ли јед ну но ву Ра ди кал ну , у су шти ни 
„двор ску стран ку“.

Ми ло ва но вић је пред ло жио да се краљ ота ра си Па ши ћа та ко 
што ће упра во ње га пред ло жи ти за пред сед ни ка вла де. При том је 
по ла зио од то га да је Па ши ће ва ха ри зма, не са мо ме ђу члан ством 
већ и у на ро ду ство ри ла уве ре ње да је у ста њу да мно го ства ри у 
зе мљи бр зо и ефи ка сно про ме ни на бо ље са мо кад би имао власт. 
Зна ју ћи да је то, на ро чи то на еко ном ском пла ну ско ро не мо гу ће, и 
сле де ћи Ма ки ја ве ли је ву ми сао да је љу де „ла ко убе ди ти али да их 
је те шко одр жа ти у убе ђе њу“, Ми ло ва но вић је сма трао да ће се мит 
о Па ши ћу сру ши ти сам од се бе чим на род уви ди да од оче ки ва них 
про ме на не ма ни шта, за што би се по ста рао не са мо краљ већ и 
кра љу бли ско кри ло ра ди ка ла. Та ко ком про ми то ва ног Па ши ћа Ми-
ло ва но вић би ла ко сме нио и до шао на че ло стран ке ко ја би он да 
мо гла по ста ти „двор ска“ у це ли ни.

Очи то, Ми ло ва но вић је хтео да јед ним удар цем уби је ви ше 
му ва.

Пр во, сво јим пред ло гом кра љу да Па шић образyје вла ду би 
по вра тио уз др ман углед код ра ди ка ла и за до био ви ше по ве ре ња 
код са мог Па ши ћа. Дру го, ње гов глав ни кон ку рент за ме сто ли де ра, 
слав ни и оми ље ни Па шић би нај зад био де ми то ло ги зо ван си гур-
ним не у спе хом, и у очи ма ра ди ка ла би по стао оби чан чо век ма лих 
мо гућ но сти у од но су на прет по ста вље не. 

Тре ће, Ми ло ва но ви ће во кри ло у стран ци би не ми нов но ја-
ча ло у оној ме ри у ко јој би сла би ла ве ра у Па ши ћа, јер би са њом 
сла био и ути цај ње го вог пар тиј ског кри ла. 

Че твр то, Ми ло ван Ми ло ва но вић би код кра ља, иако ра ди кал, 
за до био пу но по ве ре ње. 

11)  Ви ди оп шир ни је: Д. Ђор ђе вић, нав. де ло, стр. 33.
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План Ми ло ва на Ми ло ва но ви ћа ни је ре а ли зо ван из про стог 
раз ло га што краљ ни је на шао хра бро сти12) да се упу сти, по ње му, у 
ве ли ки ри зик до во ђе ња Па ши ћа на власт. 

Стал не по ли тич ке кри зе у Ср би ји при кра ју 19. ве ка ко је су 
на ја вљи ва ле ко на а чан си ла зак ди на сти је Обре но вић са исто риј ске 
сце не, на ве ле су Ми ло ва на Ми ло ва но ви ћа на те о риј ска про ми-
шља ња о њи хо вим узро ци ма.

Сма трао је да мо нар хи ја Обре но вић, не ма до вољ но ауто ри-
те та код на ро да из ви ше раз ло га. Пре све га, пар ла мен тар но уре ђе-
ње је би ло још увек су ви ше и но ва и стра на по ја ва ко ју по ли тич ки 
нео бра зо ван срп ски на род ни је знао нај бо ље да ко ри сти.

Чак ни по ли тич ке стран ке ни су би ле до вољ но „обра зо ва не“. 
На про сто „ни су уме ле“ да осво је власт па су „му чи ле“ и се бе, и на-
род и мо нар ха. Ни мо нарх лич но са ти мом ко ји га је окру жи вао ни-
је био у ста њу да на ђе трај ни је ре ше ње за ста би ли за ци ју по ли тич-
ких при ли ка, па је ства рао вла де ко је су тра ја ле од да нас до су тра. 

Сле де ћи те сво је про це не Ми ло ван Ми ло ва но вић се по чео 
од ми ца ти од дво ра и то је чи нио до те ме ре да је и по дру ги пут 
из гу био др жав ну слу жбу 1894. го ди не. Зли бе о град ски је зи ци су 
твр ди ли да се је Ми ло ва но вић на мер но и без ика квог дру гог ви-
дљи вог по во да уплео у та да чу ве ну ан ти ди на стич ку „Че бин че ву 
афе ру“ при хва тив ши са бра ни о ца оп ту же ног ан ти мо нар хи сте Ста-
но је ви ћа, не би ли што пре и што ви ше за пао у не ми лост код кра ља 
и ти ме по пра вио на ру шен углед у стран ци и на ро ду због бли ско сти 
са кра љем. Док је у јав но сти на тај на чин ску пљао по е не, као чо век 
ко ји је ужи вао у суп тил ним по ли тич ким игра ма Ми ло ва но вић је у 
по та ји и да ље не го вао ве зе са дво ром. Ди ми три је Ђор ђе вић у сво-
јој сту ди ји о Ми ло ва ну Ми ло ва но ви ћу на во ди ре чи из по кај нич ког 
пи сма ко је је упра во тих да на Ми ло ва но вић упу тио кра љев ском 
ађу тан ту Ћи ри ћу мо ле ћи за при јем код кра ља и из ра жа ва ју ћи на 
ви ше ме ста ди на сти ји Обре но вић нај ду бљу ло јал ност. 

Ка да је 25. ју на 1911. го ди не као пр вак Ра ди кал не стран ке и 
про фе сор Ве ли ке шко ле Ми ло ван Ми ло ва но вић обра зо вао вла ду 
био је стар 48 го ди на и иза се бе имао не са мо ви ше од че тврт ве ка 
вр ло ра зно вр сног по ли тич ког и др жав нич ког ис ку ства, већ и пот-
пу но из гра ђе не по ли тич ке на зо ре.

Већ од ра не мла до сти увек се ру ко во дио ви ше сво јим не-
го ту ђим ин те ре сом (ура чу нав у ту ђе и ин те ре се сво је стран ке), и 
сход но то ме је и де ло вао ви ше пре ма сво јим не го ичи јим дру гим 
на зо ри ма. Иако је Ми ло ван Ми ло ва но вић био благ чо век по при ро-

12)  Ви ди: Д. Ђор ђе вић, нав. де ло, стр. 34.
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ди, би ло је вр ло ма ло ства ри о ко ји ма ни је имао соп стве но, по не кад 
чак на из глед екс цен трич но ми шље ње, што га је и по ред скло но сти 
ка ком про ми су и на из глед ла ком под но ше њу не у спе ха, ипак уво ди-
ло у број не кон фрон та ци је. 

Изyзет но на да рен за по ли тич ку ком би на то ри ку, до ла ском на 
че ло вла де нај зад је мо гао, да по пр ви пут не за ви се ћи од дру гих 
по ку ша да ре а ли зу је сво је пла но ве ко је су чак и ње го ви пар тиј ски 
са бор ци од ба ци ва ли као ком пли ко ва не. 

У по гле ду глав них ци ље ва спољ не по ли ти ке Ср би је Ми ло-
ван Ми ло ва но вић је увек био ви ше не го ја сан. Још 1894. го ди не у 
сво јој књи зи „На ша спољ на по ли ти ка“ он твр ди да др жа ва Ср би ја 
има са мо два глав на спољ но по ли тич ка ци ља: пр ви је очу ва ње те-
ри то ри јал не не за ви сно сти и те ри то ри јал не це ло куп но сти Ср би је, 
а дру ги је осло бо ђе ње и ује ди ње ње це ло куп ног срп ства у јед ну др-
жав ну за јед ни цу. Сто га би би ло по гре шно код јед ног та квог по ли-
ти ча ра ко ји је све пла ни рао мно го уна пред ана ли зи ра ти ње го ве по-
гле де на Бал кан ски са вез (што се од но си и на ње го ва ан га жо ва ња) 
тек од 1911. го ди не, ка да је, узи ма ју ћи кор ми ло др жа ве Ср би је у 
ру ке, уве ли ко при сту пио ре а ли за ци ји тог по сла.

Ми ло ван Ми ло ва но вић је за пра во ве о ма ра но, још као 22- 
го ди шњи сту дент пра ва, да кле 1885.го ди не, пр ви пут из ра зио свој 
став о по тре би ус по ста вља ња вој но-по ли тич ког са ве за из ме ђу Ср-
би је и Бу гар ске. Пре ки нув ши због рат них окол но сти те го ди не сту-
ди је у Па ри зу на шест ме се ци, не са мо што ни је одо бра вао рат 
из ме ђу Ср би је и Бу гар ске, већ је сма трао за ве ли ку по ли тич ку гре-
шку Ср би је што се још та да ни је у са ве зу са Бу гар ском устре ми ла 
ка ју гу Бал кан ског по лу о стр ва. Њи хов уза јам ни су коб са мо сла би 
од брам бе ну моћ Ср би је и сра мо ти је, сма тра мла ди гнев ни Ми-
ло ва но вић, па ће ту, 1885. го ди ну, и на зва ти „нај цр њом го ди ном у 
исто ри ји об но вље не срп ске др жа ве“.

У оне зна чај не ра не Ми ло ва но ви ће ве ми сли ко је би смо мо-
гли на зва ти кон цеп ту ал ним за мет ком, или, је зи ком са вре ме не по-
ли тич ке те о ри је ре че но, ре флек сив ним пред ска за њем про јек та о 
Срп ско-бу гар ском са ве зу, сва ка ко спа да и за вр шна ре че ни ца ње го-
вог док то ра та ко ји је од бра њен на Сор бо ни 1888. го ди не: „На ро ди 
ко ји хо ће да се истин ски бра не, на ћи ће у ко нач ном ча су су ко ба 
бра ни о це сво је ства ри“.13) Па жљи ви ја ана ли за ње го вих ста во ва о 
Бал кан ском са ве зу ће по твр ди ти да ће Ми ло ва но вић са вез Ср би је 
са Бу гар ском увек тре ти ра ти и об ја шња ва ти као од брам бе ни са вез. 
За то не чу ди што је у стра ху од апе ти та Аустро-Угар ске Ми ло ва-

13)  M. Mi lo va no vic, Les tra ités de ga ran tie au XI Xe siè cle , Pa ris, 1888.
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но вић 1898. го ди не у сту ди ји „Ср би и Бу га ри“ ви део у срп ско-бу-
гар ском спо ра зу му је ди но за штит но сред ство оства ре ња ци ље ва 
Ср би је на ју гу и ју го и сто ку Бал ка на и што је у ко рист те те зе на вео 
убе дљи ву ар гу мен та ци ју. 

