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Сажетак
Овај рад, узимајући у обзир сложеност ширих дру
штвенихиисторијскихзбивања,доносисажетуана
лизумодернизацијесрпскогдруштвауконтекступо
литичкогдинамизмадеветнаестовековнихприликау
Србији.
Речједакле,опостепеномпреображајудоминантно
патријархалнеитрадиционалнеСрбијеудруштвоко
је свој развој постепено окреће новим основама, из
градњимодернихвредностииинституцијакаквеуто
времевећпостојеуЗападнојЕвропи.
УполитичкомсмислуСрбијаје,собзиромодчегасе
кренулонапочеткуXIXвека,накрајутогвеказаиста
направила импозантан модернизацијски резултат.
Устав из 1888. године, односно 1903., успоставља
формалноинституционалноустројствокаоуЗапад
нојЕвропитогвремена,такодасеиуСрбијизванич
нопотврђују:пунауторитетНароднеСкупштинеса
законодавномвлашћу,независностсудства,политич
кавласторганамеснеуправе,грађанскаправа,слобо
даштампе,непосредниизборе,тајногласања...,што
узуспоставумодернихполитичкихстранакаствара
претпоставке за даље јачање демократских инсти
туција.
Међутим,евидентнојемодернизацијауСрбијикраја
XIX века вишеимаформални него садржински и су
штинскисмисао.Наиме,заистинскуимплементацију
модерногустројствадржавепотребнајеиширепри
хваћена демократска политичка култура грађанске
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провинијенцијекаофундусмодерногдруштва–штоу
основијошзадугонећебитипостигнуто.
Удруштвуукометакодоминантнопреовладавару
ралностановништвомодернизацијаостајесуштин
ски проблематична јер традиционалне вредности и
даљенеприкосновенотрасирајусмерницеживота.
Кључнеречи:друштвеникарактер,друштвенаструк
тура, колективна свест, политичка култура, дру
штвениразвој,традиција,ауторитарност,модерни
зација,либерализам,конзервативизам,

Iако ге о граф ски у ње ном сре ди шту, ду хов не ба ри је ре од увек су 
Евро пу чи ни ле уда ље ни јом Ср би ји не го што она за пра во је сте. 

Сти ца јем ве ков них исто риј ских, ге о по ли тич ких и дру гих окол но-
сти, Ср би ја је ре ла тив но оста ја ла по стра ни од глав них то ко ва ус-
по ста вља ња европ ске по ли тич ке ми сли. У од но су на тра ди ци је ра-
не и кла сич не европ ске по ли тич ке и де мо крат ске кул ту ре, Ср би ја 
је оста ла изо ло ва на. Од са мих по че та ка европ ског ду хов ног раз-
во ја, она је би ла у за о ста ја њу. Ни хри шћан ство, те мељ европ ских 
вред но сти, ов де се ни је мо гло раз ви ти до след но мо но те и стич ки. 
Иако је, ка кво та кво ње го во уте ме ље ње ипак по стиг ну то, из ве сно 
је да је тај до мет оства рен знат ним из об ли че њем ње го ве су шти не 
- сна жним по ве зи ва њем са аутох то ним па ган ским хтон ским еле-
мен ти ма. Ути цај Ре не сан се и ње ног де мо крат ског ре пу бли ка ни зма 
био је ми ни ма лан, и на на ше про сто ре углав ном је до ла зио тек не-
знат но, пре ко тр го вач ких ка ра ва на Ду бро вач ке ре пу бли ке. Ни шта 
бо ље ни је би ло ни са дру штве ним ре флек си ја ма ре фор ма ци је, ни 
ма кар по сред ним ути ца јем про те стант ске ети ке ко ја је, се ти мо се, 
по Ве бе ро вом ми шље њу та ко им по зант но про ме ни ла Евро пу. Док 
су про све ти те љи пи са ли чу ве ну ен ци кло пе ди ју, у Ср би ји ни ко ни је 
имао ни еле мен тар не пред ста ве о иде ја ма ко ји ма она ба ра та. Зна-
чај ни ји од је ци и ути ца ји ве ли ке Фран цу ске ре во лу ци је и ве ли ких 
по ли тич ких иде ја, ко је су на ње ном те ме љу на ста ле и ка сни је уоб-
ли ча ва не: ли бе ра ли зам, ко му ни зам и на ци о на ли зам, у Ср би ји су 
сти за ли тек са ви ше де це ниј ским за ка шње њем. На ње ном тлу од 
увек је мно го ве ћа при вр же ност по кла ња на тра ди ци о на ли зму из 
ко га се од увек, па и од по чет ка  XIX ве ка ба шти нио сна жан кон-
зер ва ти ви зам. Уз то, спо ро ход но уз ра ста ње гра до ва зна чи ло је оте-
жа но про ди ра ње на пред них стре мље ња, јер је се љач ки мен та ли тет 
те шко био спре ман да при хва ти но во та ри је ка кве су за ње га би ле 
те ко ви не мо дер них европ ских др жа ва.  Евен ту ал но, био је отво рен 
за њи хо во усва ја ње са мо до ме ре у ко јој су оне ко ли ко-то ли ко би ле 
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ком па ти бил не са не ким тен ден ци ја ма у на род ној тра ди ци ји, а сна-
жно је за тва рао сво ју ре цеп ци ју пре ма све му што јој се про ти ви ло. 
Та чи ње ни ца је од увек би ла ме сто су сре та ња и ис тра ја ва ња пре-
ћут не кон зер ва тив не ко а ли ци је из ме ђу, с јед не стра не, ауто ри тар-
них вла да ра и њи хо вих би ро крат ских оли гар хи ја, и с дру ге стра не, 
се љач ке ма се свик ну те на ход по ута ба ној ста зи про ве ре них тра ди-
ци о нал них вред но сти.   

ПЕРИОДУСТАНИЧКЕСРБИЈА
ПОДВОЖДОМКАРАЂОРЂЕМПЕТРОВИЋЕМ

За да тум отпочињања развоја мо дер ни за циј ских про це са у 
срп ском дру штву, мо же се ра чу на ти из би ја ње пр вог срп ског устан-
ка из 1804. го ди не, по чев од ко га, до та да ин хе рент на, им пли цит на, 
еп ска на сто ја ња за др жав но са мо у спо ста вља ње до би ја ју све си сте-
ма тич ни ји ка рак тер кон крет ног, ма ни фест ног све на род ног прег ну-
ћа за оства ре ње иде а ла на ци о нал не сло бо де и не за ви сно сти, али и 
со ци јал не прав де. 

За хва љу ју ћи вој ним ус пе си ма ма сов ног, на род ног Пр вог срп-
ског устан ка, до шло је до осло бо ђе ња срп ских кра је ва од тур ске 
вла сти и до ус по ста вља ња но ве срп ске др жа ве. Иако је, на рав но, 
из во је ва на са мо стал ност, ор га ни зо ва њем др жа ве, од мах до не ла 
ин тен зи ван раз вој дру штве не струк ту ре, и исто та ко по лет ко лек-
тив не све сти, мо же се ре ћи да је тра ди ци о нал на дру штве на и ко-
лек тив но пси хо ло шка струк ту ра жи ла во опи ру ћи се и да ље тра ја ла, 
те су на род не ма се, у огром ној ме ри, још ду го на ста ви ле да по сто је 
(ми сле, осе ћа ју и де ла ју) на осно ва ма сна жно оп ста ју ћег тра ди-
ци о нал ног дру штве ног ка рак те ра. Ипак, про ме не су би ле огром не 
и тек су ства ра ле зна чај не прет по став ке за ве ћу ди фе рен ци ја ци ју 
дру штве не струк ту ре и зна чај ни је уве ћа ва ња ко лек тив но све сних 
са др жа ја у ко лек тив ном пси хич ком жи во ту срп ског на ро да. 

“Оп ште на род ни уста нак ши ро ких ди мен зи ја имао је све ка-
рак те ри сти ке ве ли ке со ци јал но-еко ном ске и по ли тич ко-на ци о нал-
не ре во лу ци је ... Уки да ње спа хиј ских про дук ци о них од но са (фак-
тич ки, тур ског фе у дал ног по рет ка – под ву као С. Ј.), и оза ко ње ње 
се љач ке ба шти не као сло бод ног се љач ког по се да би ли су нај зна-
чај ни ји ре зул та ти из обла сти дру штве но-еко ном ских про ме на ко је 
је уста нак до нео осло бо ђе ној Ср би ји”1). Осно ва при вре де и да ље 
1) Сто јан че вић, Вла ди мир, Историјасрпскогнарода,V1:Српсканационалнареволуција

иобновадржавеодкрајаXVIIIвекадо1839, Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, 1981, 
стр. 92-93.
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је би ла ис кљу чи во по љо при вре да, а тр го ви ном2) су се ба ви ли тек 
ма ло број ни бо га ти Ср би, и то пре ви ше из Вој во ди не на го у са мој 
Ср би ји. Уоста лом, и сам Вук Ка ра џић све до чи да је у то вре ме сав 
срп ски на род жи вео ис кљу чи во по се ли ма и да му је глав но за ни-
ма ње би ла зе мљо рад ња и сто чар ство, а да је по сто ја ла и ма њи на 
Ср ба по гра до ви ма ко ји су се ба ви ли углав ном за на ти ма, а ко ју је 
на род обич но мр зео, јер су би ли го то во пот пу но по тур че ни и од ро-
ђе ни од срп ства. 

Кру на устан ка(ре во лу ци је) у по ли ти ком и на ци о нал ном сми-
слу, би ло је устро је ње не за ви сне др жа ве. “Сам Ка ра ђор ђе као во ђа 
устан ка и го то во све уста нич ке ста ре ши не као пред став ни ци на хи-
ја, по ка зи ва ли су из ве сно раз у ме ва ње за при ме ну ис ку ста ва хри-
шћан ских др жа ва Евро пе ... Та ко је већ 1805. до шло до ства ра ња 
цен трал них ор га на упра ве, Пра ви тељ ству ју шћег со вје та (сво је вр-
сне Вла де-под ву као С. Ј.) и на хиј ских су до ва.”3) По ру ском пред ло-
гу, Ка ра ђор ђе је 1807. при хва тио на црт др жав ног уре ђе ња ко јим му 
је као кне зу Ср би је би ла до ста огра ни че на из вр шна и лич на власт. 
Ипак, овај сво је вр сни пр ви устав ни је био спро ве ден из по ли тич-
ке уз др жа но сти Ру си је у да тој по ли тич кој кон сте ла ци ји4). У свр си 
учвр шћи ва ња ор га ни за ци о не струк ту ре осло бо ђе не те ри то ри је и у 
на ме ри да се по бољ ша ефи ка сност цен трал них ор га на вла сти, али 
и да се оја ча из вр шна власт Ка ра ђор ђа, на скуп шти ни уста нич ких 
ста ре ши на 1811. био је до не сен нов устав, ко јим је осно ва но 6 по-
пе чи тељ ства (пре те ча ми ни стар ста ва) за кључ не обла сти и Ве ли ки 
зе маљ ски (на род ни) суд5). 

