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Сажетак
У ра ду ана ли зи ра мо схва та ње спољ не сло бо де у де лу Вла-

ди ми ра Јо ва но ви ћа. Јо ва но ви ће во раз у ме ва ње уну тра шње сло бо де 
као пра ва на еко ном ски, по ли тич ки и дру штве ни раз вој, би ва до-
пу ње но те жњом за пот пу ним осло бо ђе њем срп ског, али и дру гих 
сло вен ских на ро да. Спољ на сло бо да под ра зу ме ва ши ре ње про сто-
ра сло бо де на још нео сло бо ђе не те ри то ри је соп стве ног ет нич ког 
про сто ра, али и осло бо ђе ње дру гих на ро да. Па три о ти зам се ов де 
ја вља као до да так и до пу на ли бе ра ли зму, од но сно као сред ство за 
рас про сти ра ње ли бе рал них иде ја. Јо ва но вић се као па три о та за ла-
гао за осло бо ђе ње срп ског на ро да од аустриј ске и тур ске вла сти, 
али је као ли бе рал про мо ви сао то ле ран ци ју и са рад њу из ме ђу раз-
ли чи тих ет нич ких и вер ских гру па. Оства ре ње сло бо де соп стве ног 
на ро да је са мо пут до оп ште сло бо де. 
Кључ не ре чи: сло бо да, спољ на сло бо да, па три о ти зам, ли бе ра ли зам, па-

три от ски ли бе ра ли зам, срп ски ли бе ра ли зам, Вла ди мир 
Јо ва но вић.

У свом прет ход ном ис тра жи ва њу ис та кли смо ли бе рал на 
опре де ље ња Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа, али и ње го во прак тич но за-
ла га ње за спро во ђе ње сло бо дар ских на че ла у свим обла сти ма чо-
ве ко вог жи во та и свим људ ским 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.1) Ме ђу тим, 
Јо ва но вић у сво јим де ли ма не са мо да ис ти че те ме ље не прин ци пе 

* 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.

1)  Ви де ти: Пре драг Р. Тер зић, “Схва та ње уну тра шње сло бо де у де лу Вла ди ми ра Јо ва но-
ви ћа”, Срп ска по ли тич ка ми сао, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 04/2012.
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на осно ву ко јих тре ба за шти ти основ на пра ва и сло бо де по је ди на-
ца у окви ру др жав ног уре ђе ња, већ се за ла же и за ши ре ње про сто-
ра сло бо де на оне на ро де ко ји се на ла зе под ту ђин ском вла шћу.

Та кво схва та ње је у скла ду са раз ми шља њи ма бо ра ца за 
осло бо ђе ње у дру гим европ ским др жа ва ма тог до ба, ме ђу ко ји ма 
су пред ња чи ли Ма ци ни, Га ри бал ди и др. Сви ма њи ма би ло је за-
јед нич ко да су се за ла га ли за сло бо ду, али не тре ба скрај ну ти чи ње-
ни цу да су у ви ше на ци о нал ним др жа ва ма мно ги од њих же ле ли да 
из во је ва ју та кву сло бо ду ко ја би се од но си ла ис кљу чи во на њи хов, 
а не и на дру ге на ро де у тим зе мља ма. Сло бо да би та ко оста ла на-
род ни по кре тач са мо у пе ри о ду бор бе за на ста нак но ве др жа ве, а 
по том би усту пи ла ме сто ис тој оној не сло бо ди прет ход ни ка.

Вла ди ми ро ва пред ност у од но су на дру ге на ше ли бе ра ле тог 
до ба је не са мо у то ме што је жи вео ду го (1833-1922), већ и што је 
то ком жи во та био све док сло бо дар ских те жњи свог на ро да ко је су 
за по сле ди цу има ле ве ли ко ши ре ње те ри то ри је срп ске др жа ве, али, 
по ред то га, и зна чај не про ме не ње ног ме ђу на род ног ста ту са - од 
ауто ном не кне же ви не, до не за ви сне др жа ве, ко ја по том ме ња др-
жав но уре ђе ње и по ста је кра ље ви на да би на кра ју ушла у са став 
но во фор ми ра не Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца.

ШТАЈЕСПОЉНАСЛОБОДА?

Вла ди мир Јо ва но вић ни је схва та ње сло бо де са ко јим се су о-
чио то ком сту ди ра ња и жи во та на За па ду до слов но пре нео у сво ју 
те о ри ју, ни ти ју је, на дру гој стра ни, сма трао ну жним иде а лом свог 
прак тич ног пре ну ћа. За пра во, он је та кво ли бе рал но ви ђе ње сло-
бо де пре и на чио при ла го див ши га усло ви ма у срп ском дру штву и 
др жа ви у дру гој по ло ви ни XIX ве ка. Циљ на Јо ва но ви ћев на чин 
схва ће не сло бо де ни је био са мо еко ном ски, по ли тич ки и кул тур-
ни пре о бра жај још увек са мо ауто ном не кне же ви не Ср би је, већ и 
ши ре ње та кве уну тра шње гра ђан ске сло бо де на још нео сло бо ђе не 
кра је ве на се ље не срп ским, од но сно дру гим сло вен ским ста нов ни-
штвом.2)