Ка да је 1908. го ди не из вр ше на анек си ја Бо сне и Хер це го ви-
не, док су дру ги срп ски по ли ти ча ри са мо на ри ца ли,14) Ми ло ва но-
вић је, бу ду ћи да је за анек си ју са знао ско ро два ме се ца пре ње не 
ре а ли за ци је од рyског ми ни стра спољ них по сло ва Из вољ ског15), 
на кон сла ња про тест не но те од мах по чео ула га ти ве ли ки на пор да 
Ср би ја до би је Сан џак, за по чев ши ти ме ре а ли за ци ју да ле ко се жног 
и у де та љи ма тај ног пла на о ства ра њу Бал кан ског са ве за. 

На и ме, док је пре го ва рао са Аустро-Угар ском о Сан џа ку, 
Ми ло ва но вић је уве ли ко ми слио на Бу гар ску, зна ју ћи да би до би-
ја ње Сан џа ка не са мо оја ча ло по зи ци ју Ср би је као го спо да ра овог 
стра те шки кључ ног де ла Бал ка на у тр ци са Бу гар ском за ју жне 
те ри то ри је, већ и под ста кло Бу гар ску на раз ми шља ња о по тре би 
скла па ња са ве за са оја ча лим су се дом. 

За то је и жу рио да за до би је, ако не Сан џак, он да бар из ве сна 
бу ду ћа пра ва на ње га у фор ми га ран ци је Аустро-Угар ске, и то у 
сва ком слу ча ју пре не го што Ср би ја скло пи би ло ка кав са вез са Бу-
гар ском. Осим то га, же лео је да зна ко ли ко су ис кре не из ја ве Бе ча 
да је ши ре ње Аустро-Угар ске на Бал кан анек си јом Бо сне и Хер це-
го ви не окон ча но. 

Страх од агре си је Аустро-Угар ске Ми ло ва но вић је имао то-
ком це ле сво је по ли тич ке ка ри је ре, а мо жда га је нај бо ље, и то ве о-
ма ра но, об ја снио еко ном ским ин те ре си ма Аустро-Угар ске у сво јој 
рас пра ви „На ши тр го вин ски уго во ри“, об ја вље ној 1895. го ди не. 
Тр го вин ски уго вор ко ји је Ср би ја за кљу чи ла са Аустро-Угар ском 
1881., а об но ви ла 1892. го ди не, по ста вио је, пре ма Ми ло ва но ви ћу, 
Ср би ју у „ва сал не еко ном ске од но се пре ма Аустро-Угар ској“16) из 
ко јих се она не ће мо ћи из ву ћи дру га чи је до ра том ко ји је та да већ и 
као иде ја асо ци рао на пра ву ка та стро фу по Ср би ју.

Ка да је на и шао на пот пу но не разyме ва ње Аустро-Угар ске 
пре ма свом зах те ву у ве зи Сан џа ка, Ми ло ван Ми ло ва но вић се, 
схва тив ши да се је та квим ста вом Аустро-Угар ска го то во отво ре-

14) Ј. Ми ли ће вић; Јав ност Бе о гра да пре ма анек си ји Бо сне и Хер це го ви не, Ју го сло вен ски 
на ро ди, стр. 549-573.

15)  Оно што Ми ло ва но вић ни је са знао од Из вољ ског је сте да је упра во он био тај ко ји је у 
ле то 1908. го ди не тра па во по ну дио Бе чу да Ру си ја при зна анек си ју Бо сне и Хер це го ви не 
за да ва ње пред но сти Ру си ји кроз Дар да нел ски про лаз.

16)  М. Ђ. Ми ло ва но вић, На ши тр го вин ски уго во ри, Бе о град, 1895, стр. 55.
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но де кла ри са ла за ци ље ве ко ји су се мо гли по сти ћи је ди но ра том 
(ства ра ње Ве ли ке Ал ба ни је, про дор ка Со лу ну и укла ња ње Ср би је 
са про сто ра Ста ре Ср би је), у свом ма ни ру ди рект но и пре ко но ћи 
пот пу но окре нуо Бу гар ској, и у тој ме ри се отво ре но и не пре кид но 
ба вио ства ра њем Срп ско-бу гар ског са ве за да је бу гар ски по сла ник 
из Бе о гра да, Ан дреј То шев за бе ле жио, да је „од 1909. бу гар ско-
срп ски спо ра зум по стао Ми ло ва но ви ће ва фикс-иде ја“17). 

Ми ло ва но ви ће ве за ми сли и ак ци је на ства ра њу са ве за са Бу-
гар ском се од та да па до мо мен та ње го вог скла па ња, мо гу по де ли-
ти у две фа зе. Пр ва је од 1909. го ди не до сеп тем бра 1911., а дру га 
од сеп тем бра 1911. го ди не па до чи на за кљу че ња са ве за.

Ка сни ји до га ђа ји ће по твр ди ти Ми ло ва но ви ће ву бри гу због 
ко ин ци ди ра ња анек си је Бо сне и Хер це го ви не и про гла са бу гар ске 
не за ви сно сти. У ње го вим очи ма је то био по че так ства ра ња осо-
ви не Беч - Со фи ја ко ја би ите ка ко мо гла функ ци о ни са ти на срп ску 
ште ту. То се по Ми ло ва но ви ћу мо ра ло заyста ви ти ми лом или си-
лом. 

Ми лом - ства ра њем са ве за са Бу гар ском, си лом - вој ним упа-
дом Ср би је у Сан џак.

Про бле ми су ис кр са ва ли на ускла ђи ва њу та два та ко раз ли-
чи та пу та ко ји су тре ба ли да до ве ду до истог ци ља - те ри то ри јал-
ног про ши ре ња Ср би је на про стор Ста ре Ср би је и из бе га ва ња ра та 
са Аустро-Угар ском.

У сеп тем бру 1909. го ди не Ми ло ва но вић је чак пред ло жио 
срп ској вла ди да Ср би ја вој но за по сед не Сан џак. Ге не рал штаб је 
раз ра дио тај ни план о ан га жо ва њу че ти ри ди ви зи је. Ауто ри раз-
у ђе ног пла на о тој вој ној опе ра ци ји би ли су ге не ра ли Пут ник и 
Жив ко вић. Осло нац ни је тре бао да бу де са мо на вој ску, већ и на 
до бро во љач ку ор га ни за ци ју „На род на од бра на“ ко ја је фор ми ра на 
још у ок то бру 1908.го ди не и бро ја ла пре ко 10.000 при пад ни ка18).

На ме ра срп ске вла де је би ла да Евро пу ста ви пред свр шен 
чин. Ра чу на ло се са сти ца њем бу гар ског раз у ме ва ња и вој ним не-
ин тер ве ни са њем Аустро-Угар ске бу ду ћи да је она тек анек ти ра ла 
Бо сну и Хер це го ви ну, од но сно да би без уче шћа Бу гар ске, евен ту-
ал ни рат Аустро-Угар ске са Ср би јом мо гао ис ком пли ко ва ти од но се 
Аустро-Угар ске са дру гим ве ли ким си ла ма. Оно што је сум њи ча-
вог Ми ло ва но ви ћа ко чи ло да ре а лизyје ту вој ну ак ци ју је би ла чуд-
на ре ак ци ја Бу гар ске ко ја је Ср би ју по че ла да на го ва ра на упад у 
Сан џак.

17)  Цит. пре ма: Д. Ђор ђе вић, Ми ло ван Ми ло ва но вић, Бе о град, 1962, стр. 139.

18)  На род на од бра на, из да ње Сре ди шног од бо ра Н.О., Бе о град, 1911.
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Да ли је Ми ло ва но вић у том ча су имао пра во на сум њу? Чи-
ње ни це го во ре да је то пра во имао све вре ме свог тру да да се са Бу-
гар ском скло пи са вез. Иако је при знао не за ви сност Бу гар ске ско ро 
у истом ча су кад и Ру си ја, тач ни је од мах по сле ње, и то чак и не 
оба ве стив ши сво ју вла ду, ње го ва ср дач на пи сма бу гар ском мо нар-
ху Фер ди нан ду и пред сед ни ку бу гар ске вла де Ма ли но ву су при ма-
на хлад но и са очи глед ном ре зер вом. 

Пред лог за ства ра ње Са ве за ко ји је лич но са ста вио Ми ло ван 
Ми ло ва но вић и по том упу тио Ма ли но ву 1909. го ди не по ла зио је 
од прет по ста вље ног за јед нич ког ин те ре са, од но сно од уве ре ња да 
је „со ли дар ност срп ско-бу гар ска пр ва и нај не оп ход ни ја по год ба, 
ко ја се ни чим не мо же на док на ди ти, за са мо стал ност Бал кан ског 
по лу о стр ва и ре ше ње бал кан ског про бле ма на осно ви: Бал кан бал-
кан ским на ро ди ма“19).

Из ди пло мат ске гра ђе се да ви де ти да су се ства ри по че ле 
ме ња ти, али спо ро. Ми ло ван Ми ло ва но вић је у сво јим пред ло зи ма 
од по чет ка ну дио да Ср би ја по де ли Ма ке до ни ју са Бу гар ском, но 
Бу гар ска је хте ла не са мо це лу Ма ке до ни ју, већ је по ка за ла ин те рес 
и за Ал ба ни ју. Из истог раз ло га ни је хте ла ни да чу је за ауто но ми ју 
Ма ке до ни је ко ју је Ми ло ван Ми ло ва но вић та ко ђе пред ла гао. Исто 
та ко, ни пред ло зи срп ске стра не о те сном збли же њу Ср би је и Бу-
гар ске на еко ном ском пла ну ства ра њем срп ско-бу гар ске еко ном ске 
за јед ни це, од но сно ца рин ске уни је, ни су на и ла зи ли на до во љан од-
јек код Бу га ра.

