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Бран ко На до ве за
Ин сти тут за новију историју Србије, Београд

СТЕВАН РАДОСАВЉЕВИЋ - БДИН О 
СРПСКО ЦРНОГОРСКИМ ОДНОСИМА

Сажетак

Сте ван Ра до са вље вић Бдин спада у недовољно 
истражену личност српске националне политике 
крајем 19. и почетком 20. века. Писао је стручне радове 
о српској националној политици и положају српског 
народа у Османској империји и залагао се за културну и 
политичку акцију Србије. По ли тич ки је био про тив ник 
ра ди ка ла, али у мно гим схва та њи ма по го то во у ак ци ји 
пре ма Ју жној и Ста рој Ср би ји, ни је се мно го раз ли ко-
вао од њих. 

Кључне речи: Стеван Радосављевић Бдин, Србија, 
национална политика, Турска, Македонија, Стара 
Србија, Бугарска, Балкан.
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Стеван Радосављевић Бдин представља значајног српског 
националног радника који је недовољно истражен у нашој историјској 
науци. Ја ша Про да но вић у на род ној ен ци кло пе ди ји је пи сао о ње му.

РА ДО СА ВЉЕ ВИЋ СТЕ ВАН – БДИН (21/12/1854, Пан че во). 
Учио је основ ну шко лу и ре ал ну гим на зи ју у Пан че ву, Тех ни ку у 
Пра гу, Уни вер си тет у Оде си и По ли тех ни ку у Пра гу. По по зи ву 
оти шао је у Бу гар ску, и био је про фе сор у Лом-Па лан ци и у Ви ди-
ну. От пу штен, по сле Срп ско – Бу гар ског ра та, вра тио се у Бе о град. 
По зван опет у Ви дин, по стао је про фе сор исте ре ал не гим на зи је, али 
је по сле го ди ну да на дао остав ку и до шао у Бе о град. Био је се кре тар 
Ми ни стар ства Гра ђе ви не, шеф у Мо но пол ској Упра ви, ин тен дант у 
Ми ни стар ству Вој ном, али је увек от пу штан, ка да су ра ди ка ли до ла-
зи ли на вла ду. Ра дио је на Днев ном Ли сту (ви ше го ди на), на Но вом 
Ли сту, Не за ви сно сти, Срп ској За ста ви, Брат ству Дру штва Све то га 
Са ве, Срп ству, Бра ни ку, и Ма лим Но ви на ма. Уре ђи вао је Но во сти, а 
био је не ко вре ме и до пи сник беч ке Но ве Сло бод не Пре се. На пи сао 
је на не мач ком је зи ку: Sta tus quо аnте Sliv nit za (1898), Der Stre it um 
Аltserbien (два из да ња), а на срп ском: У Ви ди ну за вре ме бор бе око 
Ви ди на (из да ње на шег ђе не рал шта ба, 1885), Исто ри ја Бу га ри зма 
(1890, на гра ђе но од Дру штва Св. Са ве), По то њи час по Срп ство 
(1890), Шта ће на по слет ку би ти од Ср би је (1891), Ре во лу ци ја од о-
зго и од о здо (1891), Не ста шне ми сли (1891), Про гон ство кра љи це 
На та ли је (1891), Пр ва књи га раз ми шља ња (1896), Дру га књи га раз-
ми шља ња (1907; пр ва књи га је би ла за бра ње на и пи сац осу ђен, дру гу 
је из да ла Тр го вач ка Омла ди на), Те о ри је и де ла про шле вла да ви не 
(1900), Пред ма ће дон ским пи та њем (1902), Ср бин ство у европ ској 
Тур ској (1903), Ли стак из пси хо ло ги је ра та (1903, от ку пи ло Ми ни-
стар ство Вој но), Пот пун слом на ше на ци о нал не по ли ти ке (1904), 
Ср би ја и Цр на Го ра (1912), и још 13 де ла у 23 све ске по ли тич ке, 
фи ло соф ске и на ци о на ли стич ке са др жи не.1

Бдин је Аустро у гар ску сма трао мно го опа сни јим не при ја те-
љем срп ског на ро да од Тур ске. Тур ска ће иона ко вре ме ном са ма од 
се бе про па сти као ар ха ич на тво ре ви на, а Аустро у гар ска је им пе ри-
јал на др жа ва, ко ја хва та ко рак са европ ском мо дер ни за ци јом.

Ис ти че раз го вор кне за Ми ха и ла са Ко шу том, где го во ри да би 
Ср би ја би ла мно го ве ћа да ни је Аустри је. Аустро у гар ска ће у слу-
ча ју по ра за са окол ним им пе ри ја ма, по го то ву Ру си јом и Не мач ком, 
би ти окре ну та Бал ка ну, „Бал кан је Аустро у гар ској је ди на на гра да“, 
сма тра Бдин. Ср би ја је окру же на не са мо Бу га ри ма, Ар на у ти ма, већ 
и мно го опа сни јим пре тен ден ти ма на ње не про сто ре. Бдин сма тра 

1  Станоје Ста но је вић, На род на ен ци кло пе ди ја, Бе о град-За греб 1923. - Т. III, стр. 650.
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да „ми са ми у ова квој бор би, из ве сно мо ра мо под ле ћи“.
За Ср би ју по сто ји са мо јед на на да, а то је Ру си ја.
Ми и не хо ти це по гле ђу је мо око ло се бе и тра жи мо пот по ре. 

