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НЕЗАВИСНИ ИСТРАЖИВАЧ

СКИЦА ЗА СРПСКУ ПОЛИТИЧКУ ТРАДИЦИЈУ 
У ДЕЛУ СЛОБОДАНА ЈОВАНОВИЋА3

САЖЕТАК. У овом раду се излажу разматрања из истраживања о српској политич-
кој традицији у делу Слободана Јовановића. Његово дело је обимно и
разноврсно, али у суштини оно се односи на целину политичког живо-
та у Србији у другој половини XIX и у првој половини XX века. У њему
је посебна пажња посвећена развоју политичких идеја и институција,
српским владарима и њиховим наравима, као и српског националног
карактера. Из тог контекста, проналажени су елементи који би се могли
поуздано уклопити у једну могућу скицу за српску политичку тради-
цију која би одговарала Јовановићевом мултидисциплинарном при-
ступу и разумевању политичких идеја, догађаја и политичких процеса
у Србији. 

У функцији овог рада, најпре је указано на основне елементе српске
политичке традиције о којима у литератури постоји сагласност, при
чему је нарочито указано на њене изворе (српска средњовековна држа-
ва и црква, косовски мит, епска поезија, византијски, османлијски и
европски утицаји) и основна обележја (слободарство, родољубље, прав-
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дољубље, једнакост, неслога, ауторитарност, насиље и репресија). На-
кон тога, су изложена запажања о елементима српске политичке тра-
диције садржаним у делу Слободана Јовановића. Посебна пажња је
посвећена његовим разматрањима о српском националном карактеру,
националној идеологији и српском културном обрасцу. Тако се дошло
до једне прилично јасне представе о српској политичкој традицији са-
држаној у делу Слободана Јовановића, а у ширем контексту и политич-
ке културе која је у великој мери особена српском народу.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: српска политичка традиција, Слободан Јовановић, национални иден-
титет.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

СлоJо9ан Јовановић (1869–1958), DознаLи срDски Dравник, исLо-
ричар, књижевник и DолиLичар, има изузеLно важну уло:у у раз-
воју срDске DолиLичке мисли. Ује9но, он је Jио и весник 9емо-
краLске DолиLичке кулLуре у СрJији: „Он је на нашем Lлу сDојио
9ух заDа9не, лиJералне кулLуре са Lра9ицијом срDско: слоJо-
9арско: 9уха” (Михајловић, 1996, сLр. 255). Ње:ово 9ело је оJимно
и LемаLски разносврсно, има Lрајну вре9носL и акLуелносL.
ДрушLвене Dојаве, и9еје и инсLиLуције он је аналиLички разја-
шњавао, комJинујући исLорио:рафски, нормаLивисLички, со-
циолошки, DолиLиколошки и Dсихолошки DрисLуD. ПолиLичка
исLорија СрJије за Јовановића није Jила само реконсLруисање
Dрошлих зJивања на основу 9осLуDних извора и чињеница, већ је
он исLовремено Dажљиво DраLио развој DолиLичких усLанова,
и9еја и акLера у њиховом исLоријском хо9у. Ње:ова исLраживач-
ка Dажња је Jила усмерена на целину DолиLичко: живоLа СрJије
у коме је јавносL исказивала сву виLалносL и Jо:аLсLво DолиLи-
чке свесLи и Lра9иције, али и манире DолиLичке Dаланке (сLра-
начко навијање, Dо9меLање, о:оварање, олако осуђивање, неDо-
верење, осLрашћеносL, Dреувеличавање). ЗаLо у развоју срDске
DолиLичке мисли Јовановићу DриDа9а значајно месLо, „9оса9 не-
Dревазиђено у срDској DолиLичкој мисли” (Павковић, 1996,
сLр. 11).

Иако је 9ело Јовановића оDсежно и разноро9но, ко9 ње:а се не
може DронаћицеловиLа Lеорија, сисLем или концеDL о срDској
DолиLичкој Lра9ицији. Ње:ова мисао о Lра9ицији је изла:ана уз-
:ре9но и најчешће у неразвијеном оJлику, више Dосре9но не:о
9ирекLно. МеђуLим, Dажљивом анализом ње:ових исLоријских
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ра9ова, Jио:рафских есеја и мно:оJројних расDрава и чланака о
менLалиLеLу, националном каракLеру и Lра9ицији срDско: на-
ро9а може се сачиниLи врло Dоуз9ана скица за срDску DолиLичку
Lра9ицију која Jи о9:оварала ње:овом 9уху разумевања срDске
сLварносLи. То се може DреDознаLи у Јовановићевим размаLра-
њима исLорије, DолиLике, 9ржаве, 9рушLва, Dонашања вла9ара,
:руDа, ор:анизација и инсLиLуција, у свако9невној Dракси Dоли-
Lичко: живоLа СрJије а DоLом и Ју:ославије. Осим Lо:а, за разу-
мевање срDске DолиLичке Lра9ицијеу 9елу Јовановића DоLреJно
је Dознавање и ње:ово: мисаоно: Jо:аLсLва, ширине и Dрони-
цљивосLи инLерDреLацијеи DросвеLиLељске о9лике ње:ово: на-
учно: оDуса у целини.

