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Mа со не ри ја или сло бод но зи дар ство већ ду го пред ста вља ју 
пред мет рас пра ве на у ке и по ли ти ке. Овај рад о ма со не ри ји 

пред ста вља сво је вр сну исто риј ско- по ли ти ко ло шку ана ли зу овог 
фе но ме на у пе ри о ду на зна че ном у на сло ву, и не ће се ба ви ти дру-
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гим пи та њи ма, као што је на при мер да ли је моћ ма со не ри је пре-
те ра но уве ћа на, ка да се твр ди да ма со ни вла да ју све том.

Има мно го де фи ни ци ја ма со не ри је, али оне одво је не су увек 
не пот пу не и не ја сне. У јед ној бро шу ри из да тој из ме ђу два ра та пи-
ше: „Да кле, шта је сло бод но зи дар ство? О то ме су у јав но сти ра-
ши ре на нај ра зли чи ти ја ми шље ња. Пре ма не ки ма, то је удру же ње 
ате и ста (без бо жни ка), не при ја те ља ре ли ги је, ко ји скри ве но ку ју 
сво је пла но ве и но се кри ви цу за без бо жност ово га све та. Дру ги, 
опет, др же да је то тај но по ли тич ко удру же ње ко је др жи суд би ну 
на ро да у ру ка ма, од лу чу је о ра ту и ми ру, и ко је је, на при мер, кри во 
и за свет ски рат. Ри мо ка то лич ка цр ква сма тра ма со не ри ју за ан ти-
ре ли ги о зну и ан ти ка то лич ку сек ту ко ја је „пра ва чо ве ка“ ста ви ла 
на сво је за ста ве и бо ри се за те ко ви не кул ту ре, то је нај ве ћи чу вар 
то ле ран ци је (тр пе љи во сти). Нај зад, сма тра се и за бе за злен скуп 
уобра же них чу да ка. Има до ста њих ко ји у сло бод ном зи дар ству ви-
де „уста но ву за ме ђу соб но по ма га ње“, а дру ги су опет ми шље ња 
да је то гру па ин тер на ци о нал них ре во лу ци о на ра ко је ин спи ри шу 
и зло у по тре бља ва ју Је вре ји. У нај ма њу ру ку, нео ба ве ште ни др же 
да ма со не ри ја ни ка ко ни је у скла ду са ду хом мо дер ног жи во та“.1)

У пе ри о ду XIX ве ка ма со не ри ја се углав ном сма тра ла по-
зи тив ном по ја вом јер се бо ри за на че ла сло бо де и јед на ко сти, за 
очу ва ње на ци о нал них ин те ре са дру штва и др жа ве и на ци о нал них 
осе ћа ња чо ве ка. О то ме нај бо ље го во ри књи га Сре те на Стој ко ви ћа 
„Сло бод но зи дар ство – ње гов циљ и прин ци пи, ње го ва про шлост 
и са да шњост“, иза шла 1893. го ди не. Књи га је би ла вр ло по пу лар на 
и код струч не и код ши ре јав но сти у Ср би ји, ка сни је је до жи ве ла 
ви ше из да ња. Ја ша Про да но вић, та да ра ди кал, на пи сао је оп ши ран 
при каз те књи ге. Про да но вић је та да био под ути ца јем Све то за ра 
Мар ко ви ћа. Не ки исто ри ча ри сма тра ју да је уочи смр ти, у Тр сту, 
Све то зар Мар ко вић при мио све ште но ли це да би ока јао сво је гре хе 
због ана ци о нал но сти и ра да про тив срп ских на ци о нал них ин те ре-
са, на ро чи то кри ти ке иде је тзв. Ве ли ке Ср би је. У при ка зу ове књи-
ге Ја ша Про да но вић пи ше: „Сло бод ни зи да ри на зи ва ју овај жи вот 
про фа ним. Али ја не ви дех да се они од ри чу дру штве них по ло жа ја 
у тој про фа но сти, да не ће да те ку про фа не па ре, да не во ле про фа-
ну књи жев ну сла ву и да бе же од ви со ких мо ћи, ко је баш та про фа-
ност да је. Уве че пред пра гом сво је ло же, они се чи сте од пра ши не 

1) Штајеслободнозидарство?, За греб, 1934, стр. 3-4.
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овог жи во та. Али са осме хом на усна ма они се су тра дан опет вра-
ћа ју к ње му и не од ба цу ју ње го ве бла го де ти.“

„Сло бод но је зи дар ство уто пи ја. Ње го вим за ступ ни ци ма - ја 
го во рим о по ште ним сло бод ним зи да ри ма - ср це иде пред ра зу-
мом. За тим уме сто хлад ног ра су ђи ва ња до ла зи ма шта и са ња ње. 
Иде је ко је они за сту па ју ни кад се не про во де у жи вот. А њи хо ви 
си сте ми по ни чу и уми ру на хар ти ји.“