Са осло бо ђе њем од Ту ра ка би ли су ства ре ни усло ви за сло бо-
дан раз вој на ци о нал не кул ту ре и про све те. За пра во и пре ре во лу-
ци је, да кле, и као ње на сво је вр сна ду хов на при пре ма и прет ход ни-
ца, као кул тур на пот по ра, сна жно су де ло ва ли гра ђан ски сло је ви 
Ср ба у Вој во ди ни. С јед не стра не, срп ско гра ђан ство ко је је у мно-
гим ме сти ма Вој во ди не би ло еко ном ски на пред но и ду хов но вр ло 
ле по раз ви је но, из не дри ло је мла ду срп ску ин те ли ген ци ју по не се-
2) Сам Ка ра ђор ђе је био сит ни тр го вац.
3) Сто јан че вић, Вла ди мир, Историјасрпскогнарода,V1:Српсканационалнареволуција

иобновадржавеодкрајаXVIIIвекадо1839, Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, 1981, 
стр. 68.

4) О ово ме ви де ти у: Ћо ро вић, Вла ди мир, ИсторијасрпскогнародаIII, Бе о град: Арс Ли-
бри, 1997, стр. 70-71.

5) О ово ме ви де ти у: Сто јан че вић, Вла ди мир, Историјасрпскогнарода,V1:Српскана
ционалнареволуцијаиобновадржавеодкрајаXVIIIвека до1839, Бе о град: Срп ска 
књи жев на за дру га, 1981, стр. 72-73.
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ну иде ја ма ра ци о на ли зма и про све ти тељ ства ко ји ма је же ле ло да 
што те мељ ни је ути че на свој на род. У том ду ху, у по вољ ној кли ми 
про све ће ног ап со лу ти зма аустриј ског ца ра Јо си фа II, по чи ње све 
оштри ја кри ти ка ја ло вог ка лу ђер ског жи во та и те жи се да се на род 
про све том ле чи од пред ра су да и рђа вих на ви ка и оби ча ја. С дру ге 
стра не, сна жан ду хов ни цен тар по ста је и срп ска цр ква у Вој во ди ни 
ко ја се оку пи ла око мла дог и ак тив ног ми тро по ли та Сте ва на Стра-
ти ми ро ви ћа6) ко ји је пре у зев ши ово зва ње 1790. учи нио срп ску цр-
кву у Вој во ди ни не са мо ре ли ги ским, већ и кул тур ним сре ди штем 
срп ског на ро да. Већ 1791. у Кар лов ци ма је осно ва на пр ва срп ска 
гим на зи ја, а од тих вре ме на у срп ским ру ка ма је и соп стве на штам-
па ри ја. Ипак, нај им по зант ни ја фи гу ра срп ске на пред не ми сли то-
га вре ме на је сте До си теј Об ра до вић7). Са свим у ду ху та да шњег 
про све ће ног ра ци о на ли стич ког и ути ли та ри стич ког уче ња, по 
узо ру на за пад но е вроп ску, та да нај про гре сив ни ју, дру штве ну ми-
сао “иде ја про гре са на ро да и отаџ би не код До си те ја под ра зу ме ва 
ну жност про ме не као за ме не ста рог но вим, оним што је по ста ло 
бес ко ри сним ко ри сним,  под ра зу ме ва ра зум као вр хун ског су ди ју у 
из бо ру од ба ци ва ња ста рог и уво ђе ња но вог”8). “По ли ти ку До си теј 
по и ма као ра ци о нал но ор га ни зо ва но мо рал но де ла ње, ... са по зи-
ци ја ап со лут не и про све ће не вла сти као нај ви ше ин сти ту ци о нал не 
ум не мо ћи, а са ци љем по сти за ња оп штег до бра ко је се огле да у 
по сто ја њу сре ће и за до вољ ства појединаца (под ву као С. Ј.) ко ји чи-
не за јед ни цу, пре све га услед по стиг ну те оп ште и лич не користи 
(под ву као С. Ј.).”9) Пот пу но у вре ме ну кад се и у За пад ној Евро пи 
по чи ње раз ви ја ти дру штве на ми сао о на ци ји, До си теј раз ма тра пи-
6) Пре ма на во ди ма Владимирa Ћо ро ви ћа, за Ме тро по ли та  Стра ти ми ро ви ћа, за јед но са 

још не ким ис так ну тим Ср би ма то га вре ме на у Вој во ди ни, као што је нпр. Јо ван Јо ва-
но вић Ша ка бент, зна се да су би ли чла но ви ло же “Сло бод но зи дар ског” по кре та ко јем 
су у XVI II ве ку при па да ли сви сло бо до ум ни ду хо ви Евро пе. На ве де но пре ма: Ћо ро вић, 
Вла ди мир, Исто ри ја срп ског на ро да II, Бе о град: Арс Ли бри, 1997, стр. 485-486.

7) Оста ле су упе ча тљи ве и про роч ке ре чи ко је је До си теј оста вио а про пос зна ча ја про-
све ћи ва ња и мо гућ но сти дру штве ног раз во ја у Ср би ји и оста лим кра је ви ма где жи ве 
Ср би: “Сербија,БоснаиХерцеговинаизбавићесевременомодТуракаиослободити:
алиаконародуовимземљаманепочнеотресатиодсебесујеверијеинеискорениону
древњуибогомрскувраждуимрзостназакон,онићедусамисебибитиТурцииму
читељи” – на ве де но пре ма: Су бо тић, Ми лан, Срицањеслободе,Студијеопочецима
либералнеполитичкемислиуСрбијиXIXвека, Бе о град: Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру-
штве ну те о ри ју; Ниш: Гра ди на, 1992, стр. 4.

8) Си ме у но вић, Дра ган, “По ли тич ка док три на здра во ра зум ског про све ти тељ ства”, у: Но
вовековнеполитичкеидејеуСрба, Бе о град: Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2000, стр. 
32.

9) Исто, стр. 35.
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та ње срп ске на ци је и при ње ном од ре ђи ва њу као по у зда ни ји иден-
ти фи ка ци о ни еле ме нат узи ма ет нич ко по ре кло као исто риј ски ста-
бил ни ји еле ме нат од прав ног и по себ но ре ли гиј ског ста ту са. Сто га 
су за ње га, ми мо и до да нас очу ва ног ет но фи ле ти зма, “Ср би сви 
они ко ји су срп ског ет нич ког по ре кла, а не са мо они ко ји су пра во-
слав не ве ре”10).  Сво је огром но зна ње и жи вот но ис ку ство до нео је 
у осло бо ђе ну уста нич ку Ср би ју и ак тив но се ста вио у слу жбу про-
све те но во у спо ста вље не др жа ве. О искре но сти ње го вих на ме ра и 
про све ти тељ ском па то су с ко јим се вра тио у Ср би ју да по мог не 
уз ди за њу тек осло бо ђе ног срп ског оте че ства, до да нас је оста ла 
да све до чи и пе сма ко ју је тим по во дом ис пе вао: “Во ста ни Сер би-
је”. Баш за хва љу ју ћи ње му, ко ји је од 1811., про гла шен и за пр вог 
по пе чи те ља (пре те ча ми ни стра) про све те, на раз ви ја ње основ ног 
школ ства11) по че ло се гле да ти као на пи та ње ши рег на род ног ин те-
ре са, по себ но у усло ви ма по тре бе за слу жбе ни ци ма у раз ви ја ју ћим 
др жав ним ин сти ту ци ја ма. Та ко је, еви дент но по сре дан ње гов зна-
чај и за отва ра ње Ве ли ке шко ле, 1808. го ди не, ко ја ће од та да има ти 
огро ман зна чај као ауто ном на ин сти ту ци ја обра зо ва ња и ко ју ће, за 
вре ме на свог осни ва ња, из ме ђу оста лих, за вр ши ти и Вук Ка ра џић, 
ка сни је глав ни ре фор ма тор срп ског пи сма и нај ве ћи са ку пљач бо-
гат ства на род ног ства ра ла штва.  

Кад је реч о ко лек тив но пси хич ком жи во ту, уста нак и је сте 
сво је вр сни из раз уз ра сле на род не све сти очи то ва не у на род ном, 
еп ском ства ра ла штву. Ве ко ви еп ских ју нач ких по бе да устан ком су 
пре то че ни у кон кре ти за ци ју бор бе за на ци о нал ну сло бо ду. На род 
је на по јен сна гом еп ске ми то ло ги је смо гао хра брост и ве ру у се бе 
да мо же да оства ри же ље но соп стве ним де ли ма, лич ним хе ро ји-
змом. За то се по сле Пр вог срп ског устан ка, по мо ме ми шље њу, мо-
же го во ри ти о ква ли та тив ном раз во ју ко лек тив не све сти, од но сно, 
о зна чај ној ре дук ци ји ко лек тив но не све сних са др жа ја у пси хич ком 
жи во ту срп ског на ро да, јер је чи ном устан ка на род пре у зео уло гу 
де лат ног исто риј ског су бјек та са мо по твр ђи ва ња до стиг ну тог ни-
воа раз ви је не све сти.

10) Исто, стр. 36.
11) О ово ме ви де ти у: Сто јан че вић, Вла ди мир, Историјасрпскогнарода,V1:Српскана

ционалнареволуцијаиобновадржавеодкрајаXVIIIвека до1839, Бе о град: Срп ска 
књи жев на за дру га, 1981, стр. 75-76
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ПЕРИОДПРВЕВЛАДЕМИЛОША
ИМИХАИЛАОБРЕНОВИЋА