ОСНОВНИ ЧИНИОЦИ СРПСКЕ ПОЛИТИЧКЕ 
ТРАДИЦИЈЕ

Тра9иција, у најоDшLијем о9ређењу, може се разумеLи као цели-
на колекLивно: искусLва, усLаљених схваLања, Dонашања и вре9-
носLи којe се као наслеђе Dреносе с :енерације на :енерацију,
чиме се оJезJеђује оDсLанак, развој и и9енLиLеL Dоје9инаца и
о9ређене заје9нице. Тра9ицију сачињавају „релаLивно сLаJили-
зовани кулLурни оJрасци који су Dло9 9уже исLоријске крисLа-
лизације и колекLивно: искусLва” (МаLић, 2000, сLр. 283). У раз-
маLрањима о Lра9ицији веома чесLо се :овори и о мо9ернизаци-
ји, као оDречном Dроцесу Lра9иције, јер се Lра9иција 9оживљава
као DриврженосL усLаљеном а мо9ернизација као Dроцес Dроме-
на. МеђуLим, њихов о9нос LреJа разумеLи као сусреL узајамних
Dроцеса који се на9о:рађујуи вре9носL Lра9иције DроцењиваLи
са сLановишLа мо:ућносLи њено: Dовезивања са универзалним
вре9носLима и 9оDриноса наDреLку 9рушLва. У исLорији Dоли-
Lичке мисли размаLрања о Lра9ицији 9оJијају значајније месLо у
мо9ерном 9оJу о9 ка9а се све више указивало и на DолиLичку
Lра9ицију, коју чини укуDносL колекLивних сећања и начина Dо-
нашања у DолиLичком живоLу о9ређене заје9нице у 9ужем вре-
менском Dерио9у. ПолиLичка Lра9иција је оно шLо је из9ржало
Dроверу на вековним DолиLичким искусLвима љу9и и шLо може
JиLи DуLоказ за наре9не :енерације, она може JиLи :енераLор
DолиLичких Dромена, али и значајан чинилац оLDора DолиLич-
ким Dроменама, она је ин9икаLор сLеDена сLаJилносLи и ефек-
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LивносLи DолиLичко: сисLема и развоја (Шушњић, 2008, сLр.
169–171).

СрDска DолиLичка Lра9иција се оJликовала Dо9 сложеним
уLицајима различиLих цивилизација и кулLура. О њој су, у раз-
личиLим конLексLима и најчешће веома криLички, Dисали мно-
:и срDски Dисци. У њиховим 9елима се указује на мно:е елемен-
Lе срDске DолиLичке Lра9иције који су Dовезивани на различиLе
начине у је9ну целину, чију сLрукLуру чине: извори (срDска сре-
9њовековна 9ржава и црква, косовски миL, еDска Dоезија, исLо-
ријске личносLи, визанLијски, османлијски и евроDски уLицаји,
значајни мислиоци, локални оJичаји исвеLковине); о�ележја
(слоJо9арсLво, Dрав9ољуJље, ро9ољуJље, је9накосL, несло:а, ау-
LориLарносL, насиље и реDресија, национализам, различиLи сLе-
реоLиDи, Dре9расу9е, заJлу9е); са�ржина (усLав и Dравни сисLем,
DолиLичке инсLиLуције, DарламенLарни живоL, сLраначке Jор-
Jе, значајни DолиLички 9о:ађаји и личносLи, DолиLички риLуа-
ли, 9ржавни симJоли и Dразници); и с?ољни и уну�рашњи фак�о-
ри који оJликују DолиLичку Lра9ицију (вла9ари, DолиLичке ели-
Lе, наро9, војска, савезници, велике силеи сусе9ни наро9и). У
функцији ово: ра9а DосеJно се указује на извореи нека оJележја
срDске DолиLичке Lра9иције, која су сDецифична у о9носу на Dо-
лиLичку Lра9ицију 9ру:их евроDских наро9а.

Извори срDске DолиLичке Lра9иције налазе се у срDској сре-
9њовековној 9ржави и цркви, косовском миLу, еDској Dоезији,
исLоријским личносLима, визанLијском, османлијском и евроD-
ским уLицајима, значајним мислиоцима, локалним оJичајима и
свеLковинама. СрDски наро9 је рано сLекао самосLалну нацио-
налну 9ржаву, „захваљујући у Dрвом ре9у својој Dравославној,
свеLосавској цркви и сDосоJносLи немањићких вла9ара” (Јеро-
Lић, 2003, сLр. 56). СамосLална 9ржава и црква 9але су DочеLну
ширину и сна:у 9а се Lра9иција укорени и развија. Основни еле-
менLи изворишLа срDско: национално: и DолиLичко: и9енLиLе-
Lа су косовски ми� и ср?ска наро�на е?ика. Косовски миL са еLиком
јунашLва, моLивима „вере и невере”, и9еалом слоJо9е и нацио-
налне независносLи, има сLожерно месLо у срDској 9уховној вер-
Lикали, а „Косово је у срDском наро9у смаLрано свеLим месLом,
изворишLем национално: 9уха и националних вре9носLи” (Ба-
зић, 2012, сLр. 98). Осим косовско: миLа и у 9ру:им срDским ми-
Lовима мо:у се заDазиLи изворишLа срDске DолиLичке Lра9и-
ције, а Lо су: миLови о СвеLом Сави, Душановом царсLву, Марку
Краљевићу, о хај9уцима и ускоцима, усLанцима DроLив Турака,
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као и о DарLизанима и чеLницима (Марковић, 2002, сLр. 3-11).
С 9ру:е сLране, срDска наро9на еDика је у вековима роJовања
Jила најжилавији ви9 DолиLичко: оJразовања и социјализације
срDско: наро9а. По9 уLицајем наро9не јуначке Dесме, која је сим-
Jиоза миLско: и исLорио:рафско:, срDски наро9 је црDео морал-
ну сна:у за све наDоре и жрLве које су :а за9есиле у Jурним 9о:а-
ђајима XIX и XX века. ЗаLо се у срDском наро9у Dри9аје велика ва-
жносL DрошлосLи и верује 9а СрJи имају славну DрошлосL: „То је
меLафизичка 9имензија срDске свесLи. ПрошлосL је СрJима
аDсолуL као рели:ија, Бо:” (Ћосић, 1992, сLр. 153).