Имали je где год, и мо же мо ли je на ћи? И има је и мо же се на ћи; 
упра во она je на ђе на и је сте Ру си ја. Са мо по мо ћу ње ном мо же мо у 
ста њу би ти да свом про тив ни ку од ме ри мо мepoм, ко ја не ће про ћи 
као глас ва пи ју ће га.2

Бор ба Ис то ка и За па да за Бал кан мо же под јед на ко би ти опа сна 
по Ср би ју. За ин те ре се бал кан ске, бо ре се и Ру си ја и Аустро у гар-
ска, пр ва, да би је учи ни ла ве ли ком, а дру га, да је „ску пље про да ти 
мо же“ твр ди Бдин. Ср би ји од го ва ра са мо пра ви чан спо ра зум Ру си је 
и Аустро у гар ске о Бал ка ну.

Има још је дан тре ћи из ла зак из ове си ту а ци је. Он je на јед-
ној стра ни цр њи пo нас но сви мо гу ћи ис хо ди бор бе, a на дру гој je 
бо љи но ма ка ква по бе да ру ска (и срп ска), a то je спо ра зум Аустро 
Угар ске и Ру си је. Пр ви слу чај на сту па ако се спо ра зум тај из ве де 
под кро вом трој но га са ве за и гла си ће на про сту по де лу Бал ка на, a 
дру ги на сту па ако се из ве де се па ра тан спо ра зум на осно ву: Бал кан 
бал кан ским на ро ди ма.3

У не ким срп ским ин те лек ту ал ним и ква зи ин те лек ту ал ним 
кру го ви ма ја вља ли су се иде је о са ве зу, па чак и о ује ди ње њу са 
Аустро у гар ском. По го то во је то би ло у оп ти ца ју у пе ри о ду вла да-
ви не дик та ту ром кра ља Ми ла на Обре но ви ћа.

Ује ди ње ње срп ско га пле ме на у Фе де ра ци ји са хаб сбур шком 
мо нар хи јом, под на след ним сво јим кра ље ви ма, a под ца рем хаб-
сбур шким, она ко, ка кав по ло жај за у зи ма ју кра ље ви не Ба вар ска и 
Сак со ни ја у са ве зу гер ман ском. – To Аустро-Угар ска у да на шњим 
прили ка ма, a и у при ли ка ма ако до она ког спо ра зу ма до ђе, мо же 
учи ни ти ци гло јед ним пот пи сом, јер ће све, сем Ма ке до ни је, би ти 
у ње ним ру ка ма. На рав но да би он да ова кав са вез мо рао узе ти у 
ду жност и то, да, ако већ мо рад не Ма ке до ни ја пре ћи у дру ге ру ке, 
тода не по ста не ни чи ја до срп ска, ма и пo це ну кр ви.4

Ср би мо гу са чу ва ти свој иден ти тет са мо у са ве зу са Ру си јом. 
У спо ра зу му ве ли ких си ла, Ср би ја ће увек би ти жр тво ва на. У Ср би ји 
има оних ко ји „са ња ју о Зво ни ми ру, о роп ству“, али не во де ра чу на 
о на ци о нал ном иден ти те ту и пи та ње је да ли би Ср би ја у окви ру 
Хаб сбур га би ла ује ди ње на или уни ште на. Ру си ја че сто „мно го ви ше 
2  Сте ван Ра до са вље вић-Бдин, Шта ће на по слет ку би ти од Ср би је, Бе о град, 1891. стр. 7.
3  Исто, стр. 10.
4  Исто, стр. 12.
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по сти же ми лом не го си лом”, али ипак „не ма мо ни јед но га зна ка 
да би Ру си ја и њен цар би ли вољ ни ма ко ли ко жр тво ва ти срп ске 
ин те ре се на ра чун ја ча ња су пар ни це Аустро-Угар ске“. По ли тич ки 
спо ра зум Ру си је и Аустро-Угар ске је ди на је на да за Ср би ју.

Збли же ње и спо ра зум из ме ђу Аустро-Угар ске и Ру си је мо же се 
вр ло ла ко из ве сти и на осно ви Бал кан бал кан ским на ро ди ма, где би 
се срп ско пле ме на осно ви пот пу не са мо стал но сти и не за ви сно сти 
ује ди ни ло и са Бо сном и са Хер це го ви ном по ја ча ло, а Бу гар ска ује-
ди ни ла и ко нач но сто пи ла са Ру ме ли јом, не ди ра ју ћи у Ма ке до ни ју 
и из бе га ва ју ћи та ко сва ки су коб и за плет са Тур ском. Аустри ја би 
по тра жи ла сво је те жи ште та мо, где јој је не гда би ло - у гер ман ском 
са ве зу под ње ним вођ ством. Ha ова кав спо ра зум ми би смо се са мо 
ра до ва ли, јер на ма не мо же би ти у ин те ре су, да са моћ ном Аустро-
Угар ском у ве чи том не при ја тељ ству жи ви мо. Ми би смо joj с дра ге 
во ље и од мах пру жи ли у знак трај ног при ја тељ ства, обе ру ке, a пo 
свој при ли ци исто би то чи ни ла и Бу гар ска спрам Ру си је, и ства ри 
би на Бал ка ну јед ним ма хом до би ле са свим дру ги вид и пра вац.5

