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Сажетак
Зна ме ни ти ге о граф и ет но лог Јо ван Цви јић се ве о ма ра но 

срео са па три от ским и со ци ја ли стич ким иде ја ма. Па три от ске иде-
је су му уса ђе не у по ро ди ци, а со ци ја ли стич ке у сред њој шко ли 
од стра не на став ни ка. У пе ри о ду од анек си је Бо сне и Хер це го ви-
не 1908. и то ком бал кан ских ра то ва, као и до сре ди не Пр вог свет-
ског ра та Цви ји ће ва по ли тич ка ми сао је на ци о на ли стич ки обо је на, 
а од сре ди не Пр вог свет ског ра та Јо ван Цви јић је да по чео да се 
при кла ња иде ји ју го сло вен ства, убр зо по став ши је дан од ње них 
сте го но ша. Иако је уло жио огром ну енер ги ју и сво је ве ли ко име 
у ства ра ње др жав не за јед ни це Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца, Јо ван 
Цви јић је био ујед но и је дан од пр вих ме ђу глав ним про мо то ри ма 
ју го сло вен ства ко ји се раз о ча рао у исто. Од би јао је све по ну ђе не 
по ли тич ке функ ци је, ура чу нав и ме сто пред сед ни ка вла де. И по ред 
свог бли ског од но са са кра љем и оста лим чла но ви ма ди на сти је Ка-
ра ђор ђе вић оста ће ве ран до кра ја жи во та је ди но иде ја ма со ци ја ли-
зма, при зи ва ју ћи чак јав но и ре во лу ци ју.
Кључ не ре чи: па три о ти зам, со ци ја ли зам, на ци о на ли зам, ју го сло вен-

ство, Ста ра Ср би ја

Ве ли ки на уч ни ци – при род ња ци су рет ко апо ли тич ни. Ал-
берт Ајн штајн је за пи сао да је по ла да на тро шио на на у ку а по ла на 

* Поводом 150-годишњице рођења Јована Цвијића. Рад је настао у оквиру научно-
истраживачког пројекта Универзитета у Београду – Факултета политичких наука, 
Политички идентитет Србије у регионалном и глобалном контексту, (евиденциони 
број: 179076), који финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
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по ли ти ку, а Ни ко ла Те сла је и по ред све по све ће но сти на у ци имао 
тре нут ке из ра зи то по ли тич ког ан га жо ва ња.1)

О по ли тич кој ми сли Јо ва на Цви ји ћа (1865-1927) ма хом је 
пи са но или тек уз гред или при лич но тен ден ци о зно. Ме ђу ра до ви-
ма те вр сте сва ка ко по сто је и ра до ви из ра же ни јег ква ли те та и ви-
со ке на уч не објек тив но сти, но они се мо гу из бро ја ти на пр сте, уз 
то су ма њег оби ма, а ско ро да уоп ште и не ма ра до ва у ко ји ма се 
да је на уч но об ја шње ње Цви ји ће вог ка те го ри јал ног од ре ђе ња по-
ли тич ких фе но ме на. У сва ком слу ча ју, и по ред број них на пи са о 
Цви ји ћу и ње го вом де лу из о ста ла је јед на це ло ви та и обим на ана-
ли за Цви ји ће ве по ли тич ке ми сли. То, уоста лом, ни је ни лак за да-
так. Цви ји ће ве ми сли од зна ча ја за на у ку о по ли ти ци су искри ча-
во ра су те по ње го вом обим ном струч ном де лу, а глав не иде је ко је 
је имао да ју се пре по зна ти тек из по зна ва ња ње го вог це ло куп ног 
опу са и жи вот ног то ка. Це лу ствар око иден ти фи ка ци је и на уч ног 
об ја шње ња Цви ји ће ве по ли тич ке ми сли су до дат но још за мр си ли 
и из ве сни оце њи ва чи Цви ји ће вог де ла ко ји су ба ра та ли ње го вим 
ми сли ма пре ма сво јим иде о ло шким на зо ри ма, во де ћи сто га ве о ма 
стро го ра чу на о из бо ру ње го вих ми сли, а не во де ћи ра чу на о вре-
ме ну и дру гим окол но сти ма, од но сно ка да је и за што Јо ван Цви јић 
не што на пи сао или ре као. За то нај пот пу ни ји ути сак и нај о бјек тив-
ни ју оце ну о ње го вој ми сли омо гу ћа ва тек ком би но ва ње исто риј-
ско-упо ред ног ис тра жи вач ког ме то да и ана ли зе са др жа ја ње го вог 
укуп ног де ла, као и не ма ле до ку мен та ци о не гра ђе, ве за не не са мо 
за ње го ву по ли тич ку, већ и за сва ку дру гу ње го ву де лат ност.

Бу ду ћи да је Цви јић све ства ри, по ја ве и про це се ко је је про-
у ча вао по сма трао хе ра кли тов ски, као не што што се стал но до о-
бли ку је и ме ња, ни ми не ће мо по гре ши ти уко ли ко Цви ји ће ву по ли-
тич ку ми сао по сма тра мо у ње ној раз вој но сти, уко ли ко са гле да мо 
ње не пр ве и ка сни је осно ве и узро ке и уко ли ко је стал но гле да мо 
не са мо као из раз ње го вог Ја, већ и у скло пу укуп них дру штве но-
по ли тич ких, па и жи вот но-лич них окол но сти. Но, сва ко пре о штро 
раз ли ко ва ње фа за Цви ји ће вог раз во ја би ло би по гре шно јед на ко 
као што је по гре шно и на сил но про те за ње јед не фа зе раз во ја ње го-
ве по ли тич ке ми сли на све у ку пан ње гов по ли тич ки жи вот ко ји је, 
иако жи вот на уч ни ка, по нај ма ње био vi ta se den ta ria.

У вре ме ње го вог де ча штва и сред ње школ ског до ба пр ва два 
ути ца ја су она ко ја бо је Цви ји ће ве по ли тич ке по гле де ко ло ри том 
па три о ти зма и со ци ја ли стич ких иде ја, а оства ре на су у окви ри ма 
ње го ве по ро ди це и сред ње шко ле.

1) Ви ди: Дра ган Си ме у но вић, „Ро до љу бље Ни ко ле Те сле“, Срп ска по ли тич ка ми сао, бр. 
3-4/2006, стр. 161-174.
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У вре ме Цви ји ће вог де тињ ства у Ло зни ци су би ле „у је ку ди-
на стич ке и по ли тич ке бор бе“.2) Цви ји ће ву ра но уса ђе ну од бој ност 
пре ма пар тиј ском ан га жма ну ни су про у зро ко ва ле са мо те бор бе ко-
ју су ка рак те ри са ле ру жне сце не, па и „ту че и уби ства“, већ и ло ше 
по ро дич но ис ку ство из тих бор би. Цви јић је до кра ја жи во та пам-
тио на си ље вла сти над ње го вим оцем ко ји се „ме шао у те бор бе“,3) 
ње го ва ро би ја ња због сит ни ца и ве ли ки на пор мај ке да оца од вра ти 
од по ли ти ке.

Глав но из во ри ште ути ца ја на пр ве по ли тич ке по гле де Јо ва-
на Цви ји ћа би ла је Ша бач ка гим на зи ја, тач ни је из ве стан круг на-
став ни ка. Млад, али „ути ца јан пре да вач“ Ран ко Пе тро вић му је 
пр во дао да чи та По бра тим ство, а по том „ле по по ве за не све со-
ци ја ли стич ке ли сто ве и ча со пи се ко ји су из ла зи ли у Кра гу јев цу, 
Бе о гра ду и Но вом Садy“.4) Ти ме је, ве ли Цви јић, „за по че ла мо ја 
со ци ја ли стич ка пе ри о да“.5) На фор ми ра ње ње го вих та да шњих со-
ци ја ли стич ких на зо ра „од нај ве ћег ути ца ја су би ле рас пра ве у Ра ду 
и Стра жи, на ро чи то члан ци Све то за ра Мар ко ви ћа, Пе ре То до ро-
ви ћа и пре во ди из Чер ни шев ског“.6)

Ин док три на ци ја со ци ја ли стич ким иде ја ма би ла је код ње га 
то ли ко ја ка да је Цви ји ћу по соп стве ном при зна њу у по зним го-
ди на ма та да „све дру го, осим ми сли о сре ћи чо ве чан ства, по ста ло 
спо ред ним“.7)

Јо ван Цви јић је и по пре ла ску у Бе о град 1881. го ди не у Пр-
ву бе о град ску гим на зи ју остао при истим иде ја ма – па три о ти зма и 
со ци ја ли зма. На род се во ли по пут мај ке и оца, без об ја шње ња, те 
они, ко ји су по пут ње га би ли ђа ци-па три о ти во ле ли су сво ју зе мљу 
не мо, по пут биљ ке ко ја је из ње из ра сла, од но сно, ка ко ка же Цви-
јић, „ни смо осе ћа ли да па три о ти зам тре ба ис ка зи ва ти“8) ре чи ма, 
већ спрем но шћу и ис ка зи ва њем на де лу.