По про па сти пр вог, ве о ма бр зо из би ја II срп ски уста нак. Под 
вођ ством Ми ло ша Обре но ви ћа, пут срп ске ко нач не не за ви сно сти 
ишао је спо ро ход ни је, али и уз ма ње жр тве, ви ше го во ром ди пло-
ма ти је не го сна гом ору жи ја. Ипак, Ми ло ше ва вла да ви на би ла је из-
у зет но ап со лу ти стич ка и ауто ри тар на. По угле ду на тур ске па ше, а 
и за слу гом лич ног ка рак те ра, све је чи нио ка ко би са чу вао власт, па 
је био из у зет но су ров пре ма су пар ни ци ма и са мом на ро ду. Је ди но 
огра ни че ње за кне за би ла је На род на скуп шти на чи ја уло га је би ла 
са мо фор мал на, јер се ни је са сто ја ла од сло бод но иза бра них по-
сла ни ка, већ од на хиј ских ста ре ши на ко ји су за ви сли ли од Ми лош, 
јер их је он сам и по ста вљао. Кнез је, да кле, био и за кон и упра ва 
и суд. У чу ве ном пи сму Ми ло шу, с по чет ка 1830-их, Вук Ка ра џић 
му по ру чу је да је на ро ду за ње го ве вла сти го ре не го под Тур ци ма и 
чак га на зи ва “нај ве ћим ти ра ни ном и без за ко ни ком”12). По ен та по-
ру ке Ву ко вог пи сма Ми ло шу упра во раз об ли ча ва су шти ну ауто ри-
тар не Ми ло ше ве вла да ви не и Вук му чак скре ће па жњу на мо гу ће 
ре пер ку си је та квог ста ња на во де ћи “да вла да лац ко ји по да ни ци ма 
не пру жа си гур ност и сам оста је без ње, да онај ко нео гра ни чен 
ту ђим пра вом вла да, не мо же ра чу на ти ни на сво је пра во, већ се 
мо же осла ња ти са мо на си лу ко ја ни је ве чи та ни не по бе ди ва”13). И 
за и ста, као ре ак ци ја на са мо во љу и су ро вост Ми ло ше ва вла да ња, 
у Ср би ји то га вре ме на из би ја ли су мно ги устан ци и бу не, али их је 
Ми лош све до јед не, лу кав ством и си лом, у ко ре ну и кр ви су зби-
јао. Се љач ко не за до вољ ство би ло је на ро чи то и по во дом оста та ка 
фе у дал ног ре жи ма из тур ског вре ме на. Се љак ни је имао пот пу ну 
при вред ну сло бо ду и осе ћао се још јед на ко за ви сним јер је још 
увек “ку лу чио” не са мо за “оп ште на род ну пол зу” и кне зу лич но, 
већ и но во ство ре ном кру гу јав них слу жбе ни ка: ка пе та ни ма, чла но-
ви ма су да и кме то ви ма, те све ште ни ци ма. И по ред чи ње ни це да је 
за вре ме Ми ло ше ве вла да ви не Ср би ји по твр ђен ве ћи сте пен са мо-
стал но сти14), дру штве на струк ту ра мла дог срп ског дру штва чи ни 
12) На ве де но пре ма: Су бо тић, Ми лан, Срицањеслободе,Студијеопочецималибералне

политичкемисли уСрбијиXIXвека, Бе о град: Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну 
те о ри ју; Ниш: Гра ди на, 1992, стр. 14.

13) Исто, стр. 15.
14) Ха ти ше ри фи ма из 1830. и 1833. Ср би ја је по твр ди ла те ко ви не (ре зул та те бор бе) I срп-

ског устан ка, што је не са мо Ми ло ше ва за слу га, већ пре, мо жда и ви ше, ре зул тат по-
ли ти ке ру ског при ти ска на Пор ту, у сми слу по твр ђи ва ња VI II тач ке ми ров ног уго во ра 
из Бу ку ре шта (1812) - О ово ме ви де ти у: Сто јан че вић, Вла ди мир, Историјасрпског
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се стаг ни ра под уда ри ма Ми ло ше вог ап со лу ти зма. До по ло ви не 30-
тих го ди на  XIX ве ка, под при ти ском јав но сти - на род них по бу на и 
опо зи ци је, Ми лош је по пу стио. У На род ној Скуп шти ни је из гла сан 
на пре дан - Сре тен ски устав15)/16), ко ји је до те ме ре чак био сло бо-
до у ман за то вре ме, да су про тив ње га од мах уста ле, по ред Тур ске, 
и Ру си ја и Аустри ја, ко ји ма је овај за ли чио као про из вод еле ме на та 
бли ских иде ја ма Фран цу ске ре во лу ци је17). И за и ста, “од фран цу-
ских кон сти ту ци ја”, овај устав “је узео спо ља шњи об лик, што се 
на ро чи то ви ди по гла ви “О оп ште на род ним пра ви ма Ср би на” ко ја 
сво јом ре дак ци јом опо ми њу на фран цу ску де кла ра ци ју о пра ви ма 
чо ве ка и гра ђа ни на”18). Тим уста вом био је уста но вљен је дан Са вет 
на род них ста ре ши на, на ко ји су пре не те го то во све кне же ве атри-
бу ци је. Са вет је био за ко но дав но те ло ко јем је кнез мо гао са мо два 
пу та од ре ћи по твр ду. Ујед но, Са вет је био и вр хов на управ на власт: 
ми ни стри су се узи ма ли ис кљу чи во из ре да са вет ни ка. Нај зад, јед-
но са вет ско оде ље ње је де ло ва ло као суд нај ви шег сте пе на. Та ко 
је Са вет у се би сје ди ња вао све три вла сти не оста вља ју ћи кне зу 
ни шта. По ред Кне за и Са ве та, устав је пред ви ђао и На род ну скуп-
шти ну са ста вље ну од на род них де пу та та и ње на свр ха је би ла да 
јед ном го ди шње рас пра вља о дан ку (по ре зу) ко ји ће се раз ре за ти 
ме ђу на ро дом. Нај зад, сва ки ку лук, сем за “оп ште на род ну пол-
зу” био је уки нут , а на род не ста ре ши не би ле су спре ча ва не у мо-
но по ли са њу из во зне тр го ви не. Као та кав, као су ви ше ли бе ра лан, 
Сре тен ски устав је под “ме ђу на род ним при ти ском”  су спен до ван 
и пре но што је ак тив но за жи вео19). 1838. го ди не до не сен је знат но 
ма ње ли бе ра лан устав (ткз. “Тур ски устав), а Ми лош је на пу стио 
Ср би ју јер се ни је мо гао сло жи ти ни са еле мен ти ма овог уста ва јер 
је и овај та ко ђе са др жа вао од ред бе о  Са ве ту као не за ви сном те ло 

народа,V1:СрпсканационалнареволуцијаиобновадржавеодкрајаXVIII века  до
1839, Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, 1981, sтр. 120-125.

15) За пи сца овог на пред ног уста ва ва жи је дан од про све ће них Ср ба то га вре ме на: Ди ми-
три је Да ви до вић, пре те ча сва ког по ли тич ког ли бе ра ли зма у Ср би ји, ина че 1813. го ди не 
по кре нуо је и уре ђи вао “НовинесербскеизцарствујушћегградаВиене”, пр ви днев ни 
лист на срп ском је зи ку. Из ме ђу оста лог, та ко ђе је остао по знат као ду го го ди шњи кне-
жев се кре тар и ка сни је је дан од во де ћих ди пло ма та сво га вре ме на. Ви де ти у: Су бо тић, 
Ми лан, Срицањеслободе,СтудијеопочецималибералнеполитичкемислиуСрбији
XIXвека, Бе о град: Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју; Ниш: Гра ди на, 1992, 
стр. 17-23.

16) Ми шко вић, Ми лић (при ре дио), Сретенскиустав, Бе о град: Слу жбе ни гла сник, 2003.
17) Ћо ро вић, Вла ди мир, ИсторијасрпскогнародаIII, Бе о град: Арс Ли бри, 1997, стр. 137.
18) Јо ва но вић, Сло бо дан, “По ли тич ке и прав не рас пра ве” у:  Сабранадела:томII, Бе о-

град: БИГЗ, 1990, стр. 17.
19) До нет је у фе бру а ру,а об у ста вљен је већ у мар ту 1835. го ди не



стр:411436.

- 419 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.1/2010год.(XXII)IXvol=23

ко је би га кон тро ли са ло и огра ни ча ва ло. Че ти ри го ди не ка сни је, из 
истих раз ло га Ср би ју је на пу стио и ње гов син, кнез Ми ха и ло.

По ми шље њу Сло бо да на Јо ва но ви ћа, Устав из 1838. го ди не 
пред ста вља пре крет ни цу у др жав но-прав ној исто ри ји срп ског дру-
штва, јер је ње го вим сту па њем на сна гу Ср би ја ко нач но учи ни ла 
пр ви ко рак су штин ском при бли жа ва њу мо дер ној европ ској по ро-
ди ци на ро да у ко јој је у том пе ри о ду устав ност већ би ла рас про-
стра ње на тра ди ци ја. Ево шта он још ка же тим по во дом: “С уста вом 
од 1838 на ста је код нас мо дер но уре ђе ње др жав не вла сти. Под Ми-
ло шем, суд ство и упра ва ни су се стро го одва ја ли јед но од дру гог. 
Цен трал на упра ва би ла је усред сре ђе на у кне же вој кан це ла ри ји. 
Пи са них за ко на ни је би ло, не го су кнез и ста ре ши не упра вља ли 
по здра вом ра зу му. Све се то ме ња по сле уста ва од 1838. Суд ска и 
управ на власт одва ја ју се јед на од дру ге. Цен трал на упра ва де ли се 
на ми ни стар ства ко ји ма упра вља ју од го вор ни ми ни стри. Пи са ни 
за ко ни из да ју се у све ве ћем бро ју, и с њи ма у јав ни жи вот про ди ре 
иде ја за ко ни то сти. Као нај ви ша во ља у др жа ви не сма тра се ви ше 
лич на во ља кне же ва, не го ап стракт на во ља за ко на. По ло жај чи нов-
ни ка ме ња се из осно ва. Под Ми ло шем чи нов ни ци су би ли слу ге 
кне же ве; њи хо ва пла та, уна пре ђе ње и пен зи ја, све је то за ви си ло 
од кне же ве ми ло сти. Под уста вом из 1838., чи нов ни ци су др жав ни 
ор га ни, чи ји је по ло жај стро го утвр ђен за ко ном.”20)  

ПЕРИОДВЛАДЕУСТАВОБРАНИТЕЉА

40-их го ди на  XIX ве ка уста во бра ни тељ ска опо зи ци ја је пред-
ста вља ла ону про гре сив ну, ак тив ну сна гу ко ја ни је је ња ва ла и ко ја 
је до но си ла но ви по сте пе ни на пре дак срп ском дру штву. То ју је 
нај зад, са но вом ди на сти јом на че лу, до ве ло у при ли ку да за и ста 
оства ри из ве стан, не ве лик али ре а лан дру штве ни на пре дак у Ср би-
ји. Да кле, “де тро ни зо ва њем Ми ло ше вог ап со лу ти зма и ко нач ним 
до ла ском “Уста во бра ни те ља” на власт (1842 г.) по че ло је спо ро, 
али из ве сно пе не три ра ње мо дер них ли бе рал них иде ја и ста са ва ња 
гра ђан ског на ра шта ја као кључ ног но си о ца срп ског мо дер ни за циј-
ског по кре та.”21) “Већ 1844. до не сен је гра ђан ски за ко ник22), ... а 

20) Јо ва но вић, Сло бо дан, “По ли тич ке и прав не рас пра ве” у:  Сабранадела:томII, Бе о-
град: БИГЗ, 1990, стр. 20.

21) Ђу ре тић, Не над, ПолитичкилиберализамВладимираЈовановића, Но ви Сад: Удру же ње 
за по ли тич ке на у ке, 2004, стр. 40.