Пи та ње Ма ке до ни је и спор са Бу гар ском око ње ни је је ди ни 
про блем Ср би је. Бо сна и Хер це го ви на је те жи про блем за Ср би ју, 
ма да је ма ке дон ски про блем ком пли ко ва ни ји. Про блем ује ди ње ња 
срп ства на Бал ка ну мо же се ре ши ти са мо под па тро на том Ру си је. 
„Под на след ним кра ље ви ма, а по це ну ује ди ње ња све га пле ме на 
срп ског под срп ском кра љев ском кру ном, има ли би смо при зна ти 
пр вен ство, цар ство и вођ ство спо ља ца ру и цар ству Ру ском, наш 
би по ло жај мо рао би ти она кав, ка кав за у зи ма кра ље ви на сак сон ска 
у Не мач ком са ве зу, пи ше Бдин. При са је ди ње на Ру си ји Ср би ја би 
са чу ва ла сво ју уну тра шњу са мо стал ност и спољ ни мир под вођ ством 
нај ја че сло вен ске си ле – Ру си је.

Кра јем XIX ве ка у Евро пи су ком пли ко ва ни по ли тич ки од но си 
из ме ђу ве ли ких си ла, иако им је Бер лин ски кон грес дао при вид ну 
хар мо ни ју. Ср би ја ће „мо ра ти оти ћи та мо, где нас Аустро-Угар ска 
го ни – са вр ше но у ру ке Ру си је” твр ди Бдин. Јед но став но за Ср би-
ју не ма дру гог пу та, све оста ле мо гућ но сти су ис цр пље не, спољ на 
по ли ти ка Ср би је би до би ла но ви елан и ве ћи и од луч ни ји стил.

Ина че, и при нај бо љем ис хо ду ове са да ње за пле те но сти у 
Је вро пи, a по гла ви то на Бал ка ну, Ма ке до ни ја ће пo Срп ство би ти 
из гу бље на. Њу оту ђу ју од нас ка ко Аустро-Угар ска, та ко и Тур ска 
и Бу гар ска, a Ру си ја не ће ни кад има ти узро ка да им во љу по ква ри, 
Је ди но ако би смо по ло жај свој у Сло вен ству при ци зо ва ли на на чин, 
учи нив пр ви ко рак ка ује ди ње њу Сло ве на под про тек то ра том ца ра 
5  Исто, стр. 14-15.
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ру ског као ца ра све сло вен ског, мо же мо ра чу на ти на ве ли ку не по де-
ље ну и мир ну бу дућ ност. На ше ср бин ство, наш ин ди ви ду а ли зам, 
на ћи ће у ује ди ње њу све га Срп ства, a под кру ном сво јих кра ље ва, 
ве ће и бо ље не ге, не го што га има да нас. Хе ге мо ни ја ру ска у овом 
ви ду, у ком je из не смо, не би ште ти ла на ше ср бин ство ни у чем, a 
баш и ако би га у не чем ште ти ла, то би би ло куд и ка мо ма ње зло 
не го што гa на ше пле ме тр пи у ово ли кој не мо ћи и по це па но сти, где 
га тла че и Бу га ри, и Тур ци, и Ар на у ти, и Гр ци, и Хр ва ти, и Ма ђа ри 
и Нем ци. Aкo и бу де мо ка дри да га из по не чи јих ру ку; иш чу па мо, 
из ве сно га не ће мо иш чу па ти из ру ку сви ју њих, a то би већ зна чи-
ло дра го вољ но од ре ћи се ве ли ког де ла Срп ства за љу бав не ко га 
иде а ли са ња у по ли ти ци, ко је се у то ли ко пу та по ка за ло да ни шта 
не вре ди. А то је иде а ли са ње у том, што ми сли мо, да ће мо сво јим 
си ла ма ика да по сти ћи ве ли ку Ср би ју и ује ди ње но Срп ство, и то у 
кру гу ова ких и ово ли ких не при ја те ља.6

Бдин ис ти че ка ко је по сле по се те „че са ре ви ћа Фер ди нан да“ 
Пе тро гра ду, при ти сак Аустро-Угар ске на Ср би ју осла био. По ли-
ти ка крат ког до ме та, по пут спо ра зу ма са Гр ци ма, је крат ког да ха 
и рас пр ши се чим се су да ри са не ким ве ћим и ком пли ко ва ни јим 
про бле мом. Ру си ја Ср би ји ну ди је ди на искре но мо гућ ност ко ју јој 
ни јед на дру га си ла не ну ди, на про тив.

