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Предговор

I

Пре 1901. го ди не по сма трао сам кри тич ки по ли тич ке до га ђа је у 

Ср би ји, без вид ног уче шћа у по ли ти ци. По при ро ди и тра ди ци ја ма 

упу ћен сам ре спек то ва њу де мо крат ских, ра ди кал них на че ла и сим па-

ти сао сам љу ди ма, ко ји су у иде ал ној бор би, про ти ву ре ак ци је и на-

зад ња штва у нас, жи во ти ма сво јим пла ћа ли сво ја убе ђе ња. Фа зе кроз 

ко је је про ла зи ла Ра дикал на стран ка, од свог по стан ка до 1901, већ су 

ја сно обе ле жа ва ле две ка тего ри је љу ди у њој. Јед не ко ји су искре но, 

иде ал но и пре да но же ле ли ра дика ли змом, про грес и пре о бра жај на-

ше Отаџ би не, и дру гу гру пу ко ја је поче ла оку пља ти у ра ди кал не ре-

до ве љу де без мо ра ла, спре ме и скру пу ла, да се са мо ве ћи на ма оси гу-

ра ју усло ви ра ди кал ским вла да ви на ма. Са сво јим дру го ви ма, са ко ји-

ма сам узи мао вид но уче шће, као по ли ти чар и на род ни по сла ник, у 

зе мљи, при па дао сам пр вој ка те го ри ји љу ди.

До га ђа ји су се бр зо раз ви ја ли. Иде ал ни, ин те лек ту ал ни и ис кре-

ни љу ди, у гру пи ста ри јих ра ди ка ла су се по вла чи ли са по зор ни це, 

усту па ју ћи ме ста ко те ри ја ма у Ра ди кал ној стран ци. Нас не ко ли ци на, 

уста ја ли смо у клу бо ви ма, на кон фе рен ци ја ма, у при ват ним са стан-

ци ма, про тив де спо ти је, не то ле ран ци је и бу љу ба ши зма у стран ци, и 

то би до ве ло, ево лу ци јом, до пре по ро ђа ја и да љег фрак ци о ни са ња, да 

ни су ве ли ки до га ђа ји на ста ли од 1912. го ди не.

Био сам са ста ри јом ге не ра ци јом у ка би не ту г. Па ши ћа, два пу-

та ми ни стар при вре де1. Оба сам пу та ушао као члан већ до бро по-

1 Ко ста Сто ја но вић, био је осам пу та ми ни стар: 17. апри ла 1906. – 30. ма ја 1907, 
30. ма ја 1907. – 30. мар та 1908, 30. мар та 1908. – 7. ју ла 1908, сва три пу та са Па ши ћем, у 
тре ћем ка бине ту сем мин. нар. при вре де, за ту пао је и мин. гра ђе ви на; 30. авг. 1912. – 18. 
авг. 1913 (дао остав ку) опет са Па ши ћем и опет мин. нар. при вре де. Пе ти пут био је вла-
ди Љу бе Да ви до ви ћа, 16. окт. 1919. – 19. феб. 1920, ми ни стар по љо при вре де и во да; по том 

Пр ва књи га



6 Ко ста Сто ја но вић: Слом и вас крс Ср би је

зна те кри тич ке и не ко те риј ске, ма ње гру пе. Чи ње не су ми, као и не-

ким мла ђим чла но ви ма из мо је гру пе, огром не смет ње у Ми ни-

стар ству, што је иза зва ло мо ју остав ку ав гу ста 1913, мо ти ви са ну 

раз ло зи ма не то ле ран ци је. У сво јој сам остав ци на го ве стио да ви ше, 

са тим и та квим љу ди ма, ни ти мо гу, ни ти же лим, би ти ни на ка-

квом по слу.