На кон ма ту ре за по чи ње дру га фа за раз во ја по ли тич ке ми сли 
Јо ва на Цви ји ћа.

2) Јо ван Цви јић, Из успо ме на и жи во та, Cабрана де ла, књ. 9, СА НУ, За вод за уџ бе ни ке и 
на став на сред ства, Бе о град, 1987, стр. 27.

3) Исто, стр. 25.

4) Исто, стр. 29.

5) Исто.

6) Исто.

7) Исто.

8) Исто.
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По за вр ше ној ви шој гим на зи ји Цви јић се је упи сао на ма те-
ма тич ко-при род њач ки сту диј Ве ли ке шко ле у Бе о гра ду и ди пло ми-
рао 1888. го ди не са од лич ним успе хом. Озбиљ ност сту ди ја и низ 
оба ве за ко је су ишле уз од ли чан успех, као што су нпр. би ле на уч не 
екс кур зи је, под ра зу ме ва ле су ма њак вре ме на за би ло ка кво озбиљ-
ни је по ли тич ко ан га жо ва ње. На ње го во по ли тич ко не ан га жо ва ње 
сва ка ко је у овом пе ри о ду мо гло ути ца ти и то што је углав ном са-
ра ђи вао са про фе со ри ма ко ји ни су би ли из ра зи то по ли тич ки ак-
тив ни. Ипак, Цви јић је као сту дент у ме ри у ко јој му је сту диј то 
до зво ља вао, био ак ти ван у сту дент ском дру штву По бра тим ство.

По ди пло ми ра њу на Ве ли кој шко ли Цви јић је ра дио све га 
го ди ну да на као про фе сор ге о гра фи је у Дру гој бе о град ској гим-
на зи ји, да би на кон до би је не док то ранд ске сти пен ди је оти шао у 
Беч где је 1892. од бра нио док тор ску те зу под на сло вом Das Kerst-
phänomen. По про мо ци ји док то ра та Цви јић се вра ћа у Бе о град где 
од мах би ва по ста вљен за про фе со ра Ве ли ке шко ле. У том пе ри о ду 
је био пот пу но уду бљен у сво ју на у ку и из гле да ло је да ће се са мо 
њо ме и ба ви ти це лог жи во та. Но, до га ђа ји су га ву кли ка све ту по-
ли ти ке и ми мо ње го ве во ље.

Би ло је то бур но вре ме. Су ро ве по ли тич ке бор бе и на сил на 
сме на ди на сти ја у Ср би ји 1903. го ди не, по том Ца рин ски рат, па 
Анек си ја Бо сне и Хер це го ви не 1908. ма ло ко ме су до зво ља ва ли 
пот пу ну по ли тич ку па сив ност. Оту да за чу ђу ју оце не о ап со лут ној 
Цви ји ће вој апо ли тич но сти ко је се од но се са мо на тај пе ри од. Те 
оце не су не тач не, јер не раз ли ку ју апар тиј ност од апо ли тич но сти, 
за сно ва не су ма хом на не ма њу по да та ка о Цви ји ће вој по ли тич кој 
ори јен та ци ји и на ро чи то о ње го вој ми сли, и не уви ђа ју ве зу из ме ђу 
ње го вог на уч ног ра да и по ли тич ког про ми шља ња о на ци о нал ним 
при ли ка ма.

И по ред ве ли ког ра да, Цви јић је жи во пра тио бур на по ли-
тич ка зби ва ња и о њи ма имао свој суд. Згро жен по гро ма шком по-
ли ти ком ди на сти је Обре но вић, ко ја га је не са мо тан ги ра ла, већ и, 
да ис ко ри сти мо Цви ји ћев оми љен из раз, „по ли тич ки узру ја ва ла“, у 
тој ме ри да ни је мо гао да се кон цен три ше на, ње му жи вот но ва жан, 
на уч ни рад, за па дао је и у оча ја ње, да би на кра ју из по ли тич ког 
ре вол та од лу чио да еми гри ра. Сво ју од лу ку об ја шња ва сле де ћим 
ре чи ма: „у Бе о гра ду су та кве при ли ке да је ап со лут но не мо гу ће ба-
ви ти се на у ком“!9) Да ли се мо же ре ћи да је апо ли ти чан не ко ко има 
сјај но ме сто на уни вер зи те ту, ве о ма до бра при ма ња, ве ли ку сла ву 

9) Ар хив Бу гар ске ака де ми је на у ка, фонд К. Ји ри че ка: пи смо Јо ва на Цви ји ћа од 27. ок-
то бра 1902. Цит. пре ма: Љу бин ка Тр гов че вић, „По ли тич ки по гле ди Јо ва на Цви ји ћа“, 
Фло ги стон, бр. 2, 1995, стр. 73.
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у мла до сти, ви сок углед у свом дру штву, а ко са мо због по ли ти ке 
ре жи ма ко ја ства ра не под но шљи ву дру штве ну кли му хо ће да на пу-
сти зе мљу ко ју то ли ко во ли?

Иако Цви јић ни је ни у том пе ри о ду при сту пио по ли тич ким 
стран ка ма, али ни је био апо ли ти чан. Ње го ва све ве ћа бли скост са 
Јо ва ном Скер ли ћем и не ким дру гим по ли ти ча ри ма, пре све га оним 
из на уч них кру го ва, ука зи ва ла је на ње гов по ли тич ки за о крет од 
ва тре ног при ста ли це иде ја Чер ни шев ског и Све то за ра Мар ко ви ћа 
(ко ји ма су по нај ви ше оста ли вер ни ор то док сни марк си сти оку пље-
ни око ССДП), ка гра ђан ској со ци ја ли стич кој ори јен та ци ји, ко ја 
та ко ђе, као ни ССДП са ко јом је ра то ва ла, ни ма ло ни је па ти ла од 
мањ ка па три о ти зма.

Пре врат из вр шен 1903. го ди не је у ње му про бу дио на ду и 
енер ги ју за де ла ње за рад оп штег до бра на ро да и др жа ве. У том 
сми слу је од зна ча ја ње го во јав но пре ци зи ра ње да од нос пре ма 
стран ка ма ни је ујед но и ге не рал ни од нос пре ма по ли ти ци као моћ-
ној по лу зи дру штве них про ме на.