Утвр див ши да је ис цр пео све мо гућ но сти ди рект ног кон так-
та, а ни ка ко не на ла зе ћи пра ви пут до Бу гар ске, Ми ло ван Ми ло ва-
но вић се ипак убр зо по но во за пу тио ка њој, али, ово га пу та пре ко 
ру ског мо ста.

Пред ста вив ши срп ску по ли ти ку као део ру ске, и по ред све 
сво је уме шно сти, Ми ло ва но вић ни код Ру си је ни је од мах на и шао 
на пу но по ве ре ње. Ства ри се у ко рист Ср би је бит но по пра вља ју 
тек ка да је ује сен 1909. за ру ског по сла ни ка у Бе о гра ду по ста вљен 
ве о ма ам би ци о зни и ути цај ни Ни ко ла Хар твиг. И ина че ан ти а у-
стриј ски на стро јен, Хар твиг је под Ми ло ва но ви ће вим упли вом 
по стао не са мо ан га жо ва ни за го вор ник иде је о Бу гар ско-срп ском 
са ве зу, већ је по оце ни ви ше ис тра жи ва ча то га пе ри о да бар у тој 
ства ри био на срп ској стра ни.

И по ред то га, Ми ло ван Ми ло ва но вић је ипак сма трао да на-
кло ност Ру си је не ће би ти до вољ на да при во ли Бу гар ску на са вез. 
За то је па ра лел но ра дио и на збли жа ва њу Ср би је са Фран цу ском 

19)  Пре ма: Д. Ђор ђе вић, нав. де ло, стр. 141.
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и Ита ли јом. Мо же се сма тра ти да је у тим окол но сти ма Ри зов, бу-
гар ски по сла ник у Ри му, био ве ли ко ду шан ка да је Ми ло ва но ви ћу 
пред ло жио ауто но ми ју Ма ке до ни је. Ми ло ван Ми ло ва но вић је ту 
по ну ду од био пред ло гом о по де ли Ма ке до ни је, убе ђу ју ћи Ри зо ва 
да се ти ме ства ра веч на ја бу ка раз до ра из ме ђу Бу гар ске и Ср би је. 
Осим то га, Ми ло ва но вић је сма трао да ма ке дон ска на ци ја не по-
сто ји. 

У на шој исто ри о гра фи ји се не во де баш спо ро ви, али по сто је 
раз ли чи та ми шље ња о зна ча ју и са др жа ју раз го во ра из ме ђу бу гар-
ског мо нар ха Фер ди нан да и Кра ља Пе тра, у је сен 1909. у Бе о гра ду, 
а на ро чи то при ли ком Фер ди нан до ве на уч не екс кур зи је на Ко па о-
ник. 

Што се ти че Ми ло ва на Ми ло ва но ви ћа он је сма трао да је 
Фер ди нанд хтео да оста ви ути сак стра не спрем не на при ја тељ ске 
од но се, укљу чу ју ћи и скла па ње спо ра зу ма, али без да ва ња ика квих 
га ран ци ја у то ме ча су. 

Сто га је ло гич но што се Ми ло ван Ми ло ва но вић од мах на-
кон од ла ска Фер ди нан да од лу чио на при бли жа ва ње Тур ској ра ди 
от кла ња ња ње них сум њи, и то ће би ти је дан од глав них са др жа ја 
ње го ве ди пло мат ске ак тив но сти 1910. го ди не. 

Сми сао при бли жа ва ња Тур ској ни је био тек у от кла ња њу 
сум њи Ца ри гра да у Бе о град, већ у то ме, да уко ли ко не успе за-
ми сао при бли жа ва ња Ср би је Ан тан ти пу тем јед ног, по ин те ре се 
Ан тан те вр ло ко ри сног, са ве за Ср би је, Бу гар ске, Грч ке и Цр не Го-
ре; Ср би ја из не на да уђе у ко ло Цен трал них си ла, на ма ла вра та, уз 
по моћ Ру му ни је и Тур ске. Но, то је Ми ло ва ну Ми ло ва но ви ћу ипак 
би ла са мо ре зер вна ва ри јан та. Са пра вом је ви део у по ме ну том са-
ве зу бал кан ских др жа ва нај ве ћу ко рист по ин те ре се срп ског на ро-
да и др жа ве. Тре ба му ве ро ва ти да је био искрен ка да је на пи сао: 
„Мо ја по ли ти ка је у ства ри: ве зи ва ти со ли дар ност Ср би је и Бу гар-
ске и с њом за кљу чи ти по зи ти ван спо ра зум за ре ше ње бал кан ског 
пи та ња; у исто вре ме успа вљи ва ти не по ве ре ње Тур ске и одр жа ва-
ти при ја тељ ство с њом, с об зи ром и на по ли тич ке и на еко ном ске 
ак ту ел не ин те ре се“20). У ства ри, Ми ло ва ну Ми ло ва но ви ћу ни је од-
го ва рао ни пре бр зи слом Тур ске, бар не док се не ство ре усло ви у 
ко ји ма ће Ср би ја при ли ком тог сло ма до би ти сво је те ри то ри је. 

Ср би ја до по ја ве Ми ло ва на Ми ло ва но ви ћа ни је има ла ди-
пло ма ту та квог ко ва. На из глед про ти ву реч не ком би на ци је су има ле 
за циљ по ди за ње по ве ре ња у Ср би ју у ино стра ним цен три ма мо ћи. 
Пе тро град је Ми ло ва но вић убе дио да Ср би ја по нај ви ше сле ди ру-

20)  Цит. пре ма: Д. Ђор ђе вић, нав. де ло, стр. 148.
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ске ин те ре се, са Аустро-Угар ском је об но вио на ру ше не ве зе21), Ср-
би ји је по ди гао реј тинг ло јал но сти пре ма Ца ри гра ду, Ру му ни ју је 
уве рио не са мо у по сто ја ност ста рог при ја тељ ства са Ср би јом, већ 
и у ва жност спре ча ва ња Бу гар ске да се ши ри по Бал ка ну, у Со фи ји 
су, ка ко ре ко смо, ве ро ва ли да он жи ви за спо ра зум са Бу гар ском; и 
то све у исто вре ме, и за хва љу ју ћи уве ли ко то ме што су ње му лич-
но стра ни по ли тич ки парт не ри ве о ма ве ро ва ли. 

То је, уоста лом, био не са мо тре нут ни Ми ло ва но ви ћев циљ, 
већ је дан од по сту ла та ње го вог по ли тич ког де ло ва ња. 

До бро при ме ћу је Ди ми три је Ђор ђе вић да ка да је Ми ло ван 
Ми ло ва но вић за ме рио Ми ла ну Обре но ви ћу што се је при бли жио 
Аустро-Угар ској, он је у ства ри за ме рио мо нархy што је при шао 
са мо њој 22). 

Не ма сум ње да је ова кво Ми ло ва но ви ће во ди пло мат ско по-
сту па ње би ло усло вље но не са мо ње го вим ка рак те ром, не го и са-
зна њем да је у то вре ме на Бал ка ну, ви ше не го ика да, све би ло мо-
гу ће да се де си.

Спре ма ју ћи се на све, Ми ло ва но вић је ипак ис прав но ода-
брао као нај про би тач ни ју ком би на ци ју са вез са Бу гар ском. Осим 
то га, слу тио је да је до вољ но би ти упо ран па да Бу гар ска уви ди и 
са ма да је то нај бо ље по њу. Сви бу гар ски по ку ша ји да скло пи са-
вез са не ко ли ци ном бал кан ских др жа ва, а да при том за о би ђе Ср би-
ју, би ли су по стр пљи вом Ми ло ва но ви ћу са мо сте пе ни ца ка бу гар-
ском осве шће њу да ни је дан та кав бал кан ски са вез ни је ефи ка сан 
у бор би про тив Тур ске, из про стог раз ло га, што Ца ри град за зи ре 
је ди но од са ве за у ко ји су укљу че не и Ср би ја и Бу гар ска.

У ци љу „бу гар ског осве шће ња“, тач ни је гу ра ња Бу гар ске у 
за гр љај са Ср би јом, Ми ло ва но вић ни је пре зао ни од са свим мо-
рал но про бле ма тич них ме то да по пут пла си ра ња не тач не ве сти у 
фран цу ским но ви на ма „Ма тен“ 1910. го ди не, да је скло пљен са-
вез Тур ске и Ру му ни је, што је не са мо за бри ну ло Бу гар ску, већ и 
проyзро ко вао крат ко трај ни ди пло мат ски ха ос у од но си ма европ-
ских си ла и Тур ске. 

Оне су се, до ду ше бр зо уве ри ле да је вест не и сти ни та, али, 
сум ње су, ипак, на ро чи то у Бу гар ској, по се ја не. Циљ је био по стиг-
нут. Бу гар ској је пре до че на мо гућ ност бло ка де ње них екс пан зив-
них по сту па ка услед не са гла сно сти ње них са рyмун ским ин те ре-

21) Ми ло ван Ми ло ва но вић је у свој ству ми ни стра спољ них по сло ва кра јем 1909. и по чет-
ком 1910. го ди не ви ше пу та по се тио Беч отва ра ју ћи пут спо ра зу му из ме ђу Аустро-Угар-
ске и Ср би је у обла сти тр го вин ских од но са. 

22) Ви ди: Ди ми три је Ђор ђе вић, нав. де ло, стр. 147.
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си ма, јер, оно што Ми ло ван Ми ло ва но вић ни ма ло ни је крио би ле 
су од лич не ве зе Бе о гра да и Бу ку ре шта. То је са мо до при но си ло 
са зре ва њу уве ре ња у Со фи ји да је Бе о град, бар у од но су на не ке 
дру ге, ипак мо гу ће ко ри стан иако не и на ро чи то по же љан парт нер.

