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Сажетак

Разликујући идеалну од типске државе, Слободан 
Јовановић говори о настанку државе, њеним елементима 
и задацима, односу државе и права, државним савезима и 
савезној држави. Док се индивидуалистичка, либерална школа, 
штитећи економску слободу и принцип слободног тржишта, 
противи државном интервенционизму, Јовановић сматра да 
држава не сме остати неутрална, јер се тржишна утакмица 
не води само између појединаца, већ долази и до сукоба 
различитих класа, које теже да потчине једна другу. Међутим, 
Слободан Јовановић је негирао експлоатацију сељака о којој 
је говорио Светозар Марковић, јер између чиновника и сељака 
не постоји веза економске зависности, као у односу радника 
и власника средстава за производњу. Јовановић се бавио и 
анализом политичких ставова Пере Тодоровића и једног од 
вођа Напредне странке Милана Пироћанца, али и изучавањем 
идеја Платона, Макијавелија, Берка, Маркса. Јовановић 
истиче да Платонова држава има мало везе с демократским 
политичким уређењем, али у погледу степена слободе врши 
поређења с идеологијама XX века, фашизмом и бољшевизмом. 
Док сличност с фашизмом проистиче из супротстављања 
демократском индивидуализму, и бољшевизам, као и Платонов 
идеализам, се противи плутократији и заговара диктатуру 
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мањине. Просветитељска филозофија, њено идеалистичко 
веровање у разум, одбацивање традиције и искуства, уз 
Русоовско схватање антрополошког оптимизма, били су 
покретач француских револуционарних тежњи. Насупрот 
апстрактних револуционарних начела слободе, братства и 
једнакости, Едмунд Берк предност даје историји, традицији 
и искуству. Истражујући српско уставно питање током XIX 
века, Слободан Јовановић анализира друштвено-политичке 
околности настанка уставних текстова, теоријске утицаје, 
стране узоре, али и деловање великих сила приликом писања 
уставних нацрта и у првим данима њиховог важења.
Кључне речи: Слободан Јовановић, слобода, теорија државе, 

српски устави у XIX веку, Светозар Марковић, 
Пера Тодоровић, Милан Пироћанац, Едмунд 
Берк, Француска револуција

УВОД

Слободан Јовановић је био српски правник, историчар, 
социолог, политичар, професор и декан Правног факултета 
у Београду, ректор Универзитета у Београду, академик и 
председник Српске краљевске академије, председник Српског 
културног клуба и председник Министарског савета Краљевине 
Југославије. Иако је највећи део живота провео у Кнежевини 
и Краљевини Србији, Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца, 
Краљевини Југославији, Јовановић је рођен у Новом Саду, 
тада у Аустроугарској, а преминуо је у Великој Британији, у 
Лондону.

Док је већина српских политичара, министара, професора, 
официра, судија, адвоката и других друштвених делатника 
у деветнаестом веку потицала из сиромашних сеоских и 
варошких породица, Слободан Јовановић је, за услове тадашњег 
српског друштва које се тек налазило у почетним фазама 
социјалне стратификације, припадао групи „коленовића”. 
Отац Слободана Јовановића, Владимир, био је професор на 
Великој школи, председник Српског ученог друштва, министар 
финансија, члан Државног савета, члан Сената, али и српски 
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либерални политичар, један од предводника групе младих 
либерала, који су на политичку позорницу ступили за време 
Светоандрејске скупштине 1858. године. 

У својим новинским чланцима, јавним иступањима, као 
и у научним радовима, међу којима се истиче незавршено, 
али капитално дело Политички речник, Владимир Јовановић 
је истицао да слобода представља природно право сваког 
појединца, на чијем поспешивању почива економски и 
политички развој државе, при чему слобода у исто време 
означава и регулативни принцип читавог друштвеног живота. 
Друштвеном и економском развоју доприноси политичка и 
економска слобода, али је у одређеним приликама економску 
слободу нужно ограничавати државним мерама, а све у циљу не 
спречавања, већ омогућавања друштвеног развоја. Политичку 
и друштвену слободу треба ограничити правом, а Владимир 
Јовановић право поистовећује с правдом.