На ма тре ба да je де ви за: Кo срп ско пле ме ује ди ни, под кру ном 
„срп ских“ кра ље ва, ње му при зна је мо пр вен ство, про тек то рат, пре-
власт, хе ге мо ни ју, или ка ко хо ће те на зо ви те то. Ако се по год ба из ме-
ђу си ла не свр ши тим, да се Бал кан оста ви бал кан ским на ро ди ма, ми 
у не чи је при ста ни ште мо ра мо упло ви ти, а то је по на шем ми шље њу 
по нај при род ни је оп ште сло вен ско. Шти ће ни ова ко моћ ном за јед ни-
цом, срп ско се пле ме мо же мир но ода ти кул ту ри и ци ви ли за ци ји, у 
че му је оче вид но знат но за о ста ло, и ако иком дру гом, то је Срп ству 
ну жно бар 200 го ди на ми ра да се опо ра ви и уна пре ди, ко ли ко оно 
спре ма сво јим из ред ним спо соб но сти ма по сти ћи мо же. A са та ког 
вр хун ца на шој су бу дућ но сти сва вра та ши ром отво ре на. Бу га ри, 
Хр ва ти, Гр ци, Ар на у ти пa и мно ги дру ги круп ни ји са рев њив ци, као 
и по литика „на сит но“ ко ју да нас с њи ма во ди мо, би ће нам јед ним 
ма хом ски ну ти с вра та, и Ср би ја ће по ћи ши ро ким мо ри ма бу дућ-
но сти, оста вив ове сит не a мно го број не оку ке са свим иза ле ђа. С 
тим из би ја мо ми сво је са рев њив це са свим из се дла.7

Не у спех Грч ке у ра ту са Тур ском обес хра брио је бал кан ске 
на ро де. Без по др шке европ ских си ла и без за јед нич ке ак ци је про тив 

6  Исто, стр. 21.
7  Исто, стр. 23.
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Тур ске, по је ди нач но не мо гу ни шта да ура де.
Гр ци су се пре ва ри ли, и то сад са ми уви ђа ју. Њи хов буј ни тем-

пе ра мент про сто ре ћи об ма нуо их је. Они су о се би бо ље ми сли ли 
но што су до жи ве ли, а та ко смо гре ши ли и ми, це не ћи их. Не мо же 
нам се, за то, за ме ри ти кад и њи хо во раз о ча ре ње искре но де ли мо. 
Са да тек ви ди мо ко ли ко су ва ља ли и да ли je вре ди ло то ли ко ко ли ко 
смо на њих по ла га ли. Рат је по ка зао све.8

Ср би ја зад ње две де це ни је XIX ве ка во ди по мир љи ву по ли ти-
ку са Тур ском, пре све га због кон це си ја ко ја Тур ска „ми лом“ тре ба 
да ти срп ском жи вљу у Ма ке до ни ји и Ста рој Ср би ји. С тим у ве зи 
Бдин по ре ди рад ра зних срп ских вла да, „кон крет но је кри ти ко вао 
не ке по те зе Си ми ће вог ка би не та“, у сми слу да ви ше во ди ра чу на о 
ре а го ва њу пар ти ја не го о на ци о нал ној ак ци ји.

Тур ска је у ду бо ко по ли тич кој, еко ном ској и мо рал ној кри зи, 
али још увек има по др шку не ких ве ли ких си ла и вој ну сна гу да се 
по је ди нач но од у пре свим бал кан ским др жа ва ма, што је по ка зао рат 
са Грч ком. Али Тур ска ни шта не гу би ако „срп ски еле мент при зна 
и ње му да са мо стал ну цр кву и шко лу“, твр ди Бдин.

Тур ска не ма са мо про блем на Бал ка ну, већ има и низ дру гих 
про бле ма. Пи та ње ауто но ми је Кри та и по ло жа ја Јер ме на су на свој 
на чин ком пли ко ва на пи та ња. „Ко ли ко се при ли ке гра на ју, ра сту и 
по тре бе“ – пи ше Бдин.

Ми не мо же мо пре ти ца ти до га ђа је али мо же мо спо кој но ве ро-
ва ти, да ће Крит до би ти ауто но ми ју и да he од мах из и ћи за тим пи та-
ње Јер мен ско, за њим Ма ће дон ско, пa по сле мо жда и Ми сир ско. Све 
се то ти че Тур ске и сву да ће ту по треб но би ти да бал кан ске др жа ве 
бу ду за до во ље не и да се де с ми ром. Евро па ћe то ла ко уви де ти, али 
хо ће ли Тур ска? Ако не хте, мо ра ће се на гна ти, a кад се на те ри ва 
то ли ко je исто, као и да ра ту је с Евро пом. Ла ко мо же ис па сти да због 
јед не ћу дљи ве твр до гла во сти бал кан ске др жа ве до би ју бла го слов да 
из во ју ју са ме што им се не да, и он да je крај шти ће њу европ ском, ко је 
Тур ска сад ужи ва. Све мо же да по ква ри упор ством на сит ни ца ма, за 
ко је по сле круп ним ко ма ди ма сво је те ри то ри је пла ћа.9

Сва ки до га ђај у Ото ман ској им пе ри ји узроч но-по сле дич но 
ути че на дру ги. По бу не су пер ма нент не, а устан ци се ра ђа ју је дан 
за дру гим, не ке де ло ве цар ства тур ске др жи са мо фор мал но.