2) Без об зи ра на иде о ло шка ра зи ла же ња код свих стра на ка ко је се у он да шњој Ср би ји 
фор ми ра ју ја вља се осе ћај по тре бе за на ци о нал ним осло бо ђе њем. Са ша Јо ван че вић о 
то ме пи ше: “По ред раз во ја кла сич ног кон зер ва ти ви зма и ли бе ра ли зма, со ци ја ли зма и 
на род њач ког ра ди ка ли зма, у Ср би ји се упо ре до са идеј ном ди фе рен ци ја ци јом ових иде-
о ло ги ја сна жно, као са став ни део сва ке од ње, раз ви ја ро до љу би ви на ци о на ли зам. Реч 
је о не по де ље ном је дин ству уз ра ста ју ће са мо све сти чи та вог срп ског на ро да о по тре би 
на ци о нал ног осло бо ђе ња. У том сми слу ни је би ло пре те ра них раз ли ка ма о ко јем од по-
ме ну тих иде о ло шких пра ва ца да се ра ди ло.” Са ша Јо ван че вић, “Мо дер ни за ци ја срп ског 
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Од ре ди ти та кво раз у ме ва ње сло бо де ис кљу чи во као ли бе-
рал но зна чи ло би при ка за ти са мо је дан део, је дан сег мент ко ји тек 
укљу чив ши у се бе па три от ску но ту до би ја це ло вит из глед. Пот-
пу на спољ на сло бо да је за сно ва на на свим оним иде ја ма ко је ка-
рак те ри шу схва та ње уну тра шње сло бо де код Вла ди ми ра Јо ва но-
ви ћа али је, по ред то га, и про ши ре на на но ве ге о граф ске про сто ре. 
У би ти она пот пу но од го ва ра сло бо ди уну тар др жав них гра ни ца. 
До да ва њем па три от ског еле мен та Јо ва но вић ни на је дан на чин не 
пре ста је би ти ли бе рал, али нас тер ми но ло шка пре ци зност при ну-
ђа ва да, ко ри сте ћи баш ње го во од ре ђе ње соп стве ног уче ња, та кав 
вид ли бе ра ли зма на зо ве мо па три от ским. Ко ли ко је сам Вла ди мир 
се бе од ре ђи вао као ли бе рал ног па три о ту мо же мо схва ти ти чи та ју-
ћи ње го ве ауто би граф ске бе ле шке, где он на ма лом про сто ру из раз 
ли бе рал ни па три о ти упо тре бља ва чак пет пу та.3)

Вла ди мир Јо ва но вић се за ла же за зна ча јан сте пен еко ном ске, 
по ли тич ке и уоп ште дру штве не сло бо де, а Јо ва но ви ће во ли бе рал но 
опре де ље ње, као и ли бе ра ли зам це ле гру пе тзв. ли бе ра ла од 1858. 
го ди не (све то ан дреј ски ли бе ра ли), про из и ла зи ло је из па три от ске 
но те. “Ли бе рал на стран ка из ни кла је из ро ман тич ног на ци о нал ног 
вре ња пе де се тих го ди на де вет на е стог ве ка и ви де ла уну тра шњи 
дру штве ни на пре дак у на ци о нал ном осло бо ђе њу.”4) Овај став Ми-
ла на Ст. Про ти ћа де ли и Сло бо дан Јо ва но вић ис ти чу ћи: “Ли бе ра ли 
од 1858 би ли су исто то ли ко на ци о на ли сти ко ли ко ли бе ра ли; њи-
хов ли бе ра ли зам упра во про ис ти че из њи хо вог на ци о на ли зма.”5)

Па три о ти зам и ли бе ра ли зам у то вре ме ни су пред ста вља ли 
два пој ма чи ји би спој у окви ру јед не те о риј ске кон цеп ци је или 
прак тич ног по ду хва та пред ста вљао не ло гич ност или ства рао пој-
мов ну на пе тост. Јо ва но ви ћев ли бе ра ли зам је ва пај за све ко ли ком 
сло бо дом, а не не ка ква еко ном ска те о ри ја ко ја да је при мат сло бо ди 
по је дин ца над јед на ко шћу. За то се па три о ти зам ов де не ја вља као 
про тив те жа ли бе ра ли зму, већ као ње го ва пот по ра и до пу на, од но-
сно као ин стру мен та риј за рас про сти ра ње ли бе рал них иде ја. На 
том тра гу је и Мир ко Зу ро вац ка да ка же: “Из ме ђу ових ре чи не 
по сто ји искон ска мр жња и не сла га ње, већ ду бо ка ве за и уза јам но 

дру штва у XIX ве ку”, По ли тич ка ре ви ја,  Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, бр. 
01/2010, стр. 431.

3) Ауто би о граф ске бе ле шке Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа, Штам па ри ја Драг. Гре го ри ћа, Бе о-
град, 1936. 