„Ка мен те ме љац сло бод ним зи да ри ма је сте иде ја сло бо де, јед-
на ко сти и брат ства. Да њих оства ре, при ма ју у сво је ко ло љу де без 
раз ли ке ве ре, је зи ка и по ли тич ких убе ђе ња. Ра до бих знао, ка ква је 
та сло бо да и јед на кост, што ће за до во љи ти у исто до ба и кон зер ва-
тив це и про гре си сте и ли бе ра ле и де мо кра те и –анар хи сте“.2)

По јам ра ди кал ног по кре та у Ср би ји по чет ком осам де се тих го-
ди на XIX ве ка, ко ји је ори ги на лан са мо де ли мич но, ву че ко ре не из 
срп ске тра ди ци је. Брз, огро ман ути цај у на ро ду и по ја ва ха ри зма-
тич ног во ђе у ли ку Ни ко ле Па ши ћа сва ка ко да је фе но мен ко ји је 
за ин те ре со вао све бит не по ли тич ке чи ни о це у Ср би ји, али и ван 
ње. Но ра ди ка ли су и по ред то га што су има ли огром ну ве ћи ну на-
ро да уза се бе и да ље оста ли ван по ли тич ких и еко ном ских цен та ра 
мо ћи у Ср би ји.

По сле не у спе ха ре во лу ци о нар ног ме то да у при ме ру Ти моч ке 
бу не 1883. го ди не, без об зи ра ко ли ко је она де ло ра ди ка ла а ко-
ли ко је спон та на, ра ди ка ли бит но ме ња ју по ли тич ку так ти ку. „Ра-
ди кал на стран ка је сад већ има ла са свим ја сно оцр та на два ли ца 
окре ну та на раз ли чи те стра не - се ља штву и си ро ма шним гра ђа ни-
ма ва ља ло је при пи си ва ти њен до ла зак на власт као по бе ду њи хо ве 
бор бе и на де; имућ не и кон зер ва тив не сло је ве тре ба ло је убе ди ти 
да су се ра ди ка ли уљу ди ли и сми ри ли, да они ни су пре те ћи сан ки-
ло ти из ја ко бин ских при ча, не го уме ре ни по ли ти ча ри и при стој ни 
по да ни ци“.3)

Ра ди ка ли су од по чет ка би ли из ра зи то на ци о нал но опре де ље-
ни. По чет ни на зив стран ке је Срп ска на род на ра ди кал на стран ка, 
прак сом се тер мин „Срп ска“ по сте пе но гу био, да би се уста лио 
на зив Ра ди кал на стран ка.

2) Про да но вић Ја ша, „Сло бод но зи дар ство“ (при каз исто и ме не књи ге Ср. Ј. Стој ко ви ћа), 
Дело,I,1, Бе о град, 1984, стр. 223-224.

3) Ђор ђе Ра ден ко вић, ПашићиСрбија, Бе о град, 1997, стр. 214.



- 112 -

МАСОНЕРИЈАИПОЛИТИКА...БранкоНадовеза,МомчилоСуботић

Ипак се сма тра ло да су ра ди ка ли у прин ци пу про тив ма-
сон ства, „у Ср би ји је ис ту пио про тив сло бод них зи да ра Ми-
лош Мар ко вић, не ка да шњи ди рек тор Гим на зи је у Кра гу јев цу 
ко ји је као ор то док сни ра ди кал а под ути ца јем со ци ја ли ста у 
Не мач кој ко ји су на па да ли сло бод но зи дар ство, гле дао у ње-
му на ро чи ту опа сност за на ци о на ли зам у Ср би ји. Фар ма зо ни 
за ње га су они ко ји спре ма ју др жав не уда ре а од го вор ност 
пре ба цу ју на дру ге.“4)

Све то мир Ни ко ла је вић је био чо век ко га су нај ви ше као ра ди-
ка ла до во ди ли у ве зу са ма со не ри јом. Но он је у ра ди ка ле до шао из 
На пред не стран ке да би се ка сни је вра тио у њу.5) Био је по ли ти чар, 
бе сед ник, па тек он да ма сон. Сту ди рао је ен гле ску књи жев ност у 
Лон до ну, да би се ка сни је пред ста вљао срп ској јав но сти. У фи ло-
со фи ји је про па ги рао сто јич ку ети ку. Го во рио је: „Сва ки на род мо-
гао је са мо уто ли ко на пре до ва ти уко ли ко су у ње му би ле сна жне 
сто јич ке вр ли не“, на дру гом ме сту је ре као: „Сто јич ким вр ли на ма 
на ших ота ца ми има да бла го да ри мо за осло бо ђе ње Ср би је, а Ср-
би ја ће би ти ве ли ка и оста ти сло бод на ако у на ма сто јич ке вр ли не 
жи ве.“ Фи ло соф Ан дри ја Стој ко вић је пи сао: „Ова кво по ве зи ва ње 
есте тич ког и етич ког ути ца ло је и код нас бла го да ре ћи не то ли-
ко Ни ко ла је ви ће вој еру ди ци ји и ре чи то сти ко ли ко од го ва ра ју ћем 
на шем на род ском спа ја њу ле пог и до брог и осо бе но сти ма исто-
риј ског тре нут ка - при пре ма за но ве жр тве у бор би за на ци о нал но 
осло бо ђе ње и ује ди ње ње.“6)

