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Са же так

Да би се раз у мео по јам кул тур ног обра сца по треб но је 
кул ту ру раз у ме ти као по јам ши ри од уоби ча је ног. Ако се под 
кул ту ром јед ног на ро да об у хва те све гра не ње го вог ду хов ног 
жи во та – на у ка, ве ра и мо рал, књи жев ност и умет ност, по
ли ти ка и пра во, вој ска и при вре да, оби ча ји и за ба ве, мо гу ће 
је про це ни ти ка кав је ње гов ку лу тур ни обра зац. То ком XIX 
ве ка тра ди ци о нал ни срп ски кул тур ни обра зац се по сте пе но 
од ба цу је и уме сто ње га се усва ја ју но ви европ ски на ци о нал
ни, по ли тич ки и мо рал ни обра сци. По не кад се као обра зац 
усва ја ју и стра на гле ди шта о срп ском на ро ду и ње го вој кул
ту ри. Срп ска ин те ли ген ци ја XIX ве ка ни је, ме ђу тим, усво ји
ла ни је дан стра ни кул тур ни обра зац, ни ти је из гра ди ла соп
стве ни. Сло бо дан Јо ва но вић на гла ша ва да је нео бич но што 
ин ди ви ду а ли стич ки на род као што су Ср би ни је по све ћи вао 
ви ше па жње раз ви ја њу кул тур ног обра сца ко ји је по треб ни
ји по је дин цу, не го за јед ни ци.
Кључ не ре чи: кул тур ни обра зац, на ци о нал ни ка рак тер, Сло

бо дан Јо ва но вић, вред ност
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Сло бо дан Јо ва но вић је текст „Је дан при лог за про у-
ча ва ње на ци о нал ног ка рак те ра“ на пи сао пе де се тих го ди на 
про шлог ве ка и оста вио га, као и ме мо ар ске за пи се, да бу де 
об ја вљен по сле ње го ве смр ти.1 Због вре ме на ка да је на пи сан 
и због са др жа ја, че сто се на зи ва и те ста мен тар ном по ру ком 
Сло бо да на Јо ва но ви ћа. Овај текст, у ко јем се раз ма тра по јам 
кул тур ног обра сца и на ци о нал ног ка рак те ра, до да нас ни-
је из гу био на ак ту ел но сти, а већ са мо по ми ња ње кул тур ног 
обра сца асо ци ра на Сло бо да на Јо ва но ви ћа. 

Да ли је кул тур ни обра зац ве зан за по је дин ца или за 
цео на род, као и пи та ње да ли се под кул тур ним обра сцем 
под ра зу ме ва па ра диг ма ко ја већ по сто ји или узор на па ра диг-
ма по ста вље на као за да так ко ји тре ба оства ри ти (или мо же 
би ти реч и о јед ном и о дру гом), пи та ња су ко ја се на ме ћу 
при ли ком ту ма че ња Јо ва но ви ће вог тек ста. Не ка да се „Је дан 
при лог“ раз у ме ва као по пис еле ме на та кул тур ног обра сца, 
а не ка да се за кљу чу је да упра во сам Јо ва но вић пред ста вља 
кул тур ни обра зац за ко ји је сам ре као да ни је би ло ни по ку-
ша ја да се код нас ус по ста ви. Че сто се, ме ђу тим, „Је дан при-
лог“ не ту ма чи, већ слу жи као пред ло жак, од но сно по вод за 
из но ше ње вла сти тог ста но ви шта. 

Без об зи ра на раз ли ке у ин тер пре та ци ји, оп шта прет-
по став ка, за ко ју се мо же ре ћи да је де ли ве ћи на ту ма ча, у 
про све ти тељ ском je ду ху. Сти че се ути сак да је „Је дан при-
лог“ са мо јед на од мно го пу та ис при ча них, про све ти тељ ски 
на дах ну тих при ча о еман ци па ци ји и тран сфор ма ци ји (на-
прет ку) јед не при ми тив не и не про све ће не (тј. па три јар хал не, 
тра ди ци о нал не, ре ли ги о зне) за јед ни це у про све ће но мо дер но 
европ ско гра ђан ство (на ко је мо же али и не мо ра да се на до-
ве же и при ча о бур жо а ској и/или про ле тер ској ре во лу ци ји). 
Иако се не ка да ви ше на гла ша ва на ци о нал на, а не ка да со ци-
јал на еман ци па ци ја (ре во лу ци ја), под ра зу ме ва ју се исте те-
о риј ске, од но сно ме то до ло шке осно ве. Ове прет по став ке се 
мо жда и не све сно уно се у чи та ње тек ста јер су ду бо ко увре-
же не, по што су пред ста вља ле обра зац вас пи та ва ња у ду гом 
вре мен ском пе ри о ду, а по ло же не су и у са ме осно ве на ших 
на у ка, у вре ме ка да је из вр ше но њи хо во пре у те ме ље ње на 

1 Сло бо дан Јо ва но вић, „Је дан при лог за про у ча ва ње срп ског на ци о нал ног ка-
рак те ра“ [1957, 1963/1964] у: Са бра на де ла (да ље СД), 12, ур. Р. Са мар џић, Ж. 
Стој ко вић, БИГЗ, Ју го сла ви ја пу блик, СКЗ, Бе о град 1990–1991, стр. 543–582.
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марк си стич ким осно ва ма (у ко је су ин кор по ри ра не и про све-
ти тељ ске иде је).2 Про шла је власт ди ја лек тич ког ма те ри ја ли-
зма, а по том и нај ши ре схва ће ног марк си зма, али су у вре ме 
ове вла сти уте ме ље на ме то до ло ги ја и ма нир ту ма че ња за др-
жа ли ва же ње. Про све ти тељ ска на че ла су оста ла вла да ју ће 
пред ра су де, као и у вре ме ка да је Јо ва но вић, про ми шља ју ћи 
са ме осно ве ми шље ња у Евро пи и код нас, на пи сао сво је пр-
ве кри тич ке ана ли зе ових пред ра су да. Не тре ба, на рав но, ис-
пу сти ти из ви да ни рас про стра ње ну на ви ку упрошћавaња и 
за не ма ри ва ња ни јан си као не ва жних де та ља, што у крај њем 
ис хо ду не рет ко во ди у пот пу ну из ме ну сми сла тек ста ко ји се 
ту ма чи.  

Ни шта не мо же би ти у ве ћем не скла ду са сло вом и ду-
хом де ла Сло бо да на Јо ва но ви ћа, од ту ма че ња ње го вог тек ста 
у марк си си тич ком и/или про све ти тељ ском ду ху. Ми сли о цу 
ко ји те мељ но про ми шља са ме осно ве сво је епо хе, ре флек ту-
је те ме ље мо дер ног до ба и де кон стру и ше пред ра су де епо хе, 
по гре шним ту ма че њем при пи су ју се ба нал на оп шта ме ста 
про све ти тељ ских пред ра су да, ко је Јо ва но вић упра во кри ти-
ку је. Јо ва но вић је оста вио пр ву и нај ве ро ват ни је нај те мељ ни-
ју кри тич ку ана ли зу марк си зма и марк си стич ке фи ло зо фи је 
код нас, као и кри ти ку вла да ју ћих про све ти тељ ских пред ра-
су да у јав ном мње њу, фи ло зо фи ји и на у ци, од ра ног ра да у 
ко јем кри ти ку је Ру со ов дру штве ни уго вор, до по зне књи ге о 
то та ли та ри зму, у ко јој упу ћу је на уну тра шњу ве зу про све ти-
тељ ске ми сли (и иде ја пр ва ка Фран цу ске ре во лу ци је) и то та-
ли та ри зма (то та ли тар не де мо кра ти је).3

Да би се раз у ме ло Јо ва но ви ће во ста но ви ште из не се но 
у „Јед ном при ло гу“, ње гов зна чај и ак ту ел ност, тре ба ту ма-
чи ти ње гов текст „ред по ред“, узе ти у об зир кон текст, дру ге 
тек сто ве у ко ји ма раз ма тра не ка од ових пи та ња и це ли ну 

2 Ви де ти: Ка ји ца Ми ла нов, „Спор око ту ма че ња срп ске исто ри је“, Исто ри ја 
срп ске фи ло зо фи је 2, Евро-Ђун ти, Бе о град, 2012 (да ље: Исто ри ја), стр. 313–
345; „На у ка и фи ло зо фи ја“, Ти тов шти на у Ју го сла ви ји (са пред го во ром Сло-
бо да на Јо ва но ви ћа), Перт 1952, стр. 66–67.

3 Ви де ти: Сло бо дан Јо ва но вић, „О дру штве ном уго во ру“ [1895] СД 12,  стр. 
175–208; „О то та ли та ри зму“ [1952] СД 12, стр. 167–172; Да ни ло Ба ста, „Сло-
бо дан Јо ва но вић као ана ли ти чар то та ли та ри зма“, Пет ли ко ва Сло бо да на Јо
ва но ви ћа, ЈП Слу жбе ни лист СЦГ, Бе о град 2003, стр. 69–90; Бо рис Ми ло са-
вље вић, „Кри ти ка Ру со о вог уче ња у де лу Сло бо да на Јо ва но ви ћа“, Исто ри ја, 
стр. 139–185.
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ње го вог уче ња, од но сно по шту ју ћи сва по треб на хер ме не у-
тич ка пра ви ла ту ма че ња тек ста.

Ре не сан сни и ху ма ни стич ки  
кул тур ни обра зац

Раз ма тра ју ћи нај оп шти је европ ске кул тур не обра сце, 
Сло бо дан Јо ва но вић ука зу је на ре не сан сни кул тур ни обра-
зац у Ита ли ји, ху ма ни стич ки кул тур ни обра зац XVI II ве ка и 
ен гле ски кул тур ни обра зац. Ху ма ни стич ки кул тур ни обра-
зац је био фор ми ран на осно ву узо ра из ан тич ке фи ло зо фи је. 
Ху ма ни сти ни су бри ну ли о уса вр ша ва њу уста но ва, већ по је-
дин ца, ко је по чи ње са мо по сма тра њем и са мо са вла ђи ва њем. 
Сле де ћи ста ре грч ке из ре ке – по знај се бе са мог и све са ме
ром,4 ху ма ни сти су сма тра ли да у тра же њу ме ри ла вред но сти 
тре ба све ства ри узи ма ти као де ло ве јед не це ли не и ускла-
ђи ва њем од ба ци ва ти јед но стра но сти и пре те ра но сти. Чо век 
обра зо ван пре ма ху ма ни стич ком обра сцу „не бе жи од успе ха 
у жи во ту, али па зи да му успех не по ста не нео до љи ва страст“ 
и свој ду хов ни раз вој сма тра глав ним ци љем: „Ху ма ни сти су 
на у чи ли од ан тич ких фи ло зо фа, да не тре ба жи ве ти на су ми-
це, да има јед на ве шти на жи вље ња ко ју ва ља на у чи ти, и да 
са мо та ве шти на уно си ре да и је дин ства у наш жи вот“.5 Ху ма-

4 По зна те грч ке из ре ке (γνῶθι σεαυτόν; μηδὲν ἄγαν, μέτρον ἄριστον), Pa us. 10.24: 
1;D. La ert. 1.6:91.