Иако га је нер ви ра ла пре те ра на по ли ти за ци ја срп ског дру-
штва, а по нај ви ше бес плод не пар тиј ске бор бе, Цви јић је као уман 
и ви со ко о бра зо ван чо век са свим био све стан да се без по ли ти ке 
не мо же. Пре зи рао је по ли ти ку схва ће ну као ка фан ско-пар тиј ску 
ве шти ну, у крај њем схва ће ну као tec hne, a жу део је да у Ср би ји за-
вла да phro ne sis, од но сно по ли тич ка му дрост и раз бо ри тост. У том 
прав цу је по ла гао на де у мла де на ра шта је и сво јим сту ден ти ма је и 
јав но пре по ру чи вао упра во та кво ба вље ње по ли ти ком. Тра же ћи од 
њих да не бу ду жр тве ове ја них пар тиј ских ма ни пу ла на та, Цви јић 
им 1907. го ди не ја сно ста вља до зна ња и ма не и пред но сти ба вље-
ња по ли ти ком на оба по ме ну та на чи на, да би за кљу чио: „бу ди те 
уве ре ни да од ба ци ва њем пар ти зан ства (пар тиј ских по де ла, при-
мед ба ДС) и пар тиј ских ор га ни за ци ја не ће те за не ма ри ти по ли ти ку 
и по ли тич ко вас пи та ње. На про тив, тек ће те он да мо ћи мир но и ра-
зум но ми сли ти о пра вој по ли ти ци (под ву као ДС), о пра вим пи та-
њи ма Ср би је и срп ског на ро да“.10)

Јо ван Цви јић је сма трао и та да и ка сни је да ин те ре си др жа ве 
и на ро да мо ра ју би ти из над ин те ре са пар ти ја и по ли ти ча ра, а та да 
је би ло упра во обр ну то ста ње. Лич ни и пар тиј ски ин те рес је био 
над ре ђен оп штем, на ци о нал ном, и ту ле жи и вред ност и осно ва-
ност Цви ји ће ве кри ти ке по ли ти ча ра и пар ти ја. Као на уч ник ко ји је 
про у ча вао на род, до бро је знао шта је истин ски на род ни ин те рес 

10) Јо ван Цви јић, „О на уч ном ра ду и о на шем Уни вер зи те ту“, Го во ри и члан ци, На пре дак, 
Бе о град, 1921-1923, књ. 1, стр. 43.
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и пре зи рао је ла жи по ли ти ча ра ко ји су свој ин те рес про гла ша ва ли 
за на род ни. Ни је крио ни то да га је на ро чи то по га ђа ла оп шта со-
ци јал на бе да ко ја је усло вља ва ла сва ко вр сно, а не са мо еко ном ско 
си ро ма штво, срп ског на ро да.

Оно што пред ста вља нај зна чај ни је Цви ји ће во по ли тич ко де-
ло у овом пе ри о ду је сте ње гов, на из глед не по ли тич ки, али истин-
ски на ци о нал ни на уч ни рад, де ла о на ро ду и про сто ру на осно ву 
вр ло објек тив них и ме то дич них на уч них ис тра жи ва ња ко јим је 
уда рио те ме ље не са мо срп ској ге о по ли ти ци, већ и оно ме што са-
вре ме на по ли тич ка на у ка са ду бо ким ува жа ва њем на зи ва „по ли-
тич ком ге о фи ло зо фи јом“.11) Цви јић ће мно го ка сни је при зна ти да 
та ква ње го ва на уч на и по мно го че му аутох то на ори јен та ци ја ни је 
би ла ни ма ло слу чај на ни не за ви сна од по ли тич ких по тре ба ње го-
вог на ро да. Би ло је то упра во вре ме у ко јем се у Ср би ји и ње ном 
ге о по ли тич ком окру же њу не са мо не пре кид но и бур но по ли тич-
ки рас пра вља ло о на ро ду и про сто ру, већ се због при пад ни ка свог 
на ро да и про сто ра и ра то ва ло, и чак се спре ма ло на свет ски рат. 
Цви ји ће ви на уч ни ре зул та ти, у оној ме ри у ко јој су би ли у све ту 
ува жа ва ни као ори ги нал ни на уч ни до при но си из у ча ва њу осо би на 
тла, на ро да и ет но про це са на Бал ка ну, би ли су у Ср би ји до жи вља-
ва ни као ар гу мен та ци ја у тра га њу за нај бо љим ре ше њи ма про бле-
ма осло бо ђе ња и ује ди ње ња срп ског, али и дру гих бал кан ских, пре 
све га ју жно сло вен ских на ро да.

Све што је Цви јић на пи сао у пе ри о ду до Бал кан ских ра то ва 
би ло је по ли тич ки из у зет но упо тре бљи во, те ма ко ли ко да он ни је 
на осно ву сво јих де ла из но сио по ли тич ке пред ло ге ни ти су ге ри сао 
за кључ ке, ла ко су их из вла чи ли дру ги. Сло бод но се мо же ре ћи да је 
ова Цви ји ће ва ства ра лач ка фа за од огром ног зна ча ја ка ко на струч-
но-на уч ном, та ко и на по ли тич ко-ло ги стич ком пла ну. Цви јић је 
срп ској по ли ти ци у ру ке дао моћ но и гро мо гла сно оруж је, по де ше-
но та ко да се мо же упо тре би ти ис кљу чи во у осло бо ди лач ке свр хе.

Сле де ћу фа зу раз во ја Цви ји ће ве по ли тич ке ми сли и де ла 
услов но мо же мо на зва ти на ци о нал ном. Она об у хва та ње го во де ла-
ње (што укљу чу је и ми шље ње), по чев од вре ме на не што пре анек-
си је Бо сне и Хер це го ви не па све до 1916. го ди не. У том пе ри о ду 
Цви јић се ан га жо вао на не дво сми сле но по ли тич ки на чин.

До та да Цви јић је сте ства рао де ло ко је је ин спи ри са ло и на-
уч но уте ме љи ло срп ску по ли ти ку, али је сам, бар што се ти че по-
ли тич ке ак ци је, био по ли тич ки че дан.

11) Ви ди нпр. Mic hael J. Sha pi ro, So cial Sci en ce, Ge op hi lo sophy and Ine qu a lity, In ter na ti o nal 
Stu di es Re vi ew, Vol. 4, Is sue 2, Sum mer 2002, р. 25.
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Но, у вре ме ни ма срп ског на ци о нал ног вре ња као ре ак ци је 
на по ступ ке Аустро-Угар ске ко је је ме ња ло укуп ни дру штве но-по-
ли тич ки жи вот, ме ња се и Цви јић. Ње го ва по ли тич ка ми сао по-
ста је убо ји ти ја, ње го ви јав ни ис ту пи су све че шћи и по ли тич ки 
ан га жо ва ни ји. Сво јим ве ли ким де лом ис ту рен у пр ви план, Цви-
јић ствар но по ста је „на ци о нал ни рад ник“, до ду ше, пре ра то ва још 
увек не све стан уло ге ко ју ће му исто ри ја на мет ну ти. По сте пе но 
укљу чи ва ње Цви ји ћа у по ли ти ку до ра то ва би ло је из раз ње го ве 
во ље ко ли ко и упли ва дру штве но-по ли тич ких окол но сти на ње га.

На Цви ји ћев на ци о нал но-по ли тич ки ан га жман ко ји је пот-
пу но био у скла ду са зва нич но про кла мо ва ним срп ским на ци о нал-
ним ин те ре сом бит но је ути ца ло и ње го во све ду бље при ја тељ ство 
са чла но ви ма ди на сти је Ка ра ђор ђе вић и ни зом зна чај них по ли тич-
ких лич но сти, са ко ји ма се ни је увек сла гао али са ко ји ма је при ја-
те ље вао (по пут во ђа на род них ра ди ка ла), а ко је су на ње га не сум-
њи во и по ли тич ки ути ца ле.

Иде ја о срп ској на ци о нал ној ин те гра ци ји у окви ру јед не др-
жа ве би ла је код ње га при сут на већ 1906. ка да је при хва тио да 
из вр ши свој пр ви по лу зва нич ни за да так у ко рист срп ске др жа ве. 
Ра ди ло се о од ла ску у Лон дон где је тре ба ло по ра ди ти на ус по ста-
вља њу по ки да них ди пло мат ских од но са, а још ви ше на об ја шње-
њу ма ке дон ског пи та ња. Ко је ово дру го мо гао бо ље од Цви ји ћа? 
Ре ла ти ван успех ко ји је по сти гао, био је пот пу но у ње го вом сти-
лу: чи ње ни ца ма је по се јао се ме бу ду ћег по ве ре ња и опре де ље ња 
за срп ску ствар код јед не ве ли ке си ле. Тај успех га је пре по ру чио 
за да ље број не зва нич не и не зва нич не ди пло мат ске ми си је ко је је 
вр шио у ко рист на ро да и др жа ве са из ве сним пре ки ди ма све до 
1920. го ди не, от при ли ке оно ли ко ду го ко ли ко тра је јед на успе шна 
ди пло мат ска ка ри је ра.