Косовски миL и срDска наро9на еDика су оDре9елили и суш-
Lинска оJележја срDске DолиLичке Lра9иције, као шLо су: слоJо-
9арсLво, ро9ољуJље, Dрав9ољуJље, је9накосL, несло:а, ауLори-
LарносL, насиље и реDресија. СлоJо9арсLво је ко9 СрJа искушење
мно:их :енерација. У СрJији је JорJа за слоJо9у увек значила
ослоJођење о9 завојевача, окуDаLора, слоJо9а о9 9ру:о:а; 9ок је
унуLрашња слоJо9а, о9носно ин9иви9уална слоJо9а љу9и чесLо
Jила DоLиснуLа и у сенци националне слоJо9е: „У срDском наро-
9у, као исLоријском наро9у, Jило је лакше ор:анизоваLи сна:е за
сDољашње ослоJађање не:о ли за унуLрашњи 9емокраLски раз-
вој” (Симеуновић, 2000, сLр. 103). ЗаLо су се срDска исLорија и Dо-
лиLика више креLале у :раницама слоJо9арске не:о 9емокраLске
Lра9иције. Уз слоJо9арсLво, нужно је DоменуLи и „рајеLински
менLалиLеL”, који је не:аLивна сLрана срDско: слоJо9арсLва (Ма-
Lић, 2000, сLр. 76). За овај менLалиLеL је каракLерисLично DоLчи-
њавање и DосLеDено Dрила:ођавање :осDо9ару, уз Dо9ражавање
у начину :овора, Dонашања, о9евања и сл. ЗаLим, Dрав9а и Dра-
вичносL Dре9сLављају значајну националну вре9носL и осећање
ко9 СрJа. Ово осећање је очувано Jез оJзира на разнолика иску-
шења и нарочиLо је Jило Dојачано у Dерио9има великих 9ру-
шLвених криза. Несло:а и Dо9еле у срDском наро9у су најизраже-
нији 9ео колекLивних мана које се 9у:о о9ржавају. То су заDази-
ли и мно:и сLрани DосмаLрачи а АрчиJал9 Рајс (Rudolph
Archibald Reiss) је веома озJиљно и 9оJронамерно уDозоравао на
шLеLне Dосле9ице неје9инсLва и Dо9еле СрJа (Рајс, 1998). ЧесLо
су овакве Dо9еле Jиле оJележје мно:их 9ржавних неусDеха, уз-
рок и Dосле9ица исLоријских Dосрнућа срDско: наро9а. СрJија не
усDева 9а изађе из Dо9ела на јасан, рационалан и 9емокраLски
начин и оне неDресLано Lрају. ПроJлем неје9инсLва срDско: на-
ро9а као кључни DолиLичко-и9енLиLеLски Dојам ефекLно је из-
ражен у DознаLој наро9ној Dоруци: „Само сло:а СрJина сDасава”.
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И уDоLреJа насиља у срDској DолиLичкој исLоријиима 9у:у
Lра9ицију, DознаLи су мно:и 9о:ађаји који су оJележени Dоли-
Lичким насиљем. НеисцрDне су форме исDољавања насиља и
реDресије: уJисLва вла9ара и DолиLичких DроLивника, Jуне,
шLрајкови, 9емонсLрације, војне инLервенције, иL9. Уз DолиLич-
ко насиље и ауLориLаризам је у DолиLичком живоLу СрJа Dојава
9уJоких корена и 9у:о: Lрајања. Још је Вук указивао на ауLори-
Lарно Dонашање кнеза Милоша. Он је "нео:раничени :осDо9ар о9
живоLа, о9 имања, о9 живљења и о9 чесLи свију љу9и, који у Ср-
Jији Dо9 ње:овом вла9ом живе" (СLефановић Караџић, 1987,
сLр. 184). На насLајање ауLориLаризма у срDском 9рушLву уLица-
ли су различиLи кулLурно-исLоријски и DолиLички узроци, на-
рочиLо живоL у вишевековној DоLчињеносLи у Турском царсLву
и DрихваLање оријенLалних 9есDоLских оJразаца Dонашања у
Dоро9ици и 9рушLву.

ЕЛЕМЕНТИ СРПСКЕ ПОЛИТИЧКЕ ТРАДИЦИЈЕ 
У ДЕЛУ СЛОБОДАНА ЈОВАНОВИЋА

У имDресивном 9елу СлоJо9ана Јовановића елеменLи за скицу
срDске DолиLичке Lра9иције мо:у се заDазиLи у:лавном у ње:о-
вим размаLрањима о: DолиLичким инсLиLуцијама у СрJији XIX
века, вла9авини 9инасLије ОJреновића, JорJама DолиLичких
сLранака исLраначким ли9ерима, DолиLичким и9ејама и Dокре-
Lима у СрJији, DораLној Ју:ославији, ексLремним DолиLичким
Dонашањима и о срDском националном каракLеру.