4) Ми лан Ст. Про тић, Ра ди ка ли у Ср би ји: иде је и по крет: 1881-1903, АИЗ До си је, СА НУ, 
Бе о град, 1990, стр. 85.

5) Сло бо дан Јо ва но вић, Уста во бра ни те љи и њи хо ва вла да, дру го до пу ње но из да ње, Из да-
вач ка књи жар ни ца На пре дак, Бе о град, 1925, стр. 211.
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до пу ња ва ње, јер обе по чи ва ју на ис тој прет по став ци: та прет по-
ства ка је сло бо да.”6)

У окол но сти ма ка да је нај ве ћи део европ ских на ро да био под 
ту ђин ском вла шћу, на ци о нал но осло бо ђе ње је, без сум ње, пред-
ста вља ло зна чај но по ли тич ко пи та ње. Но во на ста ју ћој по ли тич кој 
кар ти Евро пе, али и сва ком од ње них на ро да, би ли су по треб ни љу-
ди сло бо дар ског ду ха.  Сво је опре де ље ње не са мо за сло бо ду не го 
за срп ску сло бо ду Јо ва но вић је при ка зао и про ме ном на зи ва свог 
ли ста ко ји је из да вао у Же не ви из Сло бо де у Срп ску сло бо ду. Ме-
ђу тим, срп ска сло бо да се не тре ба схва ти ти ис кљу чи во као на ци о-
нал ни екс клу зи ви тет Ср ба или би ло ког дру гог на ро да, а на ра чун 
дру гих, већ је то су срет уни вер за ли стич ке и на ци о нал не ком по не-
не те ко ји ства ра нов, бо љи ква ли тет од но са. Шти те ћи на ци о нал но, 
уни вер за ли стич ко се ни на је дан на чин не не ги ра. За пра во, по је-
ди нач но и по себ но се, за др жа ва ју ћи не ке сво је осо бе но сти, са мо 
укла па ју у оп ште.

ПРОСТОРСПОЉНЕСЛОБОДЕ

Три основ не ка рак те ри сти ке сва ке др жа ве су: те ри то ри ја, 
ста нов ни штво и власт. Да би се би ло ко ја др жа ва кон сти ту и са ла, 
не спор но је, мо ра да за у зме од ре ђе ну те ри то ри ју.  Европ ске на ци је 
у на ста ја њу у дру гој по ло ви ни XIX ве ка те жи ле су да ство ре на-
ци о нал не др жа ве на оној те ри то ри ји где жи ве при пад ни ци ње ног 
на ро да. Ја сно је да би иде ал на те ри то ри ја сва ке од ових др жа ва 
тре ба ло би од го ва ра ет нич ком про сто ру ко ји на се ља ва до ми на нат-
ни на род у њој, али ет нич ки хо мо ге не др жа ве је те шко фор ми ра ти 
из ви ше раз ло га. Пр во, ни је ла ко по ву ћи тач ну ге о граф ску гра ни цу 
ко ја ја сно раз два ја ет нич ки про стор јед ног на ро да од дру гих. Дру-
го, на не ким про сто ри ма по сто ји ве ли ка из ме ша ност раз ли чи тих 
ет нич ких, је зич ких и ре ли гиј ских гру па. Тре ће, мно ги по је дин ци, 
а и чи та ве ет нич ке гру пе у том пе ри о ду још увек ни су фор ми ра ли 
сво ју на ци о нал ну свест.7) 

Кне же ви на Ср би ја у то вре ме још увек ни је би ла ме ђу на род-
но при зна та др жа ва, а ни је те ри то ри јал но об у хва та ла ни ве ћин ски 

6) Мир ко Зу ро вац, “Ли бе ра ли зам и па три о ти зам (Па три от ски ли бе ра ли зам 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. 60.

7) Та кав је слу чај са Ма ке дон ци ма, ко ји су би ли “на ци ја без на ци о нал не све сти”, а на 
њи хо во на ци о нал но опре де ље ње ути ца ле су срп ска, бу гар ска, грч ка и ру мун ска про-
па ган да, при че му су ак тив ну уло гу игра ле цр кве и шко ле. Ви де ти: Бо жи дар Је зер ник, 
Ди вља Евро па: Бал кан у очи ма пут ни ка са За па да, Би бли о те ка XX век, Бе о град, 2007, 
стр. 191-218. 
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део срп ског ет нич ког про сто ра. Пот пу но у скла ду са тим Јо ва но-
вић при ме ћу је: "На бро ју има ви ше од 5.000.000 Ср ба, ко ји жи ве 
у Цр ној Го ри, у кне же ви ни Ср би ји, у Сла во ни ји, у Угар ској и Хр-
ват ској, у Дал ма ци ји, у Хер це го ви ни, у Бо сни, у Ал ба ни ји, Ста рој 
Ср би ји и Ма ке до ни ји.”8) Иако је те ри то ри јал но, вој но и по ли тич-
ки Ср би ја би ла ин фе ри ор на у од но су на др жа ве ко је су вла да ле 
пре о ста лим срп ским (или ма кар до ми нант но срп ским) ет нич ким 
про сто ром, ду го роч ни др жав ни ин те рес кне же ви не Ср би је по кла-
пао се са на ци о нал ним ин те ре сом, а оба су те жи ла про ши ре њу те-
ри то ри је на зе мље на се ље не срп ским и дру гим ју жно сло вен ским 
ста нов ни штвом.9) 

