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ПредрагР.Терзић

СХВАТАЊЕУНУТРАШЊЕСЛОБОДЕУ
ДЕЛУВЛАДИМИРАЈОВАНОВИЋА*

Сажетак
У ра ду ана ли зи ра мо пи та ња уну тра шње сло бо де, од но сно 

сло бо ду у окви ру др жав них гра ни ца. Лич на сло бо да је за Вла ди-
ми ра Јо ва но ви ћа при род но и глав но чо ве ко во пра во. Јо ва но вић, 
ипак, гре ши ка да ис ти че да сло бо да по је дин ца не мо же да огра-
ни чи сло бо ду би ло ког дру гог чла на дру штва. Сло бо да је те мељ 
до бро уре ђе ног дру штва и др жа ве, за ма јац при вред не ак тив но сти 
и на уч них от кри ћа, али сло бо да не мо же да оси гу ра да ће се со ци-
јал ни раз ви так сам по се би и оства ри ти. Сва ка вла да тре ба да бу де 
огра ни че на пра вом. Пра во је за Јо ва но ви ћа исто што и прав да. Ка-
ко се не би до но си ли за ко ни ко ји су у не скла ду са прин ци пом прав-
де, он пред ла же сле де ће ли бе рал не ин сти ту ци о нал не ме ха ни зме: 
сло бо ду јав ног го во ра и јав не кон тро ле, оп ште пра во гла са, сло бо-
ду штам пе и од го вор ност оних ко ји из вр ша ва ју за кон. У по гле ду 
об ли ка вла да ви не Вла ди мир се за ла гао за онај об лик ко ји по чи ва 
на прин ци пу сло бо де и про из и ла зи из сло бод но из ра же не во ље на-
ро да, би ла то ре пу бли ка или устав на мо нар хи ја. Вер ти кал на струк-
ту ра вла сти у та квој др жа ви тре ба да бу де за сно ва на на ши ро ким 
об ли ци ма де цен тра ли за ци је. Вла ди мир Јо ва но вић је про мо ви сао и 
нео п ход ност оства ре ња сло бод не при вред не ак тив но сти. У тр жи-
шној утак ми ци јед ни до би ја ју, а дру ги гу бе. При том, за да так др жа-
ве ни је са мо да про ме ном про пи са по бољ ша по ло жај рад ни ка, већ 
и да ме ра ма со ци јал не по ли ти ке по мог не угро же ни ма. 
Кључ не ре чи:  Вла ди мир Јо ва но вић, сло бо да, уну тра шња сло бо да, ли бе-

ра ли зам, срп ски ли бе ра ли зам, срп ски ли бе ра ли.  

* 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 оквиру кога је и настао овај рад. 



СПМ број 4/2012, година XIX, свеска 38. стр. 447-463.

448

Иако по свом фор мал ном обра зо ва њу ни је био по ли ти ко лог, 
Вла ди мир Јо ва но вић је, по ред еко ном ских, упра во у обла сти по ли-
тич ких на у ка оста вио зна ча јан на уч ни опус. Ме ђу тим, овај пред-
став ник сред ње ге не ра ци је срп ских де вет на е сто ве ков них ли бе ра ла 
ду го je био за по ста вљан у окви ру на ше по ли тич ке на у ке, а  ње го ве 
књи ге, члан ци и сту ди је ни су до жи ве ле но ва из да ња. За то је пот-
пу но ра зу мљи во за што Јо ва но ви ће ве иде је ни су на ла зи ле пут до 
ши ре чи та лач ке пу бли ке. 

Сту ди је ко је су об ра ђи ва ле по ли тич ке по гле де Вла ди ми ра 
Јо ва но ви ћа, би ло да су би ле по све ће не ње го вом ли ку и де лу или 
су га са мо ус пут по ми ња ле, про бу ди ле су но во ин те ре со ва ње за 
овог кла си ка срп ске по ли тич ке ми сли. Зна ча јан до при нос у ци љу 
упо зна ва ња на уч не јав но сти са Јо ва но ви ће вим дру штве но-по ли-
тич ким  де ло ва њем био је на уч ни скуп одр жан 2008. го ди не у Срп-
ској ака де ми ји на у ка и умет но сти на те му: “Дру штве на и по ли тич-
ка ми сао Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа”. Ака де мик Ми ха и ло Мар ко вић 
је за по чео при ре ђи ва ње тек сто ва за збор ник ра до ва са овог ску па, 
да би по сле ње го вог од ла ска рад на при пре ми збор ни ка за вр шио 
Алек сан дар Ко стић.

При ли ку да се за ин те ре со ва ни упо зна ју са ори ги нал ним 
тек сто ви ма овог ауто ра пру жио нам је Слу жбе ни гла сник ко ји је 
про шле го ди не из дао Иза бра не спи се Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа. При-
ре ђи вач Бо шко Ми ја то вић је, же ле ћи да при ка же Вла ди ми ро ву 
еко ном ску и по ли тич ку ми сао, са ку пио ве ли ки број па жљи во иза-
бра них тек сто ва. Ти ме, ипак, рад на по нов ном об ја вљи ва њу де ла 
Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа ни је ни из бли за за вр шен, јер оста је још ра-
до ва из обла сти еко но ми је, по ли тич ке те о ри је, исто ри је по ли тич-
ких те о ри ја, по ли тич ке со ци о ло ги је, по ли тич ке лек си о гра фи је ко је 
тре ба са ку пи ти, раз вр ста ти их у по себ не те мат ске обла сти и об ја-
ви ти. 

ЖИВОТВЛАДИМИРАЈОВАНОВИЋА

Вла ди мир Јо ва но вић је ро ђен 1833. го ди не у Шап цу. Ни же 
шко ле је за вр шио у свом род ном гра ду, а гим на зи ју у Бе о гра ду. 
Го ди не 1850. упи су је Ли цеј, где сту ди ра пр во на фи ло зоф ском, а 
ка сни је и на прав ном од се ку.

Као др жав ни сти пен ди ста шко ло ва ње на ста вља у ино стран-
ству, и то од ле та 1854. го ди не сту ди ра ју ћи по љо при вре ну ака де-
ми ју у Ма ђар ској, да би не ко ли ко ме се ци ка сни је пре шао у Хо-
хен хајм. У Бе о град се вра ћа сеп тем бра 1856. и би ва по ста вљен за 
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управ ни ка Топ чи дер ске еко но ми је. Ме ђу тим, због не сла га ња са 
сво јим прет по ста вље ним, на чел ни ком еко ном ског оде ље ња у Ми-
ни стар ству уну тра шњих де ла А. Ни ко ли ћем, у ја ну а ру 1858. би ва 
пре ме штен на ме сто пи са ра у том ми ни стар ству.

Јо ва но ви ће во слу жбо ва ње у Ми ни стар ству уну тра шњих де-
ла ни је, ипак, ду го тра ја ло јер већ у апри лу 1859. по ста је се кре тар 
у Ми ни стар ству фи нан си ја, а два ме се ца ка сни је Од бор Све то ан-
дреј ске скуп шти не га је, као при пад ни ка ли бе рал не стру је, иза брао 
за мла ђег се кре та ра. У крат ком пе ри о ду то ком 1859. го ди не био је 
уред ник слу жбе ног гла си ла Срп ских но ви на, али је због па три от-
ских из ја ва сме њен на зах тев бе о град ског па ше. Сле де ће го ди не, 
та ко ђе на па шин зах тев, Јо ва но вић је от пу штен из др жав не слу жбе. 
Не сво јом во љом на пу шта Ср би ју и од ла зи у Бел ги ју и Ен гле ску 
где из у ча ва дру штве не и по ли тич ке уста но ве. 