Од тог пр вог по ли тич ког ан га жма на у „слу жби ње го вог ве ли-
чан ства“ па све до по след њег, Цви јић је раз вио спе ци фи чан, те шко 
по но вљи ви по ли тич ки стил. Пре зи рао је лаж и ма ни пу ла ци ју као 
не са мо не мо рал на, већ и на ду же ста зе и у свим ва жни јим ства ри-
ма не е фи ка сна сред ства, по го то ву уко ли ко се њи ма слу же ма ли и 
сла би. Бо рио се ис кљу чи во чи ње ни ца ма а не фра за ма, на ро чи то не 
шо ви ни стич ким, на про сто већ из раз ло га што „стра ни свет не ма 
срп ска на ци о на ли стич ка осе ћа ња и за ње га су то го ле фра зе ко је ће 
он ту ма чи ти као оску ди цу до ка за и знак не зре ло сти“.12) Сва ки ви-
шак емо ци ја сма трао је штет ним, па је те жио да бу де „хла дан као 
мра мор“, сма трао је до бру при пре му пре са стан ка ви ше не го по ло-

12) Јо ван Цви јић, „О на ци о нал ном ра ду“, Прав ни жи вот, бр. 3-4, 1991, стр. 367.
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ви ном успе ха, тра гао је за сва ком мо гу ћом по ду дар но шћу ин те ре са 
схва та ју ћи да су ин те ре си кључ ни фак тор хо мо ге ни за ци је у по ли-
ти ци, но ра дио је и на њи хо вој кла си фи ка ци ји јер по ње му са мо 
„ве ћи ин те ре си“ су ти ко ји опре де љу ју др жа ве да ста ну на не чи ју 
стра ну у ра ту, а ма ли ин те ре си омо гу ћу ју тек сти ца ње на кло но сти, 
ин си сти рао је на ре ал но сти при сту па уме сто на уобра же њу да су 
на ши про бле ми нај ва жни ји сви ма на све ту са мо за то што су нај ва-
жни ји на ма, јер „свет је пун бри га“, уви ђао је зна чај про па ган де и 
уло ге ме ди ја у ис ти ца њу на ших про бле ма у пр ви план, а што ни је 
ни ма ло ла ко по сти ћи бу ду ћи да „ве ли ки на ро ди има ју да ми сле о 
це лој зе мљи ној по вр ши ни“. Био је све стан и де струк тив не уло ге 
ме ди ја, на ро чи то на до ма ћој сце ни ка да у кри зним си ту а ци ја ма ме-
ди ји по ста ју пу ки ин стру мен ти по је ди них по ли ти ча ра и псов ка ма 
и љут њом пре ма ино стран ству по стиг ну са мо то да се „сав Бе о град 
ус ко ле ба и за љу ља“ да би се по сле ис по ста ви ло ка ко су нам „те ре-
чи би ле са мо од ште те, а про тив ни ку ни су шко ди ле“. Уме сто псов-
ки тре ба про из во ди ти при ја те ље, али њих тре ба на о ру жа ва ти са мо 
исти ни тим по да ци ма ко ји им мо гу по слу жи ти као ва ља ни до ка зи 
да је срп ска стра на у пра ву. Уме сто не и сти на и емо ци ја пред ла гао 
је же сти ну кри ти ке ко ја је за сно ва на на сна зи ар гу ме на та. Био је 
до сле дан том свом сти лу, и ско ро да не ма по ли тич ке си ту а ци је ка-
да се у њој ни је та ко по на шао.

Иако беч ки ђак, упу тио је мно го пу та јет ке кри ти ке Аустро-
Угар ској због по ли ти ке ко ју је во ди ла пре ма Ср би ма и Ср би ји, а 
на ро чи то по во дом анек си је Бо сне и Хер це го ви не. Сма трао је да 
је БиХ „кључ срп ског про бле ма“. У по себ ном тек сту на пи са ном 
по во дом анек си је био је из ри чит да се „срп ски про блем мо ра ре-
ши ти си лом“ (под ву као Д.С.). Обе срп ске др жа ви це мо ра ју се по-
гла ви то вој но и про свет но нај жи вље спре ма ти, одр жа ва ти на ци-
о нал ну енер ги ју у за во је ва ним де ло ви ма срп ског на ро да, и пр ву, 
иоле по вољ ну при ли ку упо тре би ти да рас пра вља ју срп ско пи та-
ње с Аустро-Угар ском“.13) Сма трао је да је од ред ба ма Бер лин ског 
уго во ра срп ска на ци ја план ски раз би је на у ви ше др жа ва, и да је 
тим уго во ром она до ве де на у вр ло не по во љан ге о по ли тич ки и еко-
ном ски по ло жај уз Швај цар ску је ди не европ ске др жа ве без мо ра, 
уз то укље ште не из ме ђу два не при ја тељ ска цар ства, а ту те шко ћу 
је са мо већ ма уве ћа вао њен ге о граф ски по ло жај зе мље ко ја ле жи 
„на глав ној ко му ни ка ци ји ко ја из сред ње Евро пе во ди Со лу ну“,14) 

13) Јо ван Цви јић, Анек си ја Бо сне и Хер це го ви не и срп ско пи та ње, Са бра на де ла, књ. 3, СА-
НУ, 1987, Бе о град, стр. 228.

14) Јо ван Цви јић, Бал кан ски рат и Ср би ја, Са бра на де ла, књ. 9, СА НУ, 1987, Бе о град, стр. 
253.
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по ло жај ко ји јој, ка ко је Цви јић с пра вом утвр дио, стал но на ме ће 
не же ље не ра то ве, ка ко у про шло сти, та ко и у бу дућ но сти. Цви јић 
је отво ре но за сту пао те зу да је Аустро-Угар ска оку пи ра ла Бо сну 
и Хер це го ви ну без ика квог исто риј ског или „на род но сног“ пра ва, 
бу ду ћи да је Бо сна и Хер це го ви на „зе мља чи сто срп ског ста нов ни-
штва“,15) и да у исто ри ји ни кад ни је при па да ла Аустри ји, већ би ла 
са мо стал на срп ска др жа ва ско ро осам ве ко ва. Исто та ко, твр дио 
је у сво јим ра до ви ма пи са ним и за ино стра ну, а не са мо за до ма-
ћу чи та лач ку пу бли ку,16) да Ср би ја ни је би ла та ко ја је же ле ла рат 
1912. го ди не, већ да се спре ма ла за ње га са мо за то што је уви ђа ла 
да ће јој би ти уско ро на мет нут. Цви јић је сма трао да ни Бу гар ска 
ни Грч ка, као ни Цр на Го ра ни су же ле ле тај рат. По ње му је Тур-
ска би ла та ко ја је при пре ма ла рат „ско ро стал ним рат ним ста њем 
на гра ни ци, очај ним по ло жа јем на ших су на род ни ка у Тур ској“17) 
и стал ним смет ња ма екс пор ту срп ских ро ба пре ко тур ске те ри то-
ри је, и што је нај ва жни је, ње на вој ска је упа ла у Ср би ју и су сед не 
зе мље без об ја ве ра та. Цви јић се ни је ли био да ди рект но оп ту жи и 
ве ли ке си ле као су крив це за из би ја ње Пр вог бал кан ског ра та бу ду ћи 
да се це лих 30 го ди на ни су по ста ра ле да из вр ше сво је оба ве зе из 
Бер лин ског уго во ра по ко ји ма је тре ба ло да Тур ску на те ра ју на ре-
фор ме ко ји ма би се бар до не кле за шти ти ла људ ска пра ва ма њи на у 
Тур ској.18) При ка зао је све по ку ша је до ви ја ња срп ске и дру гих вла-
да да се уми ло сти ве Тур ска или ве ли ке си ле, по чев од до дво ра ва ња 
Ср би је Тур ској (по са ве ту ве ли ких си ла), па све до ства ра ња Са ве-
за бал кан ских др жа ва ко ји је по ну дио Тур ској ре ше ње про бле ма 
ма њи на ства ра њем ауто ном них обла сти уз га ран ци је за хри шћан-
ско ста нов ни штво у тим обла сти ма. До след но свом уче њу о кул-
тур ним, као у крај њем ци ви ли за циј ским по ја се ви ма на Бал ка ну, 
Цви јић схва та Бал кан као ши ро ку ге о по ли тич ку гра ни цу из ме ђу 
Ис то ка и За па да, а ти ме и гра ни цу из ме ђу ци ви ли за ци ја у ко ји ма 
до ми ни ра ју вр ло су прот ста вље не ре ли ги је – ислам и хри шћан ство. 
Оту да Цви јић сма тра ја ло вим на де За па да у пре но ше ње за пад них 
де мо крат ских ин сти ту ци ја у по ли тич ки си стем Тур ске: „Тур ска је 
вер ска др жа ва, др жа ва Ко ра на, и у оним обла сти ма где жи ве из ме-
ша ни Му сли ма ни и Хри шћа ни, као и у Европ ској Тур ској, не мо же 
би ти јед на ко сти и чо ве чан ских пра ва за Хри шћа не. Устав ту не по-

15) Исто.