ПолиLичке инсLиLуције су је9но о9 кључних DиLања којим се
Јовановић Jавио. ПосеJну Dажњу је Dосвећивао усLавном развиL-
ку СрJије у Dерио9у о9 усLавоJраниLеља 9о Dа9а 9инасLије ОJре-
новића, као и DраLећим 9о:ађајима, DолиLичким и9ејама, вла-
9арским наравима, улози војске и DоDулисLичким манирима.
У својим размаLрањима указивао је на начин 9оношења усLава,
Dонашање Dосланика и скуDшLинску аLмосферу. НарочиLо су
вре9на ње:ова заDажања 9а је у нашем усLавном развоју аDсолу-
LисLичким вла9арима Jило Lешко 9а се DреоJраLе у усLавне вла-
9аре: „Милошу је Lо Jило Lим Lеже шLо су наро9не сLарешине Jи-
ли љу9и које је он сLворио и Dо9и:ао […] ДоDусLиLи 9а они
ње:ову власL о:раниче, за ње:а је значило унизиLи се из:уJиLи
свако 9осLојансLво” (Јовановић, 1990J, сLр. 17). То је :енерисало
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сLалне сукоJе између вла9ара и наро9не скуDшLине. УсLавоJра-
ниLељски режим је Јовановић оценио као најусDешнији Dерио9
наше: усLавно: развоја, јер је са Lим режимом заDочеLо сLварање
мо9ерних 9рушLвених усLанова и савременa 9ржавнa ор:аниза-
цијa. ИсLовремено, на DолиLичку сцену СрJије су сLуDили мла9и
оJразовани љу9и лиJералне оријенLације, који су имали велику
уло:у у 9ржавним Dословима исLварању 9емокраLске DолиLич-
ке кулLуре.

У DолиLичком живоLу СрJије XIX века вла9арска лоза ОJрено-
вића је Jила кључни DолиLички чинилац. У својим размаLрањи-
ма, Јовановић је Dовезивао конкреLне исLоријске Dрилике и на-
чин вла9авине ОJреновића, са њиховим личним о9ликама, са
њиховим усDесима и Dоразима, :9е је у основи исDољен је9ан ау-
LориLарни начин вла9авине. Сви ОJреновићи, осим краља Алек-
сан9ра, Jили су јаке личносLи, са на:лашеним само9ржачким
црLама, које су исDољене у ауLориLарној власLи, која је осLавила
Dосле9ице у DолиLици СрJије. Узрок Dреране исLрошеносLи вла-
9алачке лозе ОJреновића виђен је у „о9више на:лом :осDо9сLву
и цивилизовању и, мож9а, у кварењу усле9 Dрилива мно:о Lу-
ђинске крви” (Јовановић, 1990е, сLр. 351). Јовановић је врло раз-
ложно Dисао о значају DолиLичких сLранака које су у JорJи са
вла9алачким аDсолуLизмом Lражиле своје месLо на DолиLичкој
сцени СрJије. Он је указивао 9а се DолиLичке сLранке у мо9ерној
9емокраLији оJјашњавају „DоLреJом за ор:анизовањем јавно:
мњења” и 9а је њихова :лавна Jри:а „9а DоJе9е у изJорним и Dар-
ламенLарним JорJама” (Јовановић, 1990ж, сLр. 345–346). Он је це-
нио њихову уло:у у 9емокраLизацији DолиLичко: живоLа али је
исLовремено указивао на оDасносL која DреLи наро9ном је9ин-
сLву о9 сLраначке осLрашћеносLи, је9носLраносLи и сеJичносLи,
јер су сLраначке сLрасLи у СрJији инLензивније не:о у развијени-
јим 9ржавама. Такође, он је велику Dажњу Dосвећивао DолиLич-
ким и9ејама које су DоLицале са ЗаDа9а, као и оLDору Dрема
њима, јер су оне с неDоверењем DрихваLане у срDском DаLријар-
халном 9рушLву: „Све ове и9еоло:ије на9машиле су на неки на-
чин наше још неразвијене DолиLичке и 9рушLвене Dрилике” (Јо-
вановић, 1990е, сLр. 368). ПосеJно су занимљива ње:ова заDажања
о о9носу срDских DолиLичких сLранака Dрема Lра9ицији. ЛиJе-
рали су се Lру9или 9а у нашој DолиLичкој исLорији Dронађу кли-
це мо9ерних заDа9них 9емокраLских усLанова (скуDшLине, са-
JорносL, самоуDрава). НаDре9њаци су криLички DрисLуDали Lра-
9ицији смаLрајући 9а се из срDске Lра9иције мало шLа може
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Dло9оLворно уDоLреJиLи за 9аљи развиLак, јер је срDски DаLри-
јархални и колекLивисLички еLос озJиљна DреDрека нужној мо-
9ернизацији. За разлику о9 лиJерала, они се нису зала:али за
очување сLаре Lра9иције, већ су захLевали усDосLављање евроD-
ских инсLиLуција. Ра9икали су Dро:рам развоја СрJије заснива-
ли на очувању наро9них инсLиLуција и оJичаја. НаDре9њачку
власL је DраLило оJиље Dолицијско: насиља, а ра9икалска вла9а-
вина је „DаLила” о9 сLраначко: Lерора, хај9учије и расDушLено-
сLи у наро9у. ЗаLо је насLанак и 9еловање DолиLичких сLранака у
СрJији, како је Јовановић указивао, унело нове елеменLе у срDску
DолиLичку Lра9ицију.