5 Сло бо дан Јо ва но вић, „Је дан при лог за про у ча ва ње срп ског на ци о нал ног ка-
рак те ра“, стр. 567. О овој Јо ва но ви ће вој сту ди ји ви де ти: Да ни ло Ба ста, „Сло-
бо дан Јо ва но вић као ту мач срп ског на ци о нал ног ка рак те ра“, Пет ли ко ва Сло
бо да на Јо ва но ви ћа, стр. 92; Ду шан Ба та ко вић, „Сло бо дан Јо ва но вић и исто ри-
ја мен та ли те та“, Де ло Сло бо да на Јо ва но ви ћа у свом вре ме ну и да нас, Прав ни 
фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду, Бе о град 1991, стр. 333–340; „О ди нар ској 
не при ла го ђе но сти“, Књи жев не но ви не 956, 49 (15. 7. 1997), 2;  Но ви ца Ми лић, 
„Је дан при лог чи та њу јед ног при ло га (Сло бо дан Јо ва но вић и ње гов кул тур ни 
обра зац)“, Књи жев на реч, 393/394, 21 (1992), 50–51; Сло бо дан Ман дић, „Кул-
тур ни обра зац и древ на ба шти на. Бли скост пој мо ва Сло бо да на Јо ва но ви ћа и 
Бе ле Хам ва ша“, Књи жев на реч, 429/22  (25. 12. 1993), 13; Бо јан Јо ва но вић, 
„Срп ски мен та ли тет и кул тур ни обра зац“, Књи жев не но ви не, 53 (2001), стр. 
24, „Кул тур ни обра зац као суд би на“, Књи жев ни лист, Бе о град, 5 (2006), 4–5, 
„Од обра сца кул ту ре до кул тур ног обра сца“ у: Пр кос и инат, ет ноп си хо ло шке 
сту ди је, ЗУНС, Бе о град 2008, стр. 107–115; Ми лош Пе тро вић, „За кул тур-
ни обра зац Сло бо да на Јо ва но ви ћа“, Баг да ла 43 (2001), стр. 52–60 [Књижевне 
но ви не, 58 (2006), 2–3]; Гој ко Те шић, „За вет ни Јо ва но ви ћев сан“, Књи жев ни 
лист, Бе о град, 5 (2006), 5. Јо ви ца Тр ку ља, „До бре и ло ше стра не срп ског ка-
рак те ра“, Књи жев ни лист, 5 (2006), 5.
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ни стич ки обра зац вла дао је ду го на За па ду и ње го ви по себ ни 
из ра зи су ен гле ски го спо дин (gen tle man), не мач ки кул тур ни 
чо век (Kulturträger), фран цу ски ча стан чо век (honnête hom
me).6 Тај обра зац по сте пе но је по ти ски ван. Ста ри ху ма ни зам 
је те жио да на што ви ши сте пен обра зо ва ња уз диг не ма кар и 
ма њи број љу ди, а са вре ме на де мо кра ти ја те жи про све ћи ва-
њу што ве ћег бро ја љу ди, ма кар се због то га сте пен обра зо ва-
ња сни жа вао. Пре ма ста ром обра сцу ва жно је би ло „ка кав је, 
а не шта је по сти гао и ко ли ко ус пео“.7 

Да би се раз у ме ло зна че ње Јо ва но ви ће вог пој ма кул тур
ни обра зац, тре ба има ти у ви ду да кул ту ру де фи ни ше као по-
јам ши ри од на у ке, умет но сти и по ли ти ке: „Ка да је реч о кул-
ту ри јед ног на ро да мо ра ју се узе ти у об зир све гра не ње го вог 
ду хов ног жи во та: не са мо ње го ва на у ка, не го исто та ко ње го-
ва ве ра и мо рал, ње го ва књи жев ност и умет ност, ње го ва по-
ли ти ка и пра во, ње го ва вој ска и при вре да, ње го ви оби ча ји и 
за ба ве... Тек на осно ву све га то га мо же се ре ћи ка кав кул тур-
ни обра зац тај на род има, и ко ли ко је тај обра зац про ду бљен 
и пре фи њен“.8 С пра вом се мо же ре ћи да је Јо ва но ви ће ва ме-
то до ло ги ја фе но ме но ло шка.9 Раз ма тра и исто ри ју мен та ли те-
та, при том увек во де ћи ра чу на о це ли ни кул тур не исто ри је 
у ши ро ком зна че њу пој ма кул ту ре ка ко га је од ре дио. Ка да 
го во ри о кул тур ној исто ри ји, под ра зу ме ва се да је по ли тич ка 
исто ри ја њен нај ши ри оквир, од но сно да се без це ли не не мо-
же раз ма тра ти део, тј. од ре ђе ни сег мент исто ри је.10

6 О гле ди шту Деј ви да Хју ма, од но сно фран цу ском и ен гле ском мо де лу, као и 
мо де лу џентлме на у Ру со о вој Но вој Ело и зи (Let tres de de ux amans ha bi tans 
d’une pe ti te vil le au pied des Al pes [Ju lie ou la No u vel le Héloïse] Marc-Mic hel 
Rey, Am ster dam, 1761) вид. Rémy G. Sa is se lin, „De l’honnête hom me au dan-
dy – ou d’une esthéti que de l’imi ta tion à une esthéti que de l’ex pres si on“,  L’ hon
nête hom me et le dandy,  éd. par Alain Mon tan don (Ėtu des littéra i res françaises), 
Gun ter Na rr Ver lag, Тübin gen 1993, 13–14.

7 Јо ва но вић, „Је дан при лог“, стр. 567.
8 Исто, стр. 566.
9 Упо ре ди: Да ни ло Ба ста, „Сло бо дан Јо ва но вић као ту мач срп ског на ци о нал ног 

ка рак те ра“, стр. 92.
10 По ре ђе ње Јо ва но ви ће ва ис тра жи ва ња са „исто ри јом мен та ли те та и пси хо ло-

ги јом дру штва“ код фран цу ских ме ђу рат них и по рат них исто ри ча ра шко ле 
Ана ла (Marc Bloch, Lu cien Feb vre) вид. у Д. Ба та ко вић, „Сло бо дан Јо ва но-
вић и исто ри ја мен та ли те та“, стр. 333–340. Не одва ја ју ћи це ли ну по ли тич-
ке исто ри је и по ли тич ке кул ту ре од оп ште (кул тур не) исто ри је, Јо ва но ви ће ве 
ана ли зе пра те Те но ве (Hip polyte Adolp he Ta i ne) исто риј ске сту ди је, пре све га 
ви ше том но По ре кло са вре ме не Фран цу ске  (Les ori gi nes de la Fran ce con tem
po ra i ne (L’an cien régi me, La Révo lu tion, Le Régi me mo der ne), Hac het te, Pa ris 
1875–1893), а прет хо де Фи ре о вим (François Fu ret) те мељ ним ана ли за ма.
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Јо ва но вић го во ри о кул тур ном и по ли тич ком обра-
сцу по је дин ца и на ци је.11 На осно ву ана ли зе ху ма ни стич ких 
обра за ца, мо же се за кљу чи ти да Јо ва но вић под ра зу ме ва да 
за од ре ђе ни кул тур ни обра зац по сто ји кул тур но је згро љу ди 
ко ји су га из гра ди ли и усво ји ли и пре ко ко јих обра зац оства-
ру је ути цај на на род, а у слу ча ју ве ли ких свет ских др жа ва, и 
на дру ге на ро де. 

Јо ва но вић ис ти че да срп ска ин те ли ген ци ја ни је пре-
са ди ла ни је дан стра ни кул тур ни обра зац, ни ти је са ста ви-
ла не ки ори ги нал ни обра зац на осно ву кул тур не тра ди ци је 
срп ског на ро да. У вре ме Ује ди ње не омла ди не срп ске го во-
ри ло се о на ци о нал ном обра сцу до брог Ср би на, а у кру гу 
Све то за ра Мар ко ви ћа о мо рал ним осо би на ма со ци ја ли сте, 
тј. по ли тич ком обра сцу. Кул тур ни обра зац ни је осми слио ни 
До си теј, иако је код ње га би ло мо ра ли зма ко ји ни је био ра-
ци о на ли стич ки, већ пре у ду ху Ру со о ве сен ти мен тал но сти. 
За кљу чу је да по сле До си те ја Об ра до ви ћа и Све то за ра Мар-
ко ви ћа ни је би ло зна чај ни јих мо ра ли ста, иако су мо ра ли сти 
до не кле би ли и Бог дан По по вић, Бо жи дар Кне же вић и Урош 
Пе тро вић.12 Ње гош је дао на ци о нал ни, а не кул тур ни или мо-
рал ни обра зац.13 

Јо ва но вић на гла ша ва да је нео бич но што ин ди ви ду а ли-
стич ки на род као што су Ср би ни је по све ћи вао ви ше па жње 
раз ви ја њу кул тур ног обра сца ко ји је по треб ни ји по је дин цу, 
не го за јед ни ци. По ста вља пи та ње да ли узрок тре ба тра жи-

11 Раз ма тра ње европ ске и азиј ске кул ту ре и по ле ми ке Мак са Ше ле ра (Max Sche-
ler) и Мак са Адле ра (Max Adler) на кон гре су не мач ких со ци о ло га ви де ти у: 
Јо ва но вић, „Европ ска и азиј ска кул ту ра“ [1926] СД 11, стр. 267– 269.

12 Јо ва но вић Сло бо дан, „Бог дан По по вић“ [1948, 1962] СД 11, 717–754; „Урош 
Пе тро вић“ [1926] СД 11, 711–716. Јо ва но ви ће ву оце ну Пе тро ви ћа де ли Да ни-
ло Ба ста, „Сло бо дан Јо ва но вић као ту мач срп ског на ци о нал ног ка рак те ра“, 
111, фн. 68.