По сле смр ти кне за Ми ло ша, Јо ва но вић се вра ћа у зе мљу. Ли-
бе ра ли су у то до ба га ји ли ве ли ке на де да ће кнез Ми ха и ло усво-
ји ти и при ме њи ва ти ли бе рал на на че ла вла да ви не, али су се та на-
да ња ве о ма бр зо по ка за ла нео сно ва ним. Кнез Ми ха и ло је сма трао 
да се у кул тур но, при вред но и обра зов но за о ста лој Ср би ји иде је 
о пар ла мен тар ној де мо кра ти ји, на род ној су ве ре но сти, сло бо ди и 
прав ди не мо гу ла ко усво ји ти. Ли бе ра ли су за ње га пред ста вља ли 
ма њи ну су про ста вље ну ве ћин ској Ср би ји ко ја ни је има ла свест о 
по тре би за та квом вр стом про ме на.

О од но су кне за Ми ха и ла пре ма ли бе ра ли ма, али и ста ву да је 
на род не до ра стао за сло бо ду и де мо крат ске уста но ве до бро го во ре 
сле де ће Ми ха и ло ве ре чи:

„Ја мо гу на пр сте из бро ја ти све европ ски обра зо ва не љу де у 
мо јој зе мљи;њих не ма ви ше од де се так-два на ест. Уста но ве јед не 
зе мље не пра ве се за два на ест нај ви ше обра зо ва них љу ди; оне се 
мо ра ју по де ша ва ти пре ма оп штем ни воу на ро да. Да ти пар ла мен-
та ри зам са мо с то га да би Ми ло ван Јан ко вић и још не ко ли ко њих 
као он мо гли др жа ти пар ла мен тар не бе се де би ло би нео збиљ но.”1)

По по врат ку у Ср би ју Вла ди мир за јед но са Ми ло ва ном Јо-
ва но ви ћем и Сто ја ном Бо шко ви ћем ра ди на осни ва њу не за ви сног, 
ли бе рал ног ли ста На род на скуп шти на. Ипак, власт у скла ду да 
прет ход ним ста вом кне за Ми ха и ла за бра њу је лист и сву тро ји цу 

1) Бо ро Мај да нац, На род на скуп шти на Ср би је: од оби чај не уста но ве до са вре ме ног пар-
ла мен та: 1804-2004 (Дру го из ме ње но и до пу ње но из да ње), На род на скуп шти на Ре пу-
бли ке Ср би је, Ар хив Ср би је, Бе о град, 2004, стр. 27. За чи та о це за ин те ре со ва не за увид у 
раз вој на род не су ве ре но сти у де вет на е сто ве ков ној Ср би ји мо же би ти ко ри сна и сле де ћа 
сту ди ја: Жи во јин Ђу рић, На род на су ве ре ност и де мо крат ски пре о бра жај Ср би је у 19. 
ве ку: по ли тич ко и сто риј ска сту ди ја, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1999.
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уред ни ка хап си. У при тво ру про во де не ко ли ко да на, да би их на кон 
то га суд осло бо дио кри ви це и пу стио на сло бо ду. У ок то бру 1861. 
го ди не Јо ва но ви ћа по ста вља ју за на чел ни ка Сту де нич ког сре за, 
али он од би ја да при хва ти то ме сто и би ва от пу штен из др жав не 
слу жбе.

У вре ме тур ског бом бар до ва ња Бе о гра да ли бе рал на гру-
па ула же зна чај не на по ре у ци љу при до би ја ња европ ског јав ног 
мње ња за осло бо ђе ње свих Ср ба и њи хо во ује ди ње ње. У том ци љу 
Вла ди мир Јо ва но вић од ла зи у Лон дон. У пре сто ни ци та да нај ве ће 
ко ло ни јал не си ле све та Јо ва но вић 1863. објaвљује спис „The Ser-
bian na tion and the Eastern Qu e sti on”, а за срп ску ствар се за ла же и 
у сво јим члан ци ма у ли сту Mor ning star.2) 

По сле Ен гле ске, Вла ди мир сво ју ми си ју на ста вља од ла ском 
у Ита ли ју, где раз го ва ра за та мо шњим но ви на ри ма и ита ли јан ским 
па три о та ма ка ко би и ита ли јан ску јав ност упо знао са пра вед ном 
бор бом срп ског на ро да за сло бо ду. То ком ових пу то ва ња Вла ди-
мир Јо ва но вић је упо знао Глед сто на, Ма ци ни ја, Хер це на, Ба ку њи-
на, Ко шу та и дру ге  зна чај не лич но сти то га до ба.

Го ди не 1863. Вла ди мир се по но во вра ћа у Бе о град и по ста је 
про фе сор по ли тич ке еко но ми је, фи нан си ја, по ли тич ке арит ме ти-
ке и исто ри је по ли тич ке еко но ми је на Ве ли кој шко ли. Ме ђу тим, 
због ли бе рал них ста во ва ко је је за сту пао још јед ном се су ко бља-
ва са вла сти ма. На ску пу Дру штва срп ске сло ве сно сти, до ла зи до 
не сла га ња Јо ва но ви ћа са та да шњим ми ни стром про све те Ко стом 
Цу ки ћем по во дом на ја вље ног Вла ди ми ро вог пре да ва ња, ка сни је 
об ја вље ног под на сло вом „Ср бен да и го то ван”, и пред ло га да се 
за ино стра не чла но ве Дру штва иза бе ру Га ри бал ди, Чер ни шев ски 
и Хер цен. 

Због овог су ко ба, Јо ва но вић већ су тра дан гу би ка те дру. Та ко 
је про фе су ра Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа тра ја ла са мо јед ну школ ску 
го ди ну, а на Ве ло кој шко ли пре да вао је још са мо школ ске 1889/90. 
го ди не, и то као хо но рар ни про фе сор. Остав ши без при хо да по но-
во на пу шта Бе о град и на ста њу је се у Но вом Са ду, где са ра ђу је у 
Срп ском Днев ни ку. Ме ђу тим, лист би ва за бра њен већ у ју лу 1864. 
и Вла ди мир се опет се ли. Са да од ла зи у Же не ву у ко јој на ста вља 
сво ју из да вач ку де лат ност. По кре ће лист Сло бо да. Лист је из ла зио 
пр во јед ном не дељ но, а у сле де ћој го ди ни јед ном у две не де ље. 
Ипак, са мо два бро ја овог ли ста до спе ла су до чи та ла ца у Ср би-

2) Јо ва но ви ће во де ло ва ње у Ло но до ну 1863. го ди не део је Пр ве про срп ске кам па ње у ен-
гле ском јав ном мње њу, ко ја је би ла ини ци ра на од стра не кне за Ми ха и ла. Ви де ти: Сло-
бо дан Г. Мар ко вић, Гроф Че до миљ Ми ја то вић: Вик то ри ја нац ме ђу Ср би ма, Цен тар за 
пу бли ка ци је Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, АИЗ “До си је”, Бе о град, 2006, 
стр. 315-323. 
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ји. Уред ник убр зо пре ки да из ла же ње овог и по кре ће но во гла си ло, 
Срп ску сло бо ду. Иако је кнез Ми ха и ло до зво лио ула зак но вог ли ста 
на те ри то ри ју кне же ви не Ср би је, ми ни стар ство је и овај по ку шај 
ши ре ња ли бе рал них иде ја у Ср би ји за бра ни ло та ко да је Срп ска 
сло бо да по чет ком 1866. пре ста ла да из ла зи.