До га ђа ји има ју свој ство да јед ни дру ге иза зи ва ју. По те же иде 
са мо с пр вим, a кад се он рас пр ти, дру ги до ла зе та ко ре ћи са ми од 
8  Стеван Радосављевић-Бдин, Србија пред догађајима, Београд, 1897, стр. 1.
9  Исто, стр. 5.
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се бе. И он да их je те шко за др жа ти. Не ће мо да до ди ру је мо Евро пу 
и да ис пи ту је мо да ли je и код ње та ко. Ми го во ри мо о при ли ка ма 
Бал кан ским и ту je не је дан пут из и шло на ви дик да je и нај ма њи 
по крет за та ла сао ца ре ви ну у сви ма ње ним да ле ким кра је ви ма.10

Са ста нак ца ра Ни ко ле I и Фра ње Јо си фа I у Пе тро гра ду, ни је 
ре шио ни је дан про блем на Бал ка ну. Ве ли ке си ле же ле пре све га 
мир; „ца ре ви хо ће мир али ни су по што ва ли усло ве под ко ји ма они 
же ле да ми ра бу де“. Бал кан ски про бле ми ни су при о ри тет ве ли ких 
си ла; „ца ре ви ће се за ло жи ти за нас ако ми на то ме бу де мо на сто-
ја ва ли“, твр ди Бдин.

У „да на шњем за му ће ном вре ме ну“ ни је дан бал кан ски на род 
не мо же сам кре ну ти про тив Тур ске. Пре све га мо ра др жа ву сре ди ти 
и по ли тич ки и при вред но, а пре све га вој но, а за тим тра жи ти са вез 
са оста лим бал кан ским др жа ва ма и ве ли ким европ ским си ла ма. Не у-
спех Грч ке је нај бо љи при мер за то.

И не са мо ва ља нам буд ни ма би ти, и уме шни ма да сво ју ствар 
успе шно при ве де мо кра ју, не го се мо ра мо пре ко то га и са ста ра ти, 
да смо вој нич ки пот пу но спрем ни и до ра сли. Ни нај му дри ја по ли-
ти ка не мо же ни шта учи ни ти ако joj оску де ва по треб на ре зо нан ци ја 
из пу шча них и то пов ских гр ла и из гру ди до бро ди сци пли но ва не 
и из у че не вој ске. Не мач ка се пр во вој нич ки спре ми ла па је по сле 
по ве ла ве ли ку реч о сво јим ин те ре си ма. Ми не мо же мо ра ди ти обрат-
но, ова ко од при ли ке ка ко je ра ди ла Грч ка: по ве сти ве ли ку по ли ти-
ку a за пу сти ти оно што је увек ul ti ma ra tio. Hиje до ста би ти лу кав 
као Оди сеј, не го и хра бар као Axил. Кад je др жа ва спрем на, и то 
не при ја те љи зна ју, до ла зи се до ме те че сто на ми ру, што би ина че 
би ло мо гућ но по сти ћи са мо ра том. Друк чи је се це ни реч кад иза ње 
спрем ни сто је ја ки и мно го број ни ба та љо ни, a друк че кад се зна да 
je све на са мој хар ти ји.11

Бдин кри ти ку је ста ње у Ср би ји и од ла га ње до но ше ња но вог 
Уста ва. То је пре све га бор ба ли бе ра ла и ра ди ка ла. „Мно ги ће на ћи 
раз ло га да се по бо је, да фор му ла с од га ђа њем устав ног пи та ња за 
љу бав спољ них за да та ка не по ста не вре ме ном коб на за ње не твор-
це” – сма тра Бдин. Он по себ но кри ти ку је ра ди ка ле као нај ја чу и 
нај ма сов ни ју стран ку у Ср би ји; „Ни је мо гућ но да ра ди кал на стран-
ка по ста не све сил на и она ко ком пакт на да ап сор бу је све и сва чи ју 
си лу“.

10  Исто, стр. 7.
11  Исто, стр. 9.
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Бдин је пи сао и о дру гим про бле ми ма срп ског на ро да.
Сма трао је да по сто ји не сло га у Ср би ји око на ци о нал них 

ин те ре са. Због то га је за ста ла ак ци ја у Ма ке до ни ји и Ста рој Ср би-
ји. „Из гу би смо Ви со ке Де ча не. А они не бе ху пре ко ви со ких го ра 
и де бе лих си њих мо ра, не го од мах пред на шим пра гом“. Бу гар ска 
ак ци ја у Ма ке до ни ји ја ча из да на у дан, „по сле до ђе по на шу бу дућ-
ност ка та стро фал на анек си ја Бо сне и Хер це го ви не“.

Срп ски на род оп те ре ћен је раз до ри ма ди на стич ким, стра нач-
ким, лич ним; „Исти тај раз дор, при ме ром и де лом, пре не ли смо и 
на Ср бе под кру ном Св. Сте ва на у Ма ђар ској ба но ви ни, у Бо сни и 
Хер це го ви ни, па нај зад као кру на све му, на од но се из ме ђу Ср би је 
и Цр не Го ре“ твр ди Бдин.

Ста вља ње Ру си је на стра ну Бу гар ске и Сан-Сте фан ским уго-
во ром, по љу ља на је ве ра у Ру си ју, а ди на сти ја Обре но вић се окре-
ну ла про тив Ру си је.

