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ПредрагТерзић

УТИЦАЈСТРАНЕЛИБЕРАЛНЕМИСЛИ
НАПРОГРАМИДЕЛОВАЊЕНАРОДНЕ
ЛИБЕРАЛНЕСТРАНКЕУXIXВЕКУ*

Сажетак
На род на ли бе рал на стран ка је стра нач ки про грам и на ње му 

за сно ван на чин прак тич ног де ло ва ња од ре ди ла под ути ца јем по-
сту ла та кла сич них ли бе рал них ми сли ла ца, иде ја сво јих ли бе рал-
них прет ход ни ка у Ср би ји, као и ли бе рал них тра ди ци ја стра них 
зе ма ља у ко ји ма су ње ни ли де ри сту ди ра ли. На про грам ска опре-
де ље ња и де ло ва ње на ших ли бе ра ла ути ца ли су Кон стан, Ба сти ја, 
Мил, али и не мач ки про фе со ри пр ва ка Ли бе рал не стран ке, Карл 
Рау, Вил хелм Ро шер, Ше фле. Ипак, при спро во ђе њу ових ли бе рал-
них прин ци па од ве ли ког зна ча ја био је и на чин њи хо вог при ла го-
ђа ва ња сре ди ни. У уну тра шњој по ли ти ци ли бе ра ли су се за ла га ли 
за огра ни че ни пар ла мен та ри зам, де ло ва ње сна жне из вр шне вла-
сти и моћ ног по ли циј ско-би ро крат ског апа ра та. У по гле ду спољ не 
сло бо де при пад ни ци Ли бе рал не стран ке су те жи ли ује ди ње њу у 
јед ну др жа ву свих те ри то ри ја ко је на се ља ва срп ски на род, а као 
узор има ли су пру ски мо дел ује ди ње ња рас ко ма да них не мач ких 
др жа ви ца. Но си лац ли бе рал них иде ја у Ср би ји ни је би ла при вред-
на бур жо а зи ја, већ ин те ли ген ци ја за по сле на у др жав ној слу жби. У 
не мач ким зе мља ма у пр вој по ло ви ни XIX ве ка та кав вид ли бе ра ли-
зма до био је на зив Be am ter li be ra li smus – чи нов нич ки ли бе ра ли зам. 
Кључ не ре чи: На род на ли бе рал на стран ка, Ли бе рал на стран ка, срп ски 

ли бе ра ли, Јо ван Ри стић, чи нов нич ки ли бе ра ли зам, Бен-
жа мен Кон стан, Џон Стју арт Мил, Карл Рау, Вил хелм Ро-
шер.

* Аутор је као сти пен ди ста Ми ни стар ства про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је рас по ре ђен 
на про јек ту бр. 179009, ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког 
раз во ја Ре пу бли ке Ср би је, у окви ру ко га је и на стао овај рад.
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Дру жи на за по ма га ње срп ске књи жев но сти, ко ја ће се две 
го ди не ка сни је тран сфор ми са ти у На род ну ли бе рал ну стран ку, 
осно ва на је 17. сеп тем бра 1881. го ди не на ску пу у Бе о град ској чи-
та о ни ци. Од по зна ти јих ли бе ра ла Дру жи ни су при сту пи ли бив ши 
на ме сник, ми ни стар спољ них по сло ва и пред сед ник вла де Јо ван 
Ри стић, че ти ри пу та ми ни стар про све те и „све то ан дреј ски“ ли-
бе рал Алим пи је Ва си ље вић, бив ши ми ни стар прав де, про све те и 
пред сед ник Скуп шти не Ди ми три је Ма тић, ге не рал Ран ко Алим-
пић, ин ду стри ја лац Ђор ђе Вај ферт, ми тро по лит Ми ха и ло и дру-
ги.1) Док је при ли ком осни ва ња удру же ња Алим пи је Ва си ље вић 
иза бран за ње го вог пр вог пред сед ни ка, про ме ном фор ме удру же ња 
и ње го вим пре ра ста њем у чвр сту и хи је рар хи зо ва ну стра нач ку ор-
га ни за ци ју чел но ме сто, не спор ни ауто ри тет али, у го ди на ма ко је 
су сле ди ле, и не при ко сно ве ну по зи ци ју ме ђу ли бе ра ли ма сте као је 
Јо ван Ри стић.

Осно ва на на пре ђа шњим ли бе рал ним те ко ви на ма, али и под 
из ме ње ним окол но сти ма и ути ца ји ма ко ји су ре де фи ни са ли ње не 
по ла зне те о риј ске и осно ве прак тич ног де ло ва ња, На род на ли бе-
рал на стран ка је из вр ши ла знат не про ме не у од но су на схва та ња 
„све то ан дреј ских“ ли бе ра ла, али је и у то ку пе ри о да свог уче шћа у 
по ли тич ком жи во ту Кне же ви не, а по том и Кра ље ви не Ср би је, но-
вим про грам ским до ку мен ти ма ме ња ла и соп стве ни од нос пре ма 
ва жним те о риј ским и прак тич ним пи та њи ма по ли тич ког жи во та. 

1.ПРОГРАМСКЕОСНОВЕНАРОДНЕ
ЛИБЕРАЛНЕСТРАНКЕ

За у зи ма ње за ли бе рал не прин ци пе На род не ли бе рал не 
стран ке пред ста вља ло је кон ти ну и тет у ли бе рал ној тра ди ци ји на-
сло ње ној на про грам ска ста но ви шта „све то ан дресјких“ ли бе ра-
ла, али је, и ви ше од прет ход ног, на ро чи то до пе ри о да до но ше ња 
но вог Уста ва 1888. го ди не, зна чи ло уме ре ни ји и уз др жа ни ји став 
пре ма де мо крат ским прин ци пи ма вла да ња, пар ла мен тар ној вла да-
ви ни и иде ји на род ног су ве ре ни те та. „Све то ан дреј ски“ ли бе ра ли 
су у те о ри ји, али и прак тич ним на сто ја њи ма про па ги ра ли иде ју 
на род ног су ве ре ни те та на гла ша ва ју ћи да власт тре ба да бу де са мо 
1) Жи ван Жи ва но вић на во ди да су школ ски дру го ви “или бли ски по шко ло ва њу“ би ли 

„пр ва ци“ Ли бе рал не стран ке: Је врем Гру јић, Ди ми три је Ма тић, Јо ван Бе ли мар ко вић, 
Јо ван Илић, Ра ди во је Ми лој ко вић, Ми ло ван Јан ко вић, Сто јан Бо шко вић, Вла ди мир Јо-
ва но вић, Сто јан Вељ ко вић, Алим пи је Ва си ље вић, Ја ков Ту ца ко вић, ми тро по лит Ми ха-
и ло, вла ди ка Је ро ним и др. 17.