Јо ва но вић се на кон то га вра ћа у Но ви Сад. У Но вом Са ду, 
гра ду ко ји је у то вре ме не сум њи во био цен тар срп ског ду хов-
ног жи во та, Вла ди мир је био ве о ма ак ти ван. Он пи ше за Ми ле-
ти ће ву За ста ву, по ста је њен ко у ред ник, а исто вре ме но де лу је и 
на ор га ни за ци ји срп ске омла ди не. Ве ли ка скуп шти на Ује ди ње не 
омла ди не срп ске одр жа ва се ав гу ста 1866. го ди не у Но вом Са ду. 
На тре ћој скуп шти ни Ује ди ње не омла ди не три го ди не ка сни је Јо-
ва но вић по ста је њен пред сед ник. Ме ђу тим, Омла ди ну по тре са ју 
су ко би из ме ђу ли бе ра ла и со ци ја ли ста, на ли ни ји Бе о град - Но ви 
Сад и опре де ље ња за и про тив по ли ти ке На ме сни штва. Вла ди мир 
се 1870. ра зи ла зи са Све то за ром Мар ко ви ћем, а го ди ну да на ка сни-
је угар ске вла сти за бра њу ју да љи рад Ује ди ње не омла ди не срп ске.

По сле атен та та на кне за Ми ха и ла, Вла ди мир Јо ва но вић је 
оп ту жен за са у че сни штво и за јед но са Љу бе ном Ка ра ве ло вим про-
во ди у при тво ру у Вaрадину и Пе шти се дам ме се ци (од 15. ју на 
1868. до 4. ја ну а ра 1869. го ди не). Сле де ћих го ди на Вла ди мир је 
на пу то ва њи ма по Фран цу ској, Ита ли ји и Швај цар ској да би се у 
Бе о град вра тио 1873. На ста вља ак ти ван дру штве ни жи вот др же ћи 
пре да ва ња, али и об ја вљу ју ћи при вред не, дру штве не и по ли тич ке 
члан ке у ли сту Бу дућ ност.

У др жав ну слу жбу Јо ва но вић по но во сту па 1873. го ди не и 
по ста је се кре тар Ми ни стар ства уну тра шњих де ла, а ка сни је се кре-
тар у Ми ни стар стви ма про све те и фи нан си ја. У апри лу 1876. до ла-
зи на ме сто ми ни стра фи нан си ја и на ње му оста је до ок то бра 1880. 
го ди не и под но ше ња остав ке це ле вла де због пот пи си ва ња тр го-
вин ског уго во ра са Аустро-угар ском. Из у зе так у Вла ди ми ро вом 
упра вља њу др жав ним фи нан си ја ма је пе ри од од но вем бра 1879. 
го ди не, ка да је дао остав ку на ми ни стар ско ме сто због не у сва ја ња 
ње го вог пред ло га о по ре зу на тр гов це ко јим би се ис пла ти ли рат ни 
ду го ви, до ју на 1880. ка да по но во сту па на ми ни стар ску ду жност. 
Као ми ни стар фи нан си ја Јо ва но вић ни је ус пео да обез бе ди нео п-
хо дан кре дит за рат са Тур ци ма 1876. го ди не, па је но вац мо рао да 
бу де при ку пљен при нуд ним зај мом у зе мљи и ре ви зи циј ма. 

Го ди не 1881. Сто јан Бо шко вић и Вла ди мир Јо ва но вић по кре-
ћу лист Но ви век у ко ме кри ти ку ју бан кар ске ма хи на ци је, због че га 
су обо ји ца пен зи о ни са ни као ми ни стри на рас по ло же њу.

Пред сед ник Срп ског уче ног дру штва Вла ди мир по ста је 
1883. го ди не, али ни је иза бран у Срп ску кра љев ску ака де ми ју ка да 
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је 1886. осно ва на. Од сеп тем бра 1886. до сеп тем бра 1889. го ди не 
због шко ло ва ња си на Сло бо да на и ћер ке Прав де са по ро ди цом жи-
ви у Мин хе ну, Ци ри ху и Же не ви а по том се вра ћа у Бе о град. На Ве-
ли кој шко ли као хо но рар ни про фе сор пре да је го ди ну да на. У мар ту 
1890. по ста је члан Др жав ног са ве та и у ње му оста је све до 1901. 
го ди не, ка да је ко нач но пен зи о ни сан. У на ред ним го ди на ма Вла ди-
мир се по ла ко по вла чи из јав ног жи во та. Пре ми нуо је у Бе о гра ду, 
4. мар та 1922. го ди не.

ШТАЈЕСЛОБОДАИГДЕСУЊЕНЕГРАНИЦЕ?

Ауто ри ко ји су из у ча ва ли де ло Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа ис ти-
чу ње го во ли бе рал но опре де ље ње од ре ђу ју ћи га у по ли тич ком и 
еко ном ском сми слу пр вен стве но као ли бе ра ла, а ње го ву ми сао као 
ли бе рал ну.3) “Ли бе ра ли зам се мо же прег нант но од ре ди ти као иде о-
ло ги ја сло бо де: за ли бе ра ли зам сло бо да пред ста вља вр хов ну вред-
ност ко ју тре ба прет по ста ви ти свим дру гим вред но сти ма. Ли бе ра-
ли зам је та ко про је кат ко ји те жи сло бо ди.”4) И за и ста, ако би смо 
јед ном реч ју по ку ша ли да од ре ди мо су шти ну по ли тич ке те о ри је 
Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа, али и ње го ву зве зду во ди љу у прак тич ном 
по ли тич ком де ло ва њу, то би без сум ње би ла сло бо да.

Шта је за Вла ди ми ра сло бо да? Сло бо да, по ње го во вом схва-
та њу, “зна чи, да је сва ко вла стан се бе” и до да је: “Би ти вла сним се-
бе, то се зо ве би ти чо ве ком.”5) Да кле, сло бо да је чо ве ко ва су шти на, 
ње го ва бит, од но сно оно свој ство ко је је прет по став ка људ ског све-
ко ли ког раз вит ка. “Жи вот, спо соб но сти, упо тре бља ва ње - дру гим 
ре чи ма лич ност, сло бо да, соп стве ност - то је чо век.”6) 

Вла ди мир Јо ва но вић се за ла гао за сло бо ду у свим обла сти ма 
чо ве ко вог жи во та и свим при ват ним и јав ним од но си ма: од по ро-
ди це, оп шти не, др жа ве до ме ђу на род них од но са. Лич на сло бо да 
је при род но и глав но чо ве ко во пра во, она је услов људ ског до сто-
јан ства и на прет ка. По ли тич ке сло бо де, на дру гој стра ни, пред ста-

3) Ду шан Ба та ко вић Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа на зи ва “апо сто лом ли бе ра ли зма у Ср би ји”. 
Ви де ти: Ду шан Т. Ба та ко вић, “Вла ди мир Јо ва но вић: апо стол ли бе ра ли зма у Ср би ји”, у 
збор ни ку: Ли бе рал на ми сао у Ср би ји. При ло зи исто ри ји ли бе ра ли зма од кра ја 18. ве ка 
до сре ди не 20. ве ка (при ре ди ли Јо ви ца Тр ку ља, Дра го љуб По по вић ), ЦУПС, Бе о град, 
2001, стр. 141-172.

4) Ви шња Стан чић, “Ли бе рал на де мо кра ти ја као оства ре ње сло бо де”, Срп ска по ли тич ка 
ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 04/2010, стр. 166.