Те шке при ли ке у ко ји ма се зе мља на ла зи ла од 1911, на гна ле су 

ме да се два пу та при мим ми си је, умо љен од г. Па ши ћа2, за тр го вин-

ску кон вен ци ју са Грч ком и за од ла зак у Рим. Ни је ов де ме сто из ла га-

ти све те шко ће, ко је сам имао са вла ђи ва ти и на овом по слу, од стра-

не г. Па ши ћа и ње го вих љу ди, али ме је и то уве ри ло, да је на ме ра тих 

љу ди, упо тре бља ва ју ћи нас, не за то да не што до при не се мо на шим ра-

дом зе мљи, већ да се лич но ком про ми ту је мо. Ни су до жи ве ли оно 

што су оче ки ва ли, али кад се бу де са зна ло шта смо ура ди ли и по ред 

огром них не при јат но сти од стра не не ва спи та них ти по ва, ви де ће се 

ка ко су по ску пу це ну на ших не ра ва, дру ги до ла зи ли до успе ха.

*

Слом Ср би је, по сма трам као со ци јал ни по јав, во де ћи ра чу на 

о свим еле мен ти ма ко ји су га иза зва ли. Не ма ју ћи ви ше опор ту ни-

стич ких скру пу ла, јед ном осло бо ђен уских зах те ва не раз ви је ног пар-

тиј ског жи во та у нас, по при ме ру Де кар та, да се до исти не до ђе, 

ако се и чо век опро сти свих за блу да и илу зи ја, це не ћи љу де, уста-

но ве, ста ле же по њи хо вим де ли ма и до га ђа ји ма. За блу де као исти не, 

си ле су со ци јал не, али на ћи шта је ре зул тат за блу да, шта исти на у 

ова ко ве ли кој по ја ви, као што је слом на ше зе мље, ни је ни лак, ни 

бла го да ран по сао. Гле да ју ћи исти ни у очи, чо век мо же код мно гих да 

иза зо ве не при јат на осе ћа ња, или из по вре ђе них им су је та, или због 

раз го ли ће них исти на. Кри ти ци је сте и оста је за на век ду жност, да вр-

ши ана ли зе и да пра ви син те зе, са јед ним за дат ком, да исти ну на ђе. 

Рас пра ву пре да ћу јав но сти по сле ра та, из раз ло га што се у то ку 

у вла да ма СХС: др М. Ве сни ћа, 17. ма ја 1920 – 18. авг. 1920, ми ни стар фи нан си ја, што је 
био и у сле де ћој Веснићевоj вла ди, 18. авг. 1920. – 1. јан. 1921. Осми и по след њи пут, био 
је мин. фи нан си ја у Па ши ће вој вла ди, све га два да на, јер је тре ћег да на умро, 1. јан. 1921. 
– 3. јан. 1921.

2 Па шић Ни ко ла, шеф Ра ди кал не стран ке до смр ти 10. дец. 1926, пред сед ник срп-
ских и СХС вла да. Нај по зна ти ји и нај при зна ти ји срп ски др жав ник, што му ни је сме та ло 
да од бу гар ске вла де Сук на ро ва тра жи по моћ у оруж ју, да упад не са Цр но гор ци ма, вој во-
де Пе ке Дап че ви ћа, у Ср би ју, 1883, и сру ши ре жим кра ља Ми ла на.
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Европ ског ра та, не сме све ка за ти, јер и тач не оп сер ва ци је мо гу да бу-

ду од ште те, по што се јав но ми шље ње ве штач ки одр жа ва, при кри ва-

њем мно гих пра вих исти на. Ако се, пак, же ли да се гре шке ма ње чи не 

у бу дућ но сти, не сме се, на ви ком пре да ва ња за бо ра ву, пре да ти, не 

сме се де си ти и са на шим сло мом, оно што се већ то ли ко пу та у нас 

де ша ва ло.

Ово ли ко сам сма трао за ну жно у Пред го во ру ре ћи, јер знам, да 

би ми се, без гор њих огра да, пре ба ци ва ло од стра не љу ди по све ће них 

у по сло ве, да кри ти ку јем ства ри, ко је сам, као ак тив ни по ли ти чар, 

мо гао по пра вља ти.