16) Нпр. чла нак Бал кан ски рат и Ср би ја Цви јић је на пи сао за ен гле ски ча со пис „Re wi ew of 
Re vi ews“, св. но вем бар/1912.

17) Исти чла нак.

18) Исто.
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ма же“,19) ве ли Цви јић у свом на сто ја њу да об ја сни да ни је у пи та њу 
срп ско-тур ски ет нич ки су коб, већ су коб ци ви ли за ци ја.

Та кав ка кав је био, у пр вом ре ду објек тив ни на уч ник, па тек 
он да у лип се тов ском сми слу „по ли тич ки чо век“, Цви јић ни је та јио 
ни то да и Ср би ја ите ка ко има сво је рат не ин те ре се, и за ла гао се да 
их као пот пу но оправ да не и оства ри уко ли ко до би је рат. При том 
Цви јић ни ма ло ни је крио сум њу да би се мо гло де си ти да и на кон 
рат них успе ха Ср би је „јед на ве ли ка си ла“ по ни шти срп ске рат не 
ре зул та те, што се де ли мич но и оства ри ло.

Рат ни циљ Ср би је по Цви ји ћу је пре све га вра ћа ње про сто ра 
Ста ре Ср би је у др жав но кри ло Ср би је, про сто ра у ко ји „спа да Но-
во па зар ски Сан џак (или зе мљи ште од ју жне бо сан ске гра ни це до 
Ми тро ви це), Ко со во По ље са При шти ном, Ме то хи ја са ва ро ши ма 
Пећ и При зрен; на по слет ку не ке обла сти ју жно од Шар-пла ни не. 
Ју жна гра ни ца Ста ре Ср би је, или упра во гра ни ца ко ја де ли сфе ре 
срп ских и бу гар ских ин те ре са, од ре ђе на је спо ра зу мом из ме ђу Ср-
би је и Бу гар ске. Ста ра Ср би ја из ла зи уза ним по ја сом на Ја дран ско 
мо ре око Ска дра, Ље ша и Дра ча“.20)

Раз ло зи за при па ја ње Ста ре Ср би је ма тич ној др жа ви ни су 
по ње му тек исто риј ске при ро де, ма да и о њи ма Цви јић оп шир но 
го во ри као о јед ном од ва жних ар гу ме на та. Мно го ва жни ји раз лог 
је пер ма нент но и је зи во на си ље ко је спро во де Ар ба на си над Ср-
би ма и уоп ште хри шћан ским жи вљем уз бла го слов тур ске вла сти. 
Цви јић за ла же сав свој на уч ни ауто ри тет и труд од два на ест го ди-
на ис тра жи ва ња те обла сти да би уве рио свет да је ста ње у Ста рој 
Ср би ји по сте пе ну анар хи је и ко ли чи ни и ра зно вр сно сти на си ља 
„је дин стве но у све ту“.21) Ње гов из ве штај о том ста њу упу ћен ино-
стра ној јав но сти је исто вре ме но и дра ма ти чан апел: „Вла сти не ма 
или је не моћ на. Жи ве из ме ша но две вр сте ста нов ни штва раз не ве-
ре, и ме ђу њи ма ни су ре гу ли са ни ни ка кви људ ски од но си и не ма 
ни ка квих нор ми. Јед но су Му ха ме дан ци, на ро чи то Ар ба на си, сви 
на о ру жа ни, а дру го Ср би, ко ји ма је за бра ње но оруж је но си ти.“22) 
Цви јић је до у тан чи не из ло жио си стем на си ља по мо ћу ко га Ар-
ба на си исла ми зи ра ју, исе ља ва ју или ис тре бљу ју Ср бе и дру ге хри-
шћа не. До каз вер ске и кон фликт но-ци ви ли за циј ске ди мен зи је те 
срп ске тра ге ди је је упра во факт да на си ље над Ср би ма пре ста је 

19) Исто.

20) Јо ван Цви јић, Бал кан ски рат и Ср би ја, Са бра на де ла, књ. 9, СА НУ, 1987, Бе о град, стр. 
255.

21) Исто.

22) Исто.
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чим се исла ми зи ра ју и ар ба ни зи ра ју. Тек та ко за до во ља ва ју и ор-
га ни за то ра и из вр ши о ца на си ља. По Цви ји ћу, ве ћи на ар ба на шког 
ста нов ни штва на Ко со ву и Ме то хи ји је срп ског по ре кла („у це лом 
Ко со ву не ма Ар на у ти на ко ји не зна и срп ски је зик, и ти су ве ћи ном 
срп ског по ре кла“23)) и за то на во ди број не на уч не до ка зе.24) Ре зул-
тат је по ни ште ње не са мо на ци о нал не све сти већ и де ла хри шћан-
ске европ ске ци ви ли за ци је, јер се ра ди и о ње ном уз ма ку пред на-
си љем ре пре зен та на та дру ге ци ви ли за ци је. Цви јић са пра вом још 
та да, као и Се мју ел Хан тинг тон да нас у свом де лу „Су коб ци ви-
ли за ци ја“ као нај ва жни ју од ли ку јед не ци ви ли за ци је не од ре ђу је 
ет нич ку већ вер ску при пад ност. За ње га је то су коб исла ма и хри-
шћан ства. До та да шњи ре зул тат тог су ко ба ни су са мо ужа сне пат ње 
хри шћа на под Му ха ме дан ци ма, већ и стал не ми гра ци је, као по ли-
тич ки усло вље на ме та ста зич ка кре та ња ста нов ни штва на Бал ка ну. 
На си ље, па тек он да бе да, опет углав ном про у зро ко ва на на си љем 
вла сти про у зро ко ва ле су по Цви ји ћу и та ла се ве ли ких ми гра ци ја 
и ми кро-ми гра ци је по ро дич но-за дру жног ка рак те ра. Бе жа ло се ка 
све ту хри шћан ства, без ика кве на ме ре да се, ка ко не ки твр де, угро-
зи Евро па еко ном ски и раз би је ет нич ки. На про тив, Ју жни Сло ве-
ни, у пр вом ре ду Ср би, су и на кон ми гра ци ја увек оста ја ли оно што 
су би ли – пр ви ци ви ли за циј ско-вој ни бе дем пред тур ском на је здом.

За ни мљи во је да Цви јић у по ме ну том члан ку ин ди рект но 
при зна је сво ју по ли тич ку уло гу у збли жа ва њу бу гар ског и срп ског 
кра ља при ли ком њи хо ве при род њач ке екс ур зи је на Ко па о ни ку 
1909. го ди не,25) ко ју на ши ис тра жи ва чи ма хом оце њу ју као не по ли-
тич ку, а и, уко ли ко пак на зи ру ње ну по ли тич ку ди мен зи ју, за то не 
на ла зе до ка зе, ко је им је, ето сам Цви јић пру жио у свом јав ном на-
пи су, до ду ше за ен гле ски ча со пис. Тим сво јим по ступ ком Цви јић је 
сна жно под у про на по ре срп ског ми ни стра спољ них по сло ва Ми ло-
ва на Ми ло ва но ви ћа да Бу гар ска и Ср би ја тај но скло пе са вез,26) што 
је ре зул ти ра ло ве ли ким рат ним успе хом по обе зе мље.

У ана ли зи мо гу ћег рат ног рас пле та Цви јић се ис ка зу је као 
вр стан по ли тич ки ана ли ти чар и прог но зер ка да стре пи од упли-
та ња ве ли ких си ла ко је ис кљу чи во сле де са мо сво је ин те ре се, а 
по себ но од Аустро-Угар ске. У свом пре да ва њу „О на ци о нал ном 
ра ду“ одр жа ном 1907. Цви јић је из нео тврд њу да Ср би ја има „ве о-

23) Исто, стр. 257.