5) Вла ди мир Јо ва но вић, “Шта је сло бо да?”, у: Вла ди мир Јо ва но вић, Иза ба ра ни спи си 
(при ре дио Бо шко Ми ја то вић) , Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2011, стр. 95.

6) Вла ди мир Јо ва но вић, “За ко ни тост (по Ба сти ју)”, у: Вла ди мир Јо ва но вић, Иза ба ра ни 
спи си (при ре дио Бо шко Ми ја то вић), Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2011, стр. 47.
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вља ју га ран ци је за лич ну сло бо ду, оне их обез бе ђу ју и сво јом не-
до дир љи во шћу под у пи ру, док су спољ ни усло ви сло бо де имо ви на, 
штед ња и при вред на де лат ност, јер се њи ма обез бе ђу је и га ран ту је 
не за ви сност чо ве ка од дру гих љу ди.

Сло бо да, ипак, ни је до вољ на да би не ко и по стао чо век, јер 
она је, ма ко ли ко зна чај на би ла, са мо мо гућ ност, по тен ци ја, нео п-
хо дан, али не и до во љан услов на прет ка. 

Схва та ње сло бо де као по тен ци је, мо гућ но сти лич ног и дру-
штве ног на прет ка нај бо ље се са гле да ва у Јо ва но ви ће вом  су про-
ста вља њу на си ља сло бо дом. Он ис ти че:

“На ћи ће мо, да сву где где сло бо да вла да, спо соб но сти људ-
ске раз ви ја ју се, чув ство по ште ња уз ди же се, дру штве не вр ли не 
рас про сти ру се, свет иде ја отва ра се, про на ла сци на уч ни мно же се, 
знањa као оп ште до бро све су обил ни ја, рад ња се ве ли ча, жи вот 
по ста је пле ме ни ти ји, чо век се уса вр ша ва, чо ве штво на пре ду је.

А сву где где на си ље ца ру је, чо век је ма ње оба ве штен, ма ње 
по штен, зле стра сти раз у зда ва ју се о тро шку са ве сти, не зна ње по-
мра ча ва дух, и пред ра су де по ста ју нај же шћа смет ња људ ском раз-
вит ку и уса вр ша ва њу.

Та ко је сло бо да оно што чо ве ка чо ве ком чи ни; сло бо да је 
при род но и веч но пра во чо ве ка.”7)

По сма тра но из угла би ло ког дру штва ко је о сло бо ди оску-
де ва, из при зме чо ве ка ко ји се за њу свим сво јим де лом и би ћем 
за ла же, она из гле да леп ше, бо ље и пот пу ни је. Сло бо да, ме ђу тим, 
ни је је ди ни чи ни лац на прет ка. Она је по чет ни те мељ до бро уре ђе-
ног дру штва и др жа ве, за ма јац при вред не ак тив но сти и на уч них 
от кри ћа и га рант ма ње или ви ше не спу та ног пра ва на из но ше ње 
раз ли чи тих ви ђе ња дру штве ног на прет ка, али сло бо да ни на је дан 
на чин не мо же да оси гу ра да ће се со ци јал ни раз ви так сам по се би 
и оства ри ти. Сло бо да је ва жан пред у слов на прет ка, али су љу ди ти, 
ко ји ко ри сте ћи на пра ви на чин мо гућ но сти сло бо де, до при но се по-
бољ ша њу усло ва жи во та у раз ли чи тим обла сти ма свог де ло ва ња. 
Да би по је ди нац ус пео да на пра ви на чин раз ви је сво је спо соб но-
сти по треб но је да осим сло бо де има ма кар и ми ни мал не усло ве: 
ма те ри јал не мо гућ но сти, шко ле и дру ге обра зов не и на уч не ин сти-
ту ци је, кул тур не уста но ве, спорт ске клу бо ве и др. 

Ве ћа сло бо да не мо ра зна чи ти и ве ћи све у куп ни дру штве ни 
про грес, па се про ме на сте пе на сло бо де у не ком дру штву или ви ше 
њих не мо же узе ти као је ди ни кри те ри јум ње го вог раз во ја. Уто ли-
ко је и по гре шан Јо ва но ви ћев став по ко ме: “Сту пањ дру штве ног 
раз вит ка ме ри се ступ њем сло бо де и сло ге у рад њи ње го вих чла-

7) Исто, стр. 97.
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но ва за оп ште до бро; па овом ме ром од ре ђу је се и вред ност у дру-
штве ној ор га ни за ци ји.”8)

Сло бо да сва ког по је дин ца, ка ко је Вла ди мир пред ста вља, 
пра ви је при мер ли бе рал ног ста ва. Про блем, ме ђу тим, на ста је ка да 
овај прин цип тре ба пре не ти са по је ди нач ног ни воа на ви ши сту-
пањ дру штве не ор га ни за ци је. У том по гле ду нео п ход но је уре ди ти 
од но се из ме ђу ве ли ког бро ја по је ди на ца, ко ји у скла ду са ли бе рал-
ном ори јен та ци јом, тре ба да има ју исти, али и ши рок сте пен раз ли-
чи тих по ли тич ких, еко ном ских и дру гих сло бо да. 

По ста вља се пи та ње да ли сло бо да јед ног чо ве ка исто вре ме-
но огра ни ча ва сло бо ду не ког дру гог? Јо ва но вић да је од ри чан од-
го вор: 

“По чем сло бо да зна чи, да је сва ко вла стан од се бе: то би се 
гре ши ло, ако би се ми сли ло, да се сло бо дом јед но га оште ћа ва сло-
бо да дру го га. Та ко по гре шно ми шље ње мо же до ла зи ти са мо од 
прет по став ке, да су лич ни ин те ре си је дан дру го ме про тив ни. Но 
кад се за лич не ин те ре се узме оно што они уисти ни је су: до би ја се 
уве ре ње, да су пра ви лич ни ин те ре си сви ме ђу со бом са гла сни.”9)

Ни је ли ово пре те ра но иде а ли стич ки, чак уто пи стич ки став 
Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа? Да би смо на ово пи та ње од го во ри ли мо ра-
мо пр во ви де ти ка ко Јо ва но вић од ре ђу је лич ни ин те рес. “Лич ним 
ин те ре сом”, сма тра Вла ди мир, “мо же се на зва ти са мо оно, чи ме се 
пот по ма же оп ста нак или на пре дак ли ца” и да ље, за кљу чу је да нас 
исто ри ја учи “да оно што је на ште ту јед но ме, на ште ту је и дру-
го ме.”10)

Де фи ни ци ја лич ног ин те ре са код Јо ва но ви ћа је и за нас при-
хва тљи ва, али став о пот пу ном по кла па њу или чак иден тич но сти 
оп штег и лич ног ин те ре са са мо пот кре пљу је сум њу у Вла ди ми ров 
иде а ли зам. У дру штву по сто ји то ли ко лич них ин те ре са ко ли ко и 
љу ди ко ји то дру штво са чи ња ва ју. Ин те ре си су по не кад слич ни, 
не кад ма ње или ви ше раз ли чи ти, а не рет ко и пот пу но су про ста-
вље ни. Ако су лич ни ин те ре си ме ђу соб но то ли ко не у са гла ше ни, а 
схва та ња о сред стви ма ко ја во де лич ном на прет ку не сум њи во не-
ком па ти бил на због огра ни че них ре сур са, ја сно је да је илу зор но 

8) Вла ди мир Јо ва но вић, “При вред ни ред и по крет у дру штве ном и ме ђу на род ном жи во-
ту”, у: Вла ди мир Јо ва но вић, Иза ба ра ни спи си (при ре дио Бо шко Ми ја то вић), Слу жбе ни 
гла сник, Бе о град, 2011, стр. 434.