13 Јо ва но вић Сло бо дан, „Ње гош“ [1925] СД 11, стр. 789. Јо ва но вић, „Је дан при-
лог“, стр. 571, о ко му ни стич ком обра сцу го во ри као о по ли тич ком, а не кул-
тур ном обра сцу. О ра зли ци из ме ђу пој мо ва кул тур ни обра зац и обра зац кул
ту ре, као и кри ти ци ста но ви шта Сло бо да на Јо ва но ви ћа да код нас ни је би ло 
озбиљ ни јег по ку ша ја да се из гра ди кул тур ни обра зац, ко ја се мо же ту ма чи-
ти као да је, у ства ри, сам Сло бо дан Јо ва но вић био је дан од нај бо љих узо ра 
оства ре ног срп ског кул тур ног обра сца, ви де ти: Бо јан Јо ва но вић, „Од обра сца 
кул ту ре до кул тур ног обра сца“ у Бо јан Јо ва но вић, Пр кос и инат, ет ноп си хо
ло шке сту ди је, ЗУНС, Бе о град 2008, стр. 107–115. Ово пи та ње екс пли цит но 
по ста вља Но ви ца Ми лић, „Је дан при лог чи та њу“: „а шта ако је сам Јо ва но вић 
[…] упра во онај ка рак тер ко ји би се мо гао узе ти за та кав об ра зац?“
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ти у то ме што су на ци о нал на пи та ња би ла ва жни ја, „или за-
не ма ри ва ње кул тур ног обра сца ва ља об ја шња ва ти ти ме што 
је, пр во, услед про све ти тељ ског ра ци о на ли зма, па он да услед 
ве ли ког угле да по зи тив них на у ка, ути цај ре ли ги је осла био, 
па с њи ме осла би ло и не го ва ње на шег уну тра шњег жи во та“.14

Про ме не кул тур ног обра сца  
и на ци о нал ни ка рак тер

Пр ви срп ски уста нак је во ђен у ду ху тра ди ци о нал них 
иде а ла – осло бо ђе ња од ту ђин ске вла сти, об но ве др жа ве по 
узо ру на сред њо ве ков ну др жа ву, и чвр стог уте ме ље ња у цр-
кви ко ја је би ла је ди на срп ска ин сти ту ци ја са ве ков ним кон-
ти ну и те том. Бо га то срп ско сред њо ве ков но те о ло шко, фи ло-
зоф ско, умет нич ко, књи жев но и је зич ко на сле ђе пре жи ве ло 
је ве ко ве тур ске вла да ви не, све до XIX ве ка.15 У вре ме об-
но ве срп ске др жа ве, по чет ком XIX ве ка, пре о вла ђу је ста ри, 
тра ди ци о нал ни кул тур ни обра зац. Мо дер на срп ска др жа ва 
ни је за ми шље на као „но ва др жа ва“, већ као об но вље на, „вас-
кр сла“ сред њо ве ков на др жа ва.16 Због то га сту ди ја Сто ја на 
Но ва ко ви ћа о Пр вом срп ском устан ку с пра вом има на слов 
Вас крс др жа ве срп ске.17 Да кле, на са мом по чет ку XIX ве ка, 
срп ски кул тур ни обра зац је у сво јој су шти ни био за сно ван на 
ста рој ви зан тиј ској, од но сно не ма њић кој па ра диг ми. Жи вот 
на ро да кре тао се око цр кве и основ них др жа во твор них иде-
ја об но ве срп ске ца ре ви не и ко сов ског пре да ња. То су ја сне, 
јед но став не и до бро по зна те иде је цр кве и на род ног пе сни-

14 Јо ва но вић Сло бо дан, „Је дан при лог“, стр. 571.
15 Ви де ти: Дра ган Је ре мић, О фи ло зо фи ји код Ср ба, Пла то, Бе о град 1997, стр, 9; 

Јо ва но вић, „Је дан при лог“, стр. 567, и 581; Вла ди мир Сто јан че вић, „Срп ско 
дру штво пред уста нак“ и „Иде је пр вог срп ског устан ка“ у Исто ри ја срп ског 
на ро да (да ље ИСН) V-1, СКЗ, Бе о град 1981–1983, стр. 17–24, стр. 87–90; Ди-
ми три је Бог да но вић, Исто ри ја ста ре срп ске књи жев но сти, Срп ска књи жев-
на за дру га, Бе о град 1991, стр. 51; Па вле Ивић, „О је зи ку код Ср ба  у раз до бљу 
од 1804. до 1878. го ди не“ у ИСН V-2, стр. 311–312. Јо ван Ми ли ће вић, „Иде ја 
о об но ви срп ске др жа ве“ у ИСН V-1, стр. 170–171.

16 О до го во ри ма Пе тра I Пе тро ви ћа Ње го ша са ру ским пред став ни ци ма о обра-
зо ва њу сла ве но серб ског цар ства и раз ма тра ња об но ве срп ског цар ства у раз-
го во ри ма из ме ђу иза сла ни ка из Бе о гра да и глав но ко ман ду ју ћег ру ске Мол дав-
ске ар ми је, кне за Про зо ров ског (1809), вид. у: Ра дош Љу шић, Вожд Ка ра ђор
ђе, ЗУНС, Бе о град 2005, стр. 181, стр. 242–244.

17 Сто јан Но ва ко вић, Вас крс др жа ве срп ске, Иза бра на де ла 5, ЗУНС, Бе о град 
2000.
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штва.18 Ср би су то ком ви ше ве ко ва има ли стал ну те жњу ка 
истом ци љу: „Осло бо ђе њу и ује ди ње њу свих Ср ба у Ср би ји, 
Цр ној Го ри, Бо сни и Хер це го ви ни, Вој во ди ни и Ма ке до ни ји. 
То је био ја сан и јед но ста ван циљ, ко ји је сва ком Ср би ну био 
нај ви ши по ли тич ки иде ал“.19

Сло бо дан Јо ва но вић на гла ша ва да је До си теј Об ра до вић 
имао пре су дан ути цај на се ку ла ри за ци ју срп ског дру штва и 
по ти ски ва ње цр кве но сти и ви зан тиј ског на сле ђа, као и кул-
тур но и по ли тич ко одва ја ње од Ру си је. Као про све ти тељ Об-
ра до вић је, из јед на чив ши ве ру и су је вер је, за го ва рао осло ба-
ђа ње ра зу ма од свих пра зно ве ри ца и пред ра су да, до след но 
спро во де ћи про све ти тељ ско „чи шће ње“ ра зу ма од ве ре: „По 
До си те ју наш на род био је ду хов но за о стао. Тој за о ста ло сти 
мо гао се учи ни ти крај са мо пу тем про све те − што ће ре ћи, 
пу тем шко ле ко ја би ши ри ла зна ња сте че на ра зу мом“.20 Јо ва-
но вић ис ти че да се на За па ду цр ква по сте пе но по вла чи ла из 
по је ди них обла сти ду хов ног и кул тур ног жи во та. По себ но 
упор но од у пи ра ла се у обла сти дру штве них на у ка и пи та њи-
ма мо ра ла: „У нас је До си теј и ту за дао ауто ри те ту Цр кве те-
шке удар це, тра же ћи и пи та њи ма мо ра ла чи сто ра ци о нал но 
ре ше ње. Ре ли ги ју је пре ма то ме мал те не сво дио на цр кве не 
об ре де. Мо рал ни жи вот, одво јен од ре ли ги је, из гу био је до-
ста од уну тра шње ду би не и иде а ли стич ког по ле та. Мо рал се 
спу стио су ви ше на зе мљу и до био из глед јед не да ле ко ви де 
це лис ход но сти“.21 

У сту ди ји о Бер ку (Ed mund Bur ke) Јо ва но вић ука зу је да 
је ка рак тер на ро да исто риј ски усло вљен и да сва ка ра ди кал-
на про ме на мо же да оста ви не са гле ди ве по сле ди це.22 Упра во 
се то до го ди ло са срп ским на ро дом. Јо ва но вић на гла ша ва да 

18 Јо ва но вић, „Је дан при лог“, стр. 548.
19 Ми ла нов Ка ји ца, Об ра чун, на че ла и раз ло зи, Мел бурн, 1969, стр. 44.
20 Јо ва но вић Сло бо дан, „Је дан при лог“, стр. 545.
21 Исто, стр. 546. Но ви ца Ми лић, „Је дан при лог чи та њу јед ног при ло га“, стр. 

50, сма тра да „из гле да као да ов де Јо ва но вић бра ни ре ли ги ју, јер је по треб на 
ети ци, али то не сто ји, уко ли ко има мо у ви ду стал ну ње го ву кри ти ку (она се 
вра ћа кроз све што је пи сао) `општ е жића` и то ма на сти ра и ка сар не“. Јо ва но-
вић, ме ђу тим, ниг де не кри ти ку је вој ску, ни ти ма на стир, већ упра во ега ли та-
ри стич ке про јек те ко ји су у име ап стракт них фи ло зоф ских (про све ти тељ ских 
и марк си стич ких) иде а ла сло бо де и јед на ко сти уки да ли ма на сти ре и вој ну хи-
је рар хи ју (у Фран цу ској и Ок то бар ској ре во лу ци ји), на ме ћу ћи це лом дру штву 
жи вот као у ка сар ни или ма на сти ру.

22 Јо ва но вић, Сло о дан, „Берк“, СД 10, стр. 211.
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се ути цај До си те је вог про све ти тељ ства и ра ци о на ли стич ке 
фи ло зо фи је осе ћао кроз цео XIX век. Иако про све ћи ва ње ни-
је схва тао као ши ре ње ра ци о на ли стич ке фи ло зо фи је, већ као 
ши ре ње на уч ног по зи ти ви зма, Све то зар Мар ко вић је ми слио 
на До си те је вом тра гу.23 Јо ва но вић ука зу је да се и Бог дан По-
по вић и Јо ван Скер лић, „са сво јим ја ко на гла ше ним за пад-
ња штвом“, мо гу сма тра ти на ста вља чи ма До си те је вог де ла.24 
За До си те ја је на ци о нал ни про блем, у ства ри, кул тур ни про-
блем. Јо ва но вић на гла ша ва да је До си теј ви ше не го ије дан 
дру ги пи сац до при нео то ме што се „у нас кроз цео XIX век 
да вао ве ли ки зна чај отва ра њу шко ла и штам па њу књи га, и у 
ве зи с ти ме ви со ко це ни ла ‘ин те ли ген ци ја’, као да би шко-
ло ва ни љу ди би ли не ки ви ши дру штве ни ред (...) Исто та ко 
мно го до при нео је и ла и ци зи ра њу на шег ду хов ног жи во та“.25

На ред ни ути цај на срп ску са мо свест XIX ве ка и ути цај 
на на род ни ка рак тер из вр ши ли су ре фор ма је зи ка и на ци о-
нал ни ро ман ти зам. За раз ли ку од До си те ја ко ји је био под 
ути ца јем ра ци о на ли зма XIX ве ка, Вук Ка ра џић је био под 
ути ца јем не мач ког ро ман ти зма, чи је је спе ци фич но схва та ње 
на ци је као ду хов не по ро ди це при хва тио. Пре ма Јо ва но ви ћу 
Вук је био тра ди ци о на ли ста, али осо бен, без ве зе са цр квом: 
„До кле је До си теј био за пад њак, Вук и по ред свог ду го ва ња 
не мач ком ро ман ти зму био је на ци о на лист. Али ка ко је још 
ви ше не го До си теј чи стио књи жев ни је зик од ру си за ма, он 
нас је, иако не на мер но, одва јао од Ру са, ко ји ма су на ши на-
ци о на ли сти на ги ња ли“.26  Вук Ка ра џић је ве ро вао да се срп-
ски на ци о нал ни ка рак тер на ла зи у на род ним умо тво ри на ма, 
по сло ви ца ма, на род ним пе сма ма, оби ча ји ма и ве ро ва њи ма. 
Јо ва но вић ука зу је на ве ли ки ути цај Ву ко ве дру ге књи ге на-
род них пе са ма, у ко јој је мла ђа ин те ли ген ци ја тра жи ла осно-
ве јед не чи сто срп ске ети ке. Од мно гих раз ли чи тих етич ких 
еле ме на та чи та о ци Ву ко ве збир ке са ста вља ли су јед ну оп-

23 Јо ва но вић, Сло бо дан, „Све то зар Мар ко вић“ [1903, 1920, 1932] СД 2, стр. 43–
148; „Јо ван Скер лић, Све то зар Мар ко вић, ње гов жи вот, рад и иде је. Бе о град, 
1910“, СД 2, стр. 149–166.