Слобода и правда су се налазиле у средишту теоријских 
разматрања, практичног деловања, као и личних надахнућа 
Владимира Јовановића. О томе колики је значај придавао 
слободи и правди говоре и имена Владимирове деце, Слободана 
и Правде. Слободан Јовановић је био први Србин који је 
назван тим именом. Рођен док су његови родитељи живели ван 
територије тадашње Србије, у Новом Саду, растао и школовао 
се у Београду, Минхену, Цириху, Женеви, Паризу, друштвени, 
научни и политички живот везао је за Београд. Међутим, 
Слободан Јовановић је почетком Другог светског рата избегао 
из земље и након што је осуђен на двадесетогодишњу робију 
у послератној Југославији, био је приморан да период до 
краја живота, 1958. године, проведе као апатрид у престоници 
Велике Британије. 

ТЕОРИЈСКА РАЗМАТРАЊА О УЛОЗИ И 
ФУНКЦИЈАМА ДРЖАВЕ 

Двотомна студија Слободана Јовановића, Држава, 
објављена је 1906. године као уџбеник општег државног 
права, намењена студентима Правног факултета у Београду, 
прерађивана је 1914. године, допуњавана у издању од 1922. 
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године и коначно, у издању од 1936. године, додат је нов 
одељак који описује установе и државне идеологије, настале 
у периоду након Првог светског рата (Jovanović [1935] 2005а, 
IX−X). У студији се појашњава појам државе, одређују њене 
главне функције, елементи државне власти и структура 
државних органа, преко којих се државне функције остварују. 
Разликујући идеалну од типске државе, Слободан Јовановић 
говори и о настанку државе, њеним елементима и задацима, 
односу државе и права, државном савезима и савезној држави. 

Индивидуалистичка школа је повезала државну 
интервенцију и друштвени развитак, али Слободан Јовановић 
наводи неколико приговора индивидуалистичкој школи, који се 
односе на поистовећивање сваке врсте промена и друштвеног 
развитка, али и изједначавање сваког друштвеног развитка 
с друштвеним напретком. Према мишљењу теоретичара 
индивидуалистичке школе, промене настају надметањем 
између чланова друштва. Приступ индивидуалистичке школе 
се заснива на схватању слободе из угла либералне идеологије, 
али Јовановић се противи тако схваћеној законитости истичући 
да „постоје и такве друштвене средине у којима успевају гори 
друштвени елементи, а не бољи” (Jovanović [1935] 2005а, 127).

Друштвени напредак не проистиче из међусобног 
такмичења појединаца који чине друштво, јер се они надмећу 
како би остварили бољи положај у оквирима постојећег 
социјалног система, а не како би извели одређене друштвене 
промене. „Борба између појединаца оставља друштвену 
средину неизмењену; борба између група група тежи да 
друштвену средину промени. То што се зове друштвени 
развитак, може бити само резултат борбе између група” (Jova-
nović [1935] 2005а, 129).

Док се индивидуалистичка, либерална школа, штитећи 
економску слободу и принцип слободног тржишта, противи 
државном интервенционизму, посматрајући га „као једно зло 
које треба свести на што мању меру” (Jovanović [1935] 2005а, 
145), Јовановић сматра да држава не сме остати неутрална, јер 
се тржишна утакмица не води само између појединаца, већ 
долази и до сукоба различитих класа, које теже да потчине 
једна другу. „Што су разлике између социалних класа веће, код 
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њих је све слабија свест о њиховим заједничким интересима; 
њихов међусобни мир све је теже одржати, - и држава, која 
их обухвата све мање има јединства и снаге” (133). Држава 
не сме да остане неми посматрач у тржишном такмичењу, 
већ има обавезу да по потреби, као неутрална сила реагује, 
али и да заштити радничку класу, јер је њена снага мања у 
односу на послодавце. Међутим, како државна интервенција од 
изузетка не би постала правило и како би се сачувала слобода 
економског деловања, важно је одредити границе државног 
интервенционизма.

Неутралност је у модерној држави постигнута 
бирократизовањем судства и управе, али законодавна власт 
у држави с општим правом гласа и даље носи могућност 
превладавања интереса бројнијих друштвених класа, по 
правилу нижих. Опште бирачко право у таквим друштвеним 
околностима прераста у „тиранију већине”, чиме се угрожава 
политичка слобода.

Слободан Јовановић у другом тому Државе истражује 
начело поделе власти, начин организације законодавне власти, 
а у последњем делу приказује државну организацију, политичке 
и економске установе у Великој Британији, Француској, 
Италији, Немачкој и Русији у периоду између Првог и Другог 
светског рата.