9) Вла ди мир Јо ва но вић, “Шта је сло бо да?”, у: Вла ди мир Јо ва но вић, Иза ба ра ни спи си 
(при ре дио Бо шко Ми ја то вић), Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2011, стр. 95.

10)  Исто.
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оче ки ва ти да се они мо гу са же ти у не ка квом оп штем ин те ре су ко ји 
би био са гла сан свим по је ди нач ним ин те ре си ма чла но ва дру штва.

СТИЦАЊЕСЛОБОДЕКРОЗ
ОГРАНИЧАВАЊЕДРЖАВНЕВЛАСТИ

Вла ди ми ро ва бор ба на те о риј ском, али и прак тич ном пла ну 
за за кон ско огра ни ча ва ње др жав не вла сти ду бо ко ула зи у сфе ру 
ње го вог раз у ме ва ња сло бо де.  Јо ва но вић се пи та: “Шта је да кле 
за кон?” и од мах да је од го вор: “За кон је оп шта, прав на од бра на 
лич но сти, сло бо де и соп стве но сти.”11) На дру гом ме сту, он до да је: 
“Сва ко ја ко, за кон по сво јој при ро ди мо ра би ти жи во сло во прав де, 
јер по чув ству и ми шље њу на ро да, за кон и прав да, то је све јед-
но.”12)

Вла ди мир Јо ва но вић сма тра да за кон ко ји је у скла ду са 
прин ци пи ма прав де не обез бе ђу је са мо оства ре ње лич них, дру-
штве них, по ли тич ких и еко ном ских сло бо да по је ди на ца, већ је и 
га ран ци ја јеф ти не, пра вич не и ефи ка сне вла сти. Ако се за кон схва-
ти у на да све ли бе рал ном ду ху као си стем пра ви ла ко ји обез бе ђу је 
људ ску лич ност, сло бо ду и соп стве ност он да је та кав за кон ну жно 
и бра на сва кој са мо во љи, ар би трар но сти и анар хи ји. Али, Вла ди-
мир са свим ис прав но за кљу чу је да за кон мо же да се пре тво ри и у 
сво ју су прот ност.

“За кон се из вр ће! За кон - па да кле и сва ује ди ње на на род на 
сна га - не са мо што не слу жи сво јој це ли, већ се упо тре бљу је за 
дру гу, са свим про тив ну цел! За кон по ста је ору ђе сви ма са мо вла-
сни ци ма, на ме сто да бу де узда за њих! За кон је сам из вор не прав де, 
на ме сто да бу де оруж је про ти ву не прав де! За и ста, где се та ко за кон 
зло у по тре бљу је, ту је пра ва бе да...”13)  

Сва ка вла да тре ба да бу де огра ни че на пра вом. Ка ко се не би 
до но си ли за ко ни ко ји су у не скла ду са прин ци пом прав де, Јо ва-
но вић пред ла же сле де ће ли бе рал не ин сти ту ци о нал не ме ха ни зме: 
сло бо ду јав ног го во ра и јав не кон тро ле, оп ште пра во гла са, сло бо ду 
штам пе и од го вор ност оних ко ји из вр ша ва ју за кон.14) Ти прин ци пи 

11) Вла ди мир Јо ва но вић, “За ко ни тост (по Ба сти ју)”, у: Вла ди мир Јо ва но вић, Иза ба ра ни 
спи си (при ре дио Бо шко Ми ја то вић), Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2011, стр. 47.

12) Исто, стр. 50.

13) Исто, стр. 47.

14) У овом Јо ва но ви ће вом ста ву над зи ре се и ње го ва опре де ље ност  за огра ни че ње де мо-
крат ске вла сти пу тем ли бе рал них ме ха ни за ма. Од нос ли бе ра ли зма и де мо кра ти је пред-
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чи не и да нас ка мен ме ђаш огра ни че ња сва кој вла сти, по ку ша ва ла 
она да иза ђе из до ме на пра ва или са мо као ви дљи ви про стор ње ног 
оп се га де ло ва ња. 

То, ме ђу тим, ни ка ко не зна чи да власт тре ба да бу де сла ба. 
Упра во су прот но, Вла ди мир Јо ва но вић сма тра да она тре ба да бу де 
сна жна, али са мо ако сво ју моћ упо тре би ка ко би за шти ти ла и од-
бра ни ла сло бо де. Др жа ва тре ба да шти ти без бед ност ста нов ни ка, 
еко но ми ју, тр го ви ну, на у ку, ве ру, кул ту ру, али не тре ба и да се ме ша 
у њих. Дра ган Си ме у но вић при ме ћу је да се ов де ви ди ути цај Ру соа 
на Јо ва но ви ћа.15)

На дру гој стра ни, Јо ва но ви ће во од ре ђе ње за ко на ис кљу чи-
во као прав де ни је до вољ но. Пра вед на рас по де ла пра ва, сло бо да 
и дру гих до ба ра у не ком дру штву за сни ва се на арит ме тич кој по-
де ли. Кад се ра ди о пра ви ма и сло бо да ма та ква по де ла је пот пу но 
оправ да на, али за кон тре ба да, не кр ше ћи јед на кост љу ди, при вред-
них и дру гих су бје ка та али ува жа ва ју ћи њи хо ве раз ли чи то сти и 
спе ци фич но сти, обез бе ди и дру ге вр сте оп штих рас по де ла за сно-
ва них на прин ци пу пра вич но сти, а не ис кљу чи во прав де. 

Вла ди мир Јо ва но вић сма тра да по сто ји три об ли ка вла да-
ви не. Је дан је мо нар хиј ски, дру ги ре пу бли кан ски, а тре ћи об лик 
на зи ва устав но-мо нар хиј ски или огра ни че но-мо нар хиј ски об лик. 
Јо ва но ви ће во схва та ње “чи сте” мо нар хи је ни по че му не од сту па 
од на шег од ре ђе ња ап со лут не мо нар хи је и ка рак те ри ше га нео гра-
ни че на власт скон цен три са на у лич но сти вла да о ца, по де ла на “ви-
ше” и “ни же” дру штве не кла се и од су ство де мо крат ских пра ва и 
сло бо да. 

За раз ли ку од мо нар хи је, власт у ре пу бли ци је ре пре зент оп-
ште во ље, за сно ва на је на на че лу из бо ра и те жи оп штем до бру. У 
ре пу бли ци сви гра ђа ни има ју је да на ка пра ва, сра змер не оба ве зе и 
исти сте пен сло бо де. Тре ћи, устав но-мо нар хиј ски об лик вла да ви-
не пре у зи ма део ка рак те ри сти ка мо нар хи је, а део од ли ка ре пу бли-
кан ске вла сти. Власт ше фа др жа ве је на след на, али је огра ни че на 

ста вља зна чај ну и ве о ма из у ча ван ју те му у окви ру са вре ме не по ли тич ке те о ри је. Ли-
те ра ту ра ко ја се ба ви овим пи та њем је број на и оп шир на, а ка ко не об у хва та ужу те му 
на шег ра да на овом ме сту се њом не ће мо ни ба ви ти. За кра так увод у ову те му мо же те, 
по ред мно гих дру гих, ви де ти и текст Алек сан дра Но ва ко ви ћа у ко ме он про бле ма ти зу-
ју ћи те зу Вик то ра Ван бер га да су ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја ком пле мен тра ни пој мо ви, 
ис ти че, пот пу но су прот но, не по мир љи вост ове две иде о ло ги је. На тај на чин чи та лац 
до би ја увид у осно ве по став ке раз ли чи тих ми шље ња. Ви де ти: Алек сан дар Но ва ко вић, 
“Ли бе ра ли зам и де мо кра ти ја”, Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди-
је, Бе о град, бр. 04/2009, стр. 117-136.