 Жи ван Жи ва но вић, По ли тич ка исто ри ја Ср би је у дру гој по ло ви ни XIX ве ка, књи га дру-
га, Ге ца Кон, Бе о град, 1924, стр. 166.
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из вр ши тељ на род не во ље и ис ти ца ли да за ко но дав ство и др жав ну 
ад ми ни стра ци ју тре ба „по пра ви ти и до те ра ти по на род ном ду ху“, 
а да устав, при том, тре ба да про из и ђе из „за ко ни те во ље срп ског 
на ро да“2).  Пот пу но у скла ду са кла сич ном ли бе рал ном тра ди ци јом 
за ла га ли су се за оства ре ње еко ном ских и по ли тич ких сло бо да, а 
на ро чи то сло бо де штам пе, за по ли тич ку од го вор ност ми ни ста ра, 
али као на ци о нал но ори јен ти са на по ли тич ка гру па ци ја ис ти ца ли 
су и по тре бу ус по ста вља ња до брих од но са са сло вен ским и дру гим 
„ли бе рал ним“ на ро ди ма. Под ути ца јем про све ти тељ ства на гла ша-
ва ли су зна чај обра зо ва ња.

Дру жи на за пот по ма га ње срп ске књи жев но сти је 1. ок то бра 
1881. го ди не у пр вом бро ју свог ли ста Срп ска не за ви сност об ја-
ви ла увод ник, ко ји ће би ти и зва нич ни про грам ски до ку мент но-
во у ста но вље не На род не ли бе рал не стран ке све до 1889. го ди не. У 
ње му се као глав не тач ке мо гу из дво ји ти: 

1. устав ни раз ви так зе мље, од но сно оства ре ње уну тра шње 
сло бо де и оте ло тво ре ње те жње „за до ма ћим, дру штве ним на прет-
ком и бла го ста њем“ и 

2. на род но осло бо ђе ње и ује ди ње ње, од но сно ши ре ње др-
жав не те ри то ри је на це ло куп ни ет нич ки про стор ко ји је за у зи мао 
срп ски на род. Ли бе ра ли ис ти чу да „срп ском на ро ду мо ра би ти 
глав на бри га и не пре кид но ста ра ње, ујед но нај ви ша и нај све ти ја 
цељ: да рас ко ма да не де ло ве и зе мље сво је на бал кан ском по лу о-
стр ву ује ди ни у при род ним и ет но граф ским гра ни ци ма, а у об ли ку 
ста ре исто риј ске сла ве и мо ћи, ка ко на по ли тич ком, та ко и на цр-
кве ном по љу.“3) 

Про грам је у уну тра шњој по ли ти ци под ра зу ме вао огра ни-
че ни пар ла мен та ри зам, као и де ло ва ње сна жне из вр шне вла сти и 
моћ ног по ли циј ско-би ро крат ског апа ра та. По сто ја ла је те жња ка 
по сте пе ном раз ви ја њу, а не на глом оства ре њу, по ли тич ких пра ва 
и сло бо да и фор ми ра њу на род ног пред став ни штва из ког би би ла 
ис кљу че на ин те ли ген ци ја. Као и „све то ан дреј ци“, при пад ни ци Ли-
бе рал не стран ке су ве ли ки зна чај при да ва ли обра зо ва њу. 

У обла сти ор га ни за ци је др жав них ор га на и др жав них фи-
нан си ја за го ва ра ли су прин цип штед ње у упра вља њу др жав ним 
фи нан си ја ма и ис ти ца ли по тре бу за оса вре ме њи ва њем вој ске у 

2) „Про грам све то ан дреј ских ли бе ра ла“, у збор ни ку: Ва си ли је Кре стић, Ра дош Љу шић, 
Про гра ми и ста ту ти срп ских по ли тич ких стра на ка до 1918. го ди не, Књи жев не но ви-
не, Бе о град, 1991, стр. 17-20.

3) „Про грам На род но-ли бе рал не стран ке“, у збор ни ку: Ва си ли је Кре стић, Ра дош Љу шић, 
Про гра ми и ста ту ти срп ских по ли тич ких стра на ка до 1918. го ди не, Књи жев не но ви-
не, Бе о град, 1991, стр. 124.
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свр ху глав ног спољ но по ли тич ког ци ља зе мље, ко ји је об у хва тао 
про ши ре ње др жав не те ри то ри је на це ло ку пан срп ски ет нич ки про-
стор. Ако као глав ни спољ но по ли тич ки циљ ли бе ра ла од ре ди мо 
осло бо ђе ње и ује ди ње ње срп ског ет нич ког про сто ра при ме ти ће-
мо ве ли ку слич ност про грам ских на сто ја ња и прак тич них пре ну ћа 
две ли бе рал не ге не ра ци је, али ако као пред мет на шег из у ча ва ња 
узме мо уну тра шње прин ци пе по рет ка схва ти ће мо да је, кре ћу ћи се 
од иде је на род ног су ве ре ни те та оли че ног у на род ној скуп шти ни ка 
за не ма ри ва њу уло ге скуп шти не и ја ча њу из вр шне вла сти, од ши-
ро ког оп се га по ли тич ких пра ва и сло бо да пре ма сна жном по ли циј-
ском и би ро крат ском апа ра ту, про грам „све то ан дресјких“ ли бе ра ла 
но вим про грам ским ре ше њем знат но убла жен, али и при ла го ђен 
но вим дру штве но-по ли тич ким окол но сти ма. 

Док су у на сто ја њи ма да на Све то на дреј ској скуп шти ни сме-
не кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа ста ри обре но ви ћев ци и мла ди 
ли бе ра ли би ли ује ди ње ни у јед ну не хо мо ге ну и по при лич но раз-
ли чи ту, али, по тре нут ним ин те ре си ма и не по сред ном по ли тич ком 
ци љу, јед но род ну гру пу, у пе ри о ду на стан ка про гра ма Ли бе рал не 
стран ке Ср би ја је већ би ла ме ђу на род но при зна та не за ви сна др жа-
ва, са уста вом ко ји је про мо ви сао по де лу вла сти, при зна вао го то во 
оп ште би рач ко пра во и на чел но јем чио сло бо ду штам пе. При хва та-
ју ћи прин ци пе На ме снич ког уста ва, Ли бе рал на стран ка је те жи ла 
уме ре ним и по сте пе ним ре фор ма ма ко је су во ди ле оства ре њу ли-
бе рал них прин ци па. Ли бе рал не ре фор ме тре ба ло је, пре ма њи хо-
вом ви ђе њу, спро ве сти ис кљу чи во са вр ха др жав не и дру штве не 
струк ту ре, а не кроз про це се де ло ва ње ма са. У том сми слу Дра ган 
Си ме у но вић ис прав но за кљу чу је да је не спор ни во ђа Ли бе рал не 
стран ке Јо ван Ри стић био „при ста ли ца и кре а тор уме ре них ре фор-
ми ко је ини ци ра власт, а ни ка да ма са.“4)  Од ре ђе ње ка рак те ра Ри-
сти ће вих ре фор ми ко је ис ти че Љу би ша Де спо то вић је знат но кри-
тич ни је, и сво ди се на кри ла ти цу: ре фор ме да, про ме не не.5)   

Нов про грам На род не ли бе рал не стран ке, усво јен 1889. го-
ди не, до нео је од ре ђе не про ме не у про грам ским опре де ље њи ма 
ли бе ра ла, при че му по ла ко до ла зи до на пу шта ња уме ре них по зи-
ци ја. „Већ у овом про гра му осе ћа се про дор ра ди кал ни јих иде ја, 
де ли мич но пре у зе тих из остав шти не Ра ди кал не стран ке.“6) Пре ма 

4) Дра ган Си ме у но вић, Но во ве ков не по ли тич ке иде је у Ср ба, Ин сти тут за по ли тич ке сту-
ди је, Бе о град, 2000, стр. 230.