С. Ни ко ла је вић је у ма ју 1882. го ди не укло њен из Стран ке на 
лич ну ини ци ја ти ву Ни ко ле Па ши ћа. Но мно ги су сма тра ли да он 
ни је из ба чен из стран ке, већ из ру ко вод ства. С. Ни ко ла је вић се за-
ла гао за са рад њу са кра љем Ми ла ном, сма трао је да ће ра ди ка ли 
та ко по сти ћи сво је ци ље ве. Ње го ва ак тив ност у дру штву Све тог 
Са ве оце ње на ја као штет на. Иако се ње го во сло бод но зи дар ство 
за сни ва ло на иде ја ма сло бо де, брат ства, јед на ко сти, ра ди ка ли су га 
оце ни ли штет ним.

Но, о све му то ме оста ло је ма ло пи са них тра го ва, сто га се те-
шко мо же го во ри ти о ка рак те ру ра да С. Ни ко ла је ви ћа. Ње гов при-

4) Косуикаквисунепријатељијугословенскемасонерије?, За греб, 1934, стр. 7.
5) Ви де ти:Српска напредна странка, Бе о град, 1993. и Српска напредна странка, Бе о-

град, 1906.
6) Др Ан дри ја Стој ко вић, Развитакфилозофије уСрба 18041944, Бе о град, 1972, стр. 

211.
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ста ли ца Сре тен Стој ко вић твр ди да је рад С. Ни ко ла је ви ћа ин спи-
ри сан ис кљу чи во ху ма ни стич ким и па три от ским ци ље ви ма. Сма-
тра се да је он про ши рио сло бод но зи дар ство и на ра ди кал ни по-
крет Ср би је. „Бе ше се од не куд уко ре ни ла за блу да да су ма со не ри ји 
у Ср би ји при па да ли ис кљу чи во не ки на пред ња ци и ли бе ра ли, и да 
је она би ла тај но удру же ње упе ре но про тив ра ди ка ла. Ме ђу тим, 
баш од нај и стак ну ти јих ра ди ка ла бе ше зна тан број сло бод них зи-
да ра. То су би ли: Ми ха и ло Вал тро вић, Сте ван Р. По по вић (Цр ни), 
пр ви ра ди кал ни ми ни стар на род не при вре де, Ан та Алек сић, ин-
же њер, члан ре дак ци о ног од бо ра ра ди кал ног ча со пи са „Рад“ (из 
1881. год.), др Ми ха и ло Во јић, др Ла за Па чу, Па вле Ми хај ло вић, 
Др жав ни са вет ник (по знат из Ти моч ке бу не), Та са Бан ко вић, рен-
ти јер, Ви љем Ба дер, ин же њер и гра ди тељ пр ве же ле зни це у Ср-
би ји, Мар ко Ве ли за рић, про фе сор, Ко ста Сто ја но вић, про фе сор 
уни вер зи те та и бив ши ми ни стар, Мак са Ан то ни је вић, ју ве лир, 
Јо ван Ду кић, про фе сор. Си ма Ко стић, кра гу је вач ки адво кат, Ђо ка 
Ла за ре вић, ин ду стри ја лац из Не го ти на (отац г. Бран ка Ла за ре ви-
ћа, књи жев ни ка и ди пло ма те), и мно ги дру ги. Све њих ско ро без 
из у зет ка, Све то мир је увео у сло бод но зи дар ство; и сви они бе ху 
под јед на ко до бри Ср би, и љу ди, и ра ди ка ли!“7)

Због свог па ци фи зма и ми ро тво рач ког ра да С. Ни ко ла је вић се 
за ме рао свим зна чај ним по ли тич ким фак то ри ма у Ср би ји, под јед-
на ко и ра ди ка ли ма, али и кра љу Ми ла ну ко ји је увек др жао до ста-
ја ће вој ске и био њен ко ман дант. С тим у ве зи С. Ни ко ла је вић је 
пу но пу то вао по Евро пи, за ла жу ћи се да се ме ђу др жав ни од но си 
ре ша ва ју мир ним пу тем, без упо тре бе си ле. Та ко је на ини ци ја ти-
ву С. Ни ко ла је ви ћа 1902. го ди не из сре ди не На род не скуп шти не и 
Се на та ство ре на Срп ска ин тер пар ла мен тар на гру па, на на че ли ма 
Ме ђу на род ног пар ла мен тар ног са ве за из 1899. го ди не. „Од 25 пот-
пи сни ка ово га зна чај ног ме мо ран ду ма пет на е сто ри ца су ра ди ка ли: 
Н. П. Па шић, Д. С. Си мић, др Л. Па чу, Р. С. По по вић, Стој. М. Про-
тић, Сре тен П. Ко јић, др Или ја Ко ло вић, Ко ста Сто ја но вић, До бро-
слав М. Ру жић, Влад. М. Љо тић, Ђо ка Ан ђел ко вић, Пе ра П. Ђор-
ђе вић, Ар са М. Дре но вац, Јо ван Ј. Јо ва но вић, Јо ван М. Ша ре нац.“8) 
При су ство Ни ко ле Па ши ћа у тој ор га ни за ци ји сма тра ло се да 

7) Бо жи дар С. Ни ко ла је вић, РадикалнастранкаиСветомирНиколајевић, Бе о град, 1938, 
стр. 55-56.