24 Јо ва но вић све до чи да Бог дан По по вић ни је као Скер лић „већ и са мо при су-
ство ва ње цр кве ним об ре ди ма сма трао за по вла ђи ва ње цр кви у бор би про тив 
на уч не ми сли и по ли тич ке сло бо де“. Вид. Јо ва но вић, „Бог дан По по вић“, стр. 
723.

25 Јо ва но вић, Сло о дан, „Је дан при лог“, стр. 545–546.
26 Исто, стр. 547.



Бо рис Ми ло са вље вић НА ЦИ О НАЛ НИ КА РАК ТЕР, ...

200

шту пред ста ву о Ср би ма као хе рој ском на ро ду код ко га је ју-
на штво би ло опле ме ње но прав до љу би во шћу. Јо ва но вић ука-
зу је на ра зно род не еле мен те ко ји су по ста ли јед на спе ци фич-
на це ли на на род не ети ке, са ста вље на од раз ли чи тих етич ких 
еле ме на та ко ји су но си ли обе леж ја раз ли чи тих исто риј ских 
пе ри о да и дру штве них сре ди на од ми сти ке средњoвековних 
мо на ха, фе у дал них пој мо ва о ви те шкој ча сти, о „стро гим 
пра ви ли ма игре при ју нач ким утак ми ца ма“ и о „ари сто крат-
ској чо веч но сти, по ко јој ја чи ду гу је за шти ту сла би јем“.27 Ко-
сов ски за вет је схва ћен као опо ме на да Ср би ни су из гу би ли 
цар ство јер су би ли над ја ча ни од ве ће си ле, већ због уну-
тра шње не сло ге: „Ко со во је би ло не са мо по раз, не го и грех, 
ко ји је тре ба ло по ка ја ти“.28 Јо ва но вић на гла ша ва и Ње го шев 
ути цај на срп ски на ци о нал ни ка рак тер. Ње гош је срп ску на-
род ну суд би ну осе ћао са свим лич но: „Ко со во га је му чи ло 
као јед ног Цр но гор ца крв ње го вог брат стве ни ка ко ју још ни је 
осве тио“.29 На род не пе сме, Ко со во и Ње го ше ва де ла да ли су 
пр ви и нај трај ни ји под стрек раз ми шља њи ма о срп ском на ци-
о нал ном ка рак те ру. 

Кра јем XVI II и по чет ком XIX ве ка срп ске ве зе са Ру-
си јом би ле су мно го ја че не го ка сни је, по сле Крим ског ра-
та, 1853–1856. Срем ски Кар лов ци, као се ди ште ми тро по ли је 
са бо го сло ви јом и гим на зи јом, ру ским про фе со ри ма и књи-
га ма штам па ним у Ки је ву и Мо скви, би ли су цен тар ру ског 
ути ца ја. Пр ви на црт срп ског уста ва у Ка ра ђор ђе вој Ср би ји 
пи сан је на под сти цај ру ског ми ни стра ино стра них по сло-
ва, а са ста вио га је про фе сор пра ва на хар ков ском уни вер-
зи те ту, Те о дор Фи ли по вић (Бо жа Гру јо вић), чи ји је брат био 
ви ше го ди шњи се кре тар срп ске вла де (Пра ви тељ ству ју шчег 
со вје та). Ве ли ки број Ср ба шко ло ва них у Ру си ји вра тио се 
у Ср би ју 1830. го ди не (од оних ко ји су из бе гли 1813). По ли-
тич ке при ли ке су, ме ђу тим, усме ри ле Ср би ју пре ма За па ду, 
ка да су у Крим ском ра ту, здру же не европ ске сна ге за јед но 
са Тур ском, по бе ди ле Ру си ју, на кон че га је она по ти сну та са 
Бал ка на. Иако сла би ути цај Ру си је, она, ка ко ука зу је Јо ва но-
вић, оста је глав ни осло нац спољ не по ли ти ке Ср би је до Пр вог 

27 Исто, стр. 548. 
28 Исто.
29 Исто.
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свет ског ра та.30 Ис ти че да је Ру си ја увек би ла „глав ни фак тор 
у по ли тич ком раз вит ку Ср би је“ и ука зу је на Бу ку ре шки мир 
чи је је оства ре ње би ло глав ни циљ це ло куп не уну тра шње 
и спољ не по ли ти ке у вре ме кња за Ми ло ша, ру ску иде ју да 
власт кне за бу де огра ни че на не ком вр стом уста ва и ду бо ке 
ве зе во де ће, Ра ди кал не стран ке са Ру си јом. Јо ва но вић на гла-
ша ва да се „Ру си ја пр ва бо ри ла за Ср би ји ну са мо стал ност“, 
све до по след њег ра та ка да је „ви те шки ису ка ла свој мач да 
Ср бе за шти ти од Не ма ца“.31  

Срп ски на ци о нал ни обра зац ко ји је са др жао иде ју осло-
бо ђе ња и об но ве др жа ве ко ја је би ла оку пи ра на и по том го-
то во све ње не ин сти ту ци је уни ште не (што је био про цес ко ји 
је тра јао од кра ја XIV до по чет ка XVI ве ка), при су тан је све 
вре ме, да би по стао др жав ни циљ у вре ме Ка ра ђор ђе ве Ср-
би је. На ње га се на кнад но, сре ди ном XIX ве ка, на до ве зу ју 
во де ће за пад но е вроп ске иде је (ли бе рал на, де вет на е сто ве ков-
на на ци о нал на и сл). У сво јој осно ви, ме ђу тим, на ци о нал ни 
обра зац је јед но ста ван – осло бо ђе ње (од оку па ци је) и ује ди-
ње ње срп ског на ро да. То што оку па ци ја тра је не ко ли ко ве ко-
ва, а не са мо не ко ли ко го ди на, не ме ња са др жај пој ма оку па-
ци је, већ са мо зна чи да она тра је ду жи, а не кра ћи вре мен ски 
пе ри од. Ово са свим ја сно пре по зна је и су прот на стра на, о 
че му у ко мен та ри ма на тур ске из во ре о Ка ра ђор ђе вом устан-
ку ре чи то све до чи Ке му ра Сеј фу дин (1914), кад на гла ша ва да 
глав ни раз лог Пр вог срп ског устан ка ни је са мо ло ша упра ва 
и по ве ћа ва ње по ре за у бе о град ском па ша лу ку, већ то што су 
Ср би увек тра жи ли згод но вре ме да „по вра те оно што су из-
гу би ли на Ко со ву и да се кур та ли шу ис под тур ске упра ве“.32 
При ли ком ула ска у сред њо ве ков ну срп ску пре сто ни цу, Ско-

30 Јо ва но вић на гла ша ва да, без об зи ра на стра нач ку опре де ље ност, код нај ве ћих 
др жав ни ка − Га ра ша ни на, Ри сти ћа и Па ши ћа, а по ред њих и Сто ја на Но ва ко-
ви ћа, кон стан та спољ не по ли ти ке оста је осло нац на Ру си ју. Вид. Јо ва но вић, 
„Ни ко ла Па шић“, СД 11, стр. 186. По сле не стан ка Ру си је, Ср би ја и Ср би гу бе 
основ ни спољ но по ли тич ки осло нац, и то у вре ме Пр вог свет ског ра та, што 
оста вља те шке по сле ди це и ства ра са свим но ве усло ве. Вид. Ми ла нов, Об ра
чун, 59, 74, стр. 113.

31 „Дан ру ске кул ту ре (г. Сло бо дан Јо ва но вић о уло зи Ру си је)“, По ли ти ка (6. 6. 
1926), стр. 8.

32 „Ни је узи ма ње по ре за и да ћа, не го њи ма да се је да ва ло још па ра, они не би-
ше си ђе ли мир но“. Вид. Ке му ра Шејх Сеј фу дин, Пр ви срп ски уста нак под 
Ка ра ђор ђем по тур ским вре ли ма, Ислам ска ди о нич ка штам па ри ја у Са ра је ву, 
Са ра је во 1332/1914, стр. 12.
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пље (2/15. но вем бар), кра ља Пе тра је до че као и по здра вио 
до та да шњи тур ски гра до на чел ник, Ра шид-бег, сле де ћим ре-
чи ма: „Пет је ве ко ва ка ко су овај град Ото ма ни од вас оте ли 
ма чем. Али рат на сре ћа обр ну ла се ва ма, а про тив ото ман-
ског оруж ја. То што смо ма чем узе ли, ма чем и пре да је мо. 
Од ко га смо узе ли, то ме и да је мо“.33 

По ли тич ки и на ци о нал ни обра зац

Сре ди ном XIX ве ка, по го то во по сле по врат ка из ино-
стран ства пр вих др жав них пи то ма ца, ко ји су би ли оче ви ци, а 
по не кад и уче сни ци ре во лу ци о нар них до га ђа ја 1848. го ди не, 
све ви ше се ши ре ли бе рал не иде је, кри ти ка кон зер ва тив не 
др жав не упра ве, а са њом и на пу шта ње тра ди ци је. Ли бе ра ли 
из 1858. го ди не, ко ји су би ли пр ва срп ска по ли тич ка стран ка, 
па три о ти зам ни су одва ја ли од ли бе ра ли зма: „По Ма ци ни ју, 
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, је су не раз двој ни. Са мо 
онај на род ко ји ужи ва уну тра шњу сло бо ду, у ста њу је ра ди ти 
на осло бо ђе њу оних сво јих де ло ва ко ји се на ла зе под ту ђин-
ском вла шћу“.34 Осло бо ђе ње и ује ди ње ње це лог срп ског на-
ро да, без об зи ра на та да по сто је ће гра ни це из ме ђу др жа ва у 
ко ји ма он жи ви, би ла је иде ја во ди ља Ује ди ње не омла ди не 
срп ске, где су оку пи ли вој во ђан ски на ци о на ли сти, на че лу 
са Све то за ром Ми ле ти ћем, Ср би из Цр не Го ре (кнез Ни ко-
ла, вој во де Ма шо Вр би ца, Мар ко Ми ља нов По по вић и др) 
и ли бе ра ли из Ср би је, по себ но Вла ди мир Јо ва но вић, отац 
Сло бо да на Јо ва но ви ћа. Пре ма Ми ле ти ће вом и Јо ва но ви ће-
вом схва та њу Кне же ви на Ср би ја је има ла уло гу ко ју је имао 
Пи је монт у ита ли јан ском ује ди ње њу, због че га је про грам 
ње не спо ља шње по ли ти ке, пре ма Омла ди ни, тре ба ло да се 
све де на рат про тив Тур ске и осло бо ђе ње још нео сло бо ђе них 
де ло ва срп ског на ро да. Срп ска сло га и сло бо до ум не ре фор-
ме у уну тра шњој по ли ти ци сма тра ни су пред у сло вом за рат 
про тив Тур ске. Због то га су кри ти ко ва ли лич ну вла ду кне за 
Ми ха и ла, ко ја оне мо гу ћу је по ли тич ке сло бо де уну тар гра ни-

33 Дра го љуб Жи во ји но вић, Краљ Пе тар I Ка ра ђор ђе вић у отаџ би ни, ЗУНС, Бе-
о град 2003, стр. 498.