5) Љу би ша Де спо то вић, Срп ска по ли тич ка мо дер на: Ср би ја у про це си ма по ли тич ке мо-
дер ни за ци је 19. ве ка, STYLOS, Но ви Сад, 2008, стр. 95.

6) „Про грам На род но-ли бе рал не стран ке“, у збор ни ку: Ва си ли је Кре стић, Ра дош Љу шић, 
Про гра ми и ста ту ти срп ских по ли тич ких стра на ка до 1918. го ди не, Књи жев не но ви-
не, Бе о град, 1991, стр. 117.
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но вом про гра му, Ли бе рал на стран ка оста је при вр же на сво јим прет-
ход ним опре де ље њи ма, али на сто ји и да при хва ти те ко ви не Уста ва 
из 1888. го ди не. Та ко се ли бе ра ли за ла жу за на род ну су ве ре ност 
„са устав ним и на след ним кра љем срп ским“, ши рок оп сег сло бо-
да кроз оства ри ва ње пот пу не сло бо де штам пе и сло бо де јав них 
збо ро ва и удру жи ва ња, али и за ла га ње за бу џет ску, за ко но дав ну 
и кон трол ну функ ци ју На род не скуп шти не. У про гра му ли бе ра ла 
на ла зе се оте ло тво ре ни и дру ги мо дер ни ли бе рал ни прин ци пи, као 
што су: про фе си о на ли за ци ја др жав не би ро кра ти је, по де ла вла сти, 
суд ска не за ви сност, ши ро ка оп штин ска, сре ска и окру жна са мо у-
пра ва. Сло бо да у по ли тич ком сми слу од го ва ра и сло бо ди у при-
вред ним кре та њи ма, та ко да ли бе ра ли ис ка зу ју сво је про ти вље ње 
мо но по ли ма, кон крет но мо но по лу на ду нав и со, али се опре де љу-
ју и за др жав ну по моћ до ма ћој про из вод њи, за на ти ма и тр го ви ни 
по сред ством за штит них ца ри на.

Нов ли бе ра лан про грам је с об зи ром на знат но ши ри оп сег 
пра ва и сло бо да, по ве ћа ње над ле жно сти и функ ци ја На род не скуп-
шти не, ши ро ку оп штин ску, сре ску и окру жну ауто но ми ју под ра-
зу ме вао ли бе рал ни и де мо крат ски ис ко рак у од но су на прет ход ни, 
али је, осла ња ју ћи се на иде је на род ног су ве ре ни те та, де мо кра ти је, 
пар ла мен та ри зма и прин цип устав них га ран ци ја пра ва и сло бо да, 
био и знат но бли жи иде ја ма „све то ан дреј ских“ ли бе ра ла. 

2.ОБЛАСТИИСПОЉАВАЊАСТРАНИХ
ЛИБЕРАЛНИХУТИЦАЈАНАПРОГРАМИ

ДЕЛОВАЊЕНАРОДНЕЛИБЕРАЛНЕСТРАНКЕ

У фор ми ра њу свог стра нач ког про гра ма и од ре ђи ва њу пар-
тиј ске по ли ти ке пре ма кључ ним др жав ним и на ци о нал ним пи та-
њи ма на на ше ли бе ра ле је ва жан ути цај има ла стра на ли бе рал на 
ми сао.

У ци љу од ре ђе ња вр сте и сте пе на ути ца ја стра не ли бе рал-
не ми сли на про грам и прак тич но де ло ва ње На род не ли бе рал не 
стран ке усред сре ди ће мо се на схва та ње уну тра шње ор га ни за ци је 
др жа ве, раз у ме ва ње спољ не сло бо де, као и зна ча ја ко је су на ши 
ли бе ра ли при да ва ли обра зо ва њу.

2.1. Уну тра шња ор га ни за ци ја вла сти

На чин схва та ња иде је на род ног су ве ре ни те та, об ли ка вла да-
ви не, по ли тич ких пра ва и сло бо да, ор га ни за ци је вла сти, а на ро чи-
то струк ту ре пар ла мен та и на чи на из бо ра по сла ни ка,  ис так ну ти у 
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про грам ским до ку мен ти ма и прак тич ном де ло ва њу На род не ли бе-
рал не стран ке, би ли су под ути ца јем европ ске ли бе рал не ми сли, 
али је у спро во ђе њу ових ли бе рал них иде ја од ве ли ког зна ча ја био 
и на чин њи хо вог при ла го ђа ва ња сре ди ни. На про грам ска опре де-
ље ња и на чин уче шћа у по ли тич ком жи во ту на ших ли бе ра ла ути-
ца ли су Кон стан, Ба сти ја, Мил7). 

Ути цај Бен жа ме на Кон ста на на на ше ли бе ра ле ви дљив је у 
за јед нич ком про ти вље њу кон цеп ту нео гра ни че ног на род ног су ве-
ре ни те та, да ва њу пред но сти ма по сте пе ним ре фор ма ма на ме сто 
на глих и ре во лу ци о нар них про ме на и опре де ље њу за суд ску не за-
ви сност. Ме ђу тим, док се Кон стан сна жа но за ла гао за оства ри ва ње 
по ли тич ких пра ва и сло бо да, а по себ но сло бо де штам пе и еко ном-
ских сло бо да, ли бе ра ли су при хва ти ли на чел но га ран то ва ње сло-
бо де штам пе обез бе ђе но На ме снич ким уста вом али су, на дру гој 
стра ни, ути ца ли да За ко ном о штам пи из 1870. го ди не, до не тим 
по угле ду на пру ски за кон о штам пи8), њен обим бу де знат но су-
жен. Сло бо ду збо ра и удру жи ва ња и ја ча ње оп штин ске са мо у пра ве 
ли бе ра ли при хва та ју при ли ком на стан ка Уста ва из 1888. го ди не, 
а оне по ста ју део зва нич ног стра нач ког про гра ма тек го ди ну да на 
ка сни је. 

Док се Кон стан за ла гао и за имо вин ским цен зу сом огра ни че-
но из бор но пра во, На ме снич ким уста вом из 1869. го ди не па сив но 
из бор но пра во у Ср би ји по ста ло је го то во оп ште. У по гле ду ор-
га ни за ци је вла сти Кон стан је сма трао да пар ла мент тре ба да бу-
де ор га ни зо ван као дво до мо те ло. Ова кво ре ше ње за сту па ли су и 
ли бе ра ли при ли ком ра да на ства ра њу На ме снич ког уста ва, али је 
од у ста ју ћи од иде је о дво до мом пред став нич ком те лу устав ни од-
бор као ком про ми сно ре ше ње од лу чио да кнез име ну је од ре ђе ни 
број тзв. ква ли фи ко ва них по сла ни ка из гру пе љу ди „ко ји се од ли-
ку ју на у ком и ис ку ством у на род ним по сло ви ма“. У то вре ме од 
Кон ста но вих де ла код нас је пре ве де на књи га На че ла по ли ти ке и о 
ми ни стар ској од го вор но сти.  