8) Исто, стр. 63.
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ра ди ка ли осим на ци о нал них за др жа ва ју и оп ште чо ве чан ска 
на че ла.

Ма сон ство С. Ни ко ла је ви ћа је че сто у ве зи и са ње го вим те-
жња ма за бал кан ском ин те гра ци јом. Ства ра њем не ка кве фор ме 
бал кан ске кон(фе де ра ци је), ра да на хр ват ско- срп ском збли жа ва-
њу, због че га су га те шко оп ту жи ва ли. Че сто су га оп ту жи ва ли и 
за ма ђа ро фил ство, због ње го вих че стих пу то ва ња и кон та ка та са 
Ма ђа ри ма. За ла гао се за грч ко- срп ско при ја тељ ство и уоп ште био 
је ве ли ки хе ле но фил. За ла гао се да се краљ Алек сан дар Обре но вић 
оже ни грч ком прин це зом Ма ри јом, кћер ком грч ког кра ља Ђор ђа I, 
али у то до ба Алек сан дар је имао 18 а Ма ри ја 16 го ди на. 

Због то га је би ло и чу ве но ње го во пре да ва ње из 1889. го ди не 
о Ри ги од Фе ре, грч ком ро до љу бу и ма со ну. То пре да ва ње је об ја-
вље но у ча со пи су „Отаџ би на“. С. Ни ко ла је вић је до нео ис црп ну 
би о гра фи ју по ма ло код Ср ба већ за бо ра вље ног Ри ге од Фе ре. На 
по чет ку пре да ва ња С. Ни ко ла је вић пи ше: „Ваљ да је та ко мо ра ло 
би ти, да у пам ће њу на шег на ро да ве ли ки ту ђи нац усту пи ме сто 
оном не бро је ном ни зу до ма ћих му че ни ка из чи је су кр ви ни кле на-
ша др жа ва и сло бо да; али ми сао за ко ју је Ри га по ги нуо, ко ја је 
у го ди на ма пред устан ком у Ср би ји, и доц ни је, пред устан ком у 
Грч кој, у пин да рич ким ње го вим сти хо ви ма од је ки ва ла по вр ле ти ма 
бал кан ских пла ни на; склик та ва ла ју на ке свих раз ли чи тих пле ме на 
на за јед нич ки рад и у за јед нич ку бор бу за отаџ би ну и сло бо ду; та 
ми сао ни ка да ни је би ла та ко жи ва и по пу лар на као да нас. Ри ги на 
по след ња реч „ја по се јах а же те о ци ће до ћи“ об и сти ни ла је се уто-
ли ко, уко ли ко да нас све што је па мет но и ро до љу би во код Ср ба, 
Гр ка, Ру му на, Бу га ра и Ар на у та ми сли ка ко је Ри га ми слио и же ле 
што је Ри га же лео; да на ро ди Бал кан ског по лу о стр ва до го вор но и 
сло жно, по шту ју ћи уза јам но пра ва и осо би не, ра де на де лу осло-
бо ђе ња и ује ди ње ња.“9)

У то вре ме С. Ни ко ла је вић је имао рас пра ву „Же на у сло бод-
ном зи дар ству“, ко ја је ка сни је штам па на и пре ве де на на ви ше 
стра них је зи ка. 

Од нос С. Ни ко ла је ви ћа са ра ди ка ли ма осам де се тих и де ве де-
се тих го ди на XIX ве ка а и ка сни је је не ја сан и про тив ре чан. Ни-
је чак ја сно да ли је он фор мал но уоп ште и на пу стио Ра ди кал ну 
стран ку. Оту да, „твр ђе ње да је Ни ко ла је вић то бо же, из гу бив ши по-

9) Све то мир Ни ко ла је вић, „Ри га од Фе ре - пе сник и па три о та грч ки“, јав но пре да ва ње 
(Од штам па но Из Отаџ би не књ. XXII) Бе о град, 1889, стр. 3-4.
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ве ре ње сво јих дру го ва мо рао на пу сти ти ра ди кал ну стран ку, нео д-
го ва ра исти ни. На про тив, он је из ње сво је вољ но ис ту пио ка да се с 
пар тиј ским дру го ви ма раз и шао у основ ним на зо ри ма. По ве ћи број 
ра ди ка ла, ко ји је Ни ко ла је ви ћу од у век на ги њао - ме ђу ови ма на 
пр вом ме сту Ди ми три је Ка тић, че сто је по ку ша вао да ње га и Пе ру 
То до ро ви ћа вра ти Ра ди кал ној стран ци.“10)