22) Ду го трај ни про цес при ре ђи ва ња гра ђан ског за ко ни ка, за пра во пре во ђе ње и при ла го-
ђа ва ње На по ле о но вог гра ђан ског за ко ни ка, при па ло је на част и зна ње Јо ва на Ха џи ћа, 
по ли ти ча ра, прав ни ка и пе сни ка ко ји је овај с мно го тру да и те шко ћа ипак оства ре ни 
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1853. за ко ник о гра ђан ском суд ском по ступ ку”23), што је био глав ни 
услов да се, на су прот још увек вла да ју ћој тур ској тра ди ци ји, ство-
ри прав на др жа ва. У то вре ме, ја вља ју се из ве сни за че ци ин ду стри-
је. Упра во пр ве фа бри ке у Ср би ји ни чу по ло ви ном  XIX ве ка и то 
су “фа бри ка пи ва у Бе о гра ду из 1850. и то по лив ни ца у Кра гу јев цу  
из 1853”24). У исто вре ме у Ср би ји се гра де пр ви (на су ти) пу те ви25), 
а тр го ви на26) је у екс пан зи ји као ни ка да до тад. По себ но се раз ви ја 
чи нов ни штво27) ко је је, без об зи ра на ве ли ке зло у по тре бе у ње го-
вим ре до ви ма, по пр ви пут еле мен тар но прав но обра зо ва но, за хва-
љу ју ћи че му др жа ва знат но лак ше функ ци о ни ше. У овом пе ри о ду 
“уста во бра ни те љи су исто та ко до ста ра ди ли на ди за њу на род не 
про све те ... за њи хо ва вре ме на отво ре но је пре ко 200 но вих шко ла,  
до но се се  за ко ни о основ ним и сред њим шко ла ма, ... а по ја вљу-
ју се и пр ви фа кул те ти”28). Ми сли ло се чак и на ин сти ту ци о на ли-
зо ва ње по ља дру штве ног жи во та од оп ште на ци о нал не кул ту ре29), 
па је нпр. дат по лет дру штву Срп ске сло ве сно сти, 1844. осно ван 
је На род ни му зеј, а 1853., На род на би бли о те ка. Или ја Га ра ша нин, 
ми ни стар уну тра шњих по сло ва, об ја вљу је “На чер та ни је”30) тј. про-
грам спољ не и уну тра шње по ли ти ке Ср би је, што је би ла сво је вр сна 
по твр да сна жног уз ра ста ња све сти о на ци о нал ним ин те ре си ма.. 
Ипак, Ср би ја је и у то вре ме, као и увек до тад, огром ном ве ћи-
ном свог ста нов ни штва, пре све га, се љач ка зе мља. Гра до ви су, да-
кле, још увек из ра зи то ма ло број ни. Ипак, од чи нов ни ка, тр го ва ца 
и чла но ва пр ве ге не ра ци је при до шлих по врат ни ка са шко ло ва ња у 
ино стран ству по ла ко се раз ви ја ју обри си бу ду ће гра ђан ске кла са, 
а са мим тим и ру ди мен тар них об ли ка гра ђан ске (са мо)све сти. Тај 
тре ну так је ујед но и род но ме сто ду бо ког со ци јал ног рас це па ко ји 
ће да ти сво је вр сни пе чат свим бу ду ћим на сто ја њи ма мо дер ни за ци-
је Ср би је. Увек ве ћин ска  ауто ри тар на и тра ди ци о нал на се љач ка 

успех, за ни мљи во је, и пе снич ки при ка зао у свом епу “Бој си ле са за ко ном” у ко јем за-
кон, на кра ју, сла во до бит но и не ми нов но три ун фу је над си лом и са мо во љом. Ви де ти у: 
Су бо тић, Ми лан, Срицањеслободе,Студијеопочецималибералнеполитичкемислиу
СрбијиXIXвека,Бе о град: Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју; Ниш: Гра ди-
на, 1992, стр. 24 –31.

23) Ћо ро вић, Вла ди мир, ИсторијасрпскогнародаIII, Бе о град: Арс Ли бри, 1997, стр. 143.
24) Ми ли ће вић, Јо ван, Историјасрпскогнарода,V1:Србија18391868, Бе о град: Срп ска 

књи жев на за дру га, 1981, стр. 268.
25) Исто, стр. 266.
26) Исто, стр. 267.
27) Исто, стр. 266.
28) Ћо ро вић, Вла ди мир, ИсторијасрпскогнародаIII, Бе о град: Арс Ли бри, 1997, стр. 145.
29) Исто
30) Исто, стр. 147-149.
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Ср би ја ис по ста ви ће се као сна жна бра на не схва та ња и пре пре ка 
свим мо дер ни за циј ским и еман ци па тор ским по ку ша ји ма по сте пе-
но ја ча ју ће гра ђан ске Ср би је.   

Ипак, знат ност дру штве них про ме на кре та ла се у прав цу по-
сте пе ног усва ја ња за пад них вред но сти ко је у Ср би ју по ло ви не  
XIX ве ка до но си пр ва ге не ра ци ја срп ске омла ди не шко ло ва не у 
ино стран ству. Иако је ма ло број на срп ска ин те ли ген ци ја, за јед но 
са јед ним бро јем чи нов ни ка и бо га тих тр го ва ца, ин си сти ра ла на 
шко ло ва њу жен ске де це, ми шље ње се љач ке Ср би је би ло је да жен-
ској де ци не тре ба шко ла јер “не ће би ти ни тр гов ци, ни по по ви”31). 
Ипак је, исте 1844 го ди не до не тим за ко ном о шко ла ма по пр ви пут 
у Ср би ји, уве де на мо гућ ност шко ло ва ња и жен ске де це (до ду ше у 
одво је ним шко ла ма). Пр ва јав на жен ска основ на шко ла осно ва на је 
у Па ра ћи ну 1845. го ди не, а дру га у Бе о гра ду, на ред не 1846. го ди не. 

Круп не про ме не су увек пра ће не кри за ма. Уз ра сло ја ва ње на 
по ли тич кој сце ни, де ло мич ну оли гар хи за ци ју све ви ше би ро крат-
ске власт и сна жну по ли тич ку кри зу, на кра ју 50-их го ди на  XIX 
ве ка кул ми ни ра ла је и те шка при вред на и дру штве на кри за ко ја се 
ма ни фе сто ва ла, пре све га, у не за до вољ ству на се лу ко ја су у том 
тре нут ку чи ни ла пре ко 90% на се ља у зе мљи. Кон крет на се љач ка 
не за до вољ ства би ла су по себ но ве ли ка кад је реч: о рас па да њу ри-
гид них тра ди ци о нал них па три јар хал них од но са на се лу32); за тим, 
о те шко ћа ма ко је су на ста ле услед све ве ћег про ди ра ња нов ча не 
при вре де у сре ди ну, до не дав но ис кљу чи во огра ни че ну на об ли ке 
на ту рал не при вре де; нај зад, по во дом те шко ћа при ла го ђа ва ња да-
љим про ме на ма ка рак те ра ме сних вла сти. Осим то га, по сто ја ло је 
оп ште не за до вољ ство не е фи ка сно шћу су до ви ма, а др жа ва је би ла 
у стал ној фи нан си ској кри зи, на пра гу бан крот ства, те шко успе-
ва ју ћи да под ми ри зах те ве већ на ра слог чи нов нич ког сло ја ко ји је 
имао све обим ни ји би ро крат ски апе тит.

ПЕРИОДДРУГЕВЛАДЕМИЛОШАИМИХАИЛА

Уста во бра ни тељ ски ре жим и са њим вла да ју ћа ди на сти ја, мо-
ра ли су устук ну ти под ова квим при ти ском, а по себ но од тре нут ка 
кад су про тив њих је дин стве но уста ле и ли бе рал на и кон зер ва тив-
на опо зи ци ја на ткз. Све то ан дриј ској скуп шти ни из 1858. го ди не. 
На власт су по но во до шли Обре но ви ћи, а то је зна чи ло ре а фир-

31) Исто, стр. 52.
32) Ов де се ми сли, пре све га, на рас пад и де о бу по ро дич них за дру га као тра ди ци о нал ног 

окви ра се о ске по ро дич не по љо при вред не ор га ни за ци је и по из вод ње
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ма ци ју ап со лу ти стич ке вла да ви не. Ми лош, по ста ре да не ни је ни 
мо гао да бу де дру га чи ји, а Ми ха и ло је др жао да ње го ва лич на вла-
да ви на тре ба да бу де про све ће ни ап со лу ти зам, што је по ње го вом 
ду бо ком уве ре њу био је ди ни на чин да се срп ска др жа ва и дру штво 
при бли же европ ској по ро ди ци раз ви је них на ро да. И ми мо, и упр-
кос њи хо вог ап со лу ти зма, овај пе ри од је Ср би ји ипак до нео из ве-
сне еман ци па циј ске ис ко ра ке у од но су на прет ход но ста ње ње ног 
дру штва и др жа ве.

Све то ан друј ска скуп шти на је зна чај на и по то ме што су на њој 
по пр ви пут у јав ном по ли тич ком жи во ту зна чај ни је на сту пи ли 
срп ски ли бе ра ли. Ову по ли тич ку кли ку чи ни ла је пр ва ге не ра ци ја 
мла дих љу ди по врат ни ка са сту ди ја у ино стран ству. Њи хов не по-
сре дан увид у раз ви је ност За па да, те те шњи кон такт са ре флек си-
ја ма ре во лу ци је из 1848-49 го ди не, има ли су зна ча јан под сти цај 
за фор ми ра ње ли бе рал не гру па ци је у Ср би ји и по ја ву пр вих гра-
ђан ских об ли ка и ак те ра. “Кар ди нал не иде је ре во лу ци је као што 
су на че ло на род ног су ве ре ни те та и иде ја де мо кра ти је при ма не су 
од стра не ма ло број не шко ло ва не омла ди не са на дом да је мо гу ће и 
срп ско дру штво уре ди ти по овим прин ци пи ма.”33) И упра во те мељ 
це ло куп не ак тив но сти ли бе рал не гру па ци је на Све то ан дреј ској 
скуп шти ни, ме ђу ко ји ма се у пр ви мах на ро чи то ис ти цао Је врем 
Гру јић34), је сте иде ја на род ног су ве ре ни те та. По ла зе ћи од ове иде-
је, по ко јој су ве ре на власт при па да на ро ду, ли бе ра ли су пред ло жи-
ли за кон о На род ној скуп шти ни као пред став нич ком те лу срп ског 
на ро да, по ко јем ова уста но ва, као ле ги тим на, не би има ло са мо 
са ве то дав ну, већ, у пу ном сми слу, за ко но дав ну функ ци ју. 

Као и у за ла га њу за на род ну су ве ре ност и пар ла мен тар ну де-
мо кра ти ју, пот пу но у ду ху оно вре ме ног мо дер ног европ ског ли бе-
ра ли зма “Гру јић је био пр ви ко ји је екс пли цит но про го во рио да 
угро же ност срп ског на ро да не до ла зи са мо спо ља, већ да је на род 
истин ски угро жен и из ну тра”35). По ње го вом ми шље њу, из не том 
ра ни је у ње го вом де лу “Об зор др жа ве”, “уну тра шњу не сло бо ду”, 
од но сно роп ски по ло жај на ро да пот по ма га ли су и учвр шћи ва ли, 
“пред став ни ци хри стјан ства” уче ћи да је сва ка власт од Бо га, те да 

33) Ђу ре тић, Не над, ПолитичкилиберализамВладимираЈовановића, Но ви Сад: Удру же ње 
за по ли тич ке на у ке, 2004, стр. 40.