Ми ло во уз др жа но ста но ви ште пре ма де мо кра ти ји као вла да-
ви ни бро ја, мо гућ ност др жав не ин тер вен ци је у обла сти про све те и 
да ва ња суб вен ци ја при вре ди, али ис кљу чи во у свр ху под сти ца ња 
кон ку рен ци је, ути ца ло је на про грам и на чин де ло ва ња при пад ни ка 
Ли бе рал не стран ке. Ли бе рал на скуп шти на у ко јој ни је би ло ин те-

7) Ду шан Т. Ба та ко вић, „Фран цу ски ути ца ји у Ср би ји 1835-1914 - че ти ри ге не ра ци је 
`Паризлија`“, Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, бр. 56, 
1997, стр. 80.

8) Ga le Sto kes, Po li tics as de ve lop ment: The Emer gen ce of Po li ti cal Par ti es in Ni ne te enth-Cen-
tu ary Ser bia, Du ke Uni ver sity Press, Dur ham and Lon don, 1990, стр. 145.
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ли ген ци је ме ђу иза бра ним по сла ни ци ма та ко ђе од го ва ра Ми ло вом 
ви ђе њу пар ла мен та у ко ме по сла ни ци из ла жу и обра зла жу на род не 
зах те ве, по кре ћу за кон ске ини ци ја ти ве и гла са ју о за кон ским пред-
ло зи ма, али без мо гућ но сти да их про ме не. Ме ђу тим, ње го во крај-
ње ра ди кал но раз у ме ва ње сло бо де по ко ме је сло бо да по је дин ца 
огра ни че на са мо сло бо дом дру гих љу ди ни је мо гло да бу де при ме-
ње но у Ср би ји у ко јој је до ми ни ра ло мо ре се љач ког ста нов ни штва 
ко је би ве о ма ла ко мо гло да бу де за ве де но по пу ли стич ким иде ја-
ма. Мил је, за раз ли ку од на ших ли бе ра ла, био ре стрик ти ван и у 
да ва њу пра ва гла са, јер из ње га ис кљу чу је не пи сме не и оне ко ји 
при ма ју др жав ну по моћ. Књи гу Џо на Стју ар та Ми ла О сло бо ди на 
срп ски је 1868. го ди не пре вео бу ду ћи срп ски краљ Пе тар I Ка ра-
ђор ђе вић, а Ми ло во де ло О пред став нич кој вла ди пре вео је 1876. 
Вла ди мир Јо ва но вић.  

На про грам ска схва та ња и на чин де ло ва ња Ли бе рал не стран-
ке ути цај су има ли и ли бе рал ни про фе со ри бу ду ћих ли де ра ове 
стран ке. Нај зна чај ни ји од њих би ли су не мач ки про фе со ри Карл 
Рау, Ро шер, Ше фле. Про фе сор Карл Рау је био за го вор ник кла сич-
ног ли бе рал ног ин ди ви ду а ли зма сми тов ског ти па у еко но ми ји, а 
ње го ве иде је су ути ца ле на чи та ве ге не ра ци је срп ских ин те лек ту а-
ла ца. Био је про фе сор Ди ми три ју Ма ти ћу, а код ње га је док то ри рао 
Ко ста Цу кић. У свом де лу Др жав на еко но ми ја Цу кић ис ти че да је 
ве ли ки ути цај на ње га имао Рау, али до да је да је упо тре бља вао и 
де ла Ада ма Сми та, Жан-Ба ти ста Се ја, Ло ка и дру гих. Вил хелм Ро-
шер је та ко ђе ути цао на на ше ли бе ра ле, а Ро ше ров уче ник „све то-
ан дреј ски“ ли бе рал Вла ди мир Јо ва но вић је на срп ски пре вео ње го-
во нај по зна ти је де ло Си стем на род не при вре де (W. Roscher, System 
der Vol kswirtschaft), ко ји је из дао у две књи ге: На че ла на род не при-
вре де (1863) и На род на еко но ми ка пољ ске при вре де (1872).  

Зна чај ути ца ја не мач ког ли бе ра ли зма на ли бе ра ле у Ср би ји 
огле да се у тен ден ци ји ка сма њи ва њу над ле жно сти пар ла мен та у 
ко рист ве ће уло ге из вр шне вла сти. Ако при ли ком на ста ја ња На ме-
снич ког уста ва ни су мо гли да фор ми ра ју ин сти ту ци о нал на огра ни-
че ња за сма ње ње уло ге „се љач ке скуп шти не“ у ви ду про тив те же 
гор њег до ма, ли бе ра ли су, ко ри сте ћи мо дел не мач ких др жа ва, на-
сто ја ли да сна жном из вр шном вла шћу и би ро крат ским апа ра том 
сма ње оп сег над ле жно сти и ти ме огра ни че власт пар ла мен та. Као 
раз ли ка оста је, ипак, то што је из бор но пра во у Ср би ји би ло знат-
но ши ре у од но су на не мач ке зе мље те је сто га и пар ла мент био 
де мо крат ски ји, али је за то и ви ше од ра жа вао не га тив ну со ци јал ну 
струк ту ру са ста но ви шта ње не при јем чи во сти за оства ри ва ње мо-
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дер них ли бе рал них про це са. Овај не до ста так је де ли мич но от кло-
њен при ме ном ин сти ту ци је „ква ли фи ко ва них“ по сла ни ка.

Схва та ње и спро во ђе ње мо дер них ли бе рал них иде ја Ли бе-
рал не стран ке, пре ма то ме, ни је ну жно зна чи ло са мо угле да ње на 
ток та квих про це са у Ен гле ској или Фран цу ској. „Јо ван Ри стић се 
сла гао са оп штом ли ни јом тврд ње да Ср би ја мо же да бу де по ли-
тич ки мо дер на, али, на су прот ли бе ра ли ма као што је Вла ди мир 
Јо ва но вић, ње гов мо дел ни је би ла Ен ле ска или Фран цу ска, већ 
Пру ска.“9) Као мо дел уну тра шње др жав не ор га ни за ци је ко ји тре-
ба опо на ша ти и у Ср би ји Ри сти ће ви ли бе ра ли су узи ма ли не мач ке 
др жа ве, „ко је су има ле устав ност, али не и пар ла мен та ри зам , - и 
код ко јих је, и по ред На род не скуп шти не, по сто ја ла би ро крат ска 
вла да.“10) Во де ћи прин цип пру ске би ро кра ти је би ле су ре фор ме, а 
тек по сле њих до но ше ње уста ва и мо гућ ност ре пре зен та ци је свих 
гра ђа на у пар ла мен ту. Пру ска је ли бе ра ли зо ва ла еко но ми ју, али ни-
је ус пе ла да ство ри гра ђан ско дру штво са уста вом и мо гућ но шћу 
свих гра ђа на да бу ду пред ста вље ни у за ко но дав ном те лу. „По ли-
тич ки cre do не мач ког ра ног ли бе ра ли зма ни је би ла сло бо да од др-
жа ве, већ сло бо да у и у од но су пре ма др жа ви“.11) За ла га ли су се за 
огра ни че ни пар ла мен та ри зам, сло бо ду штам пе, пра во удру жи ва-
ња, али не и за оп ште би рач ко пра во.