То је очи глед но сло бод но зи дар ство сма тра ло за по зи тив ну по-
ја ву, да би се ка сни је у XX ве ку, сма тра ло за из ри чи то не га тив ну 
по ја ву од љу ди и ор га ни за ци ја ко је у се би са др же на ци о нал ну ком-
по нен ту. Сва ка ко нај зна чај ни ја већ по ме ну та књи га Сре те на Стој-
ко ви ћа о сло бод ном зи дар ству, нај ви ше је афир ми са ла сло бод но 
зи дар ство. Књи га са др жи 10 пи са ма а у де се том се го во ри о то ме 
да ли је сло бод но зи дар ство ви ше по треб но Евро пи и ње го вим за-
да ци ма бу дућ но сти. С. Стој ко вић пи ше: „Сва ко је од нас на пр вом 
ме сту чо век и као та кав до шао је на свет, тек по сле то га до ла зи све 
дру го. Сто га сло бод но зи дар ство по у ча ва пре све га да бу де мо љу ди 
све сни сво јих чо ве чан ских пра ва и ду жно сти; да бу де мо то ле рант-
ни ји и по шту је мо је дан у дру го ме чо ве ка као рав но прав ног чла на 
свет ске за јед ни це; и да у сва ко ме од нас це ни мо мо рал но до сто јан-
ство као осно ву на гра ђан ску част и све спољ не од но се ме ђу на-
ма.... Зар и да нас и у бу дућ но сти не ће би ти по треб но да се опо ми-
ње мо на вр ше ње тих ду жно сти?“11) Очи глед но С. Сто ко вић ни је 
на че ло ста вио на ци о нал не и па три от ске вред но сти у чо ве ку.

Др Ла за Па чу је био чо век број два из ра ди кал них ре до ва ко га 
су до во ди ли у ве зу са ма сон ским по кре том. Иако је био ве ли ки фи-
нан сиј ски струч њак и вр ло ути ца јан у Ра ди кал ној стран ци, бе жао 
је од јав них исту па. При ча ли су се ви це ви о ње го вим „нео д ло жним 
по сло ви ма“. Ње гов при ја тељ и би о граф Ни ко ла Мар ко вић за ње га 
ка же: „Ла за ни је био бор бе на при ро да и да ле ко је од хра бро сти ре-
во лу ци о на ра, па не кад и са мог гра ђа ни на.“

Ла за Па чу је имао успон уз по моћ ма со на. Укљу чио се у рад 
ма сон ске ло же „Срп ска за дру га“ за јед но са С. Ни ко ла је ви ћам и М. 
Ву ји ћем. По га ше њу те ло же 1883. го ди не при сту па ло жи „По бра-
тим“ под вођ ством Ђор ђа Вај фер та. Вр ху нац ути ца ја та ло жа по-
сти же ка да је С. Ни ко ла је вић био пред сед ник Ми ни стар ског са ве-
та.

10) Исто, као нап. 6, стр. 75.
11) Сре тен Стој ко вић, Слободнозидарствоњеговциљипринципи,његовапрошлости

садашњост, Бе о град, 1926, стр. 187.
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По сле мај ског пре вра та ма со не ри ја у Бе о гра ду до жи вља ва 
успон. Л. Па чу је у стран ци стал но др жао стра ну Н. Па ши ћа, због 
то га у ма со не ри ји ни ка да ни је оба вљао не ку ви со ку ду жност. 

Л. Па чу је на вод но фа во ри зо вао Авра ма Ле ви ћа ко ји је ва жио 
као крај ње не га тив на лич ност. Ни ко ла Мар ко вић о то ме пи ше: „Ни 
украј па ме ти ми ни је да и реч про збо рим у од бра ну бив ше га Ла зи-
ног на чел ни ка Ле ви ћа, ко га је је дан део на ше јав но сти оцр тао нај-
цр њим бо ја ма, па се то цр ни ло хо ће да на ба ци на по кој но га Ла зу. 
Ни ма ло ни сам по све ћен у по сло ве за ко је се те ре ти Ле вић а због 
ње га и Ла за, али мо гу да об ја сним ка ко се тај та ко оцр њен Је вре-
јин - да ли с пра вом или не – до пао му дром и искре ном Ла зи, да га 
је овај до кра ја др жао се би уз ко ле но и с њим се, ка ко ве ле, и оку-
мио“.12) Да кле, хо ће се ре ћи да је Ла за Па чу да вао пред ност про фе-
си о нал но сти над дру гим осо би на ма љу ди.