Ни је се то ли ко бо јао Ми лан на ро да, ко ли ко Ру си је. Ha оту-
ђи ва њу од Ру си је ра ди ли су и срп ски си но ви: јед ни ов де, дру ги у 
Пе тро гра ду. Где год ми Ср би на ђе мо ка кву пу ко ти ну, ути сне мо се у 
њу и слу же ћи јед ни јед ној стра ни, дру ги дру гој, раз ми че мо je. Ови 
ов де, увре ђе ни и са ми др жа њем Ру си је, по др жа ва ху Ми ла на, они 
та мо пот хра ња ва ху Ру си ју у ње ном ан та го ни зму. Они бе ху на пред-
ња ци, ови дру ги ра ди ка ли. Та ко je раз лаз по стао ве ћи но што су 
ин те ре си на ши мо гли под не ти. Ha ра зо ре њу на ших јав них од но са 
и ин те ре са ра ди ле су сад две моћ не ца ре ви не: Аустро-Угар ска и 
Ру си ја. Аустро-Угар ска пре ко Ми ла на, Ру си ја пре ко ра ди ка ла, јер 
ан та го ни зам Ру си је пре ма Ми ла ну по га ђао je у по след њој кон зе-
квен ци Ср би ју и ње не бит не ин те ре се.12

Очи глед но, Бдин је сла бо по зна вао ста ње у Цр ној Го ри. Он 
ју је иде а ли зо вао на осно ву ста рих пред ста ва о њој. Сма трао је чак 
да је Цр на Го ра на ви шем сте пе ну по ли тич ког и кул тур ног раз во ја 
не го Ср би ја. У Ср би ји стал но има 6-7 хи ља да за тво ре ни ка, сто ти-
не раз бој ни штва го ди шње и не ко ли ко хи ља да ло по влу ка. („Та син 
днев ник“), а све то у Цр ној Го ри „иш че за ва”. Због то га Ср би ја, по 
Бди ну, не ма пра во да се ме ша у уну тра шње ства ри Цр не Го ре.

Као др жа ва и као део срп ско га пле ме на ми има мо да ра чу на-
мо с Цр ном Го ром као с це ли ном, ко ја пред ста вља из ве сну си лу. У 
са да шњо сти спа ја нас крв, у бу дућ но сти за јед нич ки циљ. Ни шта нас 
се да ље не ти че. He ти че у по гле ду пра ва на не же ље но ме ша ње у 
ње не уну тра шње при ли ке, а мо же нас се ти ца ти ако хо ће мо да ва ти 

12  Стеван Радосављевић-Бдин, Србија и Црна Гора, Београд, 1912, стр. 9.
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брат ске са ве те и искре на ми шље ња ако се за тра же. Ка ко они та мо 
на ђу за до бро да се уре де на ма мо ра би ти пра во. На Цр ну Го ру има-
мо да гле да мо са мо као на чи ње ни цу ко ја упо ре до с на ма гре ди ка 
за јед нич кој оп ште на род ној ме ти. Све дру ге об зи ре мо ра мо пот чи-
ња ва ти ово ме ве ли ком ци љу.13

Цр на Го ра је има ла спе ци фи чан исто риј ски раз вој. На род, то 
јест по ли тич ки гле да но ма се, је жи вео у па три јар хал ном ап со лу ти-
зму. Пле мен ски од но си и по што ва ње пре ма пре ци ма, чи не Цр ну 
Го ру ду хов но очу ва ном. Бдин је по ре ди са Ја па ном. Ср би ји ни је 
по тре бан раз дор са Цр ном Го ром, та да би у бу ду ћем ра ту из гу би ла 
са вез „40-45 хи ља да од лич них рат ни ка, ко ји вре де три пут то ли ко 
вој ске обич не хра бро сти“, пи ше Бдин. Он је очи глед но имао пот пу но 
по гре шну пред ста ву о Цр ној Го ри кра ља Ни ко ле.

Да нас је Цр на Го ра пу на пи сме них љу ди и пу на шко ла; сре бро 
и зла то да ле ко су од оску ди це, и ако се не мо же на зва ти баш бо гат-
ством; дру мо ви не мо гу би ти бо љи; же ле зни ца ју ри кроз је дан део 
зе мље и спа ја Ја дран ско мо ре са Ска дар ским је зе ром; пре ко свих 
дру мо ва ју ре ауто мо би ли и пре но се по шту и пут ни ке; Це ти ње, не гда 
ма на стир са пет до шест ра штр ка них кро ви ња ра, да нас је мо дер на 
ва рош са елек трич ним осве тле њем, пар ко ви ма, брд ским ше та ли шти-
ма, по зо ри штем, би бли о те ком, му зе јем, итд.; не ка да се до бро ни је 
зна ло ни да у Евро пи по сто ји је дан ку так ко ји се зо ве Цр на Го ра, 
да нас све ве ли ке си ле и ве ћи део си ла дру го га и тре ће га ре да има ју 
при дво ру Кра ља Ни ко ле сво је по сла ни ке; не ка да по је дин ци и пле ме-
на крв но за ва ђе ни, да нас је сву да пот пун др жав ни ред; спо чет ка без 
др жав не ор га ни за ци је, да нас су др жав не уста но ве пот пу но уре ђе не; 
вој ска до бро на о ру жа на, с мо ра лом до сто јан слав них јој пре да ка; 
ра ди ност и тр го ви на раз ви је на; углед др жав ни на нај ви шем ступ-
њу; спољ ни од но си нај бо љи, из у зев ши, на жа лост, брат ску Ср би ју.