К. Сто ја но вић





 Прва књи га 9

Пролог

I

(Пре цр та но: Спа вај те веч ним сном, ми ли о ни ано ним них бо ра-
ца, чи ји су гро бо ви по се ја ни по бој ним по љи ма, пу те ви ма, гу ду ра ма 
и мо ри ма. Ва ше огром не жр тве, по тре си ва ших по ро ди ца, огром ни 
гу би ци на ро да и да на шњих ге не ра ци ја, за про грес људ ски, не ће да ти 
ни шта. Људ ске стра сти, ме га ло ма ни ја, су је та, гру бост, на ду ве ност, 
охо лост, пре стиж, хе ге мо ни ја, до ми на ци ја су прот но сти са еко ном ским 
ин те ре си ма на ро да и др жа ва, до ве ли су до сло ма, ка квог у исто ри ји 
ни је би ло. Тра же не су па ро ле за оправ да ње на па да и од бра не, на ба че-
не су, узај ма но, кле ве те и увре де, го во ри ло се о све тим прин ци пи ма 
и иде а ли ма, с обе ра ту ју ће стра не, а ре зул тат све га био је ве ли ки од лив 
те ко ви на кул ту ре, упо тре ба ме тод ске на у ке, ве шти не, ве ре и тра ди-
ци је за ис тре бље ње љу ди и да на шњег по ко ле ња – ство рен је ве ли ки 
ма те ри јал ни и мо рал ни де фи цит у људ ском про гре су. Ни су стра хо те 
ово га ра та, мо гле уби ти за блу де, де фек те и не до стат ке људ ске пси хе – 
све ће по ста ром ићи, и по сле ове свет ске кон фла гра ци је3. Из овог 
стра шног су да ра, уве ћа ће се де фек ти људ ске ду ше, на ра шће ам би ци-
је на ро да, и по бе ђе них, као и по бе ди ла ца. И стра шни ја зо ви ме ђу на-
ро ди ма Евро пе, не ће се по ку шати да се урав ња ју, већ ће их вре ме 
про ко па ти и до ве шће их пред ствар не, не ре ше не и не свр ше не про-
бле ме ово га ра та, са уса вр ше ни јим сред стви ма на у ке за бу ду ћи кон-
фликт и про бле ме људ ства. На ро ди ће се опет су да ри ти… Ду жност, 
страх, не про све ће ност, нео р га ни зо ва ност, илу зи је, су ге сти је, по ве-
шће го ми ле на кла ни це за ста ре иде а ле под но вим на зи вом, и та ко ће 
ток исто риј ског про це са про ду жи ти но вим фра за ма, да обе ле жи по-
ја ве слич не или ин тен зив ни је од стра шних до га ђа ја са да шо сти.).

3 Оп шти по жар (објашњење мање познатих речи налази се на крају књиге).
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II

Европ ски по кољ има слич но сти са су да ри ма у про шло сти, али 
не и по ин тен зив но сти. По ку шај по пла ве Евро пе под Да ри јем и 
Ксерк сом; бор ба из ме ђу Ри ма и Кар та ге; се о ба на ро да и пре лаз из па-
га ни зма у хри шћан ство; кр ста шки ра то ви, ре фор ма ци ја, Фран цу ска 
ре во лу ци ја – по ја ве су ко је се са кр ва вим ра то ви ма 1914, 15. и 16, мо-
гу да упо ре де. Ако се по тра же узро ци свих по ме ну тих по ја ва, сла бо 
ће се на ћи, ма где, да су еко ном ски мо ти ви би ли раз ло зи за по кре те. 
У се о би на ро да, у по кре ту аморф них азиј ских ле ги ја, мо жда су еко-
ном ски узро ци, ве ге та тив не по тре бе им пулси ра ле по крет, али је Ати-
ла од мах и бр зо дао по кре ту обе леж је же ље за свет ском до ми на ци-
јом. Глав ни по во ди су да ри ма су ни вој ске раз ли ке: ра сне, мен та ли те-
та, кул ту ре, а глав на је те жња – до ми на ци ја. 