СлоJо9ан Јовановић је у својим размаLрањима велику Dажњу
Dосвећивао и DолиLичким и9ејама које су се исLицале у јавном
живоLу СрJије (лиJерализам, социјализам, ра9икализам и ју:о-
словенсLво). Изазов за Lумачење лиJерализма Јовановић је Dро-
нашао у DокреLу Ује�ињене омла�ине ср?ске и 9елу Вла9имира Јо-
вановића, ње:ово: оца и је9но: о9 Dрвих срDских лиJералних
и9еоло:а. О срDском социјализму XIX века Јовановић је Dисао у
конLексLу размаLрања DолиLичких и9еја СвеLозара Марковића и
исLакао како је он уLемељио је9ну нову и9еоло:ију и „замеLнуо
је9ан велики DокреL, који ће LрајаLи 9еценијама и који ће Dроћи
кроз неколико фаза” (Јовановић, 1990:, сLр. 252). И9еоло:ија ра-
9икализма је оJележила 9рушLвени и DолиLички развој СрJије
с краја XIX и DочеLка XX века. УсDоне и Dа9ове ра9икала Јовано-
вић је Dерсонализовао кроз 9еловање њихово: вође Николе Па-
шића. У најкриLичнијим Lренуцима срDске исLорије Пашић је
Jио национални вођа, човек са и9ејом национално: ослоJођења
и ује9ињења. Према и9еји ју:ословенсLва Јовановић је Jио веома
криLичан, указујући 9а је ју:ословенсLво „слаJије и о9 срDско: и
о9 хрваLско: национализма”. Али, исLовремено, он је исLицао 9а
DосLоје рационални разлози за ује9ињавање СрJа и ХрваLа и 9а
се Ју:ославија не може „ор:анизоваLи на основи срDско-хрваL-
ско: је9инсLва, не:о на комDромису Lа 9ва национализма” (Јова-
новић, 1990к, сLр. 556).

У DолиLичкој исLорији СрJије, нарочиLо у XIX веку, како је Јо-
вановић Dисао, Jило је насилних и ексLремних DолиLичких Dоја-
ва (Jуна, завера, афера, хај9учије, DревраLа и аLенLаLа). Њиховом
развоју је Dо:о9овао ауLориLарни DолиLички амJијенL. СрJија је
Jила и осLала земља Jуна. Хај9учија је у више навраLа DоDрими-
ла размере „наро9не заразе”, а аLенLаLи су Jили Dово9 за још ош-
Lрију Dримену DолиLичко: насиља и Dро:он DолиLичких Dро-
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Lивника (Јовановић, 1991е, сLр. 125). Указујући на ове Dојаве, Јова-
новић је озJиљно уDозорио 9а се насилничко наслеђе у
DолиLици мора кроLиLи као нецивилизацијски чин.

Осим оDсежних ра9ова, Јовановић је осLавио и важне заDисе о
9омаћим Dисцима срDске исLорије и DолиLичке Lра9иције. СLо-
јана Новаковића је окаракLерисао као DолиLичку личносL коју
краси начелносL и неуморна исLрајносL, а ње:ова вера у наро9ну
сна:у је неизмерна. ИсLицао је заслу:е Милована Миловановића
који је усDео 9а „срDско DиLање сLави Dре9 ЕвроDу”. Он се Јовано-
вићу „учинио узором DолиLичара са свим 9оJрим и рђавим сLра-
нама које Jављене DолиLиком носи” (Јовановић, 1990ј, сLр. 260).
Указивао је како је Јован Скерлић веровао у наDре9ак човечан-
сLва и срDско: 9рушLва, а осLао је уDамћен Dо ошLрој криLици Dо-
је9инаца, инсLиLуција, лоших навика и оJичаја, коруDције и кло-
нулосLи срDско: наро9а у целини. ЗаLим, скренуо је Dажњу на
Dе9а:ошку црLу Бо:9ана ПоDовића, Dо којој је мо:уће DоDравиLи
човекову Dриро9у васDиLањем. Циљ васDиLања је „кулLурни чо-
век”. Ни нај9ра:оценије националне осоJине не значе Dуно ако
нису „кулLуром оJла:орођене” (Јовановић, 1990к, сLр. 727).