Ов де се опет тре ба вра ти ти на раз ли ко ва ње уни вер зал не же-
ље за сло бо дом и пар ци јал не те жње ка оства ри ва њу сло бо де соп-
стве ног на ро да. Јо ва но вић се, у ду ху па три о ти зма, за ла же за осло-
бо ђе ње срп ског на ро да од аустриј ске и тур ске вла сти, ме ђу тим он 
ти ме не не ги ра по тре бу за осло бо ђе њем дру гих на ро да, ме ђу соб-
ном то ле ран ци јом и са рад њом. Сло бо да је код Вла ди ми ра при мар-
на вред ност, а на ци о нал на сло бо да је са мо део пу та ње, од но сно 
фа за про це са ко ји ре зул ту је оства ре њем све оп ште сло бо де. 

До ла ском све оп ште сло бо де, ве зе по је ди на ца у окви ру не ког 
на ро да гу бе на зна ча ју. “Сна жна је крв на све за ко ја при вла чи срод-
на пле ме на у на род и срод не на ро де у ра су; али је још ја ча све за 
ми сли и убе ђе ња, ума и све сти, уза јам них по тре ба и ине тре са - све-
за што све љу де збли жу је и ује ди ња ва као си но ве оп ште отаџ би не - 
сло бо де: Швај цар ска и са вез сло бод них др жа ва Аме ри ке пред очи-
ма су нам, да би смо ви де ли, ка ко раз ли ка на род но сти и ра се усту па 
пред јед на ко шћу сло бо де и пра ва.”10) На овај на чин Вла ди мир се бе 
још јед ном при ка зу је као па три о ту, чо ве ка сло бо дар ског ду ха, али 
по но во до ка зу је и да је сло бо да, а не ис кљу чи во на ци о нал на сло-
бо да срп ског на ро да, ње го ва зве зда во ди ља. 

МЕЂУНАРОДНИКОНТЕКСТ

Оства ри ва ње сло бо дар ских те жњи би ло ког на ро да ни је са мо 
по сле ди ца иде о ло шког и прак тич ног пре ну ћа ње го вих при пад ни ка 

8) 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. 78.

9) За пре глед пр вих но во ве ков них кон це па та срп ске др жа ве ви де ти: 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. 39-81.

10) Вла ди мир Јо ва но вић, По ку ша ји за сло бо ду и на род, стр. 53. Нав. пре ма: Вла ди мир Јо-
ва но вић, “Осно ви сна ге и ве ли чи не срп ске”, 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. 215.



СПМ број 2/2013, година XX, свеска 40. стр. 61-73.

66

ка сти ца њу не за ви сне на ци о нал не др жа ве. Да би ова кав по ду хват 
имао шан се за успе шно оства ри ва ње нео п ход но је да се ис пу ни 
још чи тав низ фак то ра. Та ко Ма ри ја То до ро ва ис ти че да су на ства-
ра ње др жав них гра ни ца на Бал ка ну пре суд но ути ца ли: ото ман ска 
ад ми ни стра тив на тра ди ци ја, аспи ра ци је на ци о нал них по кре та ко је 
су би ле за сно ва не на два (не рет ко не спо ји ва) осно ва, исто риј ским 
пра ви ма и пра ву на са мо о пре де ље ње и стра те шки ин те ре си ве ли-
ких си ла.11) Гра ни це ад ми ни стра тив них те ри то ри ја у ото ман ском 
цар ству до брим де лом су пра ти ле гра ни це бал кан ских др жа ва из 
пе ри о да пре ото ман ске на је зде. Не ке од тих раз де ли на су ду го оп-
ста ле и ка сни је по ста ле те ри то ри јал ни оквир но вих на ци о нал них 
др жа ва на Бал ка ну, док је у слу ча ју Ср би је те ри то ри ја Бе о град ског 
па ша лу ка би ла са мо кли ца на стан ка но во ве ков не срп ске др жа ве. 