34 Јо ва но вић, „Је дан при лог“, стр. 549; „Уста во бра ни те љи и њи хо ва вла да 
(1838–1858)“, СД 3, 70, 207.
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ца Ср би је и ти ме спре ча ва и ве ли ко на ци о нал но осло бо ђе ње. 
Сло бо дан Јо ва но вић на гла ша ва да се у срп ско-тур ским ра то-
ви ма (1876–1878) по ка за ло да Омла ди на ни је гре ши ла ка да је 
твр ди ла да осло бо ди лач ки рат мо же да во ди са мо сло бо до ум-
на вла да“.35 Ли бе рал ни па три о ти зам се ни је мно го раз ли ко-
вао од тра ди ци о нал ног по основ ној иде ји, пре ма ко јој срп ски 
на род тре ба да те жи осло бо ђе њу и ује ди ње њу и да се бо ри за 
свој на ци о нал ни оп ста нак и за до бро бит у соп стве ној сло бод-
ној и са мо стал ној др жа ви.

Во де ћи кри ти чар Ује ди ње не омла ди не срп ске, Све то-
зар Мар ко вић, био је со ци ја ли ста по угле ду на ру ске со ци-
ја ли сте из ше зде се тих го ди на XIX ве ка. Омла дин ци су сма-
тра ли срп ски на род је дин стве ном це ли ном, док је Мар ко вић 
на ци ју раз ла гао на кла се, тј. уже дру штве не гру пе са су ко-
бље ним ин те ре си ма. По што се у то вре ме у Ср би ји ни је мо-
гло го во ри ти о бор би из ме ђу ка пи та ли ста и рад ни ка, он је 
пре на гла ша вао су коб из ме ђу чи нов ни ка и се ља ка. По ред со-
ци ја ли зма, за го ва рао је и на уч ни по зи ти ви зам и ма те ри ја ли-
стич ку фи ло зо фи ју, чи ја је гле ди шта сма трао пот пу но и де-
фи ни тив но на уч но до ка за ним и за то их на зи вао ре а ли змом.36 
Све то зар Мар ко вић је, по сле До си те ја, био и нај у ти цај ни ји 
мо ра ли ста. Дао је иде ал тзв. бо љег чо ве ка, ко ји, за раз ли ку 
од обич ног чо ве ка, ни је его и ста, већ ал тру и ста, али на свој 
на чин: „Мар ко вић је ве ро вао у по зи тив не на у ке она ко, као 
До си теј у про све ти тељ ску фи ло зо фи ју, и за то је на шао свој 
иде ал у јед ном чо ве ку ко ји не би имао ни че га се бич ног ни су-
бјек тив ног, али у исто вре ме не би имао ср ца ни ма ло. У на ше 
вре ме, ко му ни сти су по ка за ли ка ко тај иде ал из гле да, кад се 
оства ри“.37

На ци о нал ни тип као на ци о нал ни иде ал ( 
ди нар ски ин ди ви ду а ли зам)

Јо ва но вић ис ти че да је Мар ко вић иза звао не ку вр сту 
кри зе срп ског на ци о на ли зма. За ме рао је Омла ди ни да на ци-
о нал не про бле ме по сма тра ро ман ти чар ски, не оба зи ру ћи се 

35 Јо ва но вић, „Је дан при лог“, стр. 550.
36 Исто, стр. 551.
37 Исто, 569. Упо ре ди ти, Јо ва но вић, Сло бо дан, „Јо ван Скер лић, Све то зар Мар ко-

вић, ње гов жи вот, рад и иде је. Бе о град, 1910“, СД 2, стр. 159–161.
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на чи ње ни це. По нов но бу ђе ње ве ћег ин те ре со ва ња за на ци-
о нал не про бле ме под ста као је из гу бље ни срп ско-бу гар ски 
рат (1885), јер се уви де ло да по што је Аустро у гар ска на Бер-
лин ском кон гре су узе ла под упра ву Бо сну и Хер це го ви ну, 
по сто ји ре ал на опа сност да ће Бу гар ска узе ти Ма ке до ни ју. 
Јо ва но вић по себ но ис ти че зна чај Јо ва на Цви ји ћа: „Он се ни-
је огра ни ча вао на Ма ке дон ско пи та ње; он је об у хва тао наш 
на ци о нал ни про блем у це ли ни, и био по сле Ву ка пр ви ко ји 
је на ше на ци о нал не осо би не си сте мат ски про у ча вао. Као ни 
Вук, та ко ни Цви јић ни је из ра ђи вао јед ну на ци о нал ну иде-
о ло ги ју, не го са мо ода би рао гра ђу за њу“.38 Цви ји ћев рад на 
пси хо ло шким ти по ви ма бал кан ских на ро да имао је нео че-
ки ва ни од јек у ши рој јав но сти. Он је ука зи вао да Ди нар ци 
има ју ве о ма раз ви је ну па три јар хал ну ци ви ли за ци ју из ко је 
про ис ти чу и њи хо ве мо рал не осо би не: „Култ ју нач ких вр ли-
на и на ци о нал ни по нос би ли су код њих та ко ђе раз ви је ни. И 
нај про сти ји се љак био је про жет ве ром у на шу на род ну ми-
си ју и оче ки вао дан кад ће се осве ти ти Ко со во”.39 Ди нар ски 
тип ко ји је Цви јић на уч но ис тра жи вао у јав но сти је, ме ђу-
тим, у упро шће ној ва ри јан ти, схва ћен као на ци о нал ни иде ал, 
тј. на ци о нал ни обра зац, ко јим се омла ди на оду ше вља ва ла. 
Јо ва но вић по ка зу је ка ко се од ет но граф ских ис тра жи ва ња о 
ди нар ском ти пу (на ци о нал ном ка рак те ру) до шло до иде а ли-
за ци је „ди нар ског ти па“ (као на ци о нал не иде о ло ги је).40 Схва-
та ње ди нар ског ти па као ди на мич ног, нео б у зда не сме ло сти 
ко ја не пи та шта је сте, а шта ни је мо гу ће, би ло је, ка ко Јо-
ва но вић ука зу је, јед на вр ста но ве на ци о нал не ети ке ко ја се 
са свим слу чај но сла га ла са Ни че о вим иде ја ма „да жи вот ва-
ља жи ве ти као јед ну пу сто ло ви ну, на ве ли ки ри зик и опа сан 
на чин“.41 Ука зу је да је ова кво, по пу лар но схва та ње Цви ји ће ве 
те о ри је, као ди нар ске пси хо зе, има ло прак тич не по сле ди це; 
срп ски под ви зи у бал кан ским ра то ви ма и Пр вом свет ском ра-
ту, мо гу се до не кле и њом об ја сни ти. Јо ва но вић ука зу је да 

38 Јо ва но вић, „Је дан при лог“, стр. 553. Ви де ти: Јо ван Цви јић, Ан тро по ге о граф
ски про бле ми Бал кан ског по лу о стр ва, СКА, Бе о град, 1902; Са бра на де ла, СА-
НУ, ЗУНС, Бе о град, 2000.

39 Исто, стр. 554.
40 Ви де ти: Да ни ло Ба ста, стр. 115.
41 Јо ва но вић, Сло бо дан, „Је дан при лог“, стр, 554. Да ка рак тер ко ји Јо ва но вић 

опи су је као срп ски ана ли зи ра и Бе ла Хам ваш, ко ји га (слу же ћи се ис точ њач-
ком тер ми но ло ги јом) ти по ло шки од ре ђу је као кша три ју (ви те за и рат ни ка) ви-
де ти: Сло бо дан Ман дић, „Кул тур ни об ра зац и древ на ба шти на“, стр. 13.
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се Скер ли ће во гле ди ште о на ци о нал ном ка рак те ру за сни ва 
углав ном на Цви ји ће вим ис тра жи ва њи ма. Већ Скер лић иде-
а ли зу је ди нар ски тип. У скла ду са сво јим со ци ја ли стич ким 
и про све ти тељ ским уве ре њи ма, у бун тов ној сло бо до љу би-
во сти ви ди чак пре ди спо зи ци ју за сло бо до ум ну фран цу ску 
фи ло зо фи ју XVI II ве ка: „Скер лић је ве ро вао у оне иде а ле ра-
зум но сти и чо веч но сти ко је су про по ве да ли про све ти те љи 
XVI II ве ка. Др жао је да би смо се ми по бо љим осо би на ма 
на ше га ка рак те ра мо гли раз ви ја ти са о бра зно тим иде а ли ма. 
Оту да и ње го ва ве ли ка љу бав за До си те ја“.42 Пре ма Скер ли-
ће вим со ци о ло шким схва та њи ма, је згро Ср би је чи не Шу ма-
ди ја и Ма чва, где су на се ље ни хај ду ци и уско ци из Хер це го-
ви не (Цр не Го ре), Бо сне и Сан џа ка (што је у ет но граф ским 
ис тра жи ва њи ма до ка зао Цви јић), па се као не ком ре во лу ци-
о нар ном се лек ци јом, ство ри ла јед на ср ча на и бун тов на ра са. 
Скер лић сма тра да су ње не до бре осо би не сло бо до љу би вост, 
спо соб ност за ве ли ки по лет у ча со ви ма прег ну ћа, чуд но ва та 
при род на би стри на, са мо стал ност и оштри на су да, са не чим 
у исто вре ме „тре зве ним и пра во ум ним“. Са дру ге стра не, 
пре ма ње го вом ми шље њу, рђа ве осо би не су пре те ра ни ин-
ди ви ду а ли зам, не спо соб ност за ор га ни зо ва ну за јед нич ку ак-
ци ју, оску ди ца осе ћа ња др жав ног је дин ства и це ли не. За хва-
љу ју ћи до брим осо би на ма, Ср би су обра зо ва ли на ци о нал ну 
др жа ву, док су се рђа ве осо би не ма ни фе сто ва ле у за ви сти и 
из ње про и за шлој ди вљој пар тиј ског бор би. 