Ма ки ја ве ли ста у бо љем сми слу те ре чи ко ја сво ју пе јо ра тив-
ност ву че од не пра вед не осу де Ма ки ја ве ли ја као „учи те ља зла“, 
Ми ло ван Ми ло ва но вић се ни је др жао прин ци па да циљ оправ да-
ва сред ства, већ прин ци па да циљ од ре ђу је сред ства у по ли ти ци. 
Бу ду ћи да је прак ти ко ва ње тог прин ци па услед ова ко по ста вље не 
раз ли ке из ме ђу ак се о ло шког и прак се о ло шког при сту па ве о ма бит-
но са етич ког ста но ви шта, за чу ђу је да Ми ло ван Ми ло ва но вић, и 
по ред свих за слу га за срп ски на род и др жа ву упра во због упо тре-
бе тог ме то да још увек код мно гих сло ви као мо рал но не по доб на, 
иако без сум ње зна чај на по ли тич ка лич ност. Но, не ра зу ме ва ње је 
зло на мер ним и не у ким увек, ако не до зво ље но, оно ипак свој стве-
но и ту се не мо же мно го учи ни ти. Ва жно је да они ко ји су yмни и 
до бро на мер ни бо ље раз у ме ју укуп ну Ми ло ва но ви ће ву ак тив ност 
као сво је вр сну бор бу за сло бо ду Ср би је.

Упра во Ми ло ва но ви ће во не у о би ча је но ин тен зив на ди пло-
мат ска ак тив ност, ње го ви стал ни, за то вре ме мо жда и пре че сти 
кон так ти са свим мо гу ћим са ве зни ци ма и не при ја те љи ма су све 
и за ва ра ва ли. У ма гли ко ју је ства рао вр тлог ње го вог по ли тич ког 
ди на ми зма би ло је те шко про зре ти шта му је оди ста глав ни циљ, а 
шта тек по ли тич ка па ра да. 

Зна ча јан успех у отре жње њу Бу гар ске, ко ја је би ла опи је на 
на кло но шћу и Ру си је и Аустро-Угар ске, Ми ло ва но вић је по сти гао 
1910. го ди не ута на че њем по се те Кра ља Пе тра Пр вог ру ском ца ру. 
Био је то по тез ко ји је до но сио ви ше вр ста ко ри сти. Пр во, су срет 
са ру ским ца рем озна чио је не са мо пре кид бој ко та срп ске ди на-
сти је на европ ским дво ро ви ма, већ и сна же ње укуп ног дру штве ног 
угле да Ср би је, па је Ми ло ван Ми ло ва но вић те исте го ди не нај зад 
ор га ни зо вао низ кон та ка та из међy срп ског и европ ских мо нар ха. 
Дру го и ва жни је, ду го при пре ма ни су срет у Пе тро гра ду Ми ло ван 
Ми ло ва но вић је мак си мал но ис ко ри стио за за до би ја ње ру ске на-
кло но сти. Он је пот пу но отво рио кар те Ср би је у по гле ду срп ско-
ру ских од но са и ука зао да је по на ша ње Бу гар ске уства ри пре пре ка 
ре а ли за ци ји ру ских, а ти ме он да и срп ских ин те ре са на Бал ка ну.

Мо же се ре ћи да је тај, на о ко ла ко оства ре ни Ми ло ва но ви ћев 
успех за пра во био по стиг нут те шко, упор ним и стр пљи вим ра дом, 
след стве но прин ци пу да је до бра при пре ма по ла до би је не бит ке. 

Ре ак ци ја ру ске стра не је би ла ви ше не го по вољ на. Ми ло-
ва но вић је при пре мио две ва ри јан те зах те ва за про ши ре њем Ср-
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би је и на о ру жао се ге о граф ско-ет но граф ским кар та ма ко је му је 
при пре мио Јо ван Цви јић са сво јим кар то гра фи ма. Хро ни ча ри су 
за бе ле жи ли ца ре ву и ца ри чи ну ср дач ност пре ма укуп ној срп ској 
де ле га ци ји, а на ро чи то пре ма Ми ло ва ну Ми ло ва но ви ћу. Ње го ва 
окрет ност, бла го гла го љи вост и уоп ште уме ће при јат не ко му ни ка-
ци је, до шли су ви ше не го икад у пра вом тре нут ку до из ра жа ја. 

Ру ски ми ни стар спољ них по сло ва Алек сан дар Из вољ ски је, 
и по ред на сто ја ња да за шти ти ин те ре се Бу гар ске, ипак при хва тио 
срп ске пред ло ге уз су ге сти ју да „Бу га ре не тре ба при ти ска ти већ 
гу ра ти“ ка спо разyму. А он да је лич но и ру ски Цар у сво јој по-
здрав ној бе се ди ре као да „Ру си ја зна да ни је кри ви ца Ср би је што 
се срп ско-бу гар ски спо разyм ни је оства рио“, те да „да нас Ру си ја 
не ма ви ше по себ них на кло но сти пре ма Бу гар ској ко је би ишле на 
ште ту Ср би ји“, да би на кра ју из ре као оно што је Ми ло ва но вић по-
ста вио се би за циљ и са њао го ди на ма - ру ски бал кан ски про грам 
са др жи не за ви сност бал кан ских др жа ва. 

Ми ло ва но вић је са пра вом ли ко вао. Ру си ја је при хва ти ла ње-
го ву те зу да су срп ски ин те ре си са мо део ру ских ин те ре са на Бал-
ка ну. У оства ре њу пла но ва Ср би је пре по зна ла је свој пу ни ин те рес. 
Бу гар ска је с пра вом по ста ја ла све за бри ну ти ја. Тој за бри ну то сти 
Бу гар ске са мо је до при не ла ва ри јан та по врат ка срп ске де ле га ци је 
из Ру си је пре ко Тур ске, тач ни је пре ко Со лу на и Ско пља. Бу га ри 
су с зеб њом ту ру ту до жи ве ли као де мон стра ци ју не са мо срп ских 
пре те не зи ја на Ма ке до ни ју, већ и као де мон стра ци ју оја ча не ме ђу-
на род не по зи ци је Ср би је. 

На ре ду је би ла Аустро-Угар ска, (ко ја је, у ства ри, све вре-
ме и би ла на ре ду). Ма ко ли ко да је во дио по мир љи ву по ли ти ку са 
Бе чом и чак ус пео да Аустри јан ци ми сле да је „аустро фил“, Ми-
ло ван Ми ло ва но вић је, не у Тур ској, већ у Аустро-Угар ској ви део 
глав ног не при ја те ља. Бу гар ска је би ла тек онај ва жан је зи чак на 
ва ги ко ји се мо рао при до би ти да би се из бе гла пре ра на агре си ја 
Аустро-Угар ске. 

Ми ло ва но ви ће ву стра те ги ју „успа вљи ва ња“ Аустро-Угар ске 
оме та ли су до га ђа ји на ко је се на про сто, бар због срп ског јав ног 
мње ња, мо ра ло ре а го ва ти.

На и ме, Аустро-Угар ска је још у вре ме пред анек си ју по кре-
ну ла у За гре бу „ве ле и здај нич ки“ про цес оп ту жив ши 53 Ср би на за 
при пре му пре вра та и то у са рад њи са Ср би јом. Ми ло ва но вић је мо-
рао и да спа ша ва оп ту же не и да не на ру ши му ко трп но скло пље не 
ве зе под но шљи во сти Бе ча и Бе о гра да. У том ци љу је ор га ни зо вао 
ме диј ску кам па њу у ино стра ним ме ди ји ма у ко ји ма је до ка зи ва на 
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не ви ност оп ту же них, ан ти срп ска ори јен та ци ја су да, и уоп ште по-
ли тич ка по за ди на „ве ле и здај нич ког“ про це са. Сам је дао ин тер вју 
бе о град ском до пи сни ку за гре бач ког ли ста „Об зор“ у ко ме је ре ско 
из ја вио „да срп ска вла да ни је ни чим уче ство ва ла у то бо жњим ве-
ле и здај нич ким ма хи на ци ја ма, ка ко јој се под ме ће“23).

Уме ша ност Цр не Го ре, тач ни је оба ве штај на спре га Це ти ња и 
Бе ча, да ва ла је це лој ства ри јед ну не же ље ну ди мен зи ју, ко јој Ми-
ло ван Ми ло ва но вић ни је же лео да при да је па жњу да не би због 
то га угро зио сво је пла но ве укљу чи ва ња Цр не Го ре у Бал кан ски 
са вез. За то се и огра дио од Ма са ри ко вих оп ту жби на ра чун цр но-
гор ских вла сти, иако је знао да ве ли ки Ма са ри ков углед у Евро пи 
ите ка ко мо же по мо ћи осло ба ђа њу оп ту же них Ср ба у „ве ле и здај-
нич ком про це су“. То маш Ма са рик се то ли ко за ла гао за њи хо во 
осло ба ђа ње да је, иако је био по сла ник у Аустриј ском пар ла мен ту 
де мон стра тив но до шао тим по во дом у За греб, а за тим у Бе о гра ду 
био гост Ми ло ва на Ми ло ва но ви ћа. Ње го ва осу да „ве ле и здај нич ког 
про це са“ је би ла та ко не при јат на по Беч и За греб да је лист „Ср бо-
бран“ ко ји је тим по во дом пра вио ин тер вју са Ма са ри ком, мо рао 
би ти за бра њен24).