24) Исто.

25) Исто, стр, 259.

26) Ви ди: Дра ган Си ме у но вић, „Ми ло ван Ми ло ва но вић – чо век ко ји је ство рио Бал кан ски 
са вез“, Срп ска по ли тич ка ми сао, бр. 4, 2013, стр. 221-254.
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ма те жак, али ва жан ге о по ли тич ки по ло жај на пу ту не мач ког про-
ди ра ња на Ис ток, да тре ба тра жи ти осло нац код за пад них си ла, да 
се у на ци о нал ном ра ду ан га жу је на ша ин те ли ген ци ја, да се у уну-
тра шњој по ли ти ци из бег ну штет на стран ча ре ња“. Већ та да Цви јић 
по га ђа да ће „Аустро-Угар ска има ти про тив се бе не са мо Ср би ју и 
Цр ну Го ру... већ ве ро ват но и Ру си ју, и још ко ју од Ве ли ких Си ла“.27)

У Цви ји ће вим по ли тич ким ана ли за ма и рас пра ва ма до из ра-
жа ја не до ла зи са мо струч но зна ње, већ и по ли тич ка му дрост. Мир 
на Бал ка ну пред ста вља пр вен стве но као ин те рес Евро пе, а раз лог 
за ту тврд њу на ла зи у ис прав ној, и да нас по ли тич ки ва лид ној те-
зи да ста бил но под руч је пред ста вља нај бо ље тр жи ште за раз ви-
је не зе мље. Зна ју ћи шта Евро пу нај ви ше ин те ре су је на Бал ка ну 
про це њу је да ће ку пов на моћ „осло бо ђе ног бал кан ског се ља ка 7,5 
пу та би ти ве ћа“ не го што је по ро бље ног, па ће за „то ли ко би ти ве-
ћи би ти им порт ин ду стриј ских про из во да у ове обла сти“.28) Ти ме 
ве ле мај стор ски ства ра код стра на ца сна жан мо тив да да ју по др шку 
за при па ја ње Ста ре Ср би је срп ској но во ве ков ној др жав ној тво ре-
ви ни. Но, ва ља на гла си ти да Цви јић ни је те жио ма ни пу ла ци ји, већ 
да је истин ски био за ура ста ње Ср би је у Евро пу. Ње го ва про е вроп-
ска опре де ље ност ви ди се из ње го ве ви зи је бу ду ће срп ске др жа ве. 
Ње но ства ра ње би ће до би так за Евро пу јер, „је дан но ви део Евро пе 
отво ри ће се и по ста ће при сту па чан ра ду, оп штој утак ми ци и бо-
гат ству. За европ ску кул ту ру би ће за до би је на но ва област“.29) По 
ње му, Евро па ће про пу сти ти ту шан су ако до зво ли да се ство ри 
дис ба ланс прав де на Бал ка ну, а на ро чи то на ште ту срп ског на ро да, 
јер „ухап шен на род“ као што је срп ски не ми нов но те жи про ме ни 
сво га по ло жа ја, па и по це ну су ко ба са ве ли ким си ла ма.

Слич не ста во ве у ко рист оства ри ва ња срп ског на ци о нал ног 
ин те ре са Цви јић је за у зи мао и у то ку пр ве две го ди не Пр вог свет-
ског ра та. На уч но је оспо рио осва јач ку по ли ти ку Аустро-Угар ске 
по ка зу ју ћи да је она ана хро на, не за то што је им пе ри јал на, већ за то 
што за про дор на но ва тр жи шта ви ше ни су би ла нео п ход на прет-
ход на вој на осва ја ња. Дру ге раз ви је не зе мље су већ осва ја ле и по-
ко ра ва ле дру ге ин ве сти ци ја ма и уоп ште ка пи та лом, а не оруж јем. 
У пр вим го ди на ма Пр вог свет ског ра та Цви ји ће ве иде је „по ста ју и 
са став ни де ло ви срп ске по ли ти ке и њен зва нич ни рат ни про грам“. 
Би ле су то још увек го ди не у ко ји ма се по на шао по нај ви ше на ци-
о нал но. Ње го ве иде је су та да још увек под ло га рат ним ци ље ви ма 

27) Исто, стр. 261.

28) Исто.

29) Исто.
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Ср би је у по гле ду суд би не ју жних кра је ва, пре све га Ма ке до ни је. 
То ће иза зва ти у про ме ње ним рат ним окол но сти ма и ра зи ла же ња 
ССДП са Цви ји ће вим ста во ви ма.

Јо ван Цви јић се ни та да ни ка сни је ни је оба зи рао на Ту цо-
ви ће ве опа ске, о ко ји ма ни је ве ро ват но мно го ни знао. Ње му је у 
све ту прак тич не по ли ти ке нај ви ше сме та ла Па ши ће ва не ка рак тер-
ност у од но су са ин те лек ту ал ци ма, па и са њим са мим. То је био 
и основ ни раз лог за што је Цви јић пре ки нуо са рад њу са срп ском 
вла дом и по ву као се у Швај цар ску на кон ми си је у Со лу ну 1915. 
го ди не. Но ни та мо ни је пре ки дао свој ро до љу би ви ан га жман, ан-
га жу ју ћи се на ху ма ни тар ним по сло ви ма, ко ји су ипак би ли ис под 
ни воа оно га што је мо гао од се бе да ти на ро ду и др жа ви.

То је ујед но и вре ме ка да кли це ју го сло вен ске иде је у усло-
ви ма про ме не рат не сре ће до би ја ју и код ње га на ва жно сти, бар 
оно ли ко ко ли ко у срп ским зва нич ним по ли тич ким кру го ви ма.

За мах ју го сло вен ске иде је об у зео је Цви ји ћа на ро чи то у то ку 
по след ње две рат не и у пр вим по рат ним го ди на ма. Ти ме за по чи-
ње ју го сло вен ска фа за ње го вог по ли тич ког ан га жма на и по но во се 
ства ра ју усло ви да Цви јић при хва ти уло гу по ли тич ког по сред ни ка, 
про па ган ди сте др жав них иде ја и вла ди ног и ме ђу на род ног екс пер-
та од нај ве ћег зна ча ја.

Ју го сло вен ске иде је су на и ме код Цви ји ћа би ле при сут не већ 
ве о ма ра но, али ни ти су би ле че сте ни ти су би ле до ми нант не. Већ 
у ра ду о анек си ји Бо сне и Хер це го ви не сма тра да се у вре ме ну ко је 
до ла зи „на сло бод ним осно ва ма мо же ство ри ти ју го сло вен ска кул-
тур на и др жав на за јед ни ца“.30) Ар гу мент за ту тврд њу је на ла зио у 
чи ње ни ци да по сто је ши ро ко рас про стра не те жње Ју жних Сло ве-
на на „чи та вом ју го сло вен ском ком плек су од Тр ста до Со лу на“.31) 
Код ње га та да још увек до ми ни ра срп ска др жа во твор на иде ја, а 
ју го сло вен ство је тек па ра лел ни, ком пле мен тар ни про је кат про-
јек ту оства ре ња срп ског све на род ног и др жав ног је дин ства. Цви-
јић ће још ду го ства ра ње за јед нич ке ју го сло вен ске др жа ве ви де ти 
као мо гућ ност да се сви Ср би на ђу у за јед нич кој др жа ви, а тек у 
по след њим рат ним го ди на ма и као мо гућ ност да се пра вед но ре-
ши пи та ње су жи во та свих Ју жних Сло ве на. У то ку Пр вог свет ског 
ра та на пи сао је сту ди ју Је дин ство Ју го сло ве на, из ра дио уз по моћ 
са рад ни ка и кар те бу ду ће ју го сло вен ске те ри то ри је, али са свим у 
складy са рат ним ци ље ви ма сво је др жа ве по нај ви ше је то учи нио у 
про па ганд не свр хе. Та сту ди ја оди ше се ри о зном на уч ном ар гу мен-

30) Јо ван Цви јић, Анек си ја Бо сне и Хер це го ви не и срп ско пи та ње, стр. 228.