Слич но као и не мач ке зе мље и Ср би ја је би ла да ле ко од 
ства ра ња гра ђан ског сло ја па су, у скла ду са не мач ким обра сцем, 
од ред ба ма На ме снич ког уста ва у ор га ни за ци ји вла сти ве ће над ле-
жно сти да те вла ди и та ко је осна жен по ло жај би ро кра та а сма ње-
њем ин сти ту ци о нал них над ле жно сти пар ла мен та и ус кра ћи ва њем 
ак тив ног би рач ког пра ва ин те ли ген ци ји, чи нов ни ци ма и адво ка-
ти ма скуп шти на је тре ба ло да бу де све де на на дом се љач ке ма се, 
при че му та ква со ци јал на струк ту ра ни је мно го од у да ра ла од ње-
не уста вом од ре ђе не ин сти ту ци о нал не уло ге. Као ко рек тив та квој 
пар ла мен тар ној струк ту ри обез бе ђе но је уче шће ин те ли ген ци је у 
ра ду пар ла мен та и то у ста ту су ква ли фи ко ва них, кне же вих по сла-
ни ка. 

У еко ном ском по гле ду при пад ни ци Ли бе рал на стран ке су 
за сту па ли фи зи о крат ски прин цип la is sez fa i re, la is sez pas ser, али 
су до зво ља ва ли и уче шће др жа ве у по спе ши ва њу још увек не до-
вољ но раз ви је не при вред не про из вод ње и тр жи шне кон ку рен ци је. 

9) Ga le Sto kes, исто, стр. 11.

10) Сло бо дан Јо ва но вић, Вла да Ми ла на Обре но ви ћа, књи га пр ва, Ге ца Кон, Бе о град, 1934, 
стр. 131.

11) Ga le Sto kes, исто, стр. 10.
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Та ква уло га др жа ве ни је не ли бе рал на у сми слу да ва ња пред но сти 
не ким уче сни ци ма у при вред ном жи во ту у од но су на дру ге, већ 
је под сти цај на уло га др жа ве усме ре на упра во ка ства ра њу усло-
ва за на ста нак и функ ци о ни са ње тр жи шног де ло ва ња. Прет хо де ћи 
сло бод ној тр жи шној утак ми ци она је раз вој на, али на не ки на чин 
и пред ли бе рал на, а свој раз ви је ни ли бе ра ли зам по ка зу је у бор би 
про тив мо но пол ског по сло ва ња.   

2.2. Раз у ме ва ње спољ не сло бо де

За по чи њу ћи сво је дру штве но и по ли тич ко ан га жо ва ње још 
у пе ри о ду ре во лу ци о нар них до га ђа ја у Евро пи 1848. го ди не, пр-
ва ге не ра ци ја ли бе ра ла, оку пље на у Ује ди ње ној омла ди ни срп-
ској, раз ви ла је дво стру ки од нос пре ма на ци о нал ној сло бо ди. Пр ви 
део про це са ти цао се по тре бе за ме ђу на род ним при зна њем не за-
ви сно сти Ср би је, а дру ги, ни шта ма ње зна ча јан део, под ра зу ме-
вао је те жњу за осло бо ђе њем и ује ди ње њем у је дин стве ну др жа ву 
де ло ва тур ског и аустриј ског цар ства на ко ји ма су жи ве ли Ср би. 
Са из ме ње ним прав ци ма те ри то ри јал ног ши ре ња Ср би је, услед 
про ме ње них спољ но по ли тич ких од но са, и са раз ли чи тим иде ја ма 
евен ту ал них ши рих сло вен ских и дру гих са ве за и кон фе де ра ци ја, 
за јед нич ко свим ли бе рал ним по гле ди ма на спољ ну сло бо ду у XIX 
ве ку би ло је ис ти ца ње по тре бе за при зна њем срп ске др жав но сти, 
осло бо ђе њем и ује ди ње њем са ма ти цом пре о ста лих срп ских зе ма-
ља.  

Ује ди ње на омла ди на срп ска де ло ва ла је под ути ца јем прак-
тич них те жњи европ ских на ро да ис ка за них кроз ре во лу ци о нар-
ни по крет ко ји свој вр ху нац до жи вља ва баш у пе ри о ду нај ве ћих 
ак тив но сти ове ли бе рал не гру пе. Вла ди мир Јо ва но вић је пи сао и 
прак тич но ра дио у прав цу на ци о нал ног осло бо ђе ња у скла ду са 
раз ми шља њи ма бо ра ца за осло бо ђе ње у дру гим та да шњим европ-
ским др жа ва ма, на ро чи то Ма ци ни ја и Га ри бал ди ја, док су осни ва-
чи На род не ли бе рал не стран ке пред со бом, као узор има ли пру ски 
мо дел ује ди ње ња рас ко ма да них не мач ких др жа ви ца. Као од го вор 
на не у спе лу ре во лу ци ју из 1848-9. го ди не и на ро чи то на ма ло не-
мач ки ли бе ра ли зам (kle in de utsch li be ra lism), глав ни циљ ли бе рал-
них де лат ни ка у не мач ким др жа ва ма се са уну тра шњих ре фор ми 
пре но си на про цес на ци о нал не уни фи ка ци је. Су о че ни са не мо гућ-
но шћу сред ње кла се да у ре во лу ци нар ном пе ри о ду по стиг не на-
ци о нал но ује ди ње ње, не мач ки ли бе ра ли се опре де љу ју за мо дел 
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сна жне др жа ве као су бјек та ко ји ће оства ри ти са жи ма ње на ци је у 
јед ној др жа ви.12) 

Док су „све то ан дреј ски“ ли бе ра ли те жи ли исто вре ме но 
оства ре њу иде је на род ног су ве ре ни те та, пар ла мен та ри зма, по ли-
тич ких пра ва и сло бо да и осло бо ђе њу и ује ди ње њу, на стан ком На-
род не ли бе рал не стран ке зах те ви за уну тра шњим ре фор ма ма по-
ста ју уме ре ни ји, а спољ но по ли тич ки циљ се, ма кар де ли мич но, 
оства ру је. Од лу ка ма Бер лин ског кон гре са Ср би ја је по ста ла не за-
ви сна и су ве ре на др жа ва, а до би ла је и про ши ре ње на ни шки, пи-
рот ски, то плич ки и врањ ски округ. Ли дер ли бе ра ла Јо ван Ри стић, 
као ми ни стар спољ них по сло ва Ср би је, ни је мо гао да уче ству је на 
са мом кон гре су, али је раз го во ри ма и ло би ра њем код пред став ни-
ка ве ли ких си ла ус пео да оства ри зна тан ди пло мат ски успех. Као 
ре зул тат на ста ла је не за ви сна др жа ва Ср би ја ко ја је пред ста вља ла 
ка мен те ме љац да ље бор бе за осло бо ђе ње и ује ди ње ње срп ског на-
ро да.