Грч ка је у ло кал ном па три о ти зму, ва ро шким упра ва ма, про ме-
ту и утак ми ци тр го вач кој, умет нич кој, ин те лек ту ал ној, до ми ни ра ла 
оба ла ма Сре до зем ног мо ра и би ла ри вал ја ким др жа ва ма у Ази ји. Ри-
вал ство грч ко, уз до ла же ње и ја вља ње на по зор ни ци Ри ма, оцр та ва ло 
је ја сно свр ше так Кар та ге и ње не пре вла сти на мо ру. Оту да су дар две 
ра се, два мен та ли те та. У ве ли кој Рим ској им пе ри ји, у зе мљи ре да и 
за ко ни то сти, по бу не про тив ре жи ма су у тра же њу спа са у ре ли ги ји 
љу ба ви, пра шта ња и тр пље ња ро бо ва, вар ва ра, гр ле на у ку На за ре ћа-
на и Рим је зва нич но усва ја, јер она по про стран ству и ду би ни сво јих 
ве ли ких мо рал них ак си о ма, од го ва ра ду хов ној оде ћи сво је про стра не 
им пе ри је. На ме сто ре спек та бу на и за ко на, чи ме се нор ми ра по ре дак 
у рим ској др жа ви, до ла зи аске ти зам и дог ме, сек те, ка те хи зам. У овом 
ха о су су да ра ју се два све та: па га ни зам и хри шћан ство. Љу бав као 
иде о ло ги ја но ве ве ре, иза зи ва су ко бе и по ко ље, ка квих ни је би ло ни-
ка да у све ту. Сви ра то ви до Фран цу ске ре во лу ци је, ти па су ре ли ги о-
зне не то ле ран ци је, па и две ве ли ке ре во лу ци је, ен гле ска и фран цу ска, 
тра же у ре ли ги о зној еман ци па ци ји мо ти ве и оправ да ња за сво је под-
ви ге. Пу ри та ни зам и сло бод ни ми сли о ци, у ства ри, су ре ли ги о зне 
сек те. Што се у овим по кре ти ма ме ња ју и дру штве ни по рет ци што се 
са јед ног ста ња пре ла зи у дру го, гра ђан ског жи во та, про це си су ко ји 
би се зби ли и да ни је би ло гор њих тр ве ња, ко ја су до ла зи ла из ве ро-
ва ња у за блу де, као у исти не.

(Пре цр та но: Шта иза зи ва да на шњи су коб? Же ља Не мач ке за ствар-
ном до ми на ци јом. Она је вла да ла пи ја ца ма Евро пе. По че ла је осва ја ти 
сво јом хи пер про дук ци јом, у на у ци, у ве шти на ма, као и у про из вод-
њи, ду хо ви ма у Евро пи и све ту. Оправ да но или не, факт је по сто јао. 
Те жња да ство ри и за вла да и про вин ци ја ма у ко ји ма је сло бо да уно-
си ла сво је про дук те, де на ту ри са ла је кроз 50 го ди на ду шу, на рав и 
осо би не не мач ког на ро да. Те жња за до ми на ци јом на пра ви ла га је не-
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сно сним ме га ло ма ном. Уобра же ње на чи ни ло га је сек та шким бор цем, 
ко ји ги не на фрон ту, као у ре ли ги о зном лу ди лу. Из уна пред ста вље-
них те шких из гле да до ми на ци је, ве штач ки му је ство рен мен та ли тет, 
ко ји се не по кла па са мен та ли те том оста лих на ро да у Евро пи. Ова раз-
ли ка у мен та ли те ту до ве ла је до су ко ба, спре ча ва ла да Не мач ка, ја ка 
и спрем на, не оства ри сво је успе хе, што је до ве ло и до ис тре бље ња у 
овом ра ту. Тач но је да су очај нич ки је бор бе ме ђу сек та ма у јед ној ре-
ли ги ји, но из ме ђу две по све стра не ре ли ги је. Евро па ко ја је, сто га, 
пре ра та, пред ста вља ла про грес, на пре дак, кул ту ру, ко ја је, у ства ри, 
по ра си, по тра ди ци ја ма, по ве ри, по иде а ли ма на у ке и ве шти не, би ла 
јед но це ло хо мо ге но сред ство – у ства ри је, по ра зли ци мен та ли те та, 
би ла јед на ве ли ка хе те ро ге ност. Из ове раз ли ке у мен та ли те ту и те-
жња ма, јед них да се до ђе до ра та и дру гих да се ра том из во ју је сло бо-
да, до шло је до сло ма кул ту ре, мо ра ла, по ко ља и не де ла. 