Ипак, фак тор ко ји је пре суд но ути цао на ства ра ње и те ри-
то ри јал ну рас про стра ње ност но во на ста ју ћих бал кан ских др жа ва 
био је, не ма двој бе, стра те шки ин те рес ве ли ких си ла. Сва ка ве ли ка 
си ла је по др жа ва ју ћи од ре ђе не бал кан ске на ци о на ли зме, а увек на 
ште ту дру гих, у тре ну ци ма ка да им је њи хо во де ло ва ње од го ва ра-
ло, а од вра ћа ју ћи их ка да са њи ма ни су има ли ком па ти бил не ци ље-
ве, по ку ша ва ла да оства ри соп стве не ине тре се. Ме ђу соб ни су ко би 
на ро да на Бал ка ну са мо су пот по мо гли тај про цес. У том сми слу, 
ана ли зи ра ју ћи по ли ти ку Аустри је пре ма бал кан ским на ро ди ма, 
Вла ди мир Јо ва но вић ис прав но за кљу чу је: “Да би ство ри ла ра су ло 
ме ђу на ро ди ма, ко ји би мо гли јед ног да на сло жи ти се, те са ста ви-
ти је дан ве ли ки, сло бо дан и не за ви сан са вез на Бли ском ис то ку, 
Аустри ја не пре ста је се ја ти се ме не сло ге и не при ја тељ ства ме ђу 
тим на ро ди ма, пот пи ру ју ћи си сте мат ски ре ли ги о зна, те ри то ри јал-
на, и дру га пи та ња, ко ја их не из бе жно де ле.”12) Су про ста вља ју ћи 
се спољ ној по ли ти ци Аустри је, Јо ва но вић, али и дру ги он да шњи 
срп ски ли бе ра ли, би ли су у спољ ној по ли ти ци на кло ње ни цар ској 
Ру си ји, а по др шку за сво је иде је до би ја ли су и од ви шег пра во слав-
ног све штен ства.

У не по ду дар но сти вре ме на на стан ка на ци о нал них по кре та 
за осло бо ђе ње по је ди нач них бал кан ских на ро да и не по сто ја њу за-
јед нич ког де ло ва ња усме ре ног ка њи хо вом осло ба ђа њу Вла ди мир 
Јо ва но вић је ви део глав ну коч ни цу ко нач ног сло ма тур ске ца ре-
ви не. Вла ди ми ров оп ти ми зам, али и ли бе ра ли зам (Апел ве ли ким 

11) Ма ри ја То до ро ва, Има ги нар ни Бал кан, Би бли о те ка XX век, Књи жа ра Круг, Бе о град, 
2006, стр. 322.

12) Вла ди мир Јо ва но вић, “Про бле ми Бли ског ис то ка и пан гер ман ска опа сност”, 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. 487-8.
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си ла ма: Не спре ча вај те нас да се бо ри мо за сло бо ду и ми ће мо се 
са ми из бо ри ти за њу!) по ка зу ју се кроз ње го во уве ре ње “да би 
`источни хришћани` би ли у ста њу са ми сво јом сна гом из во је ва ти 
сво је на род но осло бо ђе ње и ује ди ње ње, ако би се `гарантне силе` 
са гла си ле на не ин тер вен ци ју.”13)

Јо ва но вић не са мо да сма тра да је ме ђу соб на са рад ња бал-
кан ских на ро да по жељ на, већ ис ти че да је она и ре ал на ако би ове 
др жа ве ме ђу соб но ускла ди ле сво је ин те ре се, па и усту па њем дру-
ги ма те ри то ри ја на ко је пре тен ду ју (нпр. из лаз Цр не Го ре на мо ре 
био би обез бе ђен усту па њем Спи ча у Дал ма ци ји, а Ср би ји пре ко 
не ког ма лог при ста ни шта на Ја дран ском мо ру). “Бал кан ски са вез, 
у ко ме би сва ка др жа ва очу ва ла сво ју ин ди ви ду ал нсот и су ве ре-
ност, а све др жа ве би ује ди ни ле сво је сна ге, ра ди од бра не оштих 
ин те ре са, не са мо да би по ја чао бал кан ске др жа ве про тив спо ља-
шњих на па да, не го, што је још мно го ва жни је, он би сма њио опа-
сност еко ном ског су пар ни штва и по ли тич ке су рев њи во сти, ко ји ма 
је по не кад оте жа ва но и спре ча ва но на пре до ва ње тих др жа ва.”14) 

Ова ко сха ва ћен Са вез бал кан ских др жа ва тре ба ло би да по 
осло бо ђе њу Бал ка на од тур ске вла сти по ста не не у тра ли зо ва на те-
ри то ри ја, по угле ду на Швај цар ску и Бел ги ју, а ин те рес ве лих си ла 
да га ран ту ју не у трал ност бал кан ским др жа ва ма био би да по мо-
гав ши ства ра ње овог са ве за обез бе де сло бо дан и си гу ран са о бра ћај 
Ду нав ском до ли ном и Цр ним, Егеј ским, Ја дран ским и Сре до зем-
ним мо рем. Ра ди се, да кле, о та квом са ве зу др жа ва ко ји би до при-
нео по бољ ша њу еко ном ских, кул тур них и по ли тич ких ве за бал кан-
ских на ро да, али би и обез бе дио еко ном ске и по ли тич ке ин те ре се 
ве ли ких си ла. Од но си из ме ђу на ро да ко ји са чи ња ва ју са вез тре ба 
да бу ду бли ски. “Раз ли ке ве ре и ра се, и те ри то ри јал не гра ни це не 
сме ју сме та ти збра ће њу на ро да, ко ји са мо у трај ном и стал ном са-
ве зу и не пре кид ној сло зи мо гу обез бе ди ти се би без бри жну и сјај ну 
бу дућ ност.