Ми ло ван Ми ло ва но вић је че сто прак ти ко вао vis ma jor прин-
цип, па и у слу ча ју ме ђу на род ног скан да ла ко ји је ство рио беч-
ки исто ри чар и пу бли ци ста др Хајн рих Фри дјунг фа бри ко ва њем 
ла жних до ка за да су вла сти из Бе о гра да суб вер зив но угро жа ва ле 
Аустро-Угар ску по ма жу ћи тзв. хр ват ско-срп ску ко а ли ци ју са ста-
вље ну од углед ни ка по пут Ме да ко ви ћа, Су пи ла и При би ће ви ћа. 
Иако је у срп ској скуп шти ни рас крин ка вао Фри дјун го ве оп ту жбе 
као ла жне, и сла њем срп ских све до ка у Беч знат но до при нео да 
Фри дјунг при зна не у те ме ље ност сво јих оп ту жби, Ми ло ван Ми ло-
ва но вић је сход но на ре че ном прин ци пу на чи нио и не ке ма ле, али, 
ипак, и за аустриј ску и за срп ску јав ност из не на ђу ју ће уступ ке. Пр-
во, осра мо ће ног аустриј ског по сла ни ка у Бе о гра ду, Фор га ча, ко ме 
је због фал си фи ка та до ку ме на та у „афе ри Фри дјунг“ сле ди ло ако 
не про те ри ва ње из Бе о гра да, оно бар пре ме штај, Ми ло ван Ми ло-
ва но вић је за др жао на истом по ло жа ју сво јим лич ним јав ним за ла-
га њем. Дру го, аустриј ског офи ци ра Рај ко ви ћа, ко ји је био ухва ћен 
на тлу Ср би је у шпи ју на жи, ни је из вео на суд, већ са мо про те рао.

Иако су та кви по ступ ци огор чи ли срп ску јав ност, у пр вом ре-
ду ул тра-на ци о на ли сте, Ми ло ван Ми ло ва но вић је знао да од све га 
то га Ср би ја има ви ше ко ри сти не го ште те.

23)  Об зор, 3. март 1909. го ди не

24)  Ср бо бран, 22. април 1909. го ди не
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 Ка да је по том 31. мар та 1909. го ди не срп ска вла да по ни же на 
ти ме што је би ла при мо ра на да да из ја ву ко јом при хва та анек си ју 
Бо сне и Хер це го ви не, ис ку сни ди пло ма та Ми ло ва но вић је одр жао 
та ко уми ру ју ћи го вор у Скуп шти ни да ни ко ни је ре као ни јед ну реч 
по сле ње га. Сви ма је све би ло ја сно. Рат је био са мо од ло жен за 
бо ља вре ме на по Ср би ју.

По себ ну па жњу на пла ну ана ли зе ње го вих ак тив но сти пре-
ма Аустро-Угар ској за слу жу ју ње го ве ре ла ци је ка ко са пре ко дрин-
ским, та ко и са ло кал но-ср би јан ским за ве ре ни ци ма, од но сно ул-
тра-на ци о на ли сти ма. 

Пр во тре ба раз ли ко ва ти чи ње ни це од Ми ло ва но ви ће вих из-
ја ва. Чи ње ни це по твр ђу ју да је одр жа вао кон так те са Хр ват ско-
срп ском ко а ли ци јом и да је са срп ским по кре том у Бо сни и Хер-
це го ви ни имао чак вр ло раз ви јен од нос. Раз лог што је Ми ло ван 
Ми ло ва но вић као ми ни стар ино стра них де ла то јав но по ри цао ми-
сли мо да ни је по треб но об ја шња ва ти. Ње гов рад се на овом пла ну 
до ду ше не мо же по ре ди ти са сте пе ном ан га жо ва ња и ре зул та ти ма 
Ни ко ле Па ши ћа, али, он ту и ра ди и ма ње и дру га чи је од Па ши ћа. 

Ју го сло вен ски и срп ски по кре ти би ли су ре ал ност о ко ји ма је 
Ми ло ва но вић мо рао во ди ти ра чу на већ из про стог раз ло га што су 
то би ли фак то ри ко ји су се ите ка ко ти ца ли спољ не по ли ти ке Ср би-
је. Ње го ва ве ћа бли скост са ор га ни за ци јом из Бо сне и Хер це го ви не 
не го са оном из про сто ра да на шње Хр ват ске мо гла би се нај лак-
ше про ту ма чи ти ти ме што су пр ви би ли ви ше про срп ски, а дру ги 
ви ше про ју го сло вен ски ори јен ти са ни. По зна то је да је Ми ло ван 
Ми ло ва но вић гле дао на ју го сло вен ство као на не што што се тек 
да упо тре би ти за рад оства ри ва ња срп ских ци ље ва, а што се укла-
па ло у ње го ву не скло ност сла ве но фил ству уоп ште, и на че му ће 
му је ди но Хар твиг за ме ри ти. По то ме Ми ло ва но вић по ма ло ли чи 
на оне хр ват ске и сло ве нач ке по ли ти ча ре ко ји су има ли пу на уста 
ју го сло вен ства а при том у ње му тра жи ли ис кљу чи во на ци о нал ни 
ин те рес. Но, за раз ли ку од њих, Ми ло ван Ми ло ва но вић бар ни је 
то ли ко за го ва рао ју го сло вен ство иако је још 1907. го ди не на слу-
тио ства ра ње ју го сло вен ске др жа ве: „Вре ње у Ју жним Сло ве ни ма 
до ве шће уско ро до круп них про ме на, са мо ако при ти сак спо ља-
шњи, ан ти ју го сло вен ски, не бу де то спре чио. По сле ди це ће би ти у 
сми слу ор га ни зо ва ња ју го сло вен ске за јед ни це (под ву као Д.С.)“25). 
Оту да је са свим ра зу мљи во што је све ак тив но сти ју го сло вен ског и 
срп ског по кре та ван Ср би је гле дао с по зи ци ја њи хо ве упо тре бљи-
во сти, у функ ци ји ци ље ва спољ не по ли ти ке Ср би је. Осим то га, ње-
гов став пре ма хр ват ству је био не га ти ван иако у ње го вој бро шу ри 

25)  Ар хив Ср би је, Хар ти је Ми ло ва на Ми ло ва но ви ћа, ков. VI, стр. 57-58.
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„Ср би и Хр ва ти“, об ја вље ној 1895. го ди не, до ми ни ра зах тев за по-
ми ре њем и пре ва зи ла же њем спо ра од ко јег ште ту има ју и срп ска и 
хр ват ска стра на. За хр ват ску стра ну ње го ви ста во ви су ипак би ли 
не при хва тљи ви из ви ше раз ло га. Пре све га, Ми ло ва но вић је као 
и сви срп ски на ци о на ли сти ви део не са мо Бо сну и Хер це го ви ну, 
већ и све дру ге Ср би ма на се ље не кра је ве ис кљу чи во као срп ски 
про стор. Дру го, он је до ми нан тан хр ват ски при ступ ре ша ва њу на-
ци о нал ног пи та ња, а на ро чи то од нос пре ма Ср би ма у Хр ват ској, 
сма трао пот пу но на ка рад ним26).

Ка ко би мо гао час по ди за ти, час спу шта ти тем пе ра ту ру у Бо-
сни и Хер це го ви ни, во ђа ма срп ског по кре та је са ве то вао да ство ре 
два кри ла: твр до, не по мир љи во, и дру го, спрем но на ком про ми се. 
Исто та ко, кад 1910. го ди не тра жи од Бо са на ца и Хер це го ва ца да 
до че ка ју аустриј ског Ца ра Фра њу Јо си фа, то је за це ло због спољ-
но по ли тич ког ефек та, од но сно да Аустро-Угар ска не би мо гла да 
пре ба ци Ср би ји да ства ра ан ти а у стриј ско рас по ло же ње. Срп ско-
хр ват ској ко а ли ци ји је 1910. го ди не, на при мер са ве то вао да не бу-
де то ли ко од бој на пре ма мо гућ но сти спо разyма са Хе дер ва ри јем 
јер је то пре ве ли ко бре ме за пле ћа ко а ли ци је. На тај на чин је не 
са мо ис ка зи вао бри гу и ин те ре со ва ње за суд би ну Срп ско-хр ват ске 
ко а ли ци је, већ јој је и ра фи ни ра но слао по ру ку да на ве ћу по моћ 
Ср би је не мо же, бар не у том тре нут ку, ра чу на ти. 

Што се пак ти че Ми ло ва но ви ће вог од но са са до ма ћим на-
ци о на ли сти ма, пре све га са за ве ре ни ци ма из вој них кру го ва, они 
све до 1911. го ди не ни су би ли ни ма ло до бри. Ми ло ва но ви ћев стил 
ком про ми сер ства ни је ни ма ло им по но вао не са мо пу чи сти ма ко ји 
су сте кли ве ли ку моћ по ли тич ког ути ца ња, не го ни свим бес ком-
про ми сним и не стр пљи вим срп ским на ци о на ли сти ма. Они не са мо 
да ни су кри ли свој пре зир пре ма Ми ло ва ну Ми ло ва но ви ћу, већ су 
му и јав но пре ти ли.

И док је не срећ ни срп ски ми ни стар ти хо и упор но на свој на-
чин ра дио да ле ко пло до твор ни је на ре а ли за ци ји на ци о нал них ин-
те ре са од мно гих буч них и пре ких на ци о на ли ста, од при пад ни ка 
„Цр не ру ке“ сти за ле су му прет ње смр ћу.

Оста ло је за бе ле же но да му је 1909. го ди не у фи ја кер уско-
чио Во ја Тан ко сић и за пре тио чет ни ци ма. Ве ро ват ни по вод је био 
то што је Ми ло ва но вић 1908. го ди не због до ла ска мла до ту ра ка на 
власт, а услед че га се ста ње за Ср бе у Тур ској по пра ви ло, на ре дио 
рас пу шта ње чет нич ке, од но сно ко мит ске ор га ни за ци је27). 

26) Ви ди: М.Ђ.Ми ло ва но вић, Ср би и Хр ва ти, Бе о град, 1895, стр.11.

27) Ди пло мат ски ар хив МИП, ППО, Бе о град, 14. ју на 1908, лич но стро го по вер љи во, бр. 
3817
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Раз лог због ко га се Ми ло ван Ми ло ва но вић ни је до па дао „цр-
но ру ка ши ма“ не тре ба тра жи ти у ње го вом по ли тич ком опре де ље-
њу. Он је био ис кре ни срп ски на ци о на ли ста, при том још и при лич-
но кон зер ва ти ван. Исто та ко, ни ње гов по ли тич ки стил ком про ми са 
ни је ни ка кво оправ да ње за по на ша ње за ве ре ни ка пре ма Ми ло ва ну 
Ми ло ва но ви ћу. Од јед ног ми ни стра спољ них по сло ва се ни је мо-
гла оче ки ва ти ре во лу ци о нар ност. 