15) 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. 169.
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уста но ва ма ко је јој не до зво ља ва ју да се пре тво ри у пу ку во љу вла-
да о ца. Су ве ре ност је та ко по де ље на из ме ђу кра ља и на ро да ко ји се 
ме ђу соб но огра ни ча ва ју. 

Не ки ауто ри ис ти ца ли су да се Јо ва но вић у свом те о риј ском 
де лу за ла гао за ре пу бли кан ско уре ђе ње као нај де мо крат ски је, а да 
је у прак си по др жа вао мо нар хиј ски об лик вла сти ди на сти је Обре-
но ви ћа.16) Ова при вид на су прот ност у ње го вом де лу се, чи ни нам 
се, мо же без мно го по те шко ћа оправ да ти. На и ме, пред став ни ци 
на ро да су се на Све то ан дреј ској скуп шти ни сло бод ном во љом из-
ја сни ли да при хва та ју на след ну вла да ви ну мо нар ха из ди на сти је 
Обре но ви ћа. Ти ме је на пот пу но де мо крат ски на чин из вр шен пре-
нос де ла су ве ре ни те та са на ро да на вла да ра. Да љу бор бу за уво ђе-
ње ли бе рал них и де мо крат ских но ви на у Ср би ји ни је, да кле, тре-
ба ло во ди ти про ме ном об ли ка вла да ви не, већ ре фор ма ма у окви ру 
са ме мо нар хи је, од но сно ње ним пре и на че њем у устав ну мо нар хи-
ју. На осна жи ва ње де мо крат ског по рет ка у Ср би ји мо гу, по Вла ди-
ми ро вом ми шље њу, да ути чу и срп ске тра ди ци о нал не уста но ве и 
на род ни оби ча ји (по бра тим ство, са бо ри, сла ве и др.).17) 

Јо ва но вић се ба вио не са мо из у ча ва њем об ли ка вла да ви не и 
на чи ном ин сти ту ци о нал ног уре ђе ња цен трал не вла сти, већ је сво ја 
ис тра жи ва ња усме рио и на од нос ло кал не са мо у пра ве и ре пу блич-
ких ор га на. За оно вре ме до ста сме ло, он се су про ста вља пре о-
вла ђу ју ћем ми шље њу о нео п ход но сти цен тра ли стич ког уре ђе ња 
др жав не вла сти. 

Иако сма тра да је про паст срп ске сред њо ве ков не др жа ве 
(ца ре ви не) за по че ла ње ном по де лом на вој вод ства, Вла ди мир се 
за ла же за ши ро ку де цен тра ли за ци ју али и за нео п ход ност оста ја-
ња у до ме ну по сло ва цен трал не вла сти оних пи та ња ко ја се ти чу 
оптштег ин те ре са и си гур но сти свих гра ђа на.  

16) Ви де ти на при мер: Ми ха и ло Мар ко вић, “Ак ту ел ност ли бе ра ли зма Вла ди ми ра Јо ва но-
ви ћа”, у збор ни ку: Дру штве на и по ли тич ка ми сао и де лат ност Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа: 
збор ник ра до ва са на уч ног ску па одр жа ног 22. и 23. ма ја 2008. го ди не (при ре ди ли: Ми-
ха и ло Мар ко вић, Алек сан дар Ко стић), СА НУ, Бе о град, 2011, стр. 9.

17)  Вла ди мир Јо ва но вић, “Срп ски на род и ис точ но пи та ње”, у: Вла ди мир Јо ва но вић, Иза-
ба ра ни спи си (при ре дио Бо шко Ми ја то вић) , Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2011, стр. 
83-4.  О по ли тич кој тра ди ци ји и дру гим из во ри ма срп ског по ли тич ког пре о бра жа ја 
у 19. ве ку пи ше и Жи во јин Ђу рић (Ви де ти: Жи во јин Ђу рић, На род на су ве ре ност и 
де мо крат ски пре о бра жај Ср би је у 19. ве ку: по ли тич ко и сто риј ска сту ди ја, Ин сти тут 
за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 1999, стр. 31-45), док Ми лан Па ро шки срп ске На род не 
скуп шти не XIX ве ка по сма тра као “ри зни ча ре са бор не тра ди ци је” (Ми лан Па ро шки, 
“На род не скуп шти не  XIX ве ка - ри зни ча ри са бор не тра ди ци је”, По ли тич ка ре ви ја, Ин-
сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 03/2010, стр. 33-45.). По се бан про блем у да на-
шње до ба пред ста вља вред но ва ње на ци о нал не тра ди ци је. О то ме ви де ти: Бо јан Јо ва но-
вић, “Вред но ва ње на ци о нал не тра ди ци је”, На ци о нал ни ин те рес, Ин сти тут за по ли тич ке 
сту ди је, Бе о град, бр. 02/2011, стр. 87-99.
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Ло кал не вла сти, по Јо ва но ви ћу, тре ба да има ју ши ро ке над-
ле жно сти и то у обла сти по ре ске по ли ти ке, јав ног ре да и ми ра, 
здрав ства, со ци јал них пи та ња, са о бра ћа ја, пут не и во до вод не ин-
фра струк ту ре. “Дру гим ре чи ма: сва ки чо век је сте го спо дар од се-
бе; сва ка оп шти на је сте власт на од све га што се ти че ме ста ко је она 
за хва та (што је ло кал но): а др жа ва бди над оним што је на род но, 
оп ште, или што се сви ју ти че.”18) 

СЛОБОДАПРИВРЕДНЕАКТИВОСТИ

Вла ди мир Јо ва но вић се и у при вред ном жи во ту за ла гао за 
сло бо ду де ло ва ња. Сма трао је да сло бод на еко ном ска ак тив ност 
да је нај бо ље ре зул та те ства ра ју ћи ве ће дру штве но бо га ство и бла-
го ста ње за нај ве ћи број љу ди. У том ци љу Вла ди мир је за го ва рао 
по пра вља ње усло ва ко ји до при но се при вред ној ак тив но сти. Ис-
ти цао је да је по треб но по бољ ша ти са о бра ћај ну ин фра стук ту ру у 
зе мљи, ула га ти у ала те, ма ши не и ка дар, али спро ве сти и мно ге 
ли бе рал не те ко ви не кроз ре фор му по ре ског си сте ма и убр за ва ње 
суд ских про це са, про ме ну за ста ре лих про пи са и до но ше ње но вих 
ко ји би би ли у скла ду са по тре ба ма при вре де. 

Ме ђу тим, и по ред то га што хва ли фи зи о крат ски прин цип la-
is sez fa i re, la is sez pas ser, Јо ва но вић сма тра да др жа ва не тре ба у 
пот пу но сти да на пу сти еко ном ско по ље. Он апе лу је на др жа ву да 
се, по ред оста лог, бри не “за осни ва ње, пот по ма га ње и не спре че но 
упо тре бља ва ње по моћ них сред ста ва за ин ду стри јал ни и тр го вач ки 
раз ви так, као за во да за рас про стра ње ње зна ња, од го ва ра ју ћи по-
тре ба ма ин ду стри јал ног и тр го вач ког вре ме на; за про бу ђе ње пред-
у зи мљи во сти: за обез бе ђе ње ка пи та ла и кре ди та...”19).