Мо рал не си ле кре ћу све у дру штву. Глад, бо ле шти на, не ма шти-
на, и слич но, ни ка да не мо гу те стра хо те про во ци ра ти, ко ли ко ам би-
ци ја, мр жња ме ђу на ро ди ма, раз ли ка у иде а ли ма. Устре ме се нај бли жи 
на ро ди јед ни на дру ге, ако се до ве де у пи та ње чи сти по но си, це ње ња, 
под це њи ва ње иде а ла јед ног на ро да, све та, ра се, ти ће иде а ли би ти 
они ко ји про во ци ра ју нај кр ва ви је ра то ве. Ако се по ово ме, по тра жи 
сми сао људ ског про гре са, те шко га је од ре ди ти. Сва ки на род, сва ко 
до ба, сва ка ра са има иде а ле, ко ји од го ва ра ју ње го вој раз ви је но сти и 
до тич ном вре ме ну. Што се јед на сре ди на над дру гом из диг не у пра-
вим исти на ма и за блу да ма, то ви ше про ме на и ви ше по во да бу де за 
су да ре. У веч ним про ме на ма за дат ка на ро да, др жа ва и дру штва, раз-
ло зи су за веч не су ко бе, сла би је и ја че). 

III

Мно го се пи са ло о осо би на ма гер ман ске ра се и ње ном мен та-
ли те ту. За кљу чак је не ких фран цу ских на у ча ра овај:

„Раз ви ће Не ма ца има два аспек та: про гре сив но раз ви ће и ма те-
ри јал но ре гре сив но, спи ри ту ал но и мо рал но. Као што је у при ро ди 
ги ган ти зам пра ва бо лест, ко ја се ја вља код ин ди ви дуа, као и код ра са, 
и гру па ви шег ре да, та ко је и љу бав пре ма ко ло сал ном у Не ма ца, ме-
га ло ма ни ја, об лик ги ган ти зма, ко ји их до во ди до ши зме о за вла ђи ва-
њу све том. То их до во ди до пој ма о ва да су иза бра ни на род бoжји“. 
(Mar cel lin Bo u le, Les Al le mands et la se in ce, стр. 40-43)

„Код на ро да се атро фи ја ши ри од ми сли, ве шти не, ин ду стри је, 
до вој нич ке си ле, ко ја се као нај гру бља осо би на, нај ду же чу ва“ (Е. 
Qu i net) По ово ме, „не мач ка кул ту ра, жр тва екс лу зив не спе ци ја ли за-
ци је, мо ра про па сти, услед мо рал не атро фи је и ма те ри јал не пре ра-
зви је но сти.“ (н. д. стр. 229)
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„Ге ни је сва ке ра се јед на је кон стан та и по њој се мо де ли ра ју све 
форме на ци о нал не ак тив но сти. Ор га ни за ци ја ни је сред ство, већ, код 
Гер ма на, циљ. И у вас пи та њу, и у на ста ви у Не мач кој се и не ви ди ме-
тод сло бо де, већ роп ске по слу шно сти.“ (н. д., стр. 280) Нем ци на у ку, 
на уч не ме то де хо ће да ве жу за су пер и ор ност сво је ра се, што је код 
сви ју дру гих, за јед нич ка сво ји на це лог чо ве чан ства.

Ка рак те ри стич не осо би не не мач ке књи жев но сти и на у ке је су 
ми сти ци зам и праг ма тич ност. Грам зи вост за бо га ће њем и екс пло а та-
ци јом у Не ма ца, раз ви ла је ме то де за ор га ни за ци ју на уч ног ра да, што 
не ма ве зе са спо соб но шћу от кри ћа. У не мач ком ду ху не ма фи не са 
већ ге о ме три је, што Па скал раз ли ку је ме ђу ду хо ви ма про дук тив ним 
и про на ла зач ким и прак тич ним. Они су по оце ни сво га Ге теа „спрем-
ни за де та ље, а бед ни за це ли ну“.