Мно ги га сма тра ју и ар хи тек том ју го сло вен ског про гра ма код 
ра ди ка ла. Ако је Ју го сла ви ја ма сон ско де ло ство ре на уме сто Ве ли-
ке Ср би је, мно ги то сма тра ју јер је баш Ла за Па чу убе ђи вао ра ди-
ка ле да ство ре Ју го сла ви ју. По јед ном, ка зи ва њу, он је су ге ри сао 
Па ши ћу да и Грац бу де у са ста ву Ју го сла ви је. 

Ко ста Сто ја но вић је био ве ли ки фи нан сиј ски струч њак из ре-
до ва ра ди ка ла. Сма тра ло се да су га при пад ни штво ма со не ри ји и 
ра ди ка ли ма уз ди гли. Др Ми ха и ло Ву јић је пре по ру чи вао Ко сту 
Сто ја но ви ћа. Би ло је то у вре ме ка да је М. Ву јић омо гу ћио ожи-
вља ва ње ма сон ске ло же „По бра тим“, по сле ве ли ке кам па ње про-
тив ма со на на за се да њу у ни шкој на род ној скуп шти ни, где је К. 
Сто ја но вић био са слу жбом. К. Сто ја но вић је, као што смо ви де ли, 
био ме ђу 25 пот пи сни ка Срп ске пар ла мен тар не гру пе.

Ко ста Сто ја но вић ће ка сни је при сту пи ти ло жи “Ује ди ње ње“ 
1909. го ди не под кон тро лом Ве ли ког ори јен та Фран цу ске где до-
ми ни ра са мо стал ни ра ди кал Љу ба Сто ја но вић. То га је уда љи ло од 
ста рих ра ди ка ла и Н. Па ши ћа, да би по сле свет ског ра та при сту пио 
Де мо крат ској стран ци.

По чет ком ца рин ског ра та К. Сто ја но вић, за хва љу ју ћи сво јим 
ма сон ским ве за ма, на сто ји да се по ве же са Пе штом у кон фрон та-
ци ји са Бе чом. Но то ни је ус пе ло јер су ма ђар ски ве ле по сед ни ци 
би ли глав на пре пре ка у пот пи си ва њу но вог тр го вин ског уго во ра 
из ме ђу Бе ча и Бе о гра да. Па шић је по ку шао да, та да, ис ко ри сти ма-

12) Р. М. Гру јић, Срп ске шко ле, 19.
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сон ске ве зе К. Сто ја но ви ћа у по сре до ва њу око из ми ре ња са Бе чом. 
То из ми ре ње је по ку шао пре ко Хајн ри ха Ви не ра, пр вог ра би на у 
За гре бу, ка сни је хо те ли је ра и фи нан сиј ског шпе ку лан та, на ста њен 
ка сни је у Зе му ну, ода кле је оства рио ве зе са кра љем Алек сан дром.

Но све је то по при лич но не ја сно. Ин те ре сан тан је је дан го вор 
К. Сто ја но ви ћа у Ра ди кал ском клу бу 1908. Го ди не. Ре као је сле де-
ће: „Ма ле зе мље као што је Ср би ја, где је по тро шач ка област ма ла, 
да би се ин ду стри ја раз ви ла као што тре ба, по треб но је, као на кна-
ду за по тро шач ку област, да ти ин ду стри ји из ве сне олак ши це. То је 
оно што је ру ко во ди ло вла ду да иза ђе пред На род ну скуп шти ну с 
ве ли ким бро јем кон це си ја, да при хва ти зе маљ ску ин ду стри ју. И то, 
го спо до, још ни је до вољ но у зе мљи ко ја се на ла зи у јед ном ста њу 
пре о кре та ако тр го вин ски уго во ри ви си ном сво јих ста во ва не са др-
же усло ве за раз ви ја ње ин ду стри је. Ка да не ма те ве ли ку по тро шач-
ку област, она се про ши ру је ти ме, кад се бар на бав ке др жав не вр-
ше од до ма ће ин ду стри је; кад се да ју кон це си је; кад тр го вин ским 
уго во ри ма и та риф ским ста во ви ма има те за га ран то ва не усло ве за 
раз ви ће ин ду стри је, и кад уз то има те још ста бил ност по ли тич ке 
си ту а ци је, ко ја, ди жу ћи кре дит зе мљи, за јам ча ва до ла зак стра них 
ка пи та ла у зе мљи. Кад су сви ти усло ви по стиг ну ти, он да, го спо-
до, тим са мим ство ре на је мо гућ ност да се зе мља ин ду стри ја ли зи-
ра.“13)

Ми ло ван Ми ло ва но вић је ра ди кал чи је се име че сто по ми ња ло 
ка да су у пи та њу ве зе са ма со не ри јом. У вре ме Анек си о не кри зе 
био је ми ни стар спољ них по сло ва Ср би је; ва жио је као струч њак 
за ме ђу на род но пра во, обра зо ван, до бар ди пло ма та, ду хо вит. За М. 
Ми ло ва но ви ћа су го во ри ли да је „нај ве ћи Евро пе јац од свих Бал-
ка на ца“; за ње га је је дан не мач ки ди пло ма та ре као да је „је ди ни 
Ср бин ко ји во ди ра чу на о то ме шта се ми сли у Евро пи“. За раз ли ку 
од Па ши ћа ко ји се до кра ја чвр сто др жао Ру си је, го во ре ћи да „ма-
ли срп ски чун тре ба ве за ти за ве ли ку ру ску ла ђу“. Ми ло ва но вић 
је ува жа вао објек тив не про це се у Евро пи. Као лич ност ни је имао 
та кву пси хич ку сна гу као Па шић да ис тра је у сво јим ста во ви ма, и 
че сто је па дао у не у ро зе.