Јо ва но вић ис ти че да се ње го во лич но ис ку ство до брим 
де лом сла же са оце на ма о срп ском на ци о нал ном ка рак те ру 
ко је су да ли Скер лић, Бог дан По по вић и Ри сто Ра ду ло вић: 
„И код ин те ли ген ци је, и код по ли ти ча ра, па и код вој ни ка ко-
ји су се ме ша ли у по ли ти ку, за па жао сам исти ин ди ви ду а ли-
стич ки ди на ми зам“.43 Про све ћи ва ње или ви со ко обра зо ва ње 
не ре ша ва пи та ње ин ди ви ду а ли зма. Јо ва но вић на гла ша ва да 
је ме ђу про фе со ри ма Бе о град ског уни вер зи те та би ло „љу ди 

42 Јо ва но вић, Сло о дан, „Је дан при лог“, стр. 580. Упо ре ди ти, Јо ва но вић, Сло бо-
дан, „Јо ван Скер лић као исто ри чар“ [1926] СД 11, стр. 701–704; „О Скер ли-
ће вој по ли тич кој иде о ло ги ји“ [1934] СД 11, стр. 705–707; „По ли тич ке иде је 
Јо ва на Скер ли ћа“ [1953] СД 11, стр. 708–710.

43 Јо ва но вић, Сло бо дан, „Је дан при лог“, стр. 580; Бог дан По по вић, „О вас пи та-
њу уку са“ [1895] у: Са бра на де ла 2, пр. И. Тар та ља, ЗУНС, Бе о град 2001, (да-
ље Са бра на де ла), стр. 29–152; „Шта Ср би има ју да на у че од Ен гле за“ [1918, 
1938] Са бра на де ла 6, 227–246; „Об у зда вај те осе ћа ња“, Са бра на де ла 6, стр. 
210–217; „Три осо би не ен гле ског на ро да“ [1940] Са бра на де ла 6, стр. 311–329.
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из у зет ног прег ну ћа, ве ли ке сна ге и не ма ле сме ло сти, ко ји су 
кр чи ли не у тр ве не пу те ве, отва ра ли но ве ви ди ке, и при то ме 
не ки пут раз би ја ли окви ре сво је уже стру ке“.44 Као при мер 
про фе со ра ко ји су има ли „слич ну ши ри ну об у хва та удру же-
ну са са мо стал но шћу по гле да“,  на во ди Јо ва на Цви ји ћа, Бог-
да на По по ви ћа, Јо ва на Скер ли ћа и Вла ди ми ра Ћо ро ви ћа.45 
Ме ђу тим, пре ве ли ки ин ди ви ду а ли зам оне мо гу ћа вао је тим-
ски рад, због че га је на Бе о град ском уни вер зи те ту би ло ви ше 
лич не ини ци ја ти ве не го за јед нич ког ра да и по је дин ци су се 
пре ви ше оп те ре ћи ва ли, тро ши ли сна гу и „та ко ре ћи са го ре-
ва ли на по слу“.46 

Исти ин ди ви ду а ли стич ки ди на ми зам Јо ва но вић ви ди 
и у по ли ти ци, где га је стра нач ка ди сци пли на до не кле об у-
зда ва ла, али је пла хо ви тост и ис кљу чи вост би ла ка рак те ри-
стич на у ме ђу стра нач кој бор би: „Оту да скло ност ка јед но-
стра ним и пре те ра ним од лу ка ма. Пре ма Дво ру по ли ти ча ри 
су би ли или су ви ше са ви тљи ви или су ви ше кру ти: или удво-
ри це или ре пу бли кан ци“.47 Јо ва но вић на гла ша ва да ве ћи на 
на ших по ли ти ча ра не ма ме ре ни у от по ру ни у по пу шта њу: 
„или на чел на и гор да до не по пу стљи во сти и твр до глав ства, 
или опор ту ни стич ка до јед не бе зна чал но сти ко ја пре ла зи у 
бес ка рак тер ност. Не ки пут те крај но сти ви де се код истог чо-
ве ка: јед на у по чет ку, дру га на кра ју ње го вог ра да“.48 Исто је 
и у од но су пре ма стран ци ма, од но сно ве ли ким си ла ма. Јо-
ва но вић ука зу је да су пре вла да ва ла два ти па по ли ти ча ра и 
ди пло ма та, сер вил ни тип ко ји у свом не ис ку ству ми сли да је 
пред у сре тљи вост и ка ва љер ство по себ но обе леж је за пад ња-
штва у ко јем га тре ба пра ти ти и по мо гућ ству и над ма ши ти 
(пси хо ло ги ја ско ро је ви ћа), и дру га крај ност у кру то сти, на-
лик ис точ њач ком пре зи ру пре ма стран ци ма, с тим што по-
ли ти ча ри и по ли тич ке гру пе ла ко пре ла зе из јед не крај но сти 
у дру гу.49 Крај но сти су се мо гле ви де ти и у ти пу по ли ти ча ра 

44 Јо ва но вић, Сло бо дан, „Је дан при лог“, стр. 580.
45 Јо ва но вић, Сло бо дан, „Јо ван Скер лић [1924]“, СД 11, стр. 788.
46 Јо ва но вић, Сло бо дан, „Је дан при лог“, стр. 581.
47 Исто.
48 Јо ва но вић, Вла да Алек сан дра Обре но ви ћа, СД 7, 371.
49 Пре ма Бог да ну По по ви ћу ра ди ка ли зам је ско ро је вић ка ка рак те ри сти ка. Под 

ра ди ка ли змом (не Ра ди кал ном стран ком) ко ји је сма трао за зло, под ра зу ме-
вао је ме то до ло ги ју ко ја не ре ша ва по ли тич ке про бле ме на осно ву сте че ног 
ис ку ства, већ пре ма уна пред по ста вље ним „фи ло зоф ским“ на че ли ма. Вид. Б. 
По по вић, „Бо мар ше“ [1889] Са бра на де ла, 2, (пр). И. Тар та ља, ЗУНС, Бе о град 
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ре а ли сте и по ли ти ча ра чи стун ца, где пр ви ра ди вла сти жр-
тву је сва на че ла, док по ли ти чар иде а ли ста не пре у зи ма ни ка-
кву од го вор ност у др жа ви, ста ра ју ћи се ви ше о свом чи стун-
ству, не го о др жав ним ин те ре си ма. По зна та је Јо ва но ви ће ва 
ана ли за фе но ме на по лу ин те лек ту ал ца, бли ског пој мо ви ма 
Бог да на По по ви ћа ско ро је вић и Па вла Ма рин ко ви ћа др гур 
гур. Упра во на при ме ру по лу ин те лек ту ал ца мо гу се, мо жда 
нај бо ље ви де ти по сле ди це од су ства кул тур ног обра сца. Иако 
је до ши ре ња ти па по лу ин те лек ту ал ца до шло у ме ђу рат ном 
пе ри о ду по сто јао је ко рек тив и узор ни мо дел, ко ји је ја сно 
раз ли ко вао ин те лек ту ал ца од по лу ин те лек ту ал ца. По сле ра-
та пред рат ни (озло је ђе ни и не у спе шни) по лу ин те лек ту а лац 
за у зи ма ме сто ин те лек ту ал ца и по ста је но ви узор ни мо дел.50 

Пре ма Јо ва но ви ћу ин ди ви ду а ли зам је омео и пра вил ну 
при ме ну пар ла мен та ри зма, ко ји пред ви ђа ду ге, ра зло жне и 
тр пе љи ве ди ску си је, ко је би мо жда мо гле да до ве ду до ком-
про ми са: „Код нас, са на шим на ра ви ма, ди ску си ја се за час 
пре тва ра ла у улич ну пре пир ку, пред мет ди ску си је по ста јао 
је спо ре дан и као у спорт ским утак ми ца ма, гле да ло се са-
мо ко ће ко га над и гра ти“.51 Због то га је, пре ма Јо ва но ви ћу, 
у вре ме кра ља Пе тра оп струк ци ја по ста ла ка рак те ри стич на 
за срп ски пар ла мен та ри зам, иако ни је би ло пра вих раз ло га 
за њу, као што је би ло на пр. у Ен гле ској (ир ски по сла ни ци). 
Ри сто Ра ду ло вић је ука зи вао да срп ски ин те лек ту ал ци због 
пре на гла ше ног ин ди ви ду а ли зма по ли ти ку не схва та ју као 
јав ну слу жбу, већ као при ли ку за ис по ља ва ње сво је ам би ци је 
ко ја је при том „нео б у зда на и у пра зном го во ру рас пли ну-
та“.52 Јо ва но вић ука зу је да је Ра ду ло вић пи сао о ти пу срп ског 
по ли ти ча ра из на ших кра је ва под Хаб збур шком мо нар хи јом, 
али да су ње го ве за мер ке при мен љи ве под јед на ко и за по ли-
ти ча ре из Ср би је.53 

У вој сци, код офи ци ра ко ји су уче ство ва ли у по ли ти-
ци, као што су би ли цр но рук ци, осо би не по ли ти ча ра би ле 
су још дра стич ни је ис по ље не. Код њих је па три от ско оду-

2001, (да ље: Са бра на де ла), стр. 29–152, по себ но стр. 146. и да ље; „Пси хо ло-
ги ја ско ро је ви ћа“ [1922] Са бра на де ла, 6, 314–326.

50 Ка ји ца Ми ла нов, Ти тов шти на у Ју го сла ви ји, Перт 1952, стр, 24. Ви де ти: С. 
Ман дић, „Кул тур ни обра зац“, стр. 13.