Ни ка кви об лик су пре ма ти је јед не ра се над дру гом не сме до-
пу сти ти ни тр пи ти су прот на че ла рав но прав но сти, без ко је не мо же 
би ти по у зда не осно ве за тра јан и ста лан са вез.”15)

13) Вла ди мир Јо ва но вић, “Бал кан ски са вез”, 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. 510.

14) Вла ди мир Јо ва но вић, “Про бле ми Бли ског ис то ка и пан гер ман ска опа сност”, 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. 506.

15) Вла ди мир Јо ва но вић, “Бал кан ски са вез”, 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. 518.
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Упо ре ди мо ли Вла ди ми ро ва оп ти ми стич на пред ви ђа ња о 
Бал кан ском са ве зу са исто ри јом ме ђу соб них од но са бал кан ских 
на ро да у XIX ве ку схва ти ће мо да је она у јед ном пе ри о ду би ла 
успе шна, али да су пе ри о де до брих ме ђу на ци о нал них и ме ђу др-
жав них од но са, па и за јед нич ког по ду хва та осло бо ђе ња Бал ка на од 
тур ске вла сти у Пр вом бал кан ском ра ту, пра ти ла ве ли ка раз о ча ра-
ња кроз сна жне епи зо де ет нич ки мо ти ви са ног на си ља у оба свет-
ска и, ко нач но, у ра то ви ма ко ји су се де ве де се тих го ди на XX ве ка 
од и гра ли на про сто ру бив ше Ју го сла ви је.

ИСТОЧНОПИТАЊЕ

Јо ва но вић се за ла гао и за са рад њу са дру гим ли бе ра ли ма и 
по кре ти ма ко ји су те жи ли ује ди ње њу сво јих на ро да. У том сми слу 
тре ба по ме ну ти Ма ци ни ја и Ко шу та, во ђе осло бо ди лач ких по кре та 
у Ита ли ји и Ма ђар ској. 

Са рад ња са Ма ци ни јем на ро чи то је ин те зи ви ра на за вре ме 
срп ско-тур ског су ко ба и бом бар до ва ња Бе о гра да 1862. го ди не. Ма-
ци ни и Вла ди мир су сма тра ли да је нео п ход но да Ита ли ја и Ср би ја 
за поч ну са рад њу на осло бо ђе њу сво јих су на род ни ка исто вре ме но, 
јер би то ком су ко ба Ср ба са Тур ском Аустри ја мо ра ла да по ја ча 
број ност сво јих ору жа них сна га на гра ни ци са Ср би јом, а та ко сма-
ње на бор бе на моћ Аустри је ишла би у при лог Ита ли ја ни ма. Са дру-
ге стра не, ан га жо ва њем у вој ном су ко бу про тив Ита ли је Аустри ја 
не би има ла до вољ но вој них ка па ци те та да по мог не Тур ској у ње-
ном су ко бу са Ср би јом. Ко нач ни по раз и рас пад аустриј ског и тур-
ског цар ства до при нео би ства ра њу не мач ке и ита ли јан ске др жа ве 
на свом це ло куп ном ет нич ком про сто ру, а отво ри ла би се и мо гућ-
ност фор ми ра ња на ци о нал них др жа ва бал кан ских на ро да. 

Вла ди мир Јо ва но вић је у Лон до ну то ком 1862/3. го ди не во-
дио раз го во ре и са ру ским еми гран ти ма Ба ку њи ном, Ага ре вим и 
Хер це ном, али и ма ђар ским ре во лу ци о на рем Ко шу том, ге не ра-
лом Ти ром и Фе рен цом Де а ком о фор ми ра њу “Ду нав ске кон фе-
де ра ци је”. По ку ша ва ју ћи да од ре ди мо гућ но сти са рад ње срп ских 
и ма ђар ских па три о та, али и бу дућ ност срп ско-ма ђар ских од но са 
Јо ва но вић при ме ћу је да “Ко шут при зна је са мо гра ђан ску рав но-
прав ност са Ма ђа ри ма, а хтео би да Ма ђа ри има ју на ци о нал ну су-
пре ма ти ју над оста лим угар ским на ро ди ма, те да им мо гу сво ју 
во љу на ме та ти...”. Ова кав став он да ље про ши ру је на гла ша ва ју ћи 
“да од ма ђар ских др жав ни ка, би ли они “Ко шу тов ци", или ре во лу-
ци о на ри, би ли “Де а ков ци” или ево лу ци о ни сти, Сло ве ни у Угар ској 
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уоп ште, а Ср би по себ це, не мо гу оче ки ва ти при зна ње и по што ва ње 
оних пра ва, ко ја су им при ви ле ги ја ма ујем че на.”16) 

Су о чен са та квом мо гућ но шћу Вла ди мир Јо ва но вић се ја сно 
опре де љу је за оства ри ва ње на че ла рав но прав но сти на ро да, а на 
осно ва ма швај цар ског мо де ла. Сва ки на род, ма ко ли ко ма ло бро јан 
на не кој те ри то ри ји био, има пра во на оства ре ње соп стве не сло бо-
де, не угро жа ва ју ћи при том сло бо ду дру гих на ро да. Ти ме се Вла-
ди мир још јед ном по ка зу је као бо рац за сло бо ду свих на ро да.