У спољ ној по ли ти ци ли бе ра ли се ни су во ди ли емо тив ним 
раз ло зи ма, већ ра ци о нал но схва ће ним на ци о нал ним ин те ре си ма 
та ко да су би ли окре ну ти Аустро-Угар ској, па Ру си ји, да би на Бер-
лин ском кон гре су Ср би ја до би ла по др шку Аустро-Угар ске ко јој 
кнез, а бу ду ћи краљ Ми лан, оста је до кра ја свог жи во та при вр жен. 
Ли бе рал на стран ка, на дру гој стра ни, по др шку за сво ја да ља на-
сто ја ња у спољ ној, али и уну тра шњој, по ли ти ци до би ја од цар ске 
Ру си је.

2.3. Уло га обра зо ва ња

У со ци јал но не из ди фе рен ци ра ној и у не шко ло ва но сти обра-
зов но ујед на че ној сре ди ни ни је се ла ко мо гао из дво ји ти слој гра ђа-
на исто вре ме но обра зо ва них и имућ них. Узак слој бо га тих чи ни ли 
су не рет ко сла бо обра зо ва ни или пот пу но нео бра зо ва ни љу ди, а 
шко ло ва ни гра ђа ни су углав ном би ли по ре клом си ро ма шни, а и у 
ка сни јој ка ри је ри и жи во ту за ви си ли су од др жав них при ма ња. За-
то је Кон ста но ва те за о да ва њу по ли тич ких пра ва са мо бо га ти ма 
би ла не при ме ре на Ср би ји, а, на дру гој стра ни, пре ра ста ње си ро-
ма шне ин те ли ген ци је у дру штве ну и по ли тич ку ели ту ко је се код 
нас до го ди ло би ло би не при хва тљи во Кон ста ну ко ји је, на во де ћи 
при мер Фран цу ске ре во лу ци је, ис ти цао опа сност да ин те лек ту ал-
ци-не вла сни ци мо гу да за у зму екс трем не и ап стракт не по ли тич ке 
ста во ве. 

12) Di e ter Lan ge wi esche, Li be ra lism in Ger many, Prin ce ton Uni ver sity Press, Prin ce ton, New 
Jer sey, 2000, стр. 59.
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У од но су пре ма обра зо ва њу, схва та њу зна ча ја обра зо ва ња 
за раз вој по је дин ца, али и за дру штве ни раз ви так ви дљив је ути-
цај про све ти тељ ства на све ге не ра ци је срп ских ли бе ра ла у XIX 
ве ку. За јед нич ко за све њих би ло је скром но со ци јал но по ре кло. 
Је врем Гру јић је по ти цао из се љач ке по ро ди це, Вла ди мир Јо ва но-
вић је био син ћур чи је из Шап ца, а Сто јан Бо шко вић син тер зи је из 
Сви лајн ца. Пред сед ник На род не ли бе рал не стран ке Јо ван Ри стић 
ро ђен је 1830. или 1831. го ди не у Кра гу јев цу. Ка ко Сло бо дан Јо ва-
но вић опи су је: „Ме ђу на шим по ли ти ча ри ма XIX ве ка не ма ни јед-
но га ко ји је у ве ћој си ро ти њи по ни као. На ши по ли ти ча ри су би ли 
ма хом си но ви чи нов ни ка, тр го ва ца, се о ских га зда. Ри стић је био 
де те ва ро шког пу ка, од ра стао у не ма шти ни и оску ди ци. То га је од 
ра не мла до сти на чи ни ло озбиљ ним и су мор ним: он ни је узи мао 
жи вот ола ко, - и, не ма ју ћи ни од ко га пот по ре, за пи њао је сам, свом 
сна гом.“13) Бу ду ћи да су, и по ред свог ни ског по ре кла, ус пе ли да 
до стиг ну зна ча јан ни во обра зо ва ња, али и да ис кљу чи во на осно ву 
шко ло ва но сти за у зму ва жне дру штве не и др жав не функ ци је, пот-
пу но је ра зу мљи во за што су на ши ли бе ра ли пре на гла ша ва ли зна чај 
шко ло ва ња. Ми сли ли су да као што су се они за не ко ли ко го ди на 
из ди гли из па три јар хал не и ру рал не сре ди не, та ко то мо же учи ни ти 
и цео срп ски на род, при че му и Ср би ја мо же до сти ћи за пад но е-
вроп ске зе мље.14) 

На пи та ње да ли др жа ва тре ба да се ме ша у обра зо ва ње, срп-
ски ли бе ра ли,  на су прот ми шље њу Хум бол та и Кон ста на, а у скла-
ду са Ми ло вим на сто ја њи ма, ис ти чу оба ве зу др жа ве да по спе шу је 
обра зо ва ње ста нов ни штва, по ди же шко ле и по пра вља ма те ри јал ни 
по ло жај про свет них рад ни ка. Ве ли ки про блем у Ср би ји тог до ба 
би ло је не по сто ја ње аде кват не со ци јал не струк ту ре, ко ја би мо гла 
да раз у ме и при хва ти ли бе рал не и мо дер не иде је. За да так др жа ве 
ни је, ме ђу тим, био да не ме ша ју ћи се у про це се у при вред не ак-
тив но сти и обра зо ва ње, са мо као „ноћ ни чу вар“ пра ти за ко ни тост 
из во ђе ња ових про це са, већ је ра ди по сти за ња укуп ног на прет ка 
зе мље би ло нео п ход но да пре у зме ак тив ну уло гу у по бољ ша њу 
обра зов не струк ту ре и кул тур не раз ви је но сти ста нов ни штва.

13) Сло бо дан Јо ва но вић, исто, стр. 21-22.

14) Бран ко Бе шлин, Европ ски ути ца ји на срп ски ли бе ра ли зам у XIX ве ку, Из да вач ка књи-
жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци, 2005, стр. 132-137.
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3.СОЦИЈАЛНАСТРУКТУРА
ЛИБЕРАЛНЕСТРАНКЕ

Од ла ском са вла сти ок то бра 1880. го ди не ли бе рал на гру па 
се ви ше ни је мо гла осла ња ти ис кљу чи во на по др шку др жав ног чи-
нов ни штва, а осни ва њем Ра ди кал не и На пред не стран ке ње не во ђе 
су схва ти ле ну жност осни ва ња соп стве не пар тиј ске ор га ни за ци је, 
за сно ва не на про грам ским до ку мен ти ма, али и са чвр стом ор га ни-
за ци о ном струк ту ром и ве за ма ме ђу члан ством.  