51 Јо ва но вић, Сло бо дан, „Је дан при лог“, стр. 581.
52 Исто, стр. 577.
53 Исто.
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ше вље ње угу ши ло сва ку кри тич ност: „Они су као ме се ча ри 
по ста ли нео се тљи ви за те шко ће и опа сно сти. Тра жи ли су ак-
ци ју што пре и по сва ку це ну. Ни су уви ђа ли да ини ци ја ти ва 
ни је увек, под сви ма окол но сти ма, по ло ви на успе ха − и да 
по кре ну ти до га ђа је ни је то исто што и до га ђа ји ма упра вља-
ти. Би ли су љу ти на Вла ду што ва здан про це њу је си ту а ци ју 
и што се пла ши ри зи ка. Ко год се не би с њи ма сла гао, био 
би или бес кич ме њак или рђав Ср бин. С тим нео б у зда ним ди-
на ми змом они су у вре ме ми ра би ли та ко оси о ни, да Вла да 
ни је зна ла шта да ра ди с њи ма, а у вре ме ра та та ко сме ли, да 
су сме лост пла ћа ли гла вом“.54 Јо ва но вић од ме ре но по сма тра 
вр ли не и сла бо сти. Иако је ин ди ви ду а ли зам, код оних чи је 
ам би ци је ни су би ле за до во ље не, ра ђао за вист и мр жњу, он 
не сма тра да ин ди ви ду а ли зам тре ба од ба ци ти у пот пу но сти. 
Ин ди ви ду а ли зам и енер ги ју тре ба са чу ва ти и уме ре но, од но-
сно ди сци пли но ва но ко ри сти ти. За то је Јо ва но вић за бри нут 
да ко му ни стич ка стра нач ка дик та ту ра не уби је јав ни дух, јер 
чи ни љу де пре ви ше по слу шним, и да пре те ра но не осла би 
лич ну енер ги ју. Он сма тра да при ли ком ди сци пли но ва ња ди-
нар ског ти па мо ра да се па зи да се што ма ње из гу би од лич не 
енер ги је „у ко јој ле жи ње го ва нај бо ља сна га“.55 Због то га на-
ци о нал на ди сци пли на мо ра да бу де при хва ће на што је мо гу-
ће ви ше сло бод но: „Ди сци пли на из сло бод ног уве ре ња, ко ја 
по ста је стал ни са сто јак на ци о нал ног ка рак те ра, мо же би ти 
плод са мо це лог јед ног вас пит ног си сте ма“.56 Дик та ту ра са-
мо при вре ме но мо же да ди сци пли ну је, а са мо ди сци пли на не-
раз дво ји ва од сло бо де, трај но.57 Јо ва но вић на гла ша ва да ме ђу 
Ср би ма лич ни ре жим ни ка да ни је био по пу ла ран.58 По што је 
нај оп шти ји срп ски тип, ко ји је ва жио пре Пр вог свет ског ра-
та у срп ским др жа ва ма, Ср би ји и Цр ној Го ри, као и код Ср ба 
у не ка да шњој Вој ној крај ни и у Бо сни, у осно ви до ми нант-
ни ини ди ви ду а ли стич ки тип, ра зу мљи во је за што је ње го во 
(са мо)ди сци пли но ва ње мо гу ће са мо у сло бод ним окви ри ма 
ин те грал ног пар ла мен та ри зма за ко ји се Јо ва но вић за ла гао. 

54 Исто, стр. 582; „Апис“, СД 11, стр. 297–350.
55 Јо ва но вић, Сло бо дан, „Је дан при лог“, стр. 565.
56 Исто. Упо ре ди ти: Јо ва но вић, Сло бо дан, „Ен гле ски пар ла мен та ри зам“ [1902] 

СД 2, стр. 647–648.
57 Упо ре ди ти Да ни ло Ба ста, стр. 107.
58 Јо ва но вић, Сло бо дан, „Ју го сло вен ска ми сао у про шло сти и бу дућ но сти“, СД 

11, стр. 570.
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Усва ја ње про па ган де стра них др жа ва  
као гле ди ште о соп стве ном кул тур ном  

и на ци о нал ном ка рак те ру

Јо ва но вић ука зу је на то да по сле сло ма Аустро у гар ске 
ње не иде је ни су иш че зле, већ су и да ље оста ле ути цај не, по-
го то во оне ко је је ње на штам па ши ри ла о Ср би ји и Ср би јан-
ци ма. Ту су би ли уоби ча је ни при ка зи Ср би је као јед не кул-
тур но за о ста ле зе мље, у ко јој су спо ри је не го у дру гим бал-
кан ским др жа ва ма не ста ја ли тра го ви ве ков ног ро бо ва ња под 
Тур ци ма, са љу ди ма по лу ди вље при ро де, што се нај бо ље ви-
де ло по за кр вље но сти по ли тич ких стра на ка. Пре ма аустро у-
гар ској штам пи, Ср би ја је у све ту би ла по зна та је ди но по пе-
ри о дич ним уби ја њи ма вла да ра и двор ским скан да ли ма: „Та 
та ко ма ла и на зад на зе мља има ла је огром не ам би ци је. Хте ла 
је да при по ји све Ср бе ко ји су жи ве ли ван ње них гра ни ца и 
да из вр ши срп ско ује ди ње ње, као што је Пи је монт из вр шио 
ита ли јан ско. Она ни је уви ђа ла да ван ње них гра ни ца ниг де 
ни је би ло Ср ба у ве ћем бро ју. У Ма ке до ни ји пре о вла ђи ва ли 
су Бу га ри, у Ста рој Ср би ји Ар на у ти, у Бо сни Хр ва ти и му-
сли ма ни. Је згро срп ског на ро да на ла зи ло се це ло у Ср би ји: 
Ср би јан ци сто га не би тре ба ло да се за но се при ча ма о не ком 
за гра нич ном Срп ству; не ка бу ду за до вољ ни, ако ус пе ју да и 
сво је ср би јан ство са чу ва ју. Ста ри ји на ра шта ји Хр ва та и Ср ба 
чи та ли су го ди на ма ова кве ства ри у беч ким и пе штан ским 
ли сто ви ма. Баш и ако ни су ве ро ва ли тим ли сто ви ма, они су 
њи хо ве члан ке пам ти ли, а све што чо век за пам ти, то на ње го-
во ми шље ње ути че. И да нас још, кад се ко од ста ри јих Хр ва та 
ра ср ди на Ср бе, он го то во ауто мат ски по на вља про тив њих 
на во де не ка да шње беч ке и пе штан ске штам пе. То исто чи не 
чак и Вој во ђа ни, ко ји, да би сво јој срд њи да ли ја чег из ра за, 
на зи ва ју Ср би јан це Сер ви ја не ри ма“.59 Аусто ро у гар ска про па-
ган да про тив Ср ба и Ср би је ни је вре ме ном иш че зла, већ се 

59 Јо ва но вић, Сло бо дан, „Је дан при лог“, стр. 560. Јо ва но ви ће ве ра не ана ли зе ра-
да аустро у гар ске др жав не про па ган де ви де ти: Бо рис Ми ло са вље вић, „Уче-
шће Сло бо да на Јо ва но ви ћа у по кре та њу и ра ду Ре да, Срп ског пре гле да и Срп
ског  књи жев ног гла сни ка“, Књи жев на исто ри ја 43/145 (2011), стр. 637–661. 
О не мач кој про па ган ди про тив Ср би је ви де ти: Мом чи ло Се ле ско вић, Ср би ја у 
не мач ком јав ном мње њу 1914–1918 [1919] пре вод П. Но ва ко вић, Рад, Бе о град 
1996. Ви де ти: Сло бо дан Ву ко вић, „Сте ре о ти пи о Ср би ма и раз би ја ње Ју го сла-
ви је“, Збор ник Ма ти це срп ске за дру штве не на у ке 120 (2006), стр. 75–112.
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пе ри о дич но об на вља, до би ја но ви под сти цај и но ви по лет, па 
се и да нас,  пре ко ме ди ја у Ср би ји, на ме ће као је ди ни на вод-
но ра ци о нал ни (са мо кри тич ки) увид о срп ском на ро ду.60

Ср би су у Ју го сла ви ји из гу би ли др жа ву на ко ју су мо-
гли у од бра ни сво јих на ци о нал них ин те ре са да се осло не. Јо-
ва но вић на гла ша ва: „На ша је ве ли ка по гре шка што то ни смо 
још ра ни је уви де ли“.61 Иако се из ме ђу два ра та мно го го во-
ри ло о срп ској хе ге мо ни ји, то што је вла да би ла ве ћи ном са-
ста вље на од Ср ба, не зна чи да је во ди ла ис кљу чи во срп ску 
по ли ти ку. Два нај ва жни ја ак та вла де би ла су пре кр шта ва ње 
Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца у Кра ље ви ну Ју го сла-
ви ју (1929) и Спо ра зум Ма чек-Цвет ко вић (1939), ко јим су Хр-
ва ти до би ли ве ли ку одво је ну на ци о нал ну ба но ви ну уну тар 
Ју го сла ви је. На осно ву спо ра зу ма, Ср би се ни су мо гли ме ша-
ти у чи сто хр ват ске ства ри, док су Хр ва ти мо гли да се ме ша ју 
у чи сто срп ске ства ри, јер је о срп ским ства ри ма од лу чи ва ла 
за јед нич ка вла да, над ле жна за це лу зе мљу: „Ова кво ре ше ње 
хр ват ског пи та ња за це ло ни је би ло сра чу на то с по гле дом на 
по себ не срп ске ин те ре се“.62 Из ме ђу два ра та Хр ва ти су све 
учи ни ли да оја ча ју сво ју на ци о нал ну ор га ни за ци ју, док су 
Ср би, упра во су прот но, из вр ши ли „на ци о нал ну де мо би ли за-
ци ју”. Јо ва но вић је био ми шље ња да Ср би, и у слу ча ју фе де-
рал ног уре ђе ње Ју го сла ви је, тре ба да оја ча ју сво је не вла ди не 
кул тур не и при вред не ор га ни за ци је, да би оја ча ли свој на ци-
о нал ни по ло жај уну тар Ју го сла ви је. 

Јо ва но вић ука зу је на то да је у Ју го сла ви ји, и пре ко му-
ни зма, пред Ср би ма ста јао те жак кон струк ти ван по сао, и да 
ће тај по сао по сле ко му ни зма би ли још те жи. За кон струк-
ти ван рад по треб на је на ци о нал на ди сци пли на, дру га чи ја од 
ди нар ског ди на ми зма: „У ди нар ским под ви зи ма ви ше је сна-
ге и за ма ха, не го пла на и ор га ни за ци је. При ме ри лич ног ју-
на штва је су без број ни, али оно што се по сти гло, не сто ји ни 
у ка квој сра зме ри с утро ше ном сна гом и под не тим жр тва ма. 
То је пра ва ‚пљач ка шка при вре да’ ко ја се те ра с на ци о нал ном 
енер ги јом. Од пре суд не је ва жно сти да ли ће но ви на ра шта ји 
уме ти да на ци о нал ну енер ги ју тро ше с ви ше штед ње и ра чу-

60 О об но вље ним про па ганд ним сте ре о ти пи ма о Ср би ма вид. те мат ски број ча-
со пи са Срп ска по ли тич ка ми сао 1–2 (1999).

61 Јо ва но вић, Сло бо дан, „Је дан при лог“, стр. 563.
62 Исто.