У Лон до ну 1862/3. Вла ди мир Јо ва но вић је во дио раз го во ре и 
са пред став ни ци ма ен гле ске др жа ве и цр кве. У про це су при до би-
ја ња по др шке ен гле ског јав ног мње ња за “срп ску ствар” по мо гао 
му је про те стант ски па стор Ви ли јам Ден тон ко ји је на пи сао про-
срп ски ори јен ти са ну књи гу “Ser via and the Ser vi ans”. У ен гле ској 
пр сто ни ци Вла ди мир се срео се и са ви со ком до стој ни ца ма Ан гли-
кан ске цр кве и Ви ље мом Глед сто ном. 

То ком свог бо рав ка у Лон до ну Јо ва но вић 1863. го ди не пи ше 
“Срп ски на род и ис точ но пи та ње”. У овом спи су он чи та о ци ма ну-
ди крат ку исто риј ско-по ли тич ку сту ди ју срп ске др жа ве од сред њег 
ве ка, пре ко до ба под тур ском вла шћу до пе ри о да сти ца ња ауто но-
ми је, али и по ли тич ко-ан тро по ло шку сли ку срп ског на ро да. Он на-
гла ша ва “по ли тич ку зре лост” Ср ба за де мо кра ти ју и на тај на чин 
још јед ном по твр ђу је те жњу срп ског на ро да за сло бо дом, али ти ме 
не ги ра и ње го ву по тре бу за ту тор ством ве ли ких си ла. Ства ра њу 
де мо крат ског по рет ка у Ср би ји, ве ру је Вла ди мир, мо гу до при не ти 
кла сич не срп ске уста но ве и на род ни оби ча ји (по бра тим ство, сла ва, 
са бо ри и др.).17)

У до ба ства ра ња не га тив не пер цеп ци је љу ди на За па ду пре-
ма Тур ци ма18) и ње ног одр жа ва ња и ја ча ња, сим па ти је за пад но е-
вроп ског јав ног мње ња пре ма хри шћа ни ма ко ји су жи ве ли под ото-
ман ском вла шћу су се мо гле оства ри ти, али то ни је зна чи ло и да ће 

16) Вла ди мир Сто јан че вић, “Вла ди мир Јо ва но вић: Евро па и ис точ но пи та ње сре ди ном XIX 
ве ка”, 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. 22-3.

17) Исто, 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), а од нос Ср ба пре ма де мо кра ти ји 
из у ча вао је и Ми лан Ма тић (Ми лан Ма тић, О срп ском по ли тич ком об ра сцу, Слу жбе ни 
лист СРЈ, Ин сти тут за по ли тич ке сту ди је, Бе о град, 2000.)

18) Због по ра за осман лиј ске вој ске 1683. го ди не по чет ком на ред ног ве ка углед тур ског цар-
ства и ње го ве ци ви ли за ци је по чи ње да опа да. Ме ња се и сли ка о му сли ма ни ма на За па-
ду.  Ислам по чев од та да озна ча ва коч ни цу про гре са. Бо жи дар Је зер ник, Ди вља Евро па: 
Бал кан у очи ма пут ни ка са За па да, Би бли о те ка XX век, Бе о град, 2007, стр. 42-3.
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се њи хо ве вла де за ло жи ти за оства ре ње не за ви сно сти бал кан ских 
др жа ва. За та кав по ду хват нео п ход но је би ло убе ди ти их у по сто ја-
ње њи хо вог др жав ног и на ци о нал ног ин те ре са. 

Схва та ју ћи основ не прин ци пе ре ал-по ли ти ке Вла ди мир 
Јо ва но вић у на сто ја њу ства ра ња но вих др жа ва “ис точ них хри-
шћа на” на ла зи и ене гле ски ин те рес по ко ме “би се пре о бра жа јем 
`простране Тур ске ца ре ви не, ко ја пре се ца ли ни ју ин гле ске све зе 
(ко му ни ка ци је) са Индијом` у сна жне, не за ви сне и сло бод не хри-
шћан ске др жа ве, са бо га тим из во ри ма земљског про из вод ства и 
све ко ли ким ге о граф ским ко ри сти ма, ка ко би се тим пре о бра жа јем 
не са мо по сти гао по у зда ни ји те мељ за ин гли ску све зу (ко му ни ка-
ци ју) са Ис то ком, већ би се њи ме отво ри ло и ши ре по ље за упо тре-
бље ње ин гле ских ка пи та ла и за раз ви так тр го ви не мно го ко ри сни-
је, не го што се мо же оче ки ва ти од та кве зе мље, ко ја се опу сто ша ва 
ћу ди тур ских го спо да ра.”19) Та ко Јо ва но ви ћев апел за ре ша ва њем 
Ис точ ног пи та ња по ред мо рал не до би ја и но ву, ре ал-по ли тич ку, 
ме ђу на род ну и ге о стра те шку ком по нен ту. 