Идеолошку основу политичких система Италије и 
Немачке чинили су фашизам и нацизам. За разлику од 
демократије, фашизам тежи да свесно и плански организује 
знатно шире области друштвеног живота, али фашизам и, 
слично макијавелизму, „проглашава државу за највишу 
друштвену вредност” (Jovanović [1935] 2005b, 420). Насупрот 
слободи и жељи за остваривањем „благостања великог броја” 
(421), фашизам државу поставља као циљ сам по себи, а 
обожавање државе „се лако изопачава у слепу покорност према 
тренутним и случајним носиоцима државне власти, - и лако 
се изопачава у слепу мржњу према свима другим државама 
осем своје властите” (422).

Слично фашизму, и нацизам је тежио да из државне 
организације искључи све елементе федерализма, како би се 
остварило државно јединство, оличено у јединственој немачкој 
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држави, с вођом на челу. Укидање „антидржавних” странака и 
земаљских парламента, а тиме и аутономије држава у оквиру 
Немачке, водило је том циљу, а након смрти Хинденбурга 
сва власт је сконцентрисана у личности Адолфа Хитлера. 
Монократски систем управљања постао је правило – од 
врха државне структуре до локалних управа. Надлежности 
судске власти су умањене, усвојено је начело јединства, а не 
поделе власти, новинари су стављени под државни надзор, 
а Националсоцијалистичка партија постала је јавноправна 
корпорација. „У недостатку парламента, она је та која посредује 
између владе и народа; помоћу ње влада ствара потребне струје 
у народу, и обавештава се о струјама које би у њему саме од 
себе постале” (Jovanović [1935] 2005b, 433−434). Председник 
странке је у исто време и главна политичка фигура у влади и 
читавој држави. Једном речју – вођа.

Нацистичка држава допушта државни интервенционизам, 
али не у интересу радничке класе, као што то чини социјализам, 
већ за рачун националне целине. Народ је највиша вредност 
нацистичке идеологије. Народ нацисти не одређују ни као 
политичку, нити као културну заједницу, већ као природну 
заједницу, насталу на основу заједничког порекла, језика, 
простора и културе. Док је главна разлика између фашизма 
и нацизма у томе што „фашизам преузноси државну идеју, а 
националсоцијализам националну” (Jovanović [1935] 2005b, 
445), њихова сличност произилази из упорног кршења сваке 
идеје слободе.

ПОЛИТИЧКЕ И ПРАВНЕ РАСПРАВЕ

У првом тому Политичких и правних расправа Слободан 
Јовановић разматра српско уставно питање у XIX веку, али 
анализира и теоријска становишта и практично деловање 
Светозара Марковића и његовог следбеника, и каснијег првака 
Народне радикалне странке, Пере Тодоровића. У другом и 
трећем делу ове студије Јовановић посвећује пажњу и Милану 
Пирoћанцу. Поред унутрашње политике, Јовановић проучава 
и југословенску политику, енглески парламентаризам и 
федерализам, а допуњује га и деловањем познатих енглеских 
политичара XIX и XX века.
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Светозар Марковић је представљао једног од првих 
бораца за остварење социјалистичких идеја у Србији у XIX 
веку, али „био је један од оних ретких социалиста код нас који 
познају теорију социализма и прате социалистички покрет 
свога времена” (Jovanović [1935] 2005e, 61). На његове идеје 
аграрног социјализма утицао је руски народњачки социјализам, 
на првом месту Чернишевски, али и Маркс, Ласал, Диринг, 
а посредно и француски социјалисти, Луј Блан и Прудон. 
Марковић је превладао марксистичко схватање социјализма као 
политичко-економске доктрине, јер је наводио и његову етичку, 
васпитну и алтруистичку улогу. Социјализам за Светозара 
Марковића није представљао само политичку идеологију, већ 
потпуно нови поглед на свет.

Док је на Западу постојао велики број индустријских 
радника, у тадашњој Србији је превладавало сељачко 
становништво, с бројним ситносопственичким поседима. Тако 
је 1874. године само 113.871 становника Србије, односно 8,4% 
укупне популације, живело у местима, која су бројала више од 
2.000 становника (Palare 2010, 45). Дванаест година касније 
пољопривредом се бавило чак 90