И по ред то га што оста је при ста ву да еко ном ска сло бо да да је 
нај бо ље ре зул та те, он, ипак, сма тра да она тре ба да бу де над зи ра-
на од стра не др жав не вла сти и, ка да је то по треб но, огра ни ча ва на. 
Уво ђе њем мо рал ног ар гу мен та у рас пра ву Вла ди мир по ста вља пи-
та ње пра вич но сти рас по де ле про из ве де не вред но сти на ка пи та ли-
сте и рад ни ке. У тр жи шној утак ми ци јед ни до би ја ју, а дру ги гу бе, а 
за да так др жа ве ни је са мо да про ме ном про пи са по бољ ша по ло жај 
рад ни ка, већ и да ме ра ма со ци јал не по ли ти ке по мог не угро же ни ма. 

18) Вла ди мир Јо ва но вић, “Оп шти на”, у: Вла ди мир Јо ва но вић, Иза ба ра ни спи си (при ре дио 
Бо шко Ми ја то вић), Слу жбе ни гла сник, Бе о град, 2011, стр. 238.

19) Вла ди мир Јо ва но вић, “Ка ко да спа се мо на род да се не за ду жу је зе ле на ши ма”, у: Вла-
ди мир Јо ва но вић, Иза ба ра ни спи си (при ре дио Бо шко Ми ја то вић), Слу жбе ни гла сник, 
Бе о град, 2011, стр. 36.
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Нео д го вра ју ћа рас по де ла, сма тра Јо ва но вић, ни је са мо по-
сле ди ца раз ли ка у рас по де ли про из ве де них до ба ра, јер, на дру гој 
стра ни, она про ис ти че и из по зи ци ја не јед на ке мо ћи у тр го ви ни. 
Еко ном ски сна жни по је дин ци и др жа ве ко ри сте свој по ло жај ка-
ко би екс пло а ти са ли си ро ма шне. Сто га Вла ди мир при ме ћу је: „Дух 
ин ди ви ду а ли зма, ко јим она ди ше, ка да се при ме ни на при вред ни и 
дру штве ни жи вот отва ра ши ро ко по ље и не ре дов ном по кре ту лич-
них ин те ре са. Отуд у сло бод ној кон ку рен ци ји све осет ни ји су ко би 
лич них и на род них ин те ре са, па и све ја ча лич на и на род на са мо-
жи вост и грам зи вост.”20)

 Не га тив не стра не ка пи та ли зма Јо ва но вић са жи ма на јед ном 
ме сту у свом ру ко пи су По крет еко ном ске ми сли. Обрен Бла го је-
вић, упо ре ђу ју ћи их са Вла ди ми ро вим по чет ним ста во ви ма у еко-
ном ској сфе ри, за кљу чу је сле де ће: „Оче вид но је да се овај ве ли ки 
иде а лист, не гда шњи апо стол ли бе ра ли зма и за ступ ник прав де за-
сно ва не на при ват ној сво ји ни и сло бод ној кон ку рен ци ји, гле да ју ћи 
то ком свог ду гог ве ка све мрач ни ји лик ка пи та ли зма и, на ро чи то, 
при су ству ју ћи по чет ку ње го вог ру ше ња у ве ли кој ок то бар ској ре-
во лу ци ји, и сам све ја че уве ра вао и у пра зни ну и у илу зор ност сво-
јих не гда шњих иде а ла. Са мо та ко, за и ста, мо гу се об ја сни ти све 
оне кри ти ке са вре ме ног му дру штва, чи ји број и оштри на ра сту 
исто она ко као што се убла жа ва ње гов опо зи ци о ни став пре ма со-
ци ја ли зму, упо ре до са де ге не ри са њем ли бе рал ног ка пи та ли зма у 
мо но пол ски им пе ри ја ли зам.”21)

Пре ви ше би би ло ре ћи да Вла ди мир Јо ва но вић на пу шта 
по став ке кла сич ног ли бе ра ли зма у обла сти еко но ми је јер се он и 
да ље за ла же за за шти ту при ват не сво ји не, а сло бод но еко ном ско 
де ло ва ње за сту па до кле год оно не по ста не штет но по оп шти ин-
те рес. То при ме ћу је и Бла го је вић ка да са мо па сус ка сни је до да је: 
„У су шти ни, иако кри ти чан пре ма мно гим не га тив ним стра на ма 
ка пи та ли зма и раз о ча ран у оно че му је пред ње го вим очи ма од-
вео ли бе ра ли зам XIX ве ка, он је остао при вр же ник при ват не сво-
ји не, сло бод не кон ку рен ци је и бур жо а ске де мо кра ти је. Тим ду хом, 
не спор но, и по ред мно гих не до след но сти, оди ше основ на нит и 
са др жи на свих ње го вих де ла, укљу чив и она ко ја су оста ла у ру ко-
пи си ма.”22)

20) Вла ди мир Јо ва но вић, “При вред ни ред и по крет у дру штве ном и ме ђу на род ном жи во-
ту”, у: Вла ди мир Јо ва но вић, Иза ба ра ни спи си (при ре дио Бо шко Ми ја то вић), Слу жбе ни 
гла сник, Бе о град, 2011, стр. 450.

21)  Обрен Бла го је вић, Еко ном ска ми сао у Ср би ји до Дру гог свет ског ра та, Срп ска ака де-
ми ја на у ка и умет но сти, Бе о град, 1980, стр. 217.

22)  Исто, стр. 217-218.
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За кљу чу је мо да је Вла ди мир у осно ви са чу вао свој кла сич но 
ли бе рал ни став, али да је он то ком вре ме на ево лу и рао до жи вев ши 
де ли мич не ко рек ци је, а за си гур но је из вр шио и од ре ђе на по ме ра-
ња у прав цу со ци јал де мо кра ти је. Та кво Јо ва но ви ће во ста но ви ште 
још ви ше ја ча око 1920. го ди не ка да он, под стак нут при вред ном 
кри зом, го во ри и о дру гој стра ни ка пи та ли зма: о его и зму, гра бе жи, 
екс пло а та ци ји и бо га ће њу на ра чун си ро ма шних, ства ра њу кар те ла 
и мо но по ла.

Еко ном ску ми сао у Ср би ји Вла ди мир Јо ва но вић је за ду жио 
и пре во дом нај по зна ти јег де ла сво га про фе со ра Вил хел ма Ро ше ра 
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). Та ко ђе, Вла ди мир је на 
срп ски пре вео и зна чај но де ло Џо на Стју ар та Ми ла О пред став-
нич кој вла ди (1876).

МЕШАЊЕСТРАНИХДИПЛОМАТСКИХ
ПРЕДСТАВНИКАУУНУТРАШЊЕ

ПОСЛОВЕСРБИЈЕ

У пе ри о ду ка да се Ср би ја тек уз ди за ла из окри ља тур ске ца-
ре ви не, ути ру ћи пут сво јој ауто но ми ји и ка сни јој не за ви сно сти, 
по ла ко је, ма кар на не ко вре ме, ме сто пр вом усту пио је дан дру ги 
су коб за оства ре ње на род не сло бо де.  На род и ње го ви пред став-
ни ци су се, бо ре ћи се за оства ре ње на род ног су ве ре ни те та, су про-
ста вља ли ап со лут ној кне жев ској вла сти. Ипак, фак то ри ко ји су 
ути ца ли на огра ни ча ва ње на род не су ве ре но сти, али и сло бо де на-
ци о нал не др жа ве у на ста ја њу, би ли су број ни ји и сло же ни ји.