Пра ви раз лог за та кво по на ша ње пу чи ста је ле жао у то ме 
што су по сле пре вра та 1903. го ди не они игра ли ва жну, иако не-
фор мал ну уло гу у срп ској по ли ти ци, по ста вља ју ћи се че сто из над 
ве ћи не др жав ни ка, и чак по вре ме но не при јат но и пре ма са мом кра-
љу. Сма тра ли су сво је за слу ге то ли ким да су се оне мо ра ле из ра-
зи ти у њи хо вом ува жа ва њу од стра не сва ког по ли ти ча ра. Ми ло ва-
но вић је, пак, во лео сло бо ду и у ми шље њу и у де ла њу. Он је те шко 
под но сио и пар тиј ска, а ка мо ли не чи ја не фор мал на на ре ђе ња, те је 
и са Па ши ћем и дру гим пар тиј ским са бор ци ма нај че шће и до ла зио 
у су коб упра во због то га што је све ра дио она ко ка ко је он хтео.

У очи то пред рат ном вре ме ну ка да се гро зни ча во тра га ло за 
ре ше њи ма, про фе сор уни вер зи те та и фран цу ски док тор прав них 
на у ка спе ци ја ли зо ван за ме ђу на род не од но се, при том ви со ког ни-
воа са мо све сти о сво јим спо соб но сти ма, јед ном ре чи по ли ти чар 
ве ли ког фор ма та ка кав је био Ми ло ван Ми ло ва но вић, ни је мо гао, 
а ни хтео мно го др жа ти до ми шље ња сред њег офи цир ског ко ра као 
до не ка квог нај струч ни јег или нај ва жни јег ми шље ња, ма ко ли ко 
они ве ли ки па три о ти и ча сни ци би ли. За то их је он нај ра ди је из бе-
га вао. 

 Тек 1911. го ди не пу те ви Ми ло ва на Ми ло ва но ви ћа и ор га ни-
за ци је „Ује ди ње ње или смрт“ су се суд бин ски укр сти ли. Не Ми ло-
ва но ви ће ви ан га жма ни на пла ну по мо ћи Ср би ма ван Ср би је, већ 
не што дру го код Ми ло ва но ви ћа је нај зад им пре си о ни ра ло Апи са 
и ње го во окру же ње.

На са стан ку ута на че ном 1911. го ди не Апис је зах те вао од 
Ми ло ва на Ми ло ва но ви ћа да му об ја сни ци ље ве и до стиг ну ћа свог 
ра да на пла ну спо ра зу ме ва ња са Бу гар ском.

Био је до во љан тај је дан са ста нак да ре чи ти, ум ни и са мо у ве-
ре ни Ми ло ва но вић за до би је и по ве ре ње у ува жа ва ње срп ских ул-
тра на ци о на ли ста. Уоста лом, ни су ли њи хо ви ци ље ви би ли у крај-
њем исти? Да ка ко да из бор пу те ва ка ци љу ни је био не ва жан, чак 
шта ви ше, он је био и ка мен за зо ра из ме ђу пу чи ста и Ми ло ва но ви-
ћа, али, Апис је на том са стан ку му ње ви то схва тио да је Ми ло ва но-
ви ћев план о Бал кан ском са ве зу ипак нај бо љи пут. 
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Из не над но оду ше вље ње Апи са Ми ло ва но ви ћем се за сни-
ва ло на то ме што је Апис у том су сре ту на зрео ве ли ку ко рист за 
Срп ство ко ју је сво јим ра дом, спо ро и уса мље но по пут Си зи фа, ко-
тр љао ка вр ху не са мо соп стве ног успе ха Ми ло ван Ми ло ва но вић. 
Од тог тре нут ка Ми ло ва но вић је до био оно што му је на уну тра-
шње по ли тич ком пла ну ве о ма не до ста ја ло: по др шку вој них кру го-
ва без ко је се та да у Ср би ји ни је мо гло ишта зна чај ни је учи ни ти, а 
ни је би ло тај на то да је Ми ло ван Ми ло ва но вић те жио пре у зи ма њу 
кор ми ла стран ке, или бар за у ста вља њу Ни ко ле Па ши ћа ко ји га је 
стал но ко чио на сва ком, а на ро чи то на уну тар пар тиј ском пла ну28). 

С дру ге стра не, Апи су је за ње го ве ак тив но сти ван гра ни ца 
Ср би је ите ка ко тре ба ла по моћ моћ ног Ми ни стар ства спољ них по-
сло ва, а по го то ву на пла ну до би ја ња по вер љи вих ин фор ма ци ја и 
де ла зна чај них фи нан сиј ских сред ста ва ко ји ма је то Ми ни стар ство 
рас по ла га ло.

Обо стра ни ин те рес је про на ђен у обо стра ном ко ри шће њу. 
Све до Ми ло ва но ви ће ве смр ти „Ује ди ње ње или смрт“ је из вр ша ва-
ло у Ма ке до ни ји Ми ло ва но ви ће ве за дат ке у тој ме ри да је „по ста ло 
из вр шни ор ган ми ни стар ства ино стра них де ла“29). С дру ге стра не 
и Ми ло ва но вић је „усва јао и спро во дио пред ло ге ко је је до би јао од 
офи ци ра“30). 

Оства ри ва ле су се Ми ло ва но ви ће ве ре чи упу ће не Апи су при 
њи хо вом пр вом су сре ту: „Ста ви те ми, мла ди при ја те љу, ту ва шу 
„Цр ну ру ку“ на рас по ло же ње па ће те ви де ти шта ћу уско ро учи ни-
ти за Срп ство“31) . Не ма до ка за да је Апис то и учи нио, али је очи то 
из ра зио сво ју са гла сност са Ми ло ва но ви ће вим пла но ви ма и ота да 
по ма гао све ње го ве ак ци је у ве зи срп ско-бу гар ског раз гра ни че ња 
на тлу Ма ке до ни је.

Не ма сум ње да је ско ра Ми ло ва но ви ће ва смрт ути ца ла на 
мно го што шта на по ли тич кој сце ни Ср би је, из ме ђу оста лог и на 
суд би ну „Цр не ру ке“ и Апи са лич но.

При мив ши се ме ста ман да та ра вла де у ју ну 1911. Ми ло ван 
Ми ло ва но вић је на сто јао да са ста ви вла ду та ко да у њој има што 
ве ћи ути цај. Из ра же на су ми шље ња да је не ра до при хва тио за ми-
ни стра Сто ја на Про ти ћа32), бу ду ћи да је ње го во при су ство у вла ди 
до жи вља вао као кон тро лу од стра не сво је стран ке.

28) Ви ди: Е. Sh. Helm re ich, The Di plo macy of the Bal kan Wars 1912- 1913, Cam brid ge, 1938.

29) Ди ми три је Ђор ђе вић, нав. де ло, стр. 158.

30) Кра сний ар хив, Ди пло ма ти че ская под го тов ка бал кан ской во й ни 1912, Мо сква, 1926.

31)  Цит. пре ма: Ди ми три је Ђор ђе вић, нав. де ло, стр. 157. 

32)  Пре ма: Ди ми три је Ђор ђе вић, нав. де ло, стр. 162.
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Те 1911. го ди не це ла Евро па је оче ки ва ла рат на Бал ка ну. 
Ми ло ва но вић је уста нак Ар ба на са про ту ма чио као ве сни ка бу ре. 
Тај уста нак је због по мо ћи Цр не Го ре Ал бан ци ма иза звао сум ње 
не са мо у Ср би ји, већ и у Ру си ји у по сто ја ње тај них ве за из ме ђу 
Бе ча и Це ти ња. Ми ло ва но вић је чак зах те вао од цр но гор ског кра ља 
Ни ко ле да пот чи ни сво ју на ци о нал ну по ли ти ку ње му лич но, што 
је цр но гор ски мо нарх од био, а што је код Ми ло ва но ви ћа са мо про-
бу ди ло до дат не сум ње, иако се пре ра ди ло о не спо ра зу му и по вре-
ђе ној сум њи цр но гор ског вла да ра. У сва ком слу ча ју, то је Ми ло ва-
но ви ћа још ви ше усме ри ло на ње гов „жи вот ни за да так“ - ства ра ње 
са ве за бал кан ских зе ма ља у ко јем би вид но ме сто при па ло Ср би ји 
и Бу гар ској.

За то је, још пре не го што је и по стао пред сед ник вла де, по-
ну дио Бу гар ској пре ко Го ше ва ком про мис у по гле ду Ма ке до ни је. 
Сва ка ко да му је у то ме по мо гло да се од лу чи ње го во, Цви ји ћу и 
Но ва ко ви ћу бли ско гле ди ште да ста нов ни ци Ма ке до ни је још не ма-
ју фор ми ра ну на ци о нал ну свест и да ће се сто га, по што не зна ју ко 
су, ла ко аси ми ли ра ти у би ло ко јој др жав ној за јед ни ци и то у сва ком 
свом де лу ко јим их не ка др жа ва об у хва ти.

Од у стао је од мо рав ско-вар дар ске удо ли не и зах те вао да Ср-
би ја до би је део Ма ке до ни је ко ји јој слу жи као за ле ђе при из ла ску 
на Ја дран пре ко се вер не Ал ба ни је. Раз лог за та кво ње го во, као и 
слич но бу ду ће др жа ње је био очи гле дан. Ми ло ва но вић је ин тран-
си гент но сма трао да је Ср би ја у вр ло не по вољ ној по зи ци ји све док 
не скло пи са вез са Бу гар ском и да за то не ма дру гог из ла за сем ком-
про ми сних пред ло га ка кав је и том при ли ком учи нио. 