Не мач ка је фи ло зо фи ја, на у ка и умет ност но ви јег вре ме на, из-
ба ци ла ма су ап сур да. „Его и зам је су шти на пле ме ни те ду ше“, ве ли Ни-
че. Лам прехт го во ри и пи ше о гер ман ском бо гу, ко ји се ја вља као бог 
си ле и осве те. Из ба цу ју ћи ап сур де, слич не они ма Ни ко ле Ки са, из 15. 
ве ка, да је мак си мум јед нак ми ни му му, они до ла зе на гор ње на ве де не 
афо ри зме, а ја ки ло ги ча ри и де дук тив ни по при ро ди, те ра ју у нај ап-
сурд ни је те о ри је, мо рал не, еко ном ске, исто риј ске, и т.д. Ап сур ди су 
ве за ни за нај ве ће не мач ке на у ча ре. Мом зен твр ди да Га ли ја не ма сми-
сла да по сто ји, да су Сло ве ни ни жа ра са, а за ње га, Фран цу зи ле по ка-
жу, да у гр ђе њу Ка то на и гло ри фи ко ва њу Це за ра, ви де упу ћи ва ње Не-
мач ке на уни ште ње Фран цу ске. У де дук ци ја ма су до те ра ли до Шле ге ло-
ве и Фих те о ве спе ку ла тив не фи зи ке, ап сурд ног ди на ми зма и при род не 
фи ло зо фи је, ко ја је уста ла про тив екс пе ри ме на та. Ови су прав ци од 
на у ке, фи ло зо фи је и ве шти не на пра ви ли др жав не ор га не. Све је ово 
ути ца ло на ме га ло ма ни ју, и оглас ра та од стра не Не мач ке це ло ме све-
ту. Свет у Не мач кој ве ру је да Гер ма ни ја ни је про дукт при род не ево-
лу ци је, већ је про и за шла из но вог спон та ног от кри ћа, уни вер зал ног 
ду ха у ду ши гер ман ског на ро да. (У овом сми слу, „не мач ки цар је бож-
ји ин стру ме нат“ – Ја коб Шмит, Аannals prus si ens, стр. 383)

Не по ри чу ћи ве ли ки зна чај Не мач ке за оп шти про грес, не мо-
же мо по сле гор њих на во да, не за вр ши ти ово са мим Ге те ом. Ве ли ки 
Не мац пи сао је сво ме при ја те љу Екер ма ну о Нем ци ма: „Тре ба ће још 
не ко ли ко ве ко ва да у на ше ком па три о те уђе до ста ду ше и ви ше кул-
ту ре, да се о на ма мо же ре ћи, да је вре ме одав но про шло, кад су они 
би ли вар ва ри“. Ово вре ме још ни је на сту пи ло, што и са ми при зна ју. 
Уоста ло м, ова ко о њи ма ми сли, без ма ло, цео свет.

Ко ста Сто ја но вић
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Кри ти ка Ми ни стар ства спољ них по сло ва  
и 

срп ске ди пло ма ти је

I

Свет ска ди пло ма ти ја је вр ло рђа во про шла у Европ ском ра ту. 
Не мач ка, као и са ве знич ка ди пло ма ти ја, ра чу на ла је са рђа вим по да-
ци ма. Ен гле ска је из не на ђе на за Не мач ку и по ред свег са вр шен ства 
ње ног ме тод ског и шпи јун ског апа ра та за ин фор ми са ње. Са ве зни ци 
су, пак, та ко ола ко при ми ли до га ђа је, да је нај ва жни је по ли ти ча ре 
Европ ски рат за те као на пу ту и по ба ња ма. Из гле да да су по слан ства 
на стра ни, ви ше обе леж је да се од њих сва ка тај на слу жба при кри је, 
но да ови бу ду у ста њу да не што до зна ју. Би змар ко ви су ме мо а ри пу-
ни анег до та о не до ста ци ма ста ре ди пло ма ти је, али ни нај но ви ја, ни је 
да ле ко од свих тих не до ста та ка. Жур на ли сти ка ко ја се увек чи та ла 
из ме ђу ре до ва, да ла је ви ше от кри ћа, но ра пор ти по вер љи вих и над-
ле жних ли ца. Зна ње о спре ми вој ној, еко ном ској и фи нан сиј ској по је-
ди них др жа ва, би ло је бед но. Струч ни еко но ми и фи нан си је ри, го во-
ри ли су о тра ја њу Европ ског ра та, као де ца. Оче ки ва ња од бло ка де 
тре ба ло је на кра ју истог ме се ца да уби је Не мач ку. О зна ча ју му ни ци-
је ни ко ни је имао пој ма. Све је ра ђе но по вр шно. До га ђа ји су из не на-
ди ли сва чи ја оче ки ва ња, све су прог но зе про па ле и чо век се ни је смео 
упу шта ти у ничи ја ду бља пред ви ђа ња. 