НАЦИОНАЛНИ ИНТЕРЕС  бр. 3/2013, год. X vol. 18 стр. 191217

211

на, и да ди нар ски ди на ми зам од лич ног и ха о тич ног на чи не 
ор га ни зо ва ном ко лек тив ном сна гом“.63 

Кул тур ни иде а ли као ви ша вред ност

Јо ва но вић на гла ша ва да и ка да не уче ству је у утак ми ци 
на ро да, на ци ја тре ба да не гу је сво ју кул ту ру, јер чо век ко ји 
се уз диг не из над на ци о нал ног его и зма, зна да на ци ја са ма 
со бом не пред ста вља вред ност у фи ло зоф ском сми слу ре чи: 
„Вред ност јој мо гу да ти са мо оп шти кул тур ни иде а ли, ко ји-
ма би се она ста ви ла у слу жбу“.64 Јо ва но вић у „Јед ном при ло-
гу“, ме ђу тим, не ука зу је јед но знач но на ко је кул тур не иде а ле 
ми сли. Из ве сно је да је са свим по гре шна уоби ча је на ин тер-
пре та ци ја овог де ла ње го вог тек ста, ко ја све сно или не све сно 
под ра зу ме ва упра во основ ни обра зац аустро у гар ске др жав не 
про па ган де про тив Ср би је и Ср ба као при ми тив ног пле ме на 
ко је про све ћи ва њем (на прет ком, мо дер ни за ци јом) тре ба да 
из ме ни сво ју основ ну па ра диг му и ква ли фи ку је се да уђе у 
европ ско кул тур но пре двор је. У овом слу ча ју као и у мно гим 
дру гим чи та њи ма Сло бо да на Јо ва но ви ћа, по на вља се ста ра 
Со кра то ва, од но сно Пла то но ва кри ти ка пи са ног, пре ма ко јој 
текст (без ауто ро ве усме не по др шке) не мо же да од го во ри на 
по ста вље на пи та ња, а сва ко мо же да га зло у по тре би пре ма 
свом на хо ђе њу и (не)спо соб но сти да ин тер пре ти ра на пи са-
но.65 При ли ком ту ма че ња Пла то на, Јо ва но вић ис ти че да је 
Пла тон др жа ву под ре дио ви шем кул тур ном обра сцу, ко ји је 
био ко смич ки по ре дак, тј. До бро на вр ху он то ло шке ле стви-
це: „До ве де на у ве зу с иде јом До бро га, др жа ва пре ста је би ти 
са ма се би циљ. Она има оправ да ња са мо уто ли ко уко ли ко је 
ка дра да по слу жи иде ји До бра. Њен его и зам ни је ви ше ни за 
њу са му вр хов ни за кон; она при зна је над со бом вла ду јед не 
нор ме и јед ног иде а ла, и на тај на чин по ли ти ка се под ре ђу-
је мо ра лу“.66 Јо ва но вић ис ти че да је Пла тон сво јим крај њим 
за кључ ци ма иза шао из кру га по ли тич ке иде о ло ги је ан тич-
ког по ли са. За Гр ке је по лис био нај ви ша вред ност, ни је би ло 
ни че га из над др жа ве, а па три о ти зам је био вр ху нац мо ра ла. 

63 Исто, стр. 565.
64 Исто, стр. 573.
65 Pla to, Pha e drus 275e–276e.
66 Јо ва но вић, Сло бо дан, „Пла тон“ [1935] СД 9, стр. 37.
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Пла тон је иде јом До бра, из ко је по ред па три от ских ду жно сти 
из ви ру и оп ште чо ве чан ске ду жно сти, пре ва зи шао др жав ну 
иде ју. Јо ва но вић, ме ђу тим, не ту ма чи оп ште чо ве чан ске ду-
жно сти као при род на пра ва, већ сма тра да „ово на зи ра ње 
чо ве чан ства као ве ће це ли не од отаџ би не на го ве шта ва хри-
шћан ство. У ан тич ком све ту Пла то но ве иде је из гле да ле су 
нео ствар љи ве. Ка сни је, под ути ца јем хри шћан ства, оне се 
уне ко ли ко оства ру ју“.67 Ка да је упи тан да на осно ву свог „ве-
ли ког жи вот ног, још ве ћег на уч ног, књи жев ног и умет нич ког 
ис ку ства од го во ри шта до ми ни ра це лим људ ским жи во том“, 
Јо ва но вић је од го во рио да је то ве ра.68 Го во ре ћи о Бал фу ру 
(ко ји не сум њи во пред ста вља узор ни ен гле ски обра зац), ис-
ти че да оста је пи та ње на ко ји на чин је лич но до жи вља вао ве-
ру, јер је сма трао да је то лич на ствар, иако су „ње го ви до бри 
знан ци об ја шња ва ли ње го ве нео бич но сти ње го вом ду бо ком 
ре ли ги о зно шћу“.69

Јо ва но вић раз ма тра пи та ње и да ли се до бро и зло мо гу, 
са чи сто ра ци о на ли стич ког гле ди шта, без ве ре у Бо га, сма-
тра ти ап со лут ним пој мо ви ма.70 Сма тра да у осно ви мо ра ла 
мо ра да бу де или ве ра у Бо га, или у ути ли та ри зам. Од го ва-
ра ју ћи на пи та ње да ли се до бро и зло мо гу (без ве ре у Бо га) 

67 Исто, стр. 37.
68 Дра го љуб Јо ва но вић, „Сло бо дан Јо ва но вић и на род“, СД 12, стр. 835.
69 Јо ва но вић Сло бо дан, „Ар тур Бал фур“ [1930] СД 2, стр. 681; Ко ста Ст. Па вло-

вић, „Раз го во ри са Сло бо да ном Јо ва но ви ћем 1941–1958” у: Сло бо дан Јо ва но
вић у еми гра ци ји, раз го во ри и за пи си, Но вин ско-из да вач ка устав но ва Слу жбе-
ни лист СРЈ, До си је, Бе о град 1993, стр. 134. Пи смо Ко сте Па вло ви ћа Ан дри 
Ри сти ћу од 14. де цем бра 1958. го ди не, до ку мент при ка зан на из ло жби „140 
го ди на Сло бо да на Јо ва но ви ћа”, Прав ни фа кул тет у Бе о гра ду, 2009 год. Ви де-
ти: „Са хра на Сло бод на Јо ва но ви ћа“, у По ру ка (ја ну ар март 1959), стр. 53–54. 
Ви де ти: све до чан ство Ми ла на Јо ва но ви ћа Сто ји ми ро ви ћа о раз го во ру са Сло-
бо да ном Јо ва но ви ћем, Ру ко пи сно оде ље ње Ма ти це срп ске, М. 13. стр. 397 
(„Да. Ре че он. Знам га. Ми уоста лом има мо јед ну за јед нич ку цр ту, због ко је се 
ин те ре су јем за тог чо ве ка. То је по бо жност“), об ја вље но у: Дра ган Су бо тић, 
Сло бо дан Јо ва но вић у ег зи лу 1941–1958, 2, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе-
о град 2000, 31–33.

70 На Јо ва но ви ћев текст о Бог да ну По по ви ћу ука зу је и Ж. Стој ко вић: „Не што 
ка сни је, Сло бо дан ће схва ти ти да мо рал но осе ћа ње, ли ше но ре ли ги је, гу би 
свој основ ни уну тра шњи сми сао и да мо рал ко ји се спу стио су ви ше на зе мљу, 
до би ја из глед јед не да ле ко вид не це лис ход но сти“. Вид. Жи во рад Стој ко вић, 
„Оби чан, нај о бич ни ји ве ли ки пи сац”, Књи жев не но ви не, 53, 1027–1030, Бе-
о град 2001, стр. 27. О ути ли та ри зму ви де ти ви ше у: Бо рис Ми ло са вље вић, 
„По ли ти ка и мо рал у те о ри ји др жа ве Сло бо да на Јо ва но ви ћа“, Ана ли Прав ног 
фа кул те та у Бе о гра ду, 59/1 (2011), стр. 273–293.
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сма тра ти за ап со лут не пој мо ве, за кљу чу је: „Зар ни је ло гич-
ни је узе ти да су то ре ла тив ни пој мо ви, у ко ји ма је из ра же на 
ко ри сност, би ло дру штва или по је дин ца? И зар из то га не би 
да ље изи ла зи ло да би ква реж ка рак те ра би ла за осу ду са мо 
уто ли ко уко ли ко би по је дин цу оте жа ва ла да сво ју ко рист до-
ве де у склад с дру штве ном ко ри сно шћу?“71 

На тај на чин не мо гу ће је из ван ве ре у Бо га да ти ап со-
лут но од ре ђе ње до брог и ло шег. Јо ва но вић ука зу је на то да 
је пре ма хри шћан ској ети ци грех увек грех и да је по ку шај 
да се без ве ре у Бо га за др жи ста тус зла (ко ре ла ци ја до бро – 
зло), уна пред осу ђен на не у спех.72 По ста вља се пи та ње да ли 
је ве ра та те мељ на кул тур на вред ност ко ја се на ла зи из над 
по је дин ца, на ци је и др жа ве, и ко ја има оп шту вред ност. Јо ва-
но вић ни је дао не по сре дан од го вор на ово пи та ње, али ја сно 
ука зу је да се мо рал без ве ре не мо же по ве за ти у је дин ствен 
си стем.

Ли те ра ту ра

Ара ни то вић, До бри ло, Сло бо дан Јо ва но вић, Би бли о гра фи ја са 
хро но ло ги јом    жи во та и ра да, Фонд Сло-
бо дан Јо ва но вић, Бе о град, 2010.

Ба ста, Да ни ло, „Сло бо дан Јо ва но вић као ту мач срп ског на ци-
о нал ног ка рак те ра“, Пет ли ко ва Сло бо да на Јо ва но ви ћа, ЈП 
Слу жбе ни лист СЦГ, Бе о град, 2003, 91–115.

Ба та ко вић, Ду шан, „Сло бо дан Јо ва но вић и исто ри ја мен та ли-
те та“, Де ло Сло бо да на Јо ва но ви ћа у свом вре ме ну и да нас, 
уред ник Сте ван Вра чар, Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у 
Бе о гра ду, Бе о град, 1991, 333–340.

71 Јо ва но вић, „Бог дан По по вић“,  стр. 753. То је те ма ко ја је по себ но за о ку пља ла 
па жњу Бог да на По по ви ћа.
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Bo ris Mi lo sa vlje vic

NA TI O NAL CHA RAC TER, PO LI TI CAL  
AND CUL TU RAL MO DEL

Resume

In or der to un der stand the con cept of cul tu ral mo del, the 
con cept of cul tu re ne eds to be ta ken in a bro a der than usual sen
se. If the cul tu re of a na tion in clu des all aspects of its spi ri tual 
and in tel lec tual li fe—sci en ce, re li gion, mo rals, art and li te ra tu
re, po li tics and law, the mi li tary and the eco nomy, cu stoms and 
pa sti mes, it be co mes pos si ble to form an idea of what its cul tu ral 
mo del is li ke. The pre va i ling cul tu ral mo del of a na tion and the 
cul tu ral mo del of an in di vi dual can eit her co in ci de or di ver ge. 
In the ni ne te enth cen tury, the tra di ti o nal Ser bian cul tu ral mo del 
was gra du ally aban do ned in fa vo ur of westEuro pean na ti o nal, 
po li ti cal and mo ral mo dels, and oc ca si o nally fo re ign per cep ti ons 
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of the Ser bian pe o ple and its cul tu re we re em bra ced. The ni ne te
enthcen tury Ser bian in tel lec tual eli te, ho we ver, ne it her adop ted 
any one fo re ign cul tu ral mo del nor bu ilt its own. Slo bo dan Jo va
no vic stres ses as stran ge that an in di vi du a li stic na tion such as 
Ser bian has not paid mo re at ten tion to bu il ding a cul tu ral mo del 
that an in di vi dual ne eds mo re than the com mu nity do es.
Keywords: cul tu ral mo del, na ti o nal cha rac ter, Slo bo dan Jo va no

vic, va lue.
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