Вла ди мир Јо ва но вић је био од оних дру штве них и по ли тич-
ких де лат ни ка ко ји је, још у пе ри о ду ка да Ср би ја ни је ни по ста ла 
фор мал но не за ви сна др жа ва, при ме тио да се осим Тур ске и дру ге 
си ле, по сред ством сво јих ди пло мат ских пред став ни ка, ме ша ју у 
ње не уну тра шње ства ри и та ко огра ни ча ва ју на род ну сло бо ду. 

Ко ри сте ћи сво ју моћ и ути цај у ме ђу на род ним од но си ма, ве-
ли ке и сна жне др жа ве су по ку ша ва ле да ути чу и ме ша ју се у уну-
тра шње од но се ма лих и еко ном ски не раз ви је них зе ма ља. Та ко су 
стра ни кон зу ли, уме сто да шти те пра ва сво јих гра ђа на ко ји се на ла-
зе у Ср би ји и да до при но се по бољ ша њу еко ном ских и по ли тич ких 
од но са сво јих и срп ског на ро да, не рет ко ути ца ли и на до но ше ње 
од лу ка кња за и вла де, чак и на пер со нал на ре ше ња. Вла ди мир не 
же ли да за стра но ме ша ње у уну тра шње од но се Ср би је оп ту жи са-
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мо јед ну зе мљу или ви ше њих, а да не ку дру гу си лу или си ле пот-
пу но ам не сти ра, већ том по слу при сту па вред но сно и ин те ре сно 
не у трал но. На тај на чин Јо ва но вић се при ка зу је као истин ски бо-
рац за сло бо ду, а не као при ста ли ца оства ре ња ин те ре са би ло ко је 
од ве ли ких си ла. Та кво Вла ди ми ро во опре де ље ње је у бли ској ве зи 
са ње го вим схва та њем спољ не сло бо де, а она ће би ти те ма не ког 
на шег бу ду ћег ис тра жи ва ња де ла Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа.  

PredragR.Terzić

THEUNDERSTANDINGOFINTERNAL
FREEDOMINTHEWORKOFVLADIMIRJOVANOVIC

Summary
In this pa per we analyze the in ter nal mat ters of fre e dom and li-

berty wit hin the sta te bor ders. Per so nal fre e dom is, for Vla di mir Jo va-
no vic, the main man’s na tu ral right. Jo va no vic, ho we ver, is wrong when 
he says in di vi dual fre e dom can not re strict the fre e dom of any ot her 
mem ber of so ci ety. Fre e dom is the fo un da tion of well-or de red so ci ety 
and the sta te, the mo men tum of eco no mic ac ti vity and sci en ti fic di sco-
very, but fre e dom can not en su re that so cial de ve lop ment it self is true. 
Every go vern ment sho uld be li mi ted by the law. For Jo va no vic, the law 
is the sa me as ju sti ce. Not ma king law in con si stent with the prin ci ple 
of ju sti ce, he pro po ses the fol lo wing li be ral in sti tu ti o nal mec ha nisms: 
fre e dom of spe ech and pu blic con trol, uni ver sal suf fra ge, fre e dom of 
the press and the re spon si bi lity of tho se who exe cu te the law. In terms 
of form of go vern ment, Vla di mir advo ca ted a form that is ba sed on the 
prin ci ple of fre e dom and re sults from the freely ex pres sed will of the 
pe o ple, whet her it is re pu blic or a con sti tu ti o nal mo narchy. The ver ti-
cal struc tu re of po wer in such a sta te sho uld be ba sed on broad types 
of de cen tra li za tion. Vla di mir Jo va no vic pro mo ted the ne ces sity of the 
re a li za tion of free eco no mic ac ti vity. In the mar ket com pe ti tion ones re-
ce i ve and ot hers lo se. In do ing so, the task of go vern ment is not only a 
chan ge in le gi sla tion to im pro ve the po si tion of wor kers, but al so so cial 
po licy me a su res to help vul ne ra ble.
Keywords: Vla di mir Jo va no vic, fre e dom, in ner fre e dom, li be ra lism, Ser bian 

li be ra lism, Ser bian li be rals.
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Resume
Vla di mir Jo va no vic wro te works of sci en ce and tex tbo oks, stu di-

es and po li ti cal pamphlets. He was twi ce im pri so ned, su spec ted by the 
Austrian aut ho ri ti es to ta ke part in the as sas si na tion of Prin ce Mic hael, 
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as he fo ught for the in tro duc tion of the op po si tion and the em bo di ment 
of li be ral ide as in Ser bia, but al so held im por tant go vern ment po si ti ons, 
even at the pla ce of the Mi ni ster. He al so wor ked as a te ac her of the 
High School, a jo ur na list, a pu bli cist.

Jo va no vic stood for fre e dom in all sphe res of hu man ac ti vity. In 
this text we deal ex clu si vely with Vla di mir’s un der stan ding of in ner 
fre e dom and li berty wit hin the sta te bor ders. Per so nal fre e dom is for 
him the main man’s na tu ral right. Jo va no vic, ho we ver, is right when he 
says that the fre e dom of one man can not re strict the fre e dom of any ot-
her mem ber of so ci ety, it is cle ar that the per so nal in te rests con flic ting 
with each ot her so much that it is il lu sory to ex pect that the re is a ge ne-
ral in te rest in which co uld be sum ma ri zed all the in di vi dual mem bers’ 
in te rests.

Fre e dom is not the only fac tor of pro gress. It is the ini tial fo un da-
tion of well-or de red so ci ety and the sta te, the mo men tum of eco no mic 
ac ti vity and sci en ti fic di sco very, but fre e dom in any way can not en su re 
that so cial de ve lop ment it self is true.

Every go vern ment sho uld be li mi ted by the law. It sho uld not be 
we ak, but strong, but only on con di tion that the use of its po wer is to 
pro tect and de fend fre e dom. For Jo va no vic, the law is the sa me as the 
ju sti ce. Not ma king law that are in con si stent with the prin ci ple of ju sti-
ce, he pro po ses the fol lo wing li be ral in sti tu ti o nal mec ha nisms: fre e dom 
of spe ech and pu blic con trol, uni ver sal suf fra ge, fre e dom of the press 
and the re spon si bi lity of tho se who exe cu te the law.

In terms of form of go vern ment Vla di mir advo ca ted a form that 
is ba sed on the prin ci ple of fre e dom and re sults from the freely ex pres-
sed will of the pe o ple, whet her it is re pu blic or con sti tu ti o nal mo narchy. 
The ver ti cal struc tu re of go vern ment in such a sta te sho uld be ba sed on 
broad types of de cen tra li za tion.

In the eco nomy fi eld, Vla di mir Jo va no vic has pro mo ted the ne-
ces sity of the re a li za tion of free eco no mic ac ti vity. In the mar ket com-
pe ti tion ones re ce i ve and ot hers lo se. The task of sta te is not only a 
chan ge in le gi sla tion to im pro ve the po si tion of wor kers, but al so so cial 
po licy me a su res to help the vul ne ra ble.

Jo va no vic was the op po nent of fo re ign co un tri es in ter fe ring in 
the in ter nal af fa irs of Ser bia, po in ting out that the gre at and po wer ful 
go vern ment using its po wer and in flu en ce in in ter na ti o nal re la ti ons, se-
e king to in flu en ce and in ter fe re in the in ter nal af fa irs of small and eco-
no mi cally un der de ve lo ped co un tri es.

* Овај рад је примљен 21. октобра 2012. године а прихваћен за штампу на састанку 
Редакције 10. децембра 2012. године.
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