34) Ви де ти у: Су бо тић, Ми лан, Срицањеслободе,Студијеопочецималибералнеполитич
кемислиуСрбијиXIXвека, Бе о град: Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју; 
Ниш: Гра ди на, 1992, стр. 41-47.

35) Ђу ре тић, Не над, ПолитичкилиберализамВладимираЈовановића, Но ви Сад: Удру же ње 
за по ли тич ке на у ке, 2004, стр. 48.
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“од уну тра шњег роб ства не мо же бед ни ји на род да се осло бо ди и 
ако спо ља шње стре се”36). Оту да, Гру јић у “про све ти” ви ди основ-
ну прет по став ку оства ре ња на род них пра ва и осва ја ња уну тра шње 
сло бо де: “Про све та да кле, и са мо про све та би ја ше, што чо ве ка 
уну тра шњег роп ства, јар ма вла де и ових по ма га ча осло бо ди ти мо-
га ше. Про све ћен на род има “свест се бе са мог, свест до сто јан ства и 
пра ва свог, те не ће ту ђи на ја рам да но си, ни сво ме роб да бу де”37). 

Кон се квент но у овом ду ху, од 60-тих го ди на  XIX ве ка у срп-
ском дру штву на гра ђан ској сце ни по чи ње да де лу је је дан од пр-
ва ка срп ске ли бе рал не ми сли у нас, Вла ди мир Јо ва но вић. Искре-
но на сто је ћи да до при не се мо дер ни за ци ји Ср би је, ина че је дан од 
ини ци ја то ра ства ра ња срп ске ли бе рал не стран ке, он је са сво јим 
ли бе ра ли ма пр ви у Ср би ји те о риј ски ту ма чио и прак тич но про мо-
ви сао мо дер не ли бе рал не кон цеп те: на род не су ве ре но сти, по де ле 
вла сти, пар ла мен та ри зма, сло бо де, кон ку рен ци је, прав не др жа ве, 
ја ча ња сред њих сло је ва, и ве ћег про све ћи ва ња на ро да, ре пу бли ка-
ни зма, итд.    

Оста ло је да о ње го вом ли ку и де лу све до чи да је ме ђу пр ви ма 
из ре као и за ла гао се да “обштавоља има да бу де нај ви ши за кон и 
нео гра ни че ни го спо дар, суверени прин цип ра зум ног рас по ре да и 
де о бе вла сти”38). Под ути ца јем Ми ло ве књи ге “О сло бо ди”, ко ја је 
та да би ла јед на од књи га са нај ве ћом ре цеп ци јом у ре до ви ма срп-
ске ин те лек ту ал не омла ди не, Јо ва но вић сма тра да “по на че ли ма 
на род ног су ве ре ни те та све вла сти из ви ру из на ро да и за то су све 
под чи ње не оп штој во љи ко ја вла да над сви ма и и из вор је јав ној 
вла сти”39).  По шту ју ћи тра ди ци ју соп стве ног на ро да, али би ва ју ћи 
окре нут сав ми шљу и де лом из град њи бу ду ће Ср би је по узо ру на 
зе мље За пад не Евро пе, Вла ди мир Јо ва но вић је упу ћи вао на де мо-
крат ске еле мен те народнесамоуправе40) у срп ском тра ди ци о нал-
36) Су бо тић, Ми лан, Срицањеслободе,Студијеопочецималибералнеполитичкемислиу

СрбијиXIXвека, Бе о град: Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју; Ниш:Гра ди на, 
1992, стр. 44. На ве де ни ори ги нал ни од лом ци из Гру ји ће вог “Об зор ја др жа ве”  

37) Исто.
38) Исто, стр. 53.
39) Си ме у но вић, Дра ган, “Ра ни срп ски ли бе ра ли зам” у: Нововековне политичке идеје у

Срба, Бе о град: Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2000, стр. 171.
40) Знат но пре Све то за ра Мар ко ви ћа и Ни ко ле Па ши ћа, Вла ди мир Јо ва но вић је пр ви скре-

нуо па жњу на де мо крат ске еле мен те на род не са мо у пра ве у срп ском тра ди ци о нал ном 
дру штву, а ко ји би мо гли по слу жи ти и у но во ве ков ној де мо кра ти за ци ји Ср би је. У члан-
ку: “Срп ски на род и ис точ но пи та ње” у књи зи “За сло бо ду и на род”, штам па не 1868. 
го ди не он ка же да су Ср би још од пра дав них вре ме на жи ве ли у пле ме ни ма у ко ји ма је 
вла да ла де мо кра ти ја и сво је вр сни на род ни пар ла мен та ри зам: “ По гла вар је био са мо 
из вр ши тељ оно га што је сво пле ме сло жно хте ло, а сво ју во љу пле ме је из ја вљи ва ло 
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ном дру штву ко ји мо гу би ти од не ма лог зна ча ја у бу ду ћем лак шем  
при хва та њу и при ма њу пар ла мен та ри зма у Ср би ји.. “Ти за ме ци 
пар ла мен та ри зма су се одр жа ли у ра зним фор ма ма ..., сма тра Јо-
ва но вић, и у њи ма ви ди не са мо пра во срп ског на ро да на мо дер ни 
пар ла мен та ри зам” ко јег у ње го во вре ме још ни је би ло, “већ и бр жу 
мо гућ ност за ње го во при хва та ње код Ср ба не го код оних на ро да у 
ко ји ма не ма очу ва них де мо крат ских тра ди ци ја”41). 

“По ла зе ћи од кан тов ски фор му ли са не иде је сло бо де и до сто-
јан ства чо ве ка (“да Ср бин сва где и на сва ком ме сту оста не са мом 
се би цељ, а ни ка да и ниг де да не мо ра уни зи ти се до сред ства и 
ору ђа ту ђе ћу ди”, као у до та да шњем ста њу у Ср би ји, Јо ва но вић 
на гла ша ва да осо би та бри га Ве ли ке Скуп шти не мо ра би ти да се 
уста вом про гла се и ујем че сло бо де и пра ва сва ког Ср би на. Пот-
пу но у ду ху мо дер не ли бе рал не ин ди ви ду а ли стич ке фи ло зо фи је 
и по ли тич ке те о ри је то га вре ме на у За пад ној Евро пи, Вла ди мир 
Јо ва но вић ка же да “сло бо да у мо рал ном и ду хов ном по гле ду зна-
чи: моћ, спо соб ност би ра ња, спо соб ност од ре ђе ва ња са мог се бе; а 
у дру штве ним, и на ро чи то по ли тич ким од но си ма она зна чи моћ, 
спо соб ност, али ујед но и пра во би ра ња. Као дру штве на, а не са мо 
при род на ка те го ри ја, сло бо да ни је ап со лут на да сва ко ра ди шта му 
се до па да већ је оме ђе на мо ра лом ко ји љу ди ма по ста вља гра ни цу 
да чи не све што је пра вед но и до бро. Мо рал”, ис ти че Јо ва но вић, 
“сло бо ду не оста вља са мо на ни воу пра ва, већ је уз ди же до ду жно-
сти пре ма се би и дру штву”. По ње му упра во “у том спле ту сло бо де 
и мо ра ла ле жи тај на успе ха гра ђан ског дру штва јер се оно упра во 
осни ва на пра ви лу: да сва ко по шту је све и да сви по шту ју сва ко-
га”42).   

“Пот пу на сло бо да би” да кле, у ту ма че њу срп ских ли бе ра ла 
“об у хва та ла сло бо ду лич но сти, при вре де и соб стве но сти, са ве сти 
и ве ро и спо ве сти, ми сли и ре чи, на у ке и пре да ва ња, штам пе, као и 
сло бо ду са ста на ка и удру жи ва ња”43). “По ред јед на ко сти у пра ви ма 

до го во ром у ко ме је сва ки члан ње гов имао јед на ко уче шће”. Он да ље на во ди да су 
“по гла ва ри пле ме на пред ста вља ли уку пан на род и да су до го во ром во ди ли бри гу о 
на род ним ства ри ма у скуп шти ни ко ја се та да зва ла ве ће или збор”. Ци ти ра но пре ма: 
Си ме у но вић, Дра ган, “Ра ни срп ски ли бе ра ли зам” у: Нововековне политичке идеје у
Срба, Бе о град: Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2000, стр. 127.  

41) Си ме у но вић, Дра ган, “Ра ни срп ски ли бе ра ли зам” у: Нововековне политичке идеје у
Срба, Бе о град: Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2000, стр. 127.

42) Исто, стр. 180.
43) Су бо тић, Ми лан, Срицањеслободе,Студијеопочецималибералнеполитичкемислиу

СрбијиXIXвека, Бе о град: Ин сти тут за фи ло зо фи ју и дру штве ну те о ри ју; Ниш:Гра ди на, 
1992, стр. 52.
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и ду жно сти ма, љу ди тре ба да бу ду “једнакиуслободи”, тј. сло бо-
да тре ба да бу де “једнаказасвеисвакога” ... Она је мо гу ће је ди но 
ако сви гра ђа ни уче ству ју у вла сти и ако је њи хо во пра во уче шћа 
јед на ко”44). 

По све му су де ћи из гле да да су ли бе ра ли би ли и под зна чај ним 
ути ца јем дар ви ни стич ки схва ће ног про гре са у сми слу ево лу тив-
не бор бе за оп ста нак и то по себ но у све тлу кла сич ног ли бе рал ног 
ту ма че ња ком пе ти ци је и ути ли та ри стич ког гле да ња на зна чај кон-
цеп та лич не ко ри сти. “Кон ку рен ци ја или сло бо да при вре де јест, по 
на шем уве ре њу, нео п ход ни услов за уса вр ша ва ње, за на мно же ње 
до бра, и за пра вич но по де ље ње њи хо во”45), ка же Вла ди мир Јо ва-
но вић и на ста вља да у ду ху кла сич ног ли бе ра ли зма уз ди же кон ку-
рен ци ју на пи је де стал све моћ ног чи ни о ца дру штве ног про гре са. 
Око сни ца од ви ја ња сва ке кон ку рен ци је је  лич ни ин те рес и за то је 
он за ли бе ра ле пр ви и глав ни по кре тач свих по кре та ча дру штве ног 
раз во ја.   