Ме сто за чет ка ли бе рал них иде ја и со ци јал на по др шка ли бе-
рал них стра на ка и по кре та ве зу ју се за гра ђан ску кла су у успо ну. 
„У Ср би ји XIX ве ка вр ше се у исто вре ме два про це са уско је дан са 
дру гим по ве за на: ја ча њем ка пи та ли зма она до би ја гра ђан ско дру-
штво и у исто вре ме из гра ђу је се као гра ђан ска др жа ва. Про цес 
фор ми ра ња гра ђан ства ишао је спо ри је не го про цес из гра ђи ва ња 
др жа ве.“15) Бу ду ћи да је гра ђан ска кла са у де вет на е сто ве ков ној Ср-
би ји би ла тек у по во ју, а да су, као што смо већ по ме ну ли, и ње ни 
пред став ни ци не рет ко би ли пот пу но нео бра зо ва ни, глав ну ба зу за 
пре но ше ње ли бе рал них иде ја су у на шој зе мљи чи ни ли ма ло број-
ни при пад ни ци, на за пад ним уни вер зи те ти ма шко ло ва не, ин те ли-
ген ци је. „У зе мљи као на лик Ср би ји, са го то во пот пу ном се љач ком 
струк ту ром, без сред ње кла се, и без ин те ли ген ци је, др жа ва и цр ква 
би ли су трај ни по сло дав ци. Би ро кра та или све ште ник – ово су би-
ле оп ци је за сва ког та лен то ва ног или до вољ но ис трај ног да стек не 
обра зо ва ње.“16) Ипак, уско ве за ни за др жа ву, за по сле ни или у др-
жав ној ад ми ни стра ци ји или на др жав ним фа кул те ти ма, они ни су 
мо гли да чи не слој од др жа ве не за ви сне ин те ли ген ци је. Сто га је 
њи хо во раз у ме ва ње ли бе рал них прин ци па ве за них за ре фор ме у 
др жав ној упра ви и ад ми ни стра ци ји би ло по ве за но са соп стве ним 
по ло жа јем и мо гућ но шћу на прет ка у окви ру др жав не би ро кра ти је, 
а њи хо во схва та ње при вред них сло бо да, услед не до стат ка би ло ка-
квог ис ку ства ван др жав не слу жбе, би ло је те о риј ско, ка би нет ско 
и не при ме ре но сре ди ни у ко јој су жи ве ли. Мо гућ но сти спро во ђе-
ња про ме на чи ју су нео п ход ност ли бе ра ли ис ти ца ли би ле су увек 
огра ни ча ва не ин те ре си ма би ро крат ске кла се, ко јој су ње не во ђе 
при па да ле. 

Бран ко Бе шлин та ко ђе при ме ћу је да у Ср би ји „но си лац при-
вред них те жњи ни је при вред на бур жо а зи ја не го ин те ли ген ци ја за-
по сле на у др жав ној слу жби“, али на во ди и да то ни је је дин ствен 
про цес ко ји се од и гра вао ис кљу чи во у Ср би ји, већ и ка рак те ри сти-

15) Ва са Чу бри ло вић, Исто ри ја по ли тич ке ми сли у Ср би ји XIX ве ка, На род на књи га, Бе о-
град, 1983, стр. 161.

16) Ga le Sto kes, исто, стр. 7.
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ка дру гих зе ма ља, а да је нај при мет ни ји био у не мач ким зе ља ма у 
пр вој по ло ви ни XIX ве ка. Ту је та кав вид ли бе ра ли зма сте као и на-
зив Be am ter li be ra li smus – чи нов нич ки ли бе ра ли зам.17)  Чи нов нич ки 
ли бе ра ли зам у Пру ској и ју жно не мач ким зе мља ма мо же се опи са-
ти као уре ђе ње из ме ђу ен гле ског ап со лу ти зма и кон сти ту ци о нал-
ног ли бе ра ли зма,  а би ро крат ске ре фор ме се мо гу ока рак те ри са ти 
као „`либералне` за то што `либерализују`, у сми слу да ели ми ни шу 
или огра ни ча ва ју ständisch (др жав не, прим. аут.) и фе у дал не ве зе, и 
спу та ва ју тра ди ци о нал не по сред нич ке сна ге из ме ђу др жа ве и по-
да ни ка.“18) 

И по ред то га што су во ђе На род не ли бе рал не стран ке до ла-
зи ле из чи нов нич ког сло ја, ме ђу ви ђе ни јим чла но ви ма ове стран ке 
би ло је и мно го тр го ва ца и бо га ти јих се ља ка. У са зи ву скуп шти не 
од 1879. го ди не од 47 ли бе рал них по сла ни ка 21 је био тр го вац, а 
и чла но ви ло кал них стра нач ких од бо ра у Бе о гра ду и дру гим ме-
сти ма у Ср би ји би ли су ве ћи ном тр гов ци. При ста ја ње тр го ва ца 
Ли бе рал ној стран ци мо же се об ја сни ти ти ме што се на ци о нал ни 
про грам ли бе ра ла по ду да рао са ин те ре си ма тр го вач ког сло ја, на-
ро чи то круп них из во зни ка, јер је про ши ре ње др жав не те ри то ри је 
зна чи ло и про ши ре ње тр жи шта, а ти ме и по ве ћа ње мо гућ но сти тр-
го ва ца за бо љу за ра ду.19) Је дан од нај бо га ти јих тр го ва ца то га до ба 
Ха џи То ма та ко ђе је био при ста ли ца Ли бе рал не стран ке. Ха џи То-
ма је био таст Јо ва на Ри сти ћа, а зет му је био и дру ги по зна ти члан 
Ли бе рал не стран ке, Ра ди во је Ми лој ко вић. 

Док су обич ни и си ро ма шни ста нов ни ци се ла би ли при вр-
же ни иде ја ма ра ди ка ла, бо га ти ји се ља ци су ли стом при ста ја ли уз 
Ли бе рал ну стран ку. Ови се о ски до ма ћи ни сво ју окре ну тост ли бе-
ра ли ма за сни ва ли су на слич ним ин те ре сним осно ва ма као и тр-
гов ци. За шти та и уве ћа ње ма те ри јал них ре сур са ко је су по се до ва-
ли би ли су пре вас ход ни ин те рес њи хо вог по ли тич ког ан га жо ва ња. 

Ли бе ра ли су по др шку до би ја ли и у де лу ви шег и ви со ког 
све штен ства, а за ступ ник њи хо вих иде ја био је и сам ми тро по лит 
Ми ха и ло, ко ји се ис ти цао и као про тив ник аустро фил ске по ли ти ке 
Ми ла на Обре но ви ћа. Окре ну та у спољ ној по ли ти ци ка Ру си ји, у 
уну тра шњој ка ди на сти ји Обре но ви ћа и пра во слав ној цр кви, На-
род на ли бе рал на стран ка је те жи ла на ци о нал ном осло бо ђе њу и 
ује ди ње њу, али и уме ре ним про ме на ма у зе мљи.

17) Бран ко Бе шлин, „Срп ски ли бе ра ли зам у 19. ве ку – ге не зе, иде је, стра нач ке по де ле“, 
Збор ник Ма ти це срп ске за исто ри ју, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, бр. 67-68, 2003, стр. 74.