У својим размаLрањима Јовановић је DосеJну Dажњу DосвеLио
срDском националном каракLеру, који је оJјашњавао рационал-
но, Jез мисLицизма. СушLину национално: каракLера, Dрема
њему, о9ређују и9еје наLаложене у наро9ним Dре9ањима и ми-
Lовима које су са9ржане у 9елима Dоје9инаца. У Dроучавању срD-
ско: национално: каракLера инационалне и9еоло:ије Јовановић
је усDосLавио својеврсну хроноло:ију: ДосиLеј, Вук, Ује9ињена
омла9ина, СвеLозар Марковић, Јован Цвијић, ју@ословенс�во. На-
ро9не умоLворине, које је Вук сакуDио, су „имале 9а нам оLкрију
наро9ну 9ушу, и 9а нас, Dосле ослоJођења о9 Турака, Dоново на-
чине Dравим СрJима” (Јовановић, 1990к, сLр. 547). На основу Ву-
кових зJирки сLворена је оDшLа Dре9сLава о СрJима као херој-
ском наро9у „у којој је јунашLво оDлемењено Dрав9ољуJивошћу”
(Јовановић, 1990к, сLр. 548). ЗаLим, 9а је 9уховно LројсLво срDско:
национално: каракLера саLкано о9 еDских Dесама, косовско:
миLа и Ње:ошево: DеснишLва: „Ње:ош је у свом Dесничком 9елу
срDску исLорију ви9ео као Lра:е9ију сLра9ања је9но: херојско:
наро9а зJо: несло:е и из9аје својих великаша” (Јовановић, 1990ј,
сLр. 789). Из Lо: LројсLва и 9анас живи Dре9сLава о СрJима као
слоJо9арском и Dрав9ољуJивом наро9у, са развијеним јуначким
врлинама и Dрена:лашеним националним Dоносом. ДоDринос
Ује9ињене омла9ине је у јачању националне свесLии ширењу
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лиJералних и9еја у СрJији. Цвијић је Dрви Dосле Вука сисLемаL-
ски Dроучавао националне осоJине СрJа. ИсDиLујући :ео:рафске
каракLерисLике ју:ословенских крајева Цвијић је заDазио више
Dсихолошких LиDова. СмаLрао је 9а ко9 СрJа Dреовлађује „9инар-
ски LиD” љу9и, ко9 којих је кулL јуначких врлина и национални
Dонос Jио веома развијен: „И најDросLији сељак Jио је DрожеL ве-
ром у нашу наро9ну мисију, и очекивао 9ан ка9а ће се свеLиLи
Косово” (Јовановић, 1990к, сLр. 554). Било је развијено и јако осе-
ћање Dрав9е, које није исLо шLо и осећање закониLосLи. Поре9
„Lешко: Dривикавања” на законе СрJи се „Lешко ослоJађају”
DрисLрасносLи Dрема рођацима и DријаLељима. ЗаLо и DолиLич-
ке сLранке у СрJији, како је Јовановић исLицао, зJо: DриваLних
о9носа њихових DриDа9ника више личе на „кумсLва или DоJра-
LимсLва”. Међу DриDа9ницима исLе сLранке је DрисуLна фами-
лијарна соли9арносL, а у о9носима са DриDа9ницима 9ру:их
сLранака неDријаLељсLво. ЗаLо је Јовановић указивао 9а је нужна
Dромена у Dравцу васDиLања наро9а, ње:ово: 9исциDлиновања и
самоконLроле. Тиме Jи се оJуз9ала 9инарска DлаховиLосLи Dре-
сLало Jи неDоLреJно разливање националне енер:ије на неважне
и Dо:решне о9луке. Он, ује9но указује 9а СрJи имају развијено
осећање за 9ржаву, јер су у њојви9ели „највише јемсLво своје на-
ционалне слоJо9е, ра9и ко:а ваља у свако 9оJа JиLи сDреман на
највеће жрLве” (Јовановић, 1990к, сLр. 575). СрJија је своју 9ржаву
и 9ру:е DолиLичке усLанове :ра9ила Dо узору на развијеније и
веће 9ржаве, у:лавном оне са ЗаDа9а, јерна DримиLивним, ло-
калним и крвним заје9ницама није се мо:ла :ра9иLи савремена
9ржавна ор:анизација.

У Краљевини Ју:ославији, како је Јовановић указивао, нацио-
нални оJразац је Jио занемарен, јер су национални за9аци ује9и-
њењем срDско: наро9а из:ле9али исDуњени. ПолиLички оJрасци
су Jили Lакође занемарени. У не9осLаLку националних и Dоли-
Lичких и9еала неминовно је 9олазило 9о кварења јавно: живоLа.
НајDоLDунији ви9 Lо: кварења Јовановић је ви9ео у Dојави „Dолу-
инLелекLуалца”, ко:а је о9ре9ио као „човека који је уре9но, Dа
чак мож9а и с врло 9оJрим усDехом свршио школу, али у Dо:ле9у
кулLурно: оJразовања и морално: васDиLања није сLекао скоро
нишLа” (Јовановић, 1990к, сLр. 571). Накара9носL DолуинLелекLу-
алца је најизраженија у сфери DолиLике, :9е он насLоји 9а се оJо-
:аLи и „Dро:осDо9ује” (Јовановић, 1990к, сLр. 572). У циљу Dрева-
зилажења ових Dојава и лоше: сLања у наро9у, DоLреJно је фор-
мирање кулLурно: оJрасца срDско: наро9а, који Jи LреJало 9а
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узме у оJзир „све сLране ње:ово: 9уховно: живоLа: не само ње:о-
ва наука, не:о исLо Lако ње:ова вера и морал, ње:ова књижев-
носL и умеLносL, ње:ова DолиLика и Dраво, ње:ова војска и Dри-
вре9а, ње:ови оJичаји и заJаве” (Јовановић, 1990к, сLр. 566). Такав
оJразац LреJа 9а Jу9е хуманисLички, усмерен на усавршавање
љу9и, на „оJла:орођавање Dоје9инаца, а оJла:орођавање Dо9ра-
зумева 9ва Dсихолошка механизма: самоDосмаLрање и само-
савлађивање” (Јовановић, 1990к, сLр. 571). Човеку је DоLреJно 9а
има „мерило вре9носLи” Dрема коме Jи ценио своје DрохLеве.
Занемаривање кулLурно: оJрасца Јовановић је оJјашњавао Dри-
ро9ом срDско: ин9иви9уализма, који се о9ликује великом енер-
:ијом и амJицијом. Тај „Dревелики ин9иви9уализам” се не:а-
Lивно о9ражавао на јавни живоL, свеL DолиLике и на 9ру:е 9ело-
ве 9рушLва, јер је њиме оLежан Lимски ра9. У DолиLичким
JорJама ин9иви9уализам је 9елом сузJијан сLраначком 9исци-
Dлином, али је у међусLраначким о9носима 9оминирала искљу-
чивосL. Према Двору DолиLичари су Jили или сувише DоDусLљи-
ви или сувише круLи, Lако 9а су 9еловали у :раницама крајносLи.
С је9не сLране, реални DолиLичари, који су зJо: власLи жрLвова-
ли сва начела, а с 9ру:е DолиLички и9еалисLи, који су криLикова-
ли све 9а не Jи морали DреузеLи о9:оворносL за Jило шLа, а о
својој DоDуларносLи су се сLарали више не:о о 9ржавним инLере-
сима: „Из:ле9ало је 9а има 9а се Jира између DолиLичара који
имају DракLично: смисла, али немају DолиLичко: DошLења, и Dо-
лиLичара који имају DолиLичко: DошLења, али немају DракLич-
но: смисла” (Јовановић, 1990к, сLр. 582). Са ин9иви9уализмом је
Jило DроJлема и у DарламенLарном живоLу, Lако 9а су се 9иску-
сије Dосланика DреLварале у личну DреDирку, Jез оJзира на
Dре9меL 9искусије. У Lом конLексLу, Јовановић је, указивао и на
неза9овољене амJиције ин9иви9уалисLа које су рађале израже-
ну зависL, нарочиLо у DолиLици, књижевносLи и у науци. То је
неизJежно изазивало „личне сукоJе, јалово расиDање сна:е и
само још више смеLало сложном ра9у, за који ни иначе није у нас
Jило мно:о склоносLи” (Јовановић, 1990к, сLр. 582).