Но, са бу гар ске стра не ни су сви ми сли ли исто као Ми ло ва-
но вић. Шта ви ше, пред сед ник бу гар ске вла де је и ско ри стио чи ње-
ни цу да Ми ло ван Ми ло ва но вић ни је са тим пред ло гом упо знао и 
ру ску стра ну и оба ве стио је Пе тро град о рад ња ма Ср би је иза ле ђа 
Ру си ји. Шан се за са вез су се сма њи ле.

А он да, оно што го ди на ма ни је по ла зи ло уса мље ном Ми ло-
ва ну Ми ло ва но ви ћу за ру ком, омо гу ћи ла је у ве ли кој ме ри об ја ва 
ра та од стра не Ита ли је Тур ској по ло ви ном сеп тем бра 1911. го ди-
не, по што је то на мах ис пу ни ло Бал кан ра то бор ном ат мос фе ром. 
Бу гар ска вла да је под при ти ском зах те ва сво је yза вре ле јав но сти 
од лу чи ла да уђе у рат са Тур ском. Схва тив ши да јој је за то са вез са 
Ср би јом хит но по тре бан, бу гар ска вла да ша ље Ди ми три ја Ри зо ва 
у Ср би ју на пре го во ре.

Са срп ске стра не у тим пре го во ри ма, одр жа ним 21. 9. 1911. 
го ди не, су уче ство ва ли, по ред Ми ло ва на Ми ло ва но ви ћа још и Ни-
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ко ла Па шић и Љу ба Сто ја но вић. И по ред то га што су Бу га ри пр ви 
пут од у ста ли од не де љи во сти Ма ке до ни је, Па шић твр до гла во ни је 
од сту пао од по де ле по прав цу Бре гал ни ца - Охрид. Ми ло ван Ми-
ло ва но вић је био да ле ко по пу стљи ви ји, а Сто ја но вић је пред ло жио 
као сред ње ре ше ње по де лу Ма ке до ни је по ли ни ји Кра то во - Стру-
га, што је Ри зов од био. Са ста нак се за вр шио са гла сно шћу обе стра-
не да од лу ку о то ме ко ме при па да област из ме ђу Ро до па и Ша ре 
до но си ру ски цар.

Тач но не де љу да на ка сни је пред сед ник бу гар ске вла де Иван 
Ге шов33) је ин ког ни то до пу то вао у Бе о град да би се са стао на са-
мо са Ми ло ва ном Ми ло ва но ви ћем. Са ста нак је за по чет у мра ку 
бе о град ске же ле знич ке ста ни це, тач ни је одр жан је због стра ха од 
аустро-угар ских шпи ју на у јед ном ва го ну док је воз ишао пре ма 
Ла по ву.

Обо ји ца су се из ја сни ла за хит но скла па ње са ве за, а Ми ло-
ван Ми ло ва но вић је из нео свој кон цепт уго во ра ко ји је са др жао: 
став о за јед нич кој бор би про тив Тур ске, уза јам не га ран ци је о др-
жав ној не за ви сно сти и срп ске ци ље ве - осло бо ђе ње Ста ре Ср би је 
и Ма ке до ни је. Зо не до Ша ре су про кла мо ва не као не спор но срп-
ске, а да ље раз гра ни че ње из ме ђу Ср би је и Бу гар ске пре пу ште но је 
ру ском ца ру.

Но, иако је са рад ња са Бу гар ском нај зад по че ла да се оства-
ру је, Ми ло ван Ми ло ва но вић је у по гле ду ре а ли за ци је са ве за на и-
шао на пре пре ку у ви ду Па ши ћа ко ји је цео Ми ло ва но ви ћев план 
про гла сио су ви ше де фан зив ним.

Док је Ми ло ван Ми ло ва но вић сма трао да сва ко дру го ре-
ше ње зна чи бор бу Ср би је на три фрон та (пр во, про тив Тур ске у 
Ста рој Ср би ји, дру го, про тив Аустро-Угар ске у Сан џа ку и тре ће, 
про тив Бу гар ске у Ма ке до ни ји), све у све му бор бу ко ју Ср би ја не 
мо же да до би је те је сто га бо ље да до би је оно што мо же; Ни ко ла 
Па шић је та ко ђе био за са вез са Бу га ри ма али је у њи ма ви део пре 
су пар ни ке не го са ве зни ке и сма трао да се Бу гар ској за не из ве сну 
по др шку да је пре ви ше. 

И Ми ло ван Ми ло ва но вић и Ни ко ла Па шић су про ме ни ли 
ста во ве услед про ме не у ста во ви ма бу гар ске стра не. Кад је, на и ме, 
Бу гар ска по но во по че ла да ин си сти ра на раз гра ни че њу, Ми ло ван 
Ми ло ва но вић је то, у же љи да се ре а ли зу је са вез, при хва тио, а Ни-
ко ла Па шић је, пак, са да био тај ко ји је зах те вао ру ску ар би тра жу 

33)  Иван Гошев, који је постао председник владе у Бугарској у марту 1911. године, себе 
је сматрао великим заговорником Балканског савеза. Види: J. E. Gueshоff, L’Alliance 
balkanique, Paris, 1915.
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иако ни је пре ви ше ве ро вао у њу ни ти је же лео, али је још ма ње 
же лео да се не ре а ли зу је са вез са Бу гар ском.

То ком ок то бра бу гар ска стра на је од би ла две вер зи је срп ског 
пред ло га о по де ли Ма ке до ни је. На сто је ћи да из бег не зах тев ног Па-
ши ћа, Бу гар ска ко ри сти Ми ло ва но ви ћев пут у Па риз у но вем бру 
1911. го ди не где га је Ри зов ус пео на го во ри ти на ком про ми сно ре-
ше ње ко је је би ло да ле ко по вољ ни је по Бу гар ску од прет ход них.

То ре ше ње је под ра зу ме ва ло да ва ње Бу гар ској Кра то ва и 
Кри ве Па лан ке че му се же сто ко су прот ста вио Па шић. Сма трао је 
да ако се Ср би ја и Бу гар ска не мо гу да спо ра зу ме ју, он да од лу-
ку тре ба да до не се ру ски цар. На кра ју, Па шић је од ба цио и иде ју 
са ве за са Бу гар ском и уме сто то га из нео кли мав пред лог да се са-
вез на пра ви са Ар ба на си ма, чи ме би се они не са мо одво ји ли од 
Аустро-Угар ске, не го и да ли упо тре би ти у бор би про тив Тур ске и 
Бу гар ске. 

Ми ло ван Ми ло ва но вић ни је био уве рен у успе шност са рад-
ње са ар ба на шким пле ме ни ма. Бу гар ска вој ска је у то вре ме би ла 
нај ја че и нај бо ље опре мље на вој ска на Бал ка ну . Од ба цио је Па ши-
ћев пред лог, а по др шку сво ме пред ло гу на шао је код ру ског по сла-
ни ка у Бе о гра ду Хар тви га. Од мах на кон то га, 15. де цем бра 1911. 
го ди не, Ми ло ва но вић да је на лог Спа лај ко ви ћу да по пу сти Бу гар-
ској у по гле ду ње них зах те ва око Кра то ва и Кри ве Па лан ке. Но, бу-
гар ска стра на се по но во не за до во ља ва ви ше ни оним што је са ма 
пред ло жи ла Ми ло ва ну Ми ло ва но ви ћу. Бу гар ски ми ни стар вој ске 
Фи чев зах те ва од по чет ка ја ну а ра и Стру гу. Ми ло ван Ми ло ва но вић 
то нај пре од би ја, као и Па шић. Но, ка да Ро ма нов ски, ру ски вој ни 
иза сла ник у Бу гар ској, из но си не ке сво је пред ло ге о раз гра ни че њу 
ко ји су ишли на ру ку Бу гар ској, Ми ло ван Ми ло ва но вић схва та да 
ру ска по др шка ни је си гур на и од лу чу је се да да и Стру гу за рад то-
ли ко же ље ног са ве за.

Са вез Ср би је и Бу гар ске је ко нач но пот пи сан 29. 2. 1912. 
го ди не, од но сно 13. 3. 1912. го ди не, а на кнад но су му при сту пи-
ле Грч ка и Цр на Го ра. Та ко је на по кон ство рен Бал кан ски са вез 
ко ји ће уисти ну би ти мо ћан ме ха ни зам сла ма ња Тур ске у рат ном 
су ко бу. Ср би ја је мо гла да во ди рат не ми сле ћи о на па ду Аустро-
Угар ске са ле ђа и без стра ха од аустро-угар ско - бу гар ског са ве за. 
Бу гар ска се са сво је стра не тим са ве зом обез бе ди ла од ру мун ских 
апе ти та. Уз то, по ред ја сно обе ло да ње ног тек ста уго во ра, по сто јао 
је и тај ни анекс ко ји је пред ви ђао „мо да ли те те за рат са Тур ском и 
по де ле Ма ке до ни је.“34)

34) Пре ма: Д. Ђор ђе вић, нав. де ло, стр. 172.
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Мо же се ре ћи да је Ми ло ва но ви ће вим тро го ди шњим, не спор-
но огром ним ди пло мат ским тру дом Ср би ја уте ме љи ла и за по че ла 
ду го че ка не рат не по бе де. Те шко да би се без ства ра ња Бал кан ског 
са ве за оне мо гле уоп ште по сти ћи. Они ко ји су Ми ло ва ну Ми ло ва-
но ви ћу за ме ра ли по пу шта ња у ве зи Ма ке до ни је за бо ра вља ли су не 
са мо да је ди пло ма ти ја по ље ком про ми са, већ и то да је глав ни циљ 
Са ве за био обез бе ђе ње од Аустро-Угар ске, и да без тог обез бе ђе ња 
Ср би ја нај ве ро ват ни је не би до би ла ни шта, а мо жда би чак из гу би-
ла и је два сте че ну са мо стал ност. 

Ми ло ван Ми ло ва но вић је одр жао свој по след њи, ка жу као и 
увек бри љан тан го вор у Скуп шти ни Ср би је 14. ју на 1912. го ди не, а 
умро је че ти ри да на ка сни је у 49-ој го ди ни жи во та. За ле че ње ни је 
имао вре ме на. 