18) Di e ter Lan ge wi esche, исто, стр. 4.

19) Дра го слав Јан ко вић, О по ли тич ким стран ка ма у Ср би ји XIX ве ка, Про све та, Бе о град, 
1951, стр. 196.
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***
Тра же ћи у ли бе рал ним те ко ви на ма еле мен те ко ји се на нај а-

де кват ни ји на чин мо гу при ме ни ти у Ср би ји и при ла го ђа ва ју ћи их 
со ци јал ној струк ту ри, на ши ли бе ра ли су би ли под ути ца јем слич-
них, али не рет ко и су прот ста вље них иде ја уну тар стра не ли бе рал-
не ми сли. Пред во ђе ни Јо ва ном Ри сти ћем ли бе ра ли су осно ва ли 
пр ву вла ду ме ђу на род но при зна те не за ви сне Кне же ви не Ср би је 
(ок то бар 1878. - ок то бар 1880.), а од осни ва ња На род не ли бе рал не 
стран ке на вла сти су у XIX ве ку би ли још са мо јед ном и то ве о ма 
крат ко, у пе ри о ду од ав гу ста 1892. до апри ла 1893. го ди не, ка да је 
вла ду обра зо вао Јо ван Ава ку мо вић. Због то га се пре мо же го во-
ри ти о ли бе рал ним схва та њи ма, не го о прак тич ном де ло ва њу ли-
бе ра ла пред крај прет про шлог ве ка. Не тре ба, ме ђу тим, из гу би ти 
из ви да да су ли бе рал на гру па и бу ду ћи ли дер Ли бе рал не стран ке 
Јо ван Ри стић, као на ме сник, бит но ути ца ли на до но ше ње и са др-
жај На ме снич ког уста ва ко ји је усме ра вао по ли тич ке и дру штве не 
про це се у Ср би ји све до до но ше ња но вог Уста ва, 1888. го ди не.  

При хва та ње иде ја из ви ше раз ли чи тих из во ра ство ри ло је 
сво је вр стан амал гам ли бе рал не ми сли и прак се ко ји би ве ро ват-
но у др жа ва ма са из ди фе рен ци ра ном со ци јал ном струк ту ром био 
схва ћен као не ло ги чан и не до сле дан. Иде је ко је су у те о ри ја ма њи-
хо вих узо ра би ле су прот ста вље не у прак си срп ског ли бе ра ли зма 
за јед но ко ег зи сти ра ју, про жи ма ју се и ства ра ју ли бе рал ни по глед 
на свет при ла го ђен сре ди ни.

Уко ли ко из кор пу са иде ја Ли бе рал не стран ке из дво ји мо по-
је ди не, мо же се ре ћи да због ме ша ња др жа ве у при вред ни жи вот 
ли бе ра ли зам у Ср би ји ни је био ли бе ра лан у еко ном ском сми слу, 
да ни је би ло пар ла мен та ри зма или да је би ро крат ско-по ли циј ски 
апа рат су зби јао и огра ни ча вао и она ко не ве ли ка гра ђан ска пра ва 
и сло бо де. Иако тач не, ова кве кон ста та ци је про из и ла зе из те о риј-
ског схва та ња ли бе рал не иде о ло ги је или из упо ре ђи ва ња та да шње 
Ср би је са иде ал но раз ви је ним ли бе рал ним др жа ва ма, али да би се 
раз у мео ли бе рал ни и мо дер ни за циј ски ис ко рак у про гра му и де ло-
ва њу На род не ли бе рал не стран ке, на стао као ре зул тат при ла го ђа-
ва ња ли бе рал них узо ра со ци јал ној сре ди ни, по ре ђе ње тре ба вр ши-
ти у од но су на пе ри од пре по че та ка ових про це са у Ср би ји.
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PredragTerzic

THEIMPACTOFFOREIGNLIBERALTHOUGHTON
THEPROGRAMANDACTIVITIESOFTHENATIONAL
LIBERALPARTYINTHENINETEENTHCENTURY

Resume
The Na ti o nal Li be ral Party is a party pro gram. Its prac ti ce was 

de ter mi ned un der the in flu en ce of the po stu la tes of clas si cal li be ral 
thin kers and the ide as of its li be ral pre de ces sors in Ser bia, as well as 
the li be ral tra di ti ons of fo re ign co un tri es in which its le a ders ha ve stu-
died. Kon stan, Ba sti at, Mill, and the Ger man pro fes sors of the Li be ral 
Party cham pi ons, Karl Rau, Wil helm Ro ser, Se fle ha ve all in flu en ced 
pro gram cho i ces and ac ti ons of our li be rals. Ho we ver, du ring the im-
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ple men ta tion of the se li be ral prin ci ples the man ner in which they we re 
im ple men ted to the en vi ron ment was of gre at im por tan ce. In do me stic 
po li tics li be rals ar gued for the li mi ted par li a men tary system, ac ting of 
the strong exe cu ti ve go vern ment and po wer ful po li ce and bu re a uc racy 
system. They wan ted gra dual de ve lop ment rat her than sud den re a li za-
tion of po li ti cal rights and fre e doms.

Ta king the eco no mic fi eld in to con si de ra tion, the mem bers of the 
Li be ral Party re pre sen ted a  physi oc ra tic prin ci ple of la is sez fa i re, la is-
sez pas ser, but they al so al lo wed the par ti ci pa tion of the sta te in pro mo-
ting still un der de ve lo ped eco no mic pro duc tion and mar ket com pe ti tion. 
Gi ven the exi sten ce of un der de ve lo ped so cial struc tu re, which pre sen-
ted an ob stac le in ac cep ting li be ral and mo dern con cepts and in sti tu ti-
ons, our li be rals emp ha si zed the obli ga tion of the sta te to in flu en ce the 
im pro ve ment of edu ca tion of the po pu la tion, to open new scho ols and 
im pro ve the ma te rial si tu a tion of te ac hers. 

In terms of ex ter nal fre e dom, li be rals we re in fa vor of the uni-
fi ca tion of  all the ter ri to ri es in ha bi ted by the Ser bian pe o ple in to one 
sta te, in spi red by the mo del of the Prus sian uni fi ca tion of di smem be red 
Ger man sta tes.

The be a rer of li be ral ide as in Ser bia was not an eco no mic bo-
ur ge o i sie, but in tel li gen ce em ployed in the ci vil ser vi ce. This pro cess 
didn’t hap pen only in Ser bia, it hap pe ned in ot her co un tri es as well. In 
Ger man co un tri es du ring the first half of the ni ne te enth cen tury, this 
form of li be ra lism was na med be am ter li be ra li smus - bu re a uc ra tic li be-
ra lism.
Key words: Na ti o nal Li be ral Party, Li be ral Party, Ser bian li be rals, Jo van Ri-

stić, bu re a uc ra tic li be ra lism, be am ter li be ra li smus, Be nja min Con-
stant, John Stu art Mill, Karl Rau, Wil helm Ros her.
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