ЗАКЉУЧЦИ У 9елу СлоJо9ана Јовановића мо:у се Dронаћи :оLово сви еле-
менLи који чине целину срDске DолиLичке Lра9иције. Они су са-
9ржани у ње:овим размаLрањима о: DолиLичким инсLиLуцијама
у СрJији XIX века, вла9авини 9инасLије ОJреновића, DолиLич-
ким сLранкама и сLраначким вођама, DолиLичким и9ејама и Dо-
креLимау СрJији и Ју:ославији, ексLремним DолиLичким Dона-
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шањима, срDском националном каракLеру, улози Dисаца и
научника 9рушLву. ПосеJно су значајна ње:ова заDажања о срD-
ском националном каракLеру, националној и9еоло:ији и срD-
ском DолиLичком оJрасцу.

Изворе срDске DолиLичке Lра9иције Јовановић је Dронашао у
еDским Dесмама и косовском миLу. Он је указивао 9а је 9уховно
LројсLво срDско: национално: каракLера саLкано о9 еDских Dеса-
ма, косовско: миLа и Ње:ошево: DеснишLва. ЕDске Dесме и косов-
ски миL су, Dреко Вуково: 9ела, Dресу9но уLицали на сLварање
оDшLе Dре9сLаве о СрJима као херојском и Dрав9ољуJљивом на-
ро9у а Ње:ош је, осим Lо:а, ви9ео срDску исLорију као Lра:е9ију
сLра9ања зJо: несло:е и из9аје својих великаша. Ује9но, Lу су и
зачеци Dре9сLаве о СрJима као несложном наро9у, а несло:а ће
касније :енерисаLи и мно:е DолиLичке Dо9еле и сукоJе. ТиDичне
Dримере ауLориLарносLи, као оJележја срDске DолиLичке Lра9и-
ције, Јовановић је изложио кроз анализу вла9авине 9инасLије
ОJреновића. НарочиLо су вре9на ње:ова заDажања о Lоме како је
аDсолуLисLичким вла9арима Jило Lешко 9а се DреоJраLе у ус-
Lавне вла9аре. АуLориLарни DолиLички амJијенL је 9оDринео
развоју ексLремних DолиLичких Dонашања (Jуна, завера, афера,
хај9учије, DревраLа и аLенLаLа), чије је корене Јовановић Dрона-
лазио у 9у:о:о9ишњем раLовању и анархисLичким осоJинама
срDско: наро9а. Указујући на насилничко наслеђе у DолиLици
ко9 СрJа, он је уDозоравао 9а се оно мора кроLиLи као нецивили-
зацијски чин. 