Анек си о на кри за је сна жно из ба ци ла на по ли тич ку по вр ши ну 
М. Ми ло ва но ви ћа; то је био ве ли ки ис пит срп ске спољ не по ли ти-
ке. Мно ги ви ђе ни ји срп ски ин те лек ту ал ци и по ли ти ча ри пу то ва ли 

13) Ко ста Сто ја но вић, Го вор о Ра ди кал ском клу бу при ли ком об ја шње ња но вог тр го вин ског 
уго во ра са Аустро у гар ском 1908. го ди не.
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су по Евро пи. „По сле пу то ва ња сло бод них зи да ра Све то ми ра Ни-
ко ла је ви ћа по Евро пи ко је је и он опи сао у ло жи „По бра тим“, и Ва-
се Јо ва но ви ћа у Фран цу ску, и ди пло мат ски зва нич ни ко ра ци вла де 
су кре ну ли слич ним пу тем. У Ру си ју је оти шао Ни ко ла Па шић, у 
Ца ри град Сто јан Но ва ко вић, а Ми ло ван Ми ло ва но вић у Бер лин, 
Па риз, Лон дон и Рим. И што се ти че ре зул та та ових ми си ја, по себ-
но Ми ло ва но ви ће ве, мо же се ре ћи да су они у мно го ме, пре ју ди ци-
ра ни из сло бод но зи дар ских ра ди о ни ца“.14)

М. Ми ло ва но вић је хтео ком про мис са Евро пом. Уко ли ко се 
Бо сна и Хер це го ви на не мо же при кљу чи ти Ср би ји па чак ни до би-
ти ши ро ка ауто но ми ја у окви ру Аустро у гар ске, он да тре ба тра жи-
ти ком пен за ци ју у ви ду при кљу че ња Но во па зар ског сан џа ка Ср би-
ји ка ко би се мо гао до би ти ко ри дор са Цр ном Го ром. Па шић је био 
про тив то га сма тра ју ћи да Ср би ја уко ли ко не мо же да уђе у рат јер 
јој Ру си ја не мо же по мо ћи, јер не ће ни ка кве ме ђу на род не кон фе-
рен ци је по што на њи ма не ће ни шта до би ти, он да же ли да Бо сну 
и Хер це го ви ну пре тво ри у „жи ву ра ну“. Ми ло ва но вић је ве ро вао 
у спо ра зум с за пад ним де мо кра ти ја ма. „На тај на чин био би тек 
по диг нут, био би упра во до вр шен си стем ба ри је ра из ме ђу Тур ске 
и ве ли ких вој нич ких си ла са ис то ка до на крај за па да Бал кан ског 
по лу о стр ва. На тај на чин и Со лун и Ца ри град би ли би за кло ње ни 
од ту ђин ских по жу да. Ис точ но пи та ње до би ло је сво је при род но и 
пра вич но ре ше ње, а Бал кан ско по лу о стр во по ста ло би еле мен том 
европ ског ми ра. И ето из тих и та квих раз ло га и у та квом сми слу 
и ци љу Ср би ја ис ти че ауто но ми ју Бо сне и Хер це го ви не као циљ 
сво је по ли ти ке, као ре ше ње сво јих же ља и те жњи.“15)

Ми ло ва на Ми ло ва но ви ћа су сма тра ли за стра те га Бал кан ског 
са ве за ко ји је Ср би ји по сле успе ха у ра то ви ма 1912. и 1913. го ди не 
до нео огро ман успех. Мно ги су га сма тра ли не са мо за су пар ни ка 
Н. Па ши ћа већ за ње го вог ско рог на след ни ка. Док је био пред сед-
ник вла де, Ми ло ва но вић се су ко бља вао са Па ши ћем око од но са 
са Бу гар ском, то је би ло то ком 1911. и 1912. го ди не. „У пар тиј ској 
вој сци, ко ја је ду го без по го вор но мар ши ра ла за њим, по че ли су се 
ја вља ти зна ци вре ња. Би ло је слу ча је ва пар тиј ског од мет ни штва; 
не ки ин те лек ту ал ци у стран ци го во ри ли су отво ре но да Па ши ћа, са 
ње го вим схва та њи ма и ме то ди ма, ва ља по сла ти у по ли тич ки му зеј; 
као ње го ва за ме на све се че шће по ми њао Ми ло ван Ми ло ва но вић, 