Пу бли ко ва на ди пло мат ска ак та, све до ци су бе де свет ске ди пло-
ма ти је. Ни ти је био ин фор ми сан онај ко ји је на па дао, ни ти они ко ји 
су на пад ну ти. Ни су се до бро по зна ва ли ни са ве зни ци ме ђу со бом, а 
још ма ње је би ло по знан ство из ме ђу не при ја те ља.

Кад је ова ко ста ја ло са ин фор ма ци ја ма ве ли ких си ла, по све је 
ра зу мљи ва сва шту рост у ма лих на ро да.
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II

Ми ни стар ства и на ши кон зу ли на стра ни, по след њих го ди на, 
спа ли су на осо бље, ви ше или ни же, по све не до ра сло по ве ре ном им 
по слу. Ин фор ма ци је из тих над ле шта ва су и не пот пу не и не тач не, те 
је ори јен та ци ја на осно ву тих по да та ка, би ла не пра вил на, па чак и 
штет на по земаљске ин те ре се.

Љу ди од ка ри је ре, обич но не до вољ них сред ста ва, ма ле оп ште 
спре ме, ни ка квог гла са и ауто ри те та, одр жа ва ли су ве зе са кру го ви-
ма, ко ји су им да ва ли оне ин фор ма ци је, ко је су се и из но ви на мо гле 
до би ти. Зва нич но оп ште ње са ми ни стри ма спољ них по сло ва у ино-
стран ству, и са по сла ни ци ма и ам ба са до ри ма при ја тељ ских и ин ди-
фе рент них др жа ва, да ва ло им је ма ло еле ме на та да се ори јен ти шу у 
про ме на ма што су се зби ва ле. Круг по знан ста ва, ван зва нич ног оп-
ште ња, обич но је био го то во ни ка кав.

Сме шна је би ла на ша ин фор ма тив на слу жба. Би ло је на ших ми-
ни ста ра на стра ни, ко ји су, са мо по до би ве ним на ло зи ма из Бе о гра да, 
тра жи ли оба ве ште ња и са оп шта ва ли их или без ко мен та ра, или са 
би зар ним лич ним ре флек си ја ма, ко је су, ина че збу ње ној, на шој вла-
ди, са мо за бу ну иза зи ва ли.

Са зва нич них при је ма, по чи та њу но ви на, из раз го во ра са оп-
скур ним лич но сти ма, са ко ји ма их је сле пи слу чај до во дио у ве зу, пи-
са ли су ве ли ке ра пор те, из ла га ли сво ја лич на гле ди шта, што се све 
да ле ко раз ли ко ва ло од пра вог ста ња ства ри.

Бед не су на ше књи ге ди пло мат ских до ку ме на та о ра ду до у очи 
Европ ског ра та, чак и по сле до пу ња ва ња до ку ме на та кад су се до га-
ђа ји раз ви ја ли. Пре пи ска о ра ду за вре ме ар би тра же, ко ја је има ла 
би ти 1913, у Пе тро гра ду, о Ал ба ни ји, ра ту са Ита ли јом, Грч ком, Ру-
мун ском и Бу гар ском. Кад се све то, јед ног да на бу де пу бли ко ва ло, 
из не ће сву бе ду и на шу сиро ти њу.

Би ло је све тлих при ме ра у ди пло ма ти ји, али су та кви ти по ви 
по све уса мље ни и рет ки у пе ри о ди ма од ви ше де це ни ја. За бал кан ске 
ства ри има ли смо ја ке љу де. Про па ган да у Ма ке до ни ји да ла је из ве-
жба не љу де, ко ји су по том, по све де фект ни ти по ви би ли, кад су по че-
ли у Евро пи, по ме то да ма до брим за Тур ску, да ја вља ју. На зо ви евро-
пеј ци на ши, ве ћим де лом, тра жи ли су у сво ме лич ном ре но меу, усло-
ве сво га до бро га ра да.