УсLавним сисLемом, DолиLичким инсLиLуцијама, Dарламен-
Lарним живоLом, сLраначким JорJама, DолиLичким 9о:ађајима,
као и улози личносLи у оJликовању национално: каракLера, као
са9ржајима срDске DолиLичке Lра9иције, Јовановић је DосвеLио
највећу Dажњу. Перио9 о9 усLавоJраниLеља 9о Dа9а 9инасLије
ОJреновића, Јовановић оценио као најусDешнији Dерио9 наше:
усLавно: развоја. Са усLавоJраниLељским режимом је заDочеLо
сLварање мо9ерних 9рушLвених усLанова и 9ржавне ор:аниза-
ције, а на DолиLичку сцену су сLуDили мла9и оJразовани љу9и,
који су сLварали 9емокраLску DолиLичку кулLуру. ПосеJну Dа-
жњу је Dосвећивао DолиLичким и9ејама које су DоLицале са ЗаDа-
9а, као и оLDору Dрема њима, јер су оне с неDоверењем DрихваLа-
не у срDском DаLријархалном 9рушLву. Ценио је уло:у DолиLич-
ких сLранака у 9емокраLизацији DолиLичко: живоLа, али је
исLовремено указивао на оDасносL која DреLи наро9ном је9ин-
сLву о9 сLраначке осLрашћеносLи и сеJичносLи.
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У анализама срDско: национално: каракLера, Јовановић је ука-
зивао 9а ње:а о9ређују и9еје наLаложене у наро9ним Dре9ањима
и миLовима са9ржаним у 9елима књижевника и научника.
СмаLрао је, као и Цвијић, 9а ко9 СрJа Dреовлађује „9инарски LиD”
љу9и, ко9 којих је Jило јако осећање Dрав9е и слаJоосећање зако-
ниLосLи. СрJи су се Lешко Dривикавали на законеи Lешко ослоJа-
ђали DрисLрасносLи Dрема рођацима и DријаLељима. ЗаLо је ну-
жна Dромена у Dравцу 9исциDлиновања и самоконLроле 9инар-
ско: каракLера, шLо LреJа учиниLи DуLем васDиLања. Тиме Jи
DресLало неDоLреJно разливање националне енер:ије на неваж-
не и Dо:решне о9луке. У Dо:ле9у ју:ословенсLва, Јовановић је Jио
ње:ов криLичар, али је указивао на рационалне разло:е за ује9и-
њавање СрJа и ХрваLа које Jи се мо:ло усDосLавиLи на комDро-
мису срDско: и хрваLско: национализма.

ПосеJну Dажњу Јовановић је DосвеLио срDском кулLурном
оJрасцу и указивао 9а је у ње:овом не9осLаLку 9олазило 9о ква-
рења јавно: живоLа. НајDоLDунији ви9 Lо: кварења ви9ео је у
Dојави „DолуинLелекLуалца” – човека са извесним формалним
оJразовањем и не9осLаLком кулLурно: оJразовања и морално:
васDиLања. Накара9носL DолуинLелекLуалца је најизраженија у
сфери DолиLике. ЗаLо се зала:ао за формирање хуманисLичко:
кулLурно: оJрасца, који Jи Jио усмерен на усавршавање љу9и и
оJухваLио целину 9уховно: живоLа срDско: наро9а. Занемарива-
ње кулLурно: оJрасца Јовановић оJјашњава Dриро9ом ин9иви-
9уализма, који се о9ликује великом енер:ијом и амJицијом, а у
DолиLичком живоLу се изражава у :раницама крајносLи. То је не-
изJежно изазивало личне сукоJе и још више омеLало сложни
ра9, коме и онако СрJи нису склони.

У 9елу СлоJо9ана Јовановића, исDољен је веома криLички Dри-
сLуD Dрема мно:им елеменLима срDске DолиLичке Lра9иције,
али исLовремено Lу су изражени и веома јасни DросвеLиLељски-
аDели о нужносLи хуманисLичко: оJразовања и васDиLања за
савремену срDску DолиLичку кулLуру.
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SUMMARY AN OUTLINE FOR SERBIAN POLITICAL TRADITION 
IN THE WORK OF SLOBODAN JOVANOVIĆ

The paper presents considerations of the research on the Serbian
political tradition in the work of Slobodan Jovanović (1869-1958), a
famous Serbian lawyer, historian, writer and politician, who had a
very important role in the development of the Serbian political
thought. 

His work is extensive and varied, but in essence, it relates to the
whole of political life in Serbia in the second half of the nineteenth
and the first half of the twentieth century. Almost all the elements
that make up the Serbian political tradition can be observed in his
work.All these elements are contained in the discussion of political
institutions in the 19th century Serbia, the rule of the Obrenović
dynasty, political parties and party leaders, political ideas and move-
ments in Serbia and Yugoslavia, extreme political behavior and
Serbian national character.

Jovanović found the origins of Serbian political tradition in the
epic poetry and the Kosovo myth, as well as in the poetry of Njegoš.
This was a decisive factor in the formation of general ideas about the
Serbs as a freedom-loving, heroic and justice-loving people. At the
same time, this is where the origins of the idea of Serbs as a disunited
nation can be found. Jovanović paid the greatest attention to issues
concerning the content of Serbian political tradition, namely: consti-
tutional system, political institutions, parliamentary life, inter-party
struggles, political events, the the role of the individual in politics
and culture, authoritarianism and political violence.He pointed to
the political ideas that were coming from the West and which were
accepted with mistrust by the patriarchal Serbian society. He appre-
ciated the role of political parties in the democratization of political
life, but he also warned of the dangers that threatened national
unity: party favouritism and intolerance. In the analyses of the
Serbian national character, Jovanović was of the opinion that the
Serbs are predominantly a "Dinaric type" people, which is character-
ised by the highly developed sense of justice but not of legality,
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because it was difficult for them to get accustomed to the laws and
could not rid themselves of the biasin favour of relatives and friends
in their public life.Regarding Yugoslavism, Jovanovic was its critic,
but he pointed out to therational reasons for the unification of Serbs
and Croats, which could be established on a compromise of Serbian
and Croatian nationalism. He particularly devoted his attention to
the Serbian cultural pattern and indicated that, in its absence, it
often came to the corruption in public life, which was most noticea-
ble in politics. That is why he advocated the formation of a
humanistic cultural pattern, which would be directed to the develop-
ment of people and would cover the whole of the spiritual life.

The work of Slobodan Jovanović expressed a very critical
approach to many issues of Serbian political tradition, but it also
expressed very clear Enlightenment appeals for the necessity of
humanistic education for the development of democratic political
culture in Serbia.
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