14) Зо ран Не не зић, МасониуЈугославији(17641980), Бе о град, 1988, стр. 258.
15) Ди ми три је Ђор ђе вић, МилованМиловановић, Бе о град, 1962, стр. 119.
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твр ди ло се да он над ма ша Па ши ћа и по по ли тич ким спо соб но сти-
ма и по лич ној еру ди ци ји. Пар тиј ска ди сци пли на је по пу шта ла. 
Па шић је сма трао тре ну так да при вре ме но на пу сти власт, ка ко би 
се бо ље при пре мио за сле де ћи скок у власт: да се не ко сав по све ти 
при те за њу шра фо ва стра нач ке ма ши не“.16) У том сми слу Н. Па шић 
је де ли мич но из ме нио ста тут На род не ра ди кал не стран ке. М. Ми-
ло ва но вић је то про ко мен та ри сао ре чи ма да „ниг де у све ту ни је 
као код нас пар тиј ска ор га ни за ци ја та ко моћ на, а по је ди нац та ко 
не мо ћан, па мет ни љу ди су не по треб ни као ка кав лук су зни ар ти кал; 
пар тиј ска ма ши на кре ће се са ма со бом, без ичи је лич не па ме ти“. 
Па шић је увек во лео да ви ше са че ка до га ђа је не го да иде ис пред 
њих, то из гле да ни је би ла од ли ка Ми ло ва на Ми ло ва но ви ћа. 

Иако се сма тра ло да је у пе ри о ду 1903-1914. го ди не у вла ди Ср-
би је је ди ни ма сон био Ко ста Сто ја но вић, ка ко Јо ван М. Јо ва но вић 
сма тра, не ки твр де да су то још би ли Л. Па чу, М. Ми ло ва но вић и 
Љу ба Сто ја но вић. Мно ги га до во де и у ве зу са тзв. „Цр ном ру ком“ 
ко ја је, фак тич ки, све сно или не све сно, Мај ским пре вра том 1903. 
го ди не и до ве ла ра ди ка ле на власт. У пар ла мен ту Ср би је мно ги су 
тра жи ли од го вор ност Цр не ру ке (на ро чи то на пред њач ки по сла ник 
и по зна ти прав ник Жи во јин Пе рић). Но Ми ло ва но вић - ко ји је, ка-
ко из гле да, ста јао у не по сред ној ве зи са Цр ном ру ком - из бе гао је 
два од го во ра на ову ин тер пе ла ци ју, с об зи ром да је убр зо по што је 
она под не та, скуп шти на би ла рас пу ште на“.17)

Ми ло ва на Ми ло ва но ви ћа је 18. ју на 1912. го ди не на по ло жа ју 
пред сед ни ка вла де за те кла из не над на смрт. Пи та ње је да ли је и део 
спољ не по ли ти ке Ср би је та да оти шао дру гим прав цем.
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FREEMASONRYANDTHEPOLICIES
OFTHEKINGDOMOFSERBIANUNTIL1914

Resume
MasonryintheKingdomofSerbiainthelastdecadesof
the19thcenturyanduntiltheoutbreakofWorldWarIin
1914playedanimportantroleinthecreationofitsinter
nalandinparticularforeignpolicy.Certainintellectuals,
politiciansweremembersofFreemasonry,orwereinflu
encedbyit.Serbia’sforeignpolicywastornbetweenthe
attitudetowardstheneighboringAustroHungarianEmpi
reandeventotheGermanicworld,towardWesternEuro
pe,particularlytoFranceandEngland,andtowardRus
siaandtowardtheactionsintheBalkansintermsofthe
liberationofallthepeopleoftheOttomanEmpire.Even
themasonry in thisperiodchanged theirpoliticalgoals
asopposedtoclearobjectivesatthebeginningofthe19th
century,intermsofthedestructionoftheempireanden
lightenmentofthepeople.AftertheMaycoupin1903.and
theshiftofdynastyFreemasonryhasinfluencedtheNikola
Pasicandradicalsbutdidnotruledthem,oftheradicals
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freemasoneryhadthemostinfluenceonMilovanMilova
novicandMilenkoVesnića,especially in termsofFran
cophilepolicyofSerbia.ItisassumedthattheMasonshad
ahugeimpactontheestablishmentoftheBalkanLeague.
It isbelieved thatMasonryhadmuchmore influenceon
theObrenovicdynasty,especiallykingMilanandthele
adersofprogessiveparty, liberalsand intellectualswho
supportedObrenovicpolicy.Theirgreatinfluencewason
thefinalformationofantigermanicforeignpolicyandclo
sertiestotheEntentePowers.YettheinfluenceofFree
masonry inSerbia in thisperiodremainedmostlyunder
wrapsofsecret.
Keywords:masonry,Kingdomof Serbia,Obrenovic,Ni
kolaPasic,theradicals,theBalkanalliance,MilovanMi
lovanovic.
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