Пред смрт је за пи сао: „Успех је све. Он оправ да ва све; Ње му 
се све кла ња; до бар и рђав глас од ње га за ви се. Ко успе ве ли ки је, 
ко не успе ни је ни шта ни вре део“35). 

На осно ву Бал кан ског са ве за Ср би ја и ње не са ве зни це - бал-
кан ске др жа ве су узе ле сво ју суд би ну у сво је ру ке сеп тем бра 1912. 
го ди не. Успех ни је из о стао.

Ср би ја је по ста ла ве ли ка оно ли ко ко ли ко се мо гло. 
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Dra gan Si me u no vic

MI LO VAN MI LO VA NO VIC – THE MAN WHO 
CRE A TED THE BAL KAN AL LI AN CE

Re su me
Mi lo van Mi lo va no vic, to day, a com ple tely for got ten gre at Ser-

bian sta te sman, ra di cal cham pion and ex tra or di nary di plo mat, was born 
in Bel gra de in 1863, in to a fi ne, re spec ted fa mily. He did many use ful 
things for his pe o ple and the sta te, but ma inly the fact that he prac ti cally 
re a li zed the al most im pos si ble en de a vor of cre a ting the Bal kan Al li an-
ce which bro ught Ser bia sig ni fi cant ter ri to rial ex pan si on in the Bal kan 
wars, as well as fre e dom for a lar ge num ber of Serbs and ot her pe o ple, 
re qu i res his work to be stu died and his na me pre ser ved in me mory. Ima-
gi na tion, re fi ne ment and in si sting on the im ple men ta tion of po li ti cal 
agre e ments and plans both sec ret and pu blic, as a cha rac te ri stic of his po-
li ti cal style, did not ena ble him in the Ser bia of that ti me to at tain a lar ge 
po li ti cal are na, or to ha ve a lar ge num ber of col la bo ra tors re flec ting the 
sa me vi ews and qu a li ti es. That is why he ma de his ca re er with re fe ren ce 
to im por tant po li ti cal is su es wit hin a sur pri singly nar row cir cle of pe o-
ple, re gar dless of the ir im por tan ce. Ge ne rally spe a king, his met hods of 
po li ti cal ac ti vi ti es we re far mo re ori en ted to ex ter nal di plo macy than to 
in ter nal po li tics.  The re fo re Mi lo van Mi lo va no vic ma de the right mo-
ve when he first mo ved to the Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs in 1891, and 
then, in 1894 he de fi ni tely tur ned his back on in ter nal po li tics and de di-
ca ted him self fully to fo re ign af fa irs. As ses sing the fo re ign po licy plans 
and in te rests of all three ma jor, and soon dying em pi res, ascer ta i ning so-
me in te rests as re a li stic, and so me as un re a li stic, Mi lo van Mi lo va no vic 
se ar ched not only to match the in te rests of Ser bia with so me of the se, 
but he al so so ught the re a li stic pos si bi lity of ac tu a li zing  the se in te rests.  
 The most com pa ti ble fo re ign-po licy in te rest of one of the se gre at po-
wers with re spect to Ser bia was su rely the in te rest of Rus sia to form se-
ve ral an ti-Austro-Hun ga rian and an ti-Tur kish ori en ted sta tes in the Bal-
kans, which wo uld be suf fi ci ently co o pe ra ti ve, with Rus si a`s sup port, 
to gra du ally, but com ple tely, to void the in flu en ce of Austro-Hun gary 
and Tur key on stra te gic de ve lop ments in So uth-East Euro pe.

A re la ti vism of et hics and ac ti ons in po li tics was for Mi lo va-
no vic, as we can see from his po li ti cal bi o graphy, not only so met hing 
which was a “na tu ral mat ter” from the aspect of the ory, but al so so-
met hing very clo se to him. Po si ti o ning him self thus in the ser vi ce of 
the pe o ple and the sta te he truly bro ught them many be ne fits, but if he 
had been, by an un for tu na te stro ke of luck, aga inst them, it co uld be 
that he wo uld ha ve in flic ted them as much evil. This was, in fact, what 
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al so aro u sed wit hin his party as so ci a tes con stant su spi ci ons con cer ning 
him and his pa tri o tism. Ho we ver, his wri tings and acts con firm exactly 
the op po si te - that is, that he was a gre at and ho nest Ser bian pa tri ot, 
alt ho ugh per haps dis ho nest with re spect to cer tain po li ti cal plans. For 
in stan ce, he was dis ho nest in his „Yugo slav“ fe e ling, which he ap pro-
ac hed ex clu si vely from the aspect of a mo men tary be ne fi cial va lue, „for 
the be ne fit of Ser bia“.

Even when he op po sed the con flict bet we en Serbs and Cro ats, he 
did so be ca u se Serbs got not hing use ful from this qu ar rel, and when he 
was advo ca ting the ir unity it was be ca u se of the be ne fits, not be ca u se 
of „brot herly fe e lings“. His work „Serbs and Cro ats“ writ ten in 1895 
is cha rac te ri zed by real-po li tics. In or der for Serbs and Cro ats to uni te, 
Austro-Hun gary must dis sol ve first, con clu ded Mi lo van Mi lo va no vic, 
but he im me di a tely asked - can Ser bia ac hi e ve this? And why Ser bia at 
that? Why didn’t Cro ats start an upri sing? If this wasn’t re a li stic, and it 
was not, why wo uld it be re a li stic for small Ser bia to wa ge a war with 
lar ge Austro-Hun gary and for what? What wo uld its real in te rest be in 
do ing this? What co uld both Serbs and Cro ats pos sibly gain at all from 
this „so-cal led uni ting“, Mi lo van Mi lo va no vic coldly cal cu la ted? De-
pri ved of per so na li zed po li ti cal emo ti ons, he al so asked - how can that 
which is not the sa me be fully uni ted? And if it is not fully uni ted then it 
is lo o se -  the re fo re the qu e sti on ari ses, how long co uld this last at all? 
His next cal cu la tion fol lows from this  - do es it pay then, at the cost of a 
war with Austro-Hun gary, to risk ma king so met hing that do es not ha ve 
a per ma nent va lue? This and ot her con si de ra ti ons ra i sed by Mi lo va no-
vic, which mo re ten ded to qu ench rat her than to sti mu la te in ot hers the 
will for uni fi ca tion, we re rightfully felt by sympat hi zers of „Yugo slav-
ship“ as de struc ti ve to the idea and even dan ge ro us.

His at ti tu de to ward Rus sia was mo re than ra ti o nal and so me ti mes 
even Mac chi a ve lian. Ho we ver, im me di a tely af ter he star ted to work in 
the Mi ni stry of Fo re ign Af fa irs of Ser bia  he star ted to per ma nently vi-
ew Rus sia as a po ten tial de fen der of Ser bia, but wit ho ut any per so nal 
emo ti ons – this star ting from the fact that Rus sia al ways had an in te rest 
in sup por ting Bul ga ria in the Bal kans, whi le she sup por ted Ser bia only 
oc cas si o nally. In ge ne ral, Mi lo van Mi lo va no vic al ways put at the cen-
ter of his po li ti cal doc tri ne the „ca te gory of in te rests“, be li e ving it the 
prin ci pal dri ving for ce of po li ti cal ac ti ons both of in di vi du als and sta-
tes, whi le he tho ught emo ti ons in po li tics su per flu o us, even dan ge ro us, 
and he him self be ha ved in ac cor dan ce with his po li ti cal prin ci ples. For 
him the path to the Rus sian he art lead thro ugh an al li an ce with Bul ga-
ria, and he re he did not want to com pe te with Bul ga ria for first pla ce 
with the Rus si ans, which in fact was at temp ted, mostly un suc cessfully, 
by nu me ro us Ser bian po li ti ci ans, both be fo re and af ter him, li ke Jo van 
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Ri stic, of whom he espe ci ally di sap pro ved. Re a li zing that ob jec ti vely 
Rus sia’s big gest in te rest was to sup port Bul ga ria and that this co uld not 
be chan ged by the pu re will of Ser bia, he calmly asked the fer vent Ser-
bian Rus sop hi les: „Is it so bad to be in se cond pla ce with the Rus si ans, 
espe ci ally if no ot her gre at po wer sup ports you?“ To be truth ful tho ugh, 
Ser bia was in third pla ce of that ima gi nary list, sin ce Mon te ne gro had 
tra di ti o nally enjoyed the gre a test sympat hi es of Rus sia in the Bal kans, 
but Mi lo van Mi lo va no vic knew that it did not ha ve a geo-stra te gic im-
por tan ce for Rus sia such as Bul ga ria had, and even as did Ser bia, so 
that was pro bably why he ne ver men ti o ned Mon te ne gro in this con text.

A ca re ful analysis of his at ti tu des on the Bal kan Al li an ce will 
con firm that Mi lo va no vic  al ways tre a ted and ex pla i ned the al li an ce of 
Ser bia with Bul ga ria as a de fen si ve al li an ce. That is why it is not stran-
ge that fe a ring the ape ti tes of Austro-Hun gary, Mi lo va no vic in his study 
from 1898, „Serbs and Bul ga ri ans“ saw the Ser bian-Bul ga rian agre e-
ment as only a pro tec ti ve me ans for the re a li za tion of Ser bi a`s go als in 
the so uth and so uth-east Bal kans, and that he of fe red con vin cing ar gu-
ments in fa vo ur of this the sis.Only when he be ca me pri me mi ni ster of 
the Ser bian go vern ment in Ju ne 1911 was Mi lo va no vić fi nally able to 
ful fill his go als, with so me help from Rus sia. Con nec ting with Bul ga-
ria esta blis hed an al li an ce that was a po wer ful mec ha nism for bre a king 
Tur key in the 1912 war, and the re fo re Mi lo va no vić’s long-term po li ti-
cal en ga ge ment in this fi eld was one of the key fac tors for Ser bian suc-
cess in the First Bal kan War.
Keywords: Mi lo van Mi lo va no vic, Bal kan Al li an ce, Bul ga ria, Rus sia, Austro-

Hun gary, Ni ko la Pa sic, Dra gu tin Di mi tri je vic Apis
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