Тре ба би ти искрен, ни цен тра ла ни је би ла бо ља. Из цен тра ле је 
да ва на ди рек ти ва за све. Не ма ју ћи кри те ри ју ма за сра зме ру, Ср би ја је 
из уло ге ве ли ке си ле, спа да ла на ва зал ну др жа ву у тра же њу и мо ље-
њу, ко је је че сто из не ве шти не, до би ја ло об ли ке ка те го рич ких зах те-
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ва. Не во де ћи ра чу на о на шем зна ча ју, ни ме ђу др жа ва ма на Бал ка ну, 
а још ма ње ме ђу др жа ва ма у Евро пи, цен тра ла је ди ри го ва ла по сло ве 
бал кан ским ме то да ма – европ ски, а ово се кроз не са вр ше ни и јад ни 
апа рат у Евро пи, ода зи ва ло у ве ћи ни слу ча је ва, ко мич но. Оту да има-
мо ано ма ли ју, да су се на ши по сла ни ци на стра ни, сва ђа ли са та мо-
шњим ми ни стри ма спољ них по сло ва, или до шли до за тег ну тих од но-
са, го то ву сву да: у Пе тро гра ду, Па ри зу, Лон до ну и Ри му.

Све се у на шој зе мљи пре у ве ли ча ва ло. Све му се да вао зна чај 
кроз уве ли ча ва ју ће на о ча ре. Наш на ци о нал ни про блем, на ши вој ни 
ус пе си, на ша мо рал на и ин те лек ту ал на раз ви је ност, на ши на по ри и 
ве ро ва ња у на шу ве ли ку уло гу у Европ ском ра ту, на чи ни ло је од њих 
сву да Дон Ки хо те, а у спољ ној по ли ти ци не скром не ме га ло ма не. Ре-
зул тат је све га то га би ла ин ди фе рент ност код са ве зни ка, и не при ја-
тељ ство чак и код не у трал них др жа ва, у на шој око ли ни.

По ја ча ва ње сла бих апа ра та на шег Ми ни стар ства спољ них по-
сло ва, ра зним ко ми си ја ма за про па ган ду, на пра ви ло је од нас, на 
стра ни, не са ве сне љу де. У про па ган ду су ула зи ли или сла би по ли ти-
ча ри или ни ка кви струч ња ци, без ика квог по ли тич ког сми сла, за 
суп тил на и те шка пи та ња, ка ква су го ди на ма на ша би ла. Ове ко ми си-
је, чи ја је су шти на исто вет на са си не ку ра ма, по ку пи ле су све оне, што 
је по по ло жа ји ма сво јим, тре ба ло уме ти и зна ти да се ба ви пи та њи ма 
про па ган де.

Ди ја лек ти ка, ар гу мен ти, ди ску си је, чи ме се има ла од но си ти по-
бе да над на шим не при ја те љи ма у ино стран ству, да та је љу ди ма му та-
вим, ту павим, ве за ним и збу ње ним. Та кве су ко ми си је ме се ци ма и 
го ди на ма, за вре ме це лог Европ ског ра та, оста ја ле на стра ни, и њи хов 
се рад свео на уз ди за ње г. Па ши ћа и гло ри фи ко ва ње љу ди, ко ји су их 
у ко ми си ја ма др жа ли. Штам па не су бро шу ре, ко је су обич но чи та ли 
са мо они ко ји су их пи са ли, др жа ла су се пре да ва ња на ко ја су до ла-
зи ли љу ди из кур то а зи је. За до би ја ли су се у ино стран ству по не ки од 
озбиљ них и иде ал них лич но сти, али сва про па ган да на овај на чин, 
оста ја ла је без трај ног и ин тен зив ног ефек та, на ве ли ке ма се и ути-
цај не кру го ве.

У бор би на ших на стра ни, пре Европ ског ра та, од не ли су Бу га-
ри по бе ду над на ма. Цео је свет био уве рен да смо ми по га зи ли уго-
вор из 1912, и да смо са Гр ци ма, оте ли Бу га ри ма, Ма ке до ни ју. У Европ-
ском ра ту са везни ци су нас слу ша ли, али њи хо во ћу та ње био је знак 
да их ни смо убе ди ли о на шим пра ви ма, и тек ће се у ли кви да ци ји ра-
та има ти да ви ди ефе кат на шег ра да у ино стран ству, зва нич ног и не-
зва нич ног.