Бдин је сма трао да ин сти ту ци је у Цр ној Го ри функ ци о ни шу 
бо ље не го у Ср би ји, За по ли тич ке за тво ре ни ке и по ли тич ке про го не 
кра ља Ни ко ле, твр дио је да су ле ги тим но осу ђе ни и про га ња ни.14

Осу ђе ни ке и за тво ре ни ке ни је за тво рио ни осу дио краљ Ни ко-
ла. Њих је осу дио суд на јав ном пре тре су, на ко ји су би ли по зва ни 
да до ђу сви ко ји се ин те ре су ју. Осу ђе ни су ја мач но на осно ву до ка за 
и при зна ња.

О кра љу Ни ко ли Бдин је имао са мо ре чи по хва ле. Он је ве ли ка 
лич ност и др жав ник, он ни је са мо „бо го да ни пе сник, не го и из вр-
стан др жав ник“. Ис ти цао је да је краљ Ни ко ла у пе ри о ду не ро ди-
13  Исто, стр. 16.
14  Исто, стр. 22.
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це, гла ди, ис цр пље них др жав них фи нан си ја, да вао свој но вац да се 
цр но гор ском на ро ду ку пи хра на. А ако ни је би ло до вољ но нов ца он 
и кне ги ња Ми ле на су да ва ли сво је дра го це но сти. Ве ли ка ми гра ци ја 
Цр но го ра ца, по го то во у Аме ри ку, је због си ро ма штва, а не по ли тич-
ких при ли ка у Цр ној Го ри, ка ко не ки при ка зу ју.

Ин те ре си Ср би је и Цр не Го ре на Бал ка ну су слич ни или го то во 
иден тич ни, твр ди Бдин.

По гле дај мо ко ји су око нас, па ће мо схва ти ти и ко ли ка нам је 
за да ћа. Про тив ни ци на ше га ује ди ње ња у пр вом ре ду Аустро-Угар-
ска и Тур ска, у дру го ме Бу гар ска, у тре ћем Ар на у ти, Гр ци и ве ћи на 
Хр ва та. Да је са мо Аустро-Угар ска па би би ло мно го и су ви ше; да 
је са мо Тур ска, опет мно го и од ви ше, а ка ко ли је кад су сви ту? И 
сви ма то ли ким не при ја те љи ма ми у бој ни су срет ша ље мо раз дор за 
Цр ном Го ром и на род ко ји је истом у шко ли де мо кра ти зма, сло бо до у-
мља и са мо у пра ве; ко ји је све пре са мо не мо де ран и ди сци пли но ван 
вој ник. Ако не бу де чуд а бож ја, ми ће мо ску по пла ти ти ову игру.15

Од нос Ср би је пре ма Цр ној Го ри не сме би ти им пе ри ја лан, већ 
од нос две рав но прав не др жа ве, без об зи ра што је Ср би ја не у по ре-
ди во ве ћа. Из ме ђу њих је за јед нич ки не при ја тељ, Аустро-Угар ска. 
„Од нос про свет них, фи нан сиј ских и вој них сна га од ре дио је тач ну 
гра ни цу ин те ре сних сфе ра јед не и дру ге срп ске др жа ве“. 

Бу дућ ност под ра зу ме ва уте ме ље ње две др жа ве. Нај те жи про-
блем су две ди на сти је.

Исто ри ја је хте ла да два на ро да жи ве одво је но, да има ју два 
вла да ра, ма да и јед на и дру га др жа ва има ју „ду бо ке фун да мен те“, 
ни јед на др жа ва не мо же под вла сти ти дру гу. „Је ди ни је пут мир но 
сра шћи ва ње на ро да и др жа ва, не ди ра ју ћи у вла да ре“ твр ди Бдин.

Мно ги сма тра ју да Цр на Го ра има по др шку Ру си је. Но „осим 
до ста љу ба ви, ле пих ре чи и обе ћа ња“ Ру си ја да је не до вољ но нов ца 
за функ ци о ни са ње цр но гор ске др жа ве.