Из овог пе ри о да оста ло је за бе ле же но да су ли бе ра ли и Јо ва-
но вић као пр ви ме ђу њи ма има ли сво је спе ци фич но гле да ње и на 
“прав ну др жа ву” и пра во. Бу ду ћи да су за њих прав да и пра во исто, 
њи хо во за ла га ње за по што ва ње уго во ра ко ји обез бе ђу је оп ста нак 
дру штва сво ди се у крај њој ли ни ју на зах тев за вла да ви ном за ко-
на, од но сно прав ном др жа вом. О ли бе рал ском ста ву по во дом овог 
пи та ња го во ри и њи хо во од ре ђе ње прав де. По њи ма: “Прав да је 
по ве за на и са сло бо дом и са мо ра лом јер је то мо рал на вр ли на ко ја 
се са сто ји у по што ва њу пра ва дру го га и при зна ва њу сва ко ме оно га 
што му при па да, а оства ру је се у скла ду са мо рал ним им пе ра ти-
вом: сва ко ме сво ја сло бо да.”46)

Јед на од нај ва жни јих ком по нен ти у уче њи ма срп ских ли бе рал-
них иде о ло га би ло је на сто ја ње да се на ђе обра зац ко јим би се пре-
ва зи шле кла сне раз ли ке и ује ди ни ле “сна ге на ро да”. Та кав је дан 
обра зац био би уки да ње свих ста ле шких по де ла и да ва ње по ли тич-
ких пра ва свим гра ђа ни ма, ка ко је то учи ни ла фран цу ска ре во лу-
ци ја. На да ље, иде ал ко ме тре ба те жи ти, по ми шље њу срп ских ли-

44) Исто, стр. 55.
45) Јо ва но вић, Вла ди мир, Политичкиречник,св.А,деоII, стр. 124. На ве де но пре ма: Си-

ме у но вић, Дра ган, “Ра ни срп ски ли бе ра ли зам” у: НововековнеполитичкеидејеуСрба, 
Бе о град: Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2000, стр. 128.

46) Јо ва но вић, Вла ди мир, Заслободуинарод, стр. 3-4. На ве де но пре ма: Си ме у но вић, Дра-
ган, “Ра ни срп ски ли бе ра ли зам” у: Но во ве ков не по ли тич ке иде је у Ср ба, Бе о град: Ин-
сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2000, стр. 181.
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бе ра ла, је сте ка пи та ли зам ко ји под ра зу ме ва “уки да ње крај но сти у 
бо гат ству и си ро ма штву и ја ча ње сред њих дру штве них сло је ва”47). 

Нај бит ни ји услов за успе шан пре о бра жај дру штва ко ји тре ба 
да из ба ви чо ве ка из не ма шти не, не сло бо де, ду хов них и по ли тич-
ких спу та ва ња, по на вља ју и на гла ша ва ју срп ски ли бе ра ли, је сте 
стал но уна пре ђи ва ње на у ке и про све те. “Са мо уз по моћ зна ња и 
вас пи та ња мо гу се у бор бу за сло бо ду и на пре дак укљу чи ти све 
сна ге дру штва”48). У том сми слу, као оп шта ме ста иде о ло ги је срп-
ског ли бе ра ли зма, пр ви пут на ла зи мо и раз ви је ну иде ју по тре бе 
осло бо ђе ња же на49) из сте га па три јар хал ног срп ског дру штва.

Код ли бе ра ла се у нас пр ви пут ја вља и ан ти мо нар хи стич ко 
тј. про ре пу бли кан ско рас по ло же ње. По Вла ди ми ру Јо ва но ви ћу мо-
нар хи је ни су по де сне за пот пу ни раз ви так де мо кра ти је за то што је 
ауто ри тет мо нар ха у су прот но сти са су ве ре ни те том на ро да, а уз то 
ла ко мо же да од ве де у ап со лу ти зам ко ји је у пот пу ној су прот но сти 
са иде јом сло бо де и ли бе рал ног дру штва. О ово ме све до чи и чи-
ње ни ца да је “узор за бу ду ћу срп ску ре пу бли ку на ла зио у уре ђе њу 
Швај цар ске и САД”50). 

За по сте пе ност еман ци па циј ског хо да срп ског дру штва од сре-
ди не дру ге по ло ви не  XIX ве ку на ро чи то зна чај ну уло гу  има ла су и  
не ка удру же ња, за че ци срп ског ци вил ног дру штва. Го ди не 1866., у 
Но вом Са ду, осно ва но је удру же ње “Ује ди ње на омла ди на срп ска”. 
Оку пља ло је цвет срп ске ин те ли ген ци је, а иде а ли од ко јих се по ла-
зи ло би ли су на тра гу ита ли јан ског на ци о на ли сте Ма ци ни ја, и ње-
го ве те зе да су “на ци о на ли зам ко ји зна чи спо ља шњу сло бо ду, и ли-
бе ра ли зам, ко ји зна чи уну тра шњу сло бо ду, не раз двој ни и да са мо 
онај на род ко ји ужи ва уну тра шњу сло бо ду, је сте у ста њу ра ди ти на 
осло бо ђе њу оних сво јих де ло ва ко ји су под ту ђин ском вла шћу”51). 
Ово удру же ње, под вођ ством Све то за ра Ми ле ти ћа, нај круп ни јег 
ли бе рал ног па три о те то га вре ме на у Вој во ди ни, из ра зи то ро ман ти-
чар ске про ве ни јен ци је, оку пља ло је на пред ну омла ди ну, ли бе ра ле 
и со ци ја ли сте, а циљ му је, из ме ђу оста лог, био уна пре ђе ње срп ске 
47) По пов, Че до мир, Историја српскогнарода ,V1:Србија18681878, Бе о град: Срп ска 

књи жев на за дру га, 1981, стр. 313.
48) Исто.
49) Исто.
50) Си ме у но вић, Дра ган, “Ра ни срп ски ли бе ра ли зам” у: Нововековне политичке идеје у

Срба, Бе о град: Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2000, стр. 171.
51) Јо ва но вић, Сло бо дан, “Из исто ри је и књи жев но сти”, II у: Сабрана дела, Бе о град: 

БИГЗ, 1991, стр. 549.
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кул ту ре и ње но при бли жа ва ње европ ској по ро ди ци на ро да. На ње-
го вим скуп шти на ма се та ко ђе отва ра и про блем “жен ског пи та ња”. 
У кру гу ове ин те лек ту ал не кли ме де лу ју и Дра га Де ја но вић, пр ва 
срп ска фе ми ни ски ња и Све то зар Мар ко вић52), пр ви срп ски со ци ја-
ли ста. Не по ре ци ва је њи хо ва за слу га што су у идеј не и по ли тич ке 
то ко ве у Ср би ји уве ли и ори ги нал не фе ми ни стич ке иде је, тре ти ра-
ју ћи жен ско пи та ње као не раз двој ни део де мо кра ти за ци је и осло-
ба ђа ња це ло куп ног дру штва од свих вр ста огра ни че но сти.

Еко ном ски, до кра ја 60-их го ди на  XIX ве ка, Ср би ја је још 
увек при вред но из ра зи то не раз ви је на по љо при вред на зе мља, са 
не пот пу но из гра ђе ним роб но-нов ча ним од но си ма, не до вољ но про-
дук тив ном по љо при вре дом, за о ста лим за нат ством и без мо дер не 
ин ду стри је и са о бра ћа ја, у ко јој се је ди но тр го ви на не што ин тен-
зив ни је раз ви ја. “Нај ва жни ји раз лог за о ста ја ња ин ду стри је био је 
не до ста ја ње ка пи та ла. Срп ско фи нан сиј ско тр жи ште би ло је уско 
и оскуд но; за пра во, оно се 60-их пр ви пут и ја вља у иоле ор га-
ни зо ва ном об ли ку, пр вен стве но за хва љу ју ћи на пред ку тр го ви не ... 
(сход но че му – под ву као С. Ј.) је нај зна чај ни ја по ја ва у раз ви ја њу 
ка пи та ли стич ког нов ча ног тр жи шта Ср би је би ло осни ва ње Пр ве 
срп ске бан ке  1869. го ди не”53). За то се мо же ре ћи да је тр го ви на тих 
го ди на је ди на од при вред них гра на ко ја у нај ве ћој ме ри до при но си 
раз во ју ка пи та ли зма у Ср би ји, и да глав ну сна гу гра ђан ске кла се 
пред ста вља упра во тр го вач ка бур жо а зи ја ко ја је по ста ја ла је дан од 
во де ћих и нај у ти цај ни јих сло је ва дру штва. Ма ло бро јан, али до ста 
ути ца јан гра ђан ски дру штве ни слој не до вољ но из ди фе рен ци ра не 
ка пи та ли стич ке со ци јал не струк ту ре чи ни ли су чи нов ни ци и ин-
те ли ген ци ја. Рад нич ка кла са још ни је по сто ја ла, јер ни је ни би ло 
озбиљ не ин ду стри је, а у огром ној ма си се ља ка из два ја ли су се рет-
ки бо га ти ји се о ски до ма ћи ни ко ји би као сво је вр сни узор оста ли ма 
има ли по не кад и не ма ли ути цај на ло кал но ру рал но јав но мње ње 
што су ови че сто и ко ри сти ли, нај че шће као во ђе ми шље ња (ле а-
дер опи ни он), у по ли тич ке свр хе.   
52) “Чи ни се го то во не ве ро ват ним да је спис “Пот чи ње ност же на” (Џ.С. Мил)  код нас пр ви 

пут пре ве ден још 1871. го ди не под на сло вом “Пот чи ње ност жен ски ња”, да кле, све га 
две го ди не по сле об ја вљи ва ња у Ен гле ској (1869). Сва је при ли ка да је то ком бо рав ка 
у Швај цар ској, Све то зар Мар ко вић до шао до овог тек ста И 1870. го ди не га до нео у 
Ср би ју. По у зда но је да је ини ци ја ти ва да се овај текст об ја ви би ла ње го ва” .-  под ву кла 
Да ша Ду ха чек у пред го во ру: Мил, Џон Стју арт; Мил, Хе ри је та Теј лор; Расправаојед
накостиполова, Бе о град: Фи лип Ви шњић, 1995,  стр. 16.

53) Исто, стр. 307.
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На су прот ко лек ти ви стич ком иден ти те ту срп ског се ља ка осве-
шће ног са мо до ме ре сна жног па три јар хал ног би ти са ња, дру штве-
на и ко лек тив но-пси хо ло шка кли ма на ра ста ју ћих гра до ва, мла да-
лач ком ур ба но шћу сво га ду ха на ме та ла је им пе ра тив на пред ног 
ли бе рал ног ин ди ви ду а ли зма, са мим тим и све сни јег и ра ци о нал-
ни јег ко лек тив ног би ти са ња, те је та ко оства ре на прет по став ка за 
низ про ме на у дру штве ној струк ту ри ко је су ре вер зи бил но по но во 
вр ши ле при ти сак на (бу ђе ње)от по чи ња ње  про це са  осве шће ње и 
све ма сов ни је уво ђе ње ра ци о нал них еле ме на та у то ко ве дру штве-
ног и ко лек тив но – пси хич ког жи во та це ле на ци је. 

ПЕРИОДВЛАДЕМИЛАНА
ИАЛЕКСАНДРАОБРЕНОВИЋА

По сле уби ства Ми ха и ла, на пре стол до ла зи Ми лан, али нај пре 
у име ње га на ме сни штво чи ја по ли ти ка је би ла део ком про ми са 
из ме ђу ли бе ра ла и кон зер ва ти ва ца. У пе ри о ду 70-их и на ру чи то 80-
их до ла зи до ја сни је ди фе рен ци ја ци је по ли тич ких оп ци ја у Ср би ји, 
те се мо же ре ћи да је у овом пе ри о ду оства ре на зна чај ни ја плу ра-
ли за ци ја по ли тич ког жи во та у Ср би ји. Исто та ко, и еко но ми ја по-
ла ко до би ја сво је фи нан сиј ске из во ре, те се пре ма то ме по кре ћу и 
но ви ка па ци те ти ин ду стриј ске про из вод ње. Све то, до при не ло је у 
овом пе ри о ду из ве сном сма њи ва њу дра стич но сти за о ста ја ња Ср-
би је за мо дер ним дру шта ви ма ка ква су у том пе ри о ду по сто ја ла у 
За пад ној Евро пи.