Ако на са мом кра ју ра да по ку ша мо да у нај кра ћем ре зи ми ра-
мо до при нос Вла ди ми ра Јо ва но ви ћа, али и це ло куп не сред ње ге-
не ра ци је срп ских ли бе ра ла, пи та њи ма уну тра шње и спољ не сло бо-
де мо гли би смо се сло жи ти са сле де ћим ре до ви ма: “У по ли тич ком 
жи во ту Ср би је ли бе ра ли из 1858. го ди не оства ри ли су не ко ли ко вр-
ло зна чај них де ла, као што су: ус по ста вља ње ди на сти је Обре но ви-
ћа, бор ба за ли бе рал не и де мо крат ске уста но ве Ср би је, а на ро чи то 
у са рад њи са мла ђим, уме ре ним, ли бе ра ли ма ра то ви са Тур ском из 
ко јих је Ср би ја иза шла са зна чај ним те ри то ри јал ним про ши ре њем 
и оства ре ном не за ви сно шћу.” 20)
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PredragTerzic

THEUNDERSTANDINGOFEXTERNALFREEDOM
INTHEWORKOFVLADIMIRJOVANOVIC

Resume
In his works, Jo va no vic hig hlights the prin ci ples on which the 

fun da men tal rights sho uld be pro tec ted and the fre e dom of in di vi du-
als wit hin the sta te which gu a ran te es it to them. He al so advo ca tes for 
the ex pan si on of the fre e dom spa ce to tho se na ti ons that are un der the 
fo re ign re gi mes. Fre e dom for Vla di mir is not only the right to un con-
stra i ned eco no mic, po li ti cal and so cial de ve lop ment, it is an ef fort to 
com ple te the li be ra tion of the Serbs, and ot her Sla vic pe o ple. The re fo-
re, pa tri o tism do es not ap pe ar he re as a co un ter we ight to li be ra lism, but 
as its sup ple ment or a com ple ment, or as an in stru ment for spre a ding 
li be ral ide as.

On the ot her hand, the Ser bian fre e dom can not be un der stood 
so lely as a na ti o nal ex clu si vity of Serbs at the ex pen se of ot her na ti-
ons. Jo va no vic, com ple tely in the spi rit of pa tri o tism, stands for the 
li be ra tion of the Ser bian pe o ple from the Austrian and Tur kish aut ho-
ri ti es, ho we ver, he do es not the reby ne ga te the need for to le ran ce and 
co o pe ra tion. For Vla di mir, fre e dom is a pri mary va lue, and the na ti o nal 
fre e dom is only a part of the path, the pha se of the pro cess that re sults 
in the re a li za tion of the uni ver sal fre e dom.

Exactly in the di scre pancy of the ti me when the na ti o nal li be ra-
tion mo ve ment of the in di vi dual Bal kan na ti ons was fo un ded, and in the 
lack of the col lec ti ve ac tion di rec ted to wards the ir li be ra tion, Vla di mir 
Jo va no vic saw the main ob stac le for the fi nal col lap se of the Tur kish 
Em pi re. Jo va no vic con si ders the mu tual co o pe ra tion of the Bal kan na-
ti ons de si ra ble and pos si ble, only if the se sta tes har mo ni ze the ir mu tual 
in te rests. Thus un der stood Fe de ra tion of Bal kan sta tes sho uld af ter the 
li be ra tion of the Bal kans from the Tur kish go vern ment be co me a ne u-
tra li zed ter ri tory, fol lo wing the exam ple of Swit zer land and Bel gi um, 
and it wo uld be in the in te rests of gre at for ces to gu a ran tee the ne u tra-
lity of the Bal kan sta tes.

Jo va no vic met with Ga ri bal di, and in Lon don he tal ked to Glad-
sto ne, Rus sian emi grants Ba ku nin, Aga rev and Her cen, and Hun ga rian 
re vo lu ti o nary Kos suth, ge ne ral Tir and Fe renc De ak. By de fi ning a 
prin ci ple of na ti o nal li berty as the su pre me va lue, Vla di mir un der stands 
the dan ger that when it co mes to the are as with mi xed na ti o na li ti es, the 
do mi nant pe o ple ac hi e ves a new kind of su pre macy over mi no ri ti es. 



Пре драг Тер зић Схватање спољне слободе у делу В. Јовановића

73

Fa ced with this pos si bi lity, he opts for the re a li za tion of the prin ci ple of 
equ a lity of na ti ons, ba sed on the Swiss mo del.

Vla di mir Jo va no vic emp ha si zes the “po li ti cal ma tu rity” of the 
Serbs when it co mes to De moc racy and thus re af firms the ir de si re for 
fre e dom, but thus, on the ot her hand, de ni es its need for the su per po-
wers’s tu tor ship. Vla di mir be li e ves, tra di ti o nal Ser bian esta blis hments 
and tra di ti o nal cu stoms (fra ter nity, sla va, co un cils, etc..) may con tri bu-
te to the cre a tion of a de moc ra tic system in Ser bia.
Key words: fre e dom, ex ter nal fre e dom, pa tri o tism, li be ra lism, pa tri o tic li be-

ra lism, Ser bian   li be ra lism, Vla di mir Jo va no vic.
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