31) Исто.
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та ци јом ка ко о ге о по ли тич кој це ло ви то сти ју го сло вен ског про сто-
ра, та ко и о ну жно сти ње го вог об је ди ња ва ња у јед ну др жа ву ко ја 
би на по кон омо гу ћи ла свим Ју жним Сло ве ни ма сло бо дан и ду го 
иш че ки ван по ли тич ки, кул тур ни и еко ном ски су жи вот. Цви ји ћев 
план ни је укљу чи вао Бу га ре за то што је он био ду бо ко раз о ча ран 
њи хо вим др жа њем у бал кан ским ра то ви ма. У том прав цу Цви јић 
из но си ра ци о нал ну кон ста та ци ју да су Бу га ри про пу сти ли сво ју 
исто риј ску шан су за збли же ње са Ср би ма, али уз огра ду да је мо гу 
по но во за до би ти на кон ду гог пе ри о да про то ка вре ме на и у слу ча-
ју евен ту ал не де мо кра ти за ци је бу гар ског дру штва. Сва ко њи хо во 
спа ја ње са Ју жним Сло ве ни ма сма трао је 1918. не са мо као „уто пи-
ју“ већ и као опа сност по но ву др жа ву у ко јој би Бу га ри би ли оно 
што су по за вр шет ку Пр вог свет ског ра та по ње му не у мит но би ли 
– „је дан ма ли на род... ис пу њен мр жњом и за ви шћу“.32)

Крај ра та, по себ но 1919. и 1920. го ди на су вре ме ка да Цви јић 
на де лу до ка зу је сво је ју го сло вен ско опре де ље ње. Ан га жо ван као 
наш нај е ми нент ни ји екс перт за пи та ња гра ни ца, са истим се жа ром 
бо рио и за гра ни це хр ват ског и сло ве нач ког као и срп ског на ро да, 
као гра ни це њи хо ве бу ду ће за јед нич ке др жа ве. Кон фе рен ци ја ми ра 
у Па ри зу ко ја је врх ње го вог екс перт ско-по ли тич ког ан га жо ва ња 
је по твр ди ла не са мо вред ност ње го вог на уч ног ауто ри те та пред 
ко јим су се по ви но ва ли стра ни др жав ни ци, већ и ње го во искре-
но ју го сло вен ство. Исти успех ни је по но вио у свом на по ру да у 
свој ству пред сед ни ка ју го сло вен ске ко ми си је но вој др жа ви при са-
је ди ни Ко ру шку 1920. го ди не, јер је ису ви ше ве ро вао да ће се сло-
ве нач ки на род опре де ли ти на пле би сци ту за жи вот у Кра ље ви ни 
СХС, а не у Аустри ји. Ре зул тат тог пле би сци та је пр во раз о ча ре ње 
Јо ва на Цви ји ћа у ју го сло вен ство.

Ипак, не тач не су тврд ње да се Цви јић већ та да пот пу но окре-
нуо од ју го сло вен ства. И на кон што су по че ла пр ва ме ђу на ци о нал-
на тре ња, у пр вом ре ду из ме ђу Ср ба и Хр ва та, Цви јић је га јио уве-
ре ња да су у пи та њу тек про ла зне те шко ће на пу ту ка ста па њу у 
је дан на род. Тач но је прог но зи рао да ће те пре пир ке тра ја ти „још 
сто го ди на“, али ни је знао да ће се оне окон ча ти та ко стра шним 
ра то ви ма и ге но ци дом. Гре шио је кад ни је при да вао па жње вер-
ским раз ли ка ма ме ђу на ро ди ма ко ји су ушли у но ву др жа ву као 
бит но ли ми ти ра ју ћем фак то ру ства ра ња „ју го сло вен ске на ци је“, и 
што је ису ви ше др жао до за јед нич ког је зи ка као амал га ма и га ран-
та трај ног за јед ни штва. Но, та кво ње го во ми шље ње, укљу чив ши 
и за блу де, би ло је при ро дан део ње го вог нор ма тив но-он то ло шког 
при сту па по ли ти ци у ко ме је до ми ни рао прин цип „тре ба“, по ве-

32) Јо ван Цви јић, „Бе да у Ср би ји и на ша ве ра“, Го во ри и члан ци, књ. 2, с. 154.
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зан са ан тро по ло шким оп ти ми змом и уве ре њем у мо гућ ност спо ја 
ети ке и по ли ти ке.

Је ди но у ко га ни је ве ро вао до кра ја жи во та би ли су про фе си-
о нал ни по ли ти ча ри.

Ве о ма по пу ла ран у све у куп ној ју го сло вен ској јав но сти на-
кон ра та, че сто је био спо ми њан као мо гу ћи ми ни стар, па и пред-
сед ник вла де, па се у тек сту ко ји је об ја ви ла По ли ти ка у де цем бру 
1923. го ди не не са мо јав но огра дио од те мо гућ но сти, већ је и ве-
о ма тач но за па зио да је вре ме ње го ве по ли тич ке упо тре бљи во сти 
про шло. У оној ис тој ме ри у ко јој је био на кра ју ра та не за мен љив 
услед сво је на уч не струч но сти у ча су по вла че ња др жав них гра ни-
ца, он ни је био на кон ра та мно го упо тре бљив у кон стру и са њу уну-
тра шњег по ли тич ког уре ђе ња зе мље. За све по сто ји вре ме, за пи сао 
је му дри Со ло мон. Јо ван Цви јић је дао нај бо ље од се бе он да ка да је 
у по ли ти ци вре ме би ло од ре ђе но као ње го во.

У гра ђи по сто је тра го ви да је и сам мо нарх Алек сан дар Ка-
ра ђор ђе вић, ко ји је Цви ји ћу ина че био ве о ма склон, ка да му је др 
Иван Ри бар 1920. го ди не пред ло жио Цви ји ћа за пред сед ни ка, од-
ба цио та кву мо гућ ност.33) На про сто, краљ је био све стан да је Цви-
ји ће во вре ме прак тич не упо тре бљи во сти у по ли ти ци де фи ни тив но 
про шло, а то је кри те ри јум ко јим се нај че шће ру ко во де сви по ли-
ти ча ри у ре ла ци ја ма са на уч ни ци ма и уоп ште ин те лек ту ал ци ма.

Ни Цви јић ни је ме шао лич но при ја тељ ство са по ли тич ким 
убе ђе њи ма. Ње го ва не сум њи во ве ли ка при ват на бли скост са Алек-
сан дром, Ђор ђем и Па влом Ка ра ђор ђе ви ћем (ко ји су чак по се ћи-
ва ли ње го ва јав на пре да ва ња), ни је га спре ча ва ла да јав но ис ка зу је 
сво ју опре де ље ност за со ци ја ли стич ке иде је. Не тач но је да је Цви-
јић ре као за се бе да је со ци ја ли ста тек пред крај сво га жи во та. Он 
је то чи нио јав но и ра ни је у ра зним при ли ка ма, на при мер упра во 
те 1920. ка да је у за гре бач ким „Но во сти ма“ од 11. апри ла  обра зло-
жио за што се не же ли при хва та ти ме ста пред сед ни ка вла де из ме ђу 
оста лог и ти ме, што је, ка ко сам ка же, „ду бо ко за га зио у со ци ја ли-
зам у ко ме ви ди је ди ни спас и из лаз из си ту а ци је по сле тра гич них 
до га ђа ја на ших“. Осим то га, осе тио је да про це си рас та ка ња фра-
гил ног ју го сло вен ског је дин ства до би ја ју на за ма ху услед по сто ја-
ња два фак то ра за ко је ни је на ла зио ре ше ње, сем да их „што ви ше 
убла жи мо“.34) То су по ње му две пре те ра но сти: „код Ср ба на ци-
о на ли зам, а код Хр ва та др жав но прав ни мен та ли тет“.35) У по ру ци 

33) Ви ди: Ни ко ла Ми лу ти но вић, „На пред на по ли тич ка кон цеп ци ја Јо ва на Цви ји ћа“, Но ви 
ле то пис Срп ског кул тур ног дру штва, Про свје та , За греб, бр. 4-5, 1972.

34) „По здрав проф. Ј. Цви ји ћа“, На род, Са ра је во, 18. сеп тем бар 1922.