Го ди не 1869. ли бе ра ли, на чи је че ло се ста вља Јо ван Ри стић 
и за њим Сто јан Но ва ко вић, ула зе у вла ду са кон зер ва тив ци ма, и 
упра во као по сле ди ца тог њи хо вог ком про ми са, не прин ци пи јел но-
сти и од ри ца ња од ис тра ја ва ња на це ло ви том пр во бит ном де мо-
крат ском кор пу су ли бе рал них иде ја, до не шен је нов Устав. Он је 
био не ка вр ста на год бе кон зер ва ти ва ца и ли бе ра ла у ко јој су ли-
бе ра ли за ва ра ни обе ћа њи ма и лич ним уве ре њем да је ком про мис 
не ми но ван да би се зна чај ни је про ме не са ре ла тив но крат ком за-
др шком ипак мо гле убр зо знат но оп се жни је по кре ну ти. Та ко је но-
ви Устав до нео уме рен и огра ни чен ли бе ра ли зам са про ши ре њем 
пра ва на род ног пред став ни штва и по де лом вла сти, на спрам че га 
је још увек чвр сто ста јао вла дар и цен тра ли стич ка др жа ва са сна-
жном из вр шном вла сти. На род на скуп шти на се са сто ја ла од ¾ би-
ра них и ¼ од кне за по ста вље них по сла ни ка и у зна чај ној ме ри је 
би ла прет по ста вље на пр вен ству во ље кне за. Ипак, “мо ра се ре ћи 
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да је овај устав, (без об зи ра на кри ти ке са свих стра на – под ву као 
С. Ј.), пред ста вљао кру пан ко рак у по ли тич ком раз вит ку Ср би је 
у  XIX ве ку. Ње гов зна чај био је дво струк. Пр во, тек њи ме је пр ви 
пут у но ви јој исто ри ји Ср би је огра ни че на моћ вла да ра та ко што је 
власт по де ље на из ме ђу вла да ра и на род ног пред став ни штва. Ти ме 
је Ср би ја кон крет но кре ну ла да се раз ви ја у пар ла мен тар ну де мо-
кра ти ју за пад но е вроп ског ти па. Дру го, тек овим Уста вом Ср би ја 
јед но стра ним ак том  ко нач но оне мо гу ћи ла Сул та на да се ме ша у 
уну тра шње по сло ве”54).

Тих го ди на у Ср би ји се упра во раз ви ја сна жни је и со ци ја ли-
стич ки по крет Све то за ра Мар ко ви ћа, и ра ди кал на стран ка Ни ко ле 
Па ши ћа. 

У по зи ци о ни ра њу и фор ма ти ра њу со ци ја ли стич ке и ко му ни-
стич ке иде о ло ги је у нас, ве ли ки ути цај је оства ри ла и ру ска ми-
сао иде о ло га овог по кре та, али и ве ли ки број мла дих ин те лек ту-
а ла ца ко ји су, сту ди ра ју ћи у За пад ној Евро пи, до шли у су срет са 
та мо шњом со ци ја ли стич ком ли те ра ту ром, те са од је ци ма Па ри ске 
ко му не, I и II Ин тер на ци о на ле. Ме ђу тим, “ал фа и оме га” ус по ста-
вља ња со ци ја ли стич ке и ко му ни стич ке иде је у Ср би ји је сте лич-
ност и де ло Све то за ра Мар ко ви ћа. Он је пр ви у Ср би ју до нео иде је 
Марк са, Ба ку њи на, Чер ни шев ског, Пру до на и оста лих до а је на со-
ци ја ли стич ке ми сли то га вре ме на. Пр ви је у јав ном жи во ту Ср би је 
по чет ком 70-их го ди на  XIX ве ка за го ва рао за ла га ње за оства ре ње 
са мо у пра ве, на род ног су ве ре ни те та и не по сред не де мо кра ти је, као 
и зах тев да сва пра ва у дру штву бу ду за сно ва на на ра ду, а не на 
сво ји ни. По ње го вом ми шље њу, ове про ме не ће би ти мо гу ће  ка да 
се из вр ши на ци о на ли за ци ја ко јом би се уки ну ла при ват на сво ји-
на над зе мљом и уста но ви ла оп штин ска. Ње го ва иде ја со ци јал не 
прав де сво ди ла се на зах тев да “сва ки члан на ро да жи ви сво јим 
соп стве ним ра дом, а не на ра чун дру го га, и у исто вре ме да цео на-
род ујам чи сва ком свом чла ну обра зо ва ње и ору ђе за рад, без че га 
је не мо гућ раз ви так сви ју спо соб но сти чо ве ка”55). Ка ко у то вре ме 
у Ср би ји не ма ни ин ду стри је ни рад ни ка, он нај мно го број ни ји се-
љач ки рад ви ди као под јарм ље ни, екс плу а ти са ни, те за раз ли ку од 
Марк са, иако не ис кљу чу је рад ни ке, он ре во лу ци ју у Ср би ји ви ди 

54) По пов, Че до мир, Историја српскогнарода ,V1:Србија18681878, Бе о град: Срп ска 
књи жев на за дру га, 1981, стр. 337.

55) Мар ко вић, Све то зар, Сабранисписи,књ.2, стр. 43-44. На ве де но пре ма: Си ме у но вић, 
Дра ган, “Ре во лу ци ја + Пар ти ја = Фе де ра тив на др жа ва” у: Нововековнеполитичкеидеје
уСрба, Бе о град: Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2000, стр. 345.
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као ре во лу ци ју про ле те ри зо ва ног се ља штва. Рад ни ке је на сто јао 
да оку пи у стру ков на удру же ња, али не и у сво ју со ци ја ли стич-
ку гру пу, по ла зе ћи од са зна ња о ни ском сте пе ну њи хо ве све сти и 
од њи хо вог не по зна ва ња те о ри је со ци ја ли зма. И по ред за ла га ња за 
ре во лу ци ју, сма трао је да “ни је мо гу ће си лом на мет ну ти со ци ја ли-
стич ки строј”56). Он да ље на во ди: “По мо ме схва та њу си ла се мо же 
упо тре би ти са мо за не га ци ју, на оба ра ње ста рог дру штва, али ор-
га ни за ци ја но вог дру штва не мо же се оства ри ти на си љем, про тив 
во ље ве ћи не”57). За то ма њи ну со ци ја ли стич ких ин те лек ту а ла ца ви-
ди као ак ци о но је згро со ци ја ли стич ке пар ти је чи ји је за да так осве-
шћи ва ње ма са и исто риј ска ини ци ја ти ва за дру штве ни пре о бра жај, 
јер “на род не ће до тле узе ти” ре во лу ци о нар ну “ини ци ја ти ву, до кле 
год не бу де све стан: шта тре ба да ра ди, и ка ко тре ба да ра ди”58).

Што се ти че ра ди ка ла, сам Ни ко ла Па ши ћа је до не кле по ни као 
на тра гу са рад ње са Мар ко ви ћем, од ко га је и иде ја о ра ди кал ним 
ре фор ма ма пре у зе та да би се по њој на зва ла пар ти ја. Иако су се 
ра ди ка ли вр ло бр зо од ре кли сво јих со ци ја ли стич ких ко ре на и из-
ја сни ли се за ис кљу чи во пар ла мен тар не на чи не по ли тич ке бор бе, 
у њи хо вој по ли тич кој кон цеп ци ји со ци јал ни аспект увек је имао 
зна чај но ме сто. Та ко, за њих “др жа ва прав де под ра зу ме ва пра вед ну 
рас по де лу др жав них те ре та, пре све га пу тем уво ђе ња про гре сив-
них по ре за на ра чун “кла се бо га тих”59).  Ин си сти ра ју ћи да је је ди ни 
су ве рен на род и да ње му тре ба да при па да сва власт, ра ди ка ли зам 
ра ди ка ла се са сто јао упра во у за ла га њу за др жа ву у ко јој на род сам 
тре ба да упра вља. На су прот иде ји ли бе ра ла о На род ној скуп шти ни 
као пред став нич ком те лу срп ског на ро да, иде ји ко ју су по соп стве-
ном при зна њу до не кле са ми ли бе ра ли из не ве ри ли, ра ди ка ли, отво-
ре но и гла сно, у на ро ду (ме ђу се ља ци ма) ра зу мљи во, раз ви ја ју иде-
ју на род не са мо у пра ве. Из њи хо вог об ја вље ног на цр та уста ва ко ји 
је об ја вљен у јав но сти то га вре ме на, ви ди се да Ра ди кал на стран-
ка чак пот пу но пред ла же на пу шта ње си сте ма гло бал не упра ве као 
об лик по ли тич ке ор га ни за ци је дру штва, сво де ћи га на си стем ло-
56) Мар ко вић, Све то зар, “Оства ре ње со ци ја ли зма” у: Стража, Но ви Сад: 1878, стр. 197. 

На ве де но пре ма: Си ме у но вић, Дра ган, “Ре во лу ци ја + Пар ти ја = Фе де ра тив на др жа ва” 
у: НововековнеполитичкеидејеуСрба, Бе о град: Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2000, 
стр. 328.

57) Исто
58) Мар ко вић, Све то зар, Сабрани списи, књ. 1, стр. 109. На ве де но пре ма: Си ме у но вић, 

Дра ган, “Ре во лу ци ја + Пар ти ја = Фе де ра тив на др жа ва” у: Нововековнеполитичкеидеје
уСрба, Бе о град: Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2000, стр. 337.  

59) Си ме у но вић, Дра ган, “Са вр ше ни др жав ник и (не)до вр ше на др жа ва” у: Нововековне
политичкеидејеуСрба, Бе о град: Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, 2000, стр. 480.
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кал не са мо у пра ве60). “Реч са мо у пра ва, упра во и по ста је кри ла ти-
ца но вог по кре та; тим ће се име ном на зва ти и пр ви и нај ва жни ји  
бу ду ћи ор ган стран ке”61). Њи хов глав ни по ли тич ки про грам био је 
у по ди за њу и укљу чи ва њу се ља ка у по ли тич ки жи вот, у упро шћа-
ва њу упра ве и омо гу ћа ва њу нај ши рим сло је ви ма уче шће у јав ном 
жи во ту пу тем уво ђе ња устав них од ред би о оп штин ским и дру гим 
вр ста ма на род не са мо у пра ве. За хва љу ју ћи се ља ку ра зу мљи вом по-
ли тич ком го во ру и су прот ста вља њу да љој би ро кра ти за ци ји ад ми-
ни стра тив них слу жби, већ “од 80-их го ди на  XIX ве ка, ра ди ка ли-
зам је био нај моћ ни ји чи ни лац у по ли тич ком жи во ту зе мље”62).