На ше од но се са Цр ном Го ром мо же мо по ла ко већ сад уде ша-
ва ти та ко, да до бор бе око пр вен ства и пре вла сти не до ђе, па ипак 
да се по стиг не ује ди ње ње по што из во ју је мо осло бо ђе ње. Тре ба се 
са мо за пи та ти: Мо ра ли на род но је дин ство пред ста вља ти увек је дан 
вла дар? С ауто крат ско га гле ди шта мо ра, с де мо крат ско га не мо ра 
и не сме. А ми хо ће мо да смо у све му де мо кра те. Чак и јед но др-
жа вље ни је нео п ход но за је дин ство на род но, на ро чи то кад то ме на 
пу ту сто је ве о ма ве ли ке пре пре ке као што је слу чај у на шем на ро ду. 
Му дра по ли ти ка са ви ја се пре ма при ли ка ма, а не па да сло мље на у 
15  Исто, стр. 31.
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бор би про ти ву тих при ли ка ако су не са вла дљи ве. Др жав но и на род но 
је дин ство у ли цу јед но га вла да о ца ко шта ло би Срп ство мно го кр ви, 
а мо жда и оп стан ка јед не или дру ге срп ске др жа ве, узев ши спољ-
не при ли ке у об зир. А и за што би смо се за ла га ли за јед но ли це, за 
фор му? Ује ди ње ње на род но мо же се из ве сти а да се не ди ра у вла-
да о це и ди на сти је. Вре ме ће по сле и њих сто пи ти у јед но. При ли ке 
су та кве да дру гим пу тем не мо же мо уда ри ти.16

Бдин је у „Глав ним по те зи ма“ дао пред лог за функ ци о ни са ње 
бу ду ће за јед нич ке др жа ве. Два вла да ра не би мо гли угро зи ти за јед-
нич ки жи вот, ни ти „де мо кра ти зам“ по ли тич ких ин те ре са.

На при мер: У сви ма од но си ма ство ри ти сло бод ну ко му ни-
ка ци ју на ро да и др жа ва; у сви ма до дир ним тач ка ма укло ни ти што 
би тој ко му ни ка ци ји сме та ло; уки ну ти по себ ност др жа вљан ства и 
про кла мо ва ти ду жно сти и пра ва јед на ка за све ко ји из јед не срп ске 
др жа ве пре ђу при вре ме но или стал но у дру гу; из ве сти је дин ство у 
мо нет ној си сте ми, у ор га ни за ци ји вој ске и оста лих др жав них уста-
но ва; уки ну ти ца ри ну, та ко да је тр го ви на са свим без по гра нич них 
да жби на; вој ска да је јед но те ло, спољ на по ли ти ка јед на, уну тра шња 
пре ма на род ном ду ху, док се и у то ме по ступ но не из јед на чи мо; јед-
на осно ви ца у про све ти, јед ни за ко ни и јед но нај ви ше за јед нич ко 
за ко но дав но те ло.

Ово нај ви ше за ко но дав но те ло би ло би пер со ни фи ка ци ја 
је дин ства, ме сто што је то до сад био је дан вла да лац... Вла да о ци би 
би ли по боч ни по ло ви, у исто до ба и нај ви ша из вр шна си ла, сва ка у 
сво ме за хва ту. Раз у ме се да би ово нај ви ше за јед нич ко за ко но дав ство 
и управ но те ло би ло као вр ста Гор њег до ма, пре ма ко ме би да на шње 
На род не скуп шти не при ми ле уло гу До њих до мо ва.

Јед не би го ди не (или у јед ном пе ри о ду) Гор њи дом за се да вао 
у Бе о гра ду, дру ге на Це ти њу, а отва рао би га онај вла да лац, у чи јој 
пре сто ни ци бу де био. Мо же се уде си ти и да оба бу ду при сут на. 
Спољ ни за ступ ни ци би ра ли би се из обе др жа ве и пред ста вља ле би 
обе (ми ни стри ре зи ден ти, по сла ни ци итд.)17

Ипак, Ср би ја је „нео спор но ја ча бо гат ством, ин те ли ген ци јом 
и укуп ним јав ним жи во том“ од Цр не Го ре. Ипак их ве зу ју бу ду ћи 
за јед нич ки за да ци, ако им бу де „су ђе но би ло да се би је Ко со во, би ће-
мо га сло жно, па за јед но или про па ли или но вим жи во том ожи ве ли” 
за кљу чу је Бдин.

16  Исто, стр. 34-35.
17  Исто, стр. 35.
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Branko Nadoveza

STEVAN RADOSAVLJEVIC – BDIN ON 
SERBIAN-MONTENEGRIN RELATIONS

Resume

Stevan Radosavljević – Bdin considered the Serbian nation-
al question in the Balkans part of the general Eastern Ques-
tion. He favored diplomacy, i.e. coming to terms with other 
Balkan peoples, including Turkey. In that respect he was 
opposed to the Serbian Radicals who favored exclusively 
military action against the Ottoman state in the Balkans. 
He saw three directions of Serbian national policy: toward 
Southern Serbia (“Macedonia”), Old Serbia (Kosovo and 
the Metohija) and Montenegro that he saw as a separate 
national and state entity of the Serbian people. In that con-
text he pointed out that the Bulgarians had the same pre-
tensions, especially toward Macedonia, so that a kind of 
agreement, even a political and military alliance with them 
had to be reached. In political terms he was a moderate 
adherent of the Obrenović dynasty, for which his career 
suffered while the Radicals were in power. He deemed there 
was much corruption and many incapable people in Serbian 
diplomacy and because of that he deemed Serbian national 
policy in grave danger at the turn of the century. He did not 
write on national policy toward the Serbs and other South 
Slav peoples in the Habsburg Monarchy.

Keywords: Stevan Radosavljević – Bdin, Serbia, national 
policy, Turkey, Macedonia, Old Serbia, Bulgaria, the Bal-
kans, Montenegro.