35)  Исто.
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Кон гре су јав них рад ни ка одр жа ном у За гре бу 1922. Цви јић сма тра 
да је „нај ва жни је: да се Хр ва ти ста ве у по ло жај Ср ба и да раз у ме ју 
на ше до ско ра шње пат ње, гу бит ке и по жр тво ва ња, а Ср би да се ста-
ве у по ло жај Хр ва та и да раз у ме ју њи хо ва осе ћа ња, су рев њи во сти 
и осе тљи во сти“,36) чи ме на из глед ну ди ба ланс, али за пра во ста вља 
Ср бе и Хр ва те у две раз ли чи те по зи ци је – Ср бе у исто риј ско-жр-
тве ну, а Хр ва те у ло ше-ка рак тер ну.

Јо ван Цви јић је на ста вио да уче ству је у јав ном жи во ту но ве 
др жа ве, оно ли ко ко ли ко му је на ру ше но здра вље до пу шта ло, др-
же ћи јав на пре да ва ња ши ром зе мље и пи шу ћи члан ке ко ји су са-
др жа ва ли по ли тич ке по ру ке по пут оних о по тре би де цен тра ли за-
ци је др жа ве, ме ња ња име на др жа ве у име Ју го сла ви ја и сл. Ве о ма 
је во дио ра чу на о те шком по ло жа ју рад нич ке кла се и си ро ма шних 
се ља ка чи ји се број по ње му дра стич но уве ћао у но вој др жа ви. Со-
ци ја ли стич ке иде је се код ње га пре по зна ју не са мо у че стој бри зи 
за рад ни ке, не го и у мно го че му дру гом ве за ном за иде ју со ци јал не 
прав де, али и у ве ри у не ми нов ност ре во лу ци је ко ју је ис ка зао у 
ја ну а ру 1923. тврд њом да ће по ли тич ко зло „мо ра ти да иза зо ве ре-
во лу ци ју у зе мљи и да ће мно ги стра да ти“.37) У члан ку об ја вље ном 
у „По ли ти ци“ де цем бра 1923. Цви јић о сво јој жи вот ној по ли тич кој 
ори јен та ци ји де цид но ка же: „Ја сам по сво јим уве ре њи ма о еко-
ном ским и дру штве ним пи та њи ма и ра ни је при па дао ле ви ци оних 
ко ји има ју де мо крат ске по гле де (под ву као ДС), а са да по сле ових 
стра шних до га ђа ја оти шао сам још да ље пре ма со ци ја ли зму“. У 
том сми слу од мах и об ја шња ва ко ме је на ме ње на убу ду ће ње го ва 
по ли тич ка по др шка: „У по ли тич ком по гле ду ја же лим са мо по ма-
га ти рад оних но вих ге не ра ци ја ко је не ће си па ти но во ви но у ста ре 
ме хо ве“.

Ипак, уко ли ко би смо се мо ра ли опре де љи ва ти шта је пре 
све га на по ли тич ком пла ну био Јо ван Цви јић ди ле ме не би би ло. 
Сав ње гов рад и ско ро цео по ли тич ки ан га жман био је пре све га 
па три от ски, би ло срп ски, би ло ју го сло вен ски. Со ци ја ли зам је тек 
био ње гов ин те лек ту ал ни из бор ме ђу иде о ло ги ја ма ко ме ни је пру-
жао мно го при ли ка да за жи ви у ње го вом прак тич ном по ли тич ком 
ан га жма ну, без сум ње из мно го ра зно род них раз ло га.

Ње го ва рас пе тост из ме ђу на у ке и по ли ти ке над ко јом је че-
сто и сам ла мен ти рао би ла је при вид на. Уисти ну, био је ду хом увек 
ве ран на у ци, а ипак де лом по да тан по ли ти ци. Пр во из жи вот ног 
опре де ље ња, а дру го из па три от ског осе ћа ња.

36) Исто.

37) Днев ник Еми ла Цве ти ћа, Бе о град, Ар хив СА НУ, ру ко пис.
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У сво јим спи си ма пре ци зно је де фи ни сао мно штво по ли тич-
ких по ја ва: ти по ве по ли тич ког за јед ни штва, по себ но др жа ву, пој-
мо ве ет но са, на ро да и на ци је, по ли тич ког интерeса и мно го још 
че га дру гог, а, што је и да нас ва жно за на шу сре ди ну, ука зао је на 
ре ал но ве ли ке мо гућ но сти до сто јан стве ног и по на род ко ри сног 
не пар тиј ског ан га жо ва ња ин те лек ту а ла ца у по ли ти ци. Још је бит-
ни је то што је по твр дио ту мо гућ ност прак сом лич ног при ме ра.
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Dra gan Si me u no vic

THE CHA RAC TE RI STICS OF PO LITICAL 
THO UGHT OF JO VAN CVI JIC

Re su me
This con tri bu tion aims to shed so me light on, hit her to unex plo red 

wit hin sci en ti fic re se arch as an spe ci fic to pic, po li ti cal tho ught of gre-
at Ser bian ge o grap her and et hno lo gist Jo van Cvi jić (1865-1927), thro-
ugh analysis of his works and do cu ments, but al so his ac ti ons, which, 
in very spe ci fic so cial and po li ti cal cir cum stan ces in Ser bia du ring the 
first de ca de of 20th cen tury in di spu tably had cer tain po li ti cal di men sion. 
Pro no un cedly po li ti cal ac ti vity of Jo van Cvi jić con sists of his in ter na ti-
o nal en ga ge ment as an ex pert in the pro cess of esta blis hing the bor ders 
of newly for med King dom of Serbs, Cro ats and Slo ve nes.

Using hi sto ri cal com pa ra ti ve met hod and con tent analysis the 
aut hor has de ter mi ned that Cvi jić’s po li ti cal tho ught can be la be led as 
de ve lo ping. This de ve lop ment can be di vi ded in se ve ral pha ses, star ting 
with the ti me of early in fa tu a tion with the ide as of so ci a lism and pa tri-
o tism, fol lo wed by the pha se of be nign na ti o na lism du ring the Bal kan 
Wars and first half of the First World War, then pha se of Yugo sla vism in 
the se cond half of that war, which la sted un til the end of his li fe, when 
he com ple tely tur ned to so ci a list ide als of his youth – which can, for 
that re a son, be de scri bed as a ti me of Cvi jić’s open advo ca ting for ide as 
of so ci a lism.

Jo van Cvi jić was very early ex po sed with pa tri o tic and so ci a list 
ide as. With the pa tri o tic ide as he was in stil led with by his fa mily, and 
with the so ci a list ide as in se con dary school, by his te ac hers. In the pe-
ri ods sin ce the an ne xa ti on of Bo snia and Her ze go vi na in 1908, thro ug-
ho ut the Bal kan Wars, and by the mid dle of First World War, Cvi jić’s 
po li ti cal tho ught was mostly na ti o na list, and af ter that Cvi jić starts to 
de fer to ide as of Yugo sla vism, be co ming soon one of its most vo cal 
advo ca tes. Alt ho ugh he in ve sted his gre at na me and enor mo us energy 
in to for ma tion of sta te union of Serbs, Cro ats and Slo ve nes, Jo van Cvi-
jić was al so among the first pro mo ters of Yugo sla vism who be ca me 
di sap po in ted in it. He re fu sed all po li ti cal fun cti ons, in clu ding the po-
si tion of pri me mi ni ster. Whi le re ma i ning clo se to the king and ot her 
mem bers of Ka ra đor đe vić dynasty, un til the end of his li fe he stayed 
loyal only to so ci a list ide as, even pu blicly cal ling for re vo lu tion.

The aut hor con clu des that Cvi jić’s po li ti cal tho ught and ac ti ons 
can be, from the o re ti cal po int of vi ew, con si de red as ci vi cally pro fi led 
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so ci a list po li ti cal en ga ge ment, be lon ging by the mo der nity of its con-
cept com ple tely to Cen tral Euro pean, and by the form of its ex pres si on 
equ ally to na ti o nally and su pra-na ti o nally mo ti va ted Ser bian po li ti cal 
tho ught of his ti me. By its ob jec ti ves and the di rec tion of ac ti ons, his 
po li ti cal tho ught and ac ti vity we re a mix tu re of ex pres si ve pa tri o tism 
and in tro ver ted sympathy for so ci a lism.
Key words: Pa tri o tism, So ci a lism, Na ti o na lism, Yugo sla vism, Old Ser bia
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