По ред раз во ја кла сич ног кон зер ва ти ви зма и ли бе ра ли зма,  со-
ци ја ли зма и на род њач ког ра ди ка ли зма, у Ср би ји се упо ре до са 
идеј ном ди фе рен ци ја ци јом ових иде о ло ги ја сна жно, као са став ни 
део сва ке од ње, раз ви ја ро до љу би ви на ци о на ли зам. Реч је о не по-
де ље ном је дин ству уз ра ста ју ће са мо све сти чи та вог срп ског на ро да 
о по тре би на ци о нал ног осло бо ђе ња. У том сми слу ни је би ло пре-
те ра них раз ли ка ма о ко јем од по ме ну тих иде о ло шких пра ва ца да 
се ра ди ло.    

У та квој по ли тич кој кли ми, по твр ду уз ра сле ко лек тив не све-
сти, пот пу но у ду ху ро ман ти зма, пред ста вља све сни на пор чи та вог 
на ро да у бор би за на ци о нал но осло бо ђе ње и ује ди ње ње. По сле ра-
то ва са Тур ском 1876-78. го ди не, и осло бо ђе њем де ла сво је на ци о-
нал не те ри то ри је, Ср би ји је ко нач но на Бер лин ском кон гре су 1878. 
го ди не при зна та пот пу на са мо стал ност. Због по ли тич ких при ли ка 
и пре пре ка Ве ли ких си ла, бор ба за пот пу но за о кру жи ва ње срп ског 
на ци у ма би ла је, до ве де на тек до по ла пу та, од го ђе на, али је бит но 
на по ме ну ти да је сво јом ро ман тич ном на ци о нал ном све шћу срп-
ски на ци о нал ни кор пус на по кон сна жно ин кли ни рао и ста ди ју му 
раз ви је не иде о ло ги је на ци о нал не са мо стал но сти и це ло ви то сти.    

По сле сти ца ња не за ви сно сти, мо же се ре ћи да Ср би ја и на еко-
ном ском пла ну гра би на пред, ка ин ду стри ја ли за ци ји. Иако је у том 
сми слу у огром ном за о стат ку за За пад ном Евро пом, ин ду стриј ски 
раз вој ко ји се у њој зби ва то ком по след ње две де це ни је  XIX ве ка 
за њу је из у зе тан успех, јер је до ско ро ин ду стриј ска про из вод ња 
у њој би ла пра ва рет кост. “Што се ти че рад не сна ге ко ја је не по-
сред но ра ди ла у фа бри ка ма, она се сре ди ном 90-их го ди на ра чу на 
на 6000 рад ни ка. Ме ђу тим, ако се ура чу на рад на сна га и оних при-
60) Исто, стр. 484.
61) Ћо ро вић, Вла ди мир, ИсторијасрпскогнародаIII, Бе о град: Арс Ли бри, 1997, стр. 233.
62) Исто, стр. 234.
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вред них гра на ко је су би ле у те сној ве зи са ин ду стри јом ... он да би 
се мо гло из ра чу на ти да је срп ска ин ду стри ја у то вре ме об у хва та ла 
око 50000 љу ди.”63) До ла зи до пр вих стра них ин ве сти ци ја, по себ но 
у ру дар ству ко је се под овим окол но сти ма на ро чи то раз ви ја. За-
хва љу ју ћи ли бе рал ни јој еко ном ској по ли ти ци и тр го ви на се у по-
след њим де це ни ја ма XX ве ка по себ но раз ви ја ла. Ра стао је про мет 
и по љо при вред них и ин ду стриј ско за нат ских про из во да, ка ко на 
уну тра шњем, та ко ђе исто и на спољ њем пла ну,  та ко да је тр го-
ви на по ста ла јед на од нај зна чај ни јих при вред них гра на у Ср би ји. 
“По раст оп ште при вред не де лат но сти, а по себ но по ве ћа ње роб ног 
про ме та, ути ца ли су по вољ но на раз вој нов ча ног тр жи шта.”64) У 
Ср би ји тих го ди на ни чу мно го број не бан ке, кре дит ни за во ди, ште-
ди о ни це, а 1883. го ди не осно ва на је и На род на Бан ка. Од 1884., 
кроз Ср би ју се гра ди мре жа ма ги страл них пру га. С дру ге стра не, 
овај пе ри од ни за се ло, ко је је још увек чи нио 95% ста нов ни штва 
це ле Ср би је, ни је био ису ви ше лош, јер ино ко сни се љак усит ње-
ног по се да, иако ни је успе вао да оса вре ме ни свој рад, успе ва да 
екс тен зив но по ве ћа по љо при вред ну про из вод њу, те је Ср би ји тих 
го ди на чак и пре о ста ја ло да део про из во да и из ве зе.

Кру на на пред ка је и пот пу но ли бе рал ни Устав из 1888. ко ји је 
на ро ду дао ши ро ке сло бо де, а На род ној Скуп шти ни пун ауто ри-
тет. Она је, из ра жа ва ју ћи пу ну на род ну во љу, по ста ла с вла да рем 
рав но прав ни по ли тич ки чи ни лац и има ла је за ко но дав ну сна гу да 
у срп ски по ли тич ки и дру штве ни жи вот уве де пун си стем од го-
вор но сти, ка ко упра вља ча ко ји вла да ју у име на ро да, та ко и на ро-
да ко ји би ра упра вља че да га ре пре зен ту је. По ми шље њу Дра гић 
Алек са, ко ји је сво је ми шље ње о овом уста ву из нео у књи зи: “Раз-
вој пар ла мен та ри зма у Ср би ји у  XIX ве ку”, “ Устав из 1888. био је 
је дан од нај ли бе рал ни јих уста ва у то вре ме у Евро пи. У су шти ни 
он је: 1) ја сно ус по ста вио пар ла мен тар ни си стем; 2) сна жно шти-
тио гра ђан ска пра ва и при знао од ре ђе ну по ли тич ку власт ор га ни-
ма ме сне упра ве. По не ким пи та њи ма ње го ви твор ци су би ли под 
ути ца јем бел гиј ског уста ва…Што се ти че гра ђан ских пра ва Устав 
је био са свим ја сан, на ро чи то по пи та њу сло бо де штам пе. За бра-
њи вао је цен зу ру или би ло ко ји дру ги на чин од ре ђи ва ња шта се 
сме штам па ти, а шта не. Та ко ђе, за бра њи вао је ад ми ни стра тив не 
опо ме не, и уоп ште сле дио је бел гиј ски при мер од го вор но сти за 
63) По пов, Че до мир, “При вре да, дру штво и по ли ти ка” у: ИсторијасрпскогнародаVI1, 

Бе о град: Срп ска књи жев на за дру га, 1983, стр. 11.
64) Исто, стр. 17.
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оно шта се штам па. По ред то га, Устав је га ран то вао не за ви сност 
суд ства и за бра нио је осни ва ње пре ких су до ва.”65) По пр ви пут, “из-
бор ни си стем уде шен је та ко ка ко ће се што бо ље спре чи ти ме-
ша ње по ли ци је: на ме сто по сред них из бо ра у окру зи ма до шли су 
не по сред ни; на ме сто јав ног гла са ња, тај но”66). Што је нај ва жни је, 
иза бра на Скуп шти на је по пр ви пут би ла на род на (се љач ка) у до-
слов ном сми слу ре чи.

Као про тив те жа ли бе ра ли зму уста ва, у пр ви мах, ауто ри тар-
ност и скло ност ка са мо во љи Обре но ви ћа би ла је ја ча, па је Устав 
су спен до ван већ 1893. го ди не. У ам би јен ту др жав ног уда ра и са мо-
вољ не лич не вла сти Алек сан дра Обре но ви ћа, до кра ја ве ка Ср би ју 
су по тре са ле сна жне уну тра шње по ли тич ке кри зе ко је су по га ђа ле 
и све дру ге обла сти дру штве ног жи во та. Тре ба ло је 10 го ди на да 
кул ми на ци ја кри зе до сег не отво ре но, кон крет но ан ти ди на стич ко 
де ло ва ње. Све оп ште не за до вољ ство кул ми ни ра ло је мај ским пре-
вра том 1903. го ди не. Ко на чен је зба чен ауто крат ски вла дар, пре сто 
је за у зе ла ста ра/но ва ди на сти ја Ка ра ђор ђе ви ћа, а пр ви знак но во у-
спо ста вља ју ћег ли бе рал но-де мок тат ског по рет ка би ло је по нов но 
сту па ње на сна гу Уста ва из 1888. го ди не.       

SasaJovancevic
MODERNIZATIONOFSERBIANSOCIETY

IN19THCENTURY
Thiswork,consideringthecomplexityofthebroaderso
cial and historical periods of development, provides a
conciseanalysisof themodernizationofSerbiansociety
inthecontextofpoliticaldynamismofsomenineteencen
turieslongprocessofpoliticalchanges.
Itistherefore,aboutgradualtransformationofthedomi
nantpatriarchalandtraditionalSerbiaintosocietythat
graduallyturnsitsdevelopmenttonewfoundations,con
structionsofmodernvaluesandinstitutionsthatalready
existinWesternEurope.
InthepoliticalsenseSerbia,consideringofthatfromwhe
rewestartedatthebeginningof19thcentury,madeatthe
endofthatcenturyreallyimpressiveresultofmoderniza
tion.Constitutionof1888,and1903,establishedaformal
institutionalstructureaswellasinWesternEuropeatthe
sametime,sothatinSerbiaofficiallyconfirmed:thefull

65) Дра гић, Алекс, РазвојпарламентаризмауСрбијиуXIXвеку, Гор њи Ми ла но вац: Де чи-
је но ви не, 1989, стр. 97.

66) Јо ва но вић, Сло бо дан, “По ли тич ке и прав не рас пра ве” у:  Сабранадела:томII, Бе о-
град: БИГЗ, 1990, стр. 36.
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authorityoftheNationalAssemblywithlegislativepower,
judicialindependence,politicalauthorityofthelocalgo
vernmentbodies,civil rights,press freedom,directelec
tion,secretvoting…aswiththeestablishmentofmodern
politicalpartiescreatesassumptionsforfurtherstrengthe
ningofdemocraticinstitutions.
However,itisevidentthatmodernizationinSerbiaatthe
endof19thcenturyhasmoreformalthansubstantialand
essentialmeaning.Namely,inordertotrulyimplementa
modernstatestructureitisrequiredandwidelyaccepted
democraticpoliticalcultureofcivicprovenanceisneeded
tobecomeanucleusofmodernsociety–thatbasicallywill
probablynotbeachievedforalongtime.
Insocietywithdominantlyprevailingruralpopulationthe
modernizationhasstaidsubstantiallyproblematicprocess
duetothefactthattraditionalvalueshadcontinuedexclu
sivedirectingoflife.
Keywords:societycharacter,socialstructure,collective
consciousness,politicalculture,socialdevelopment, tra
dition,authoritarianism,modernization, liberalism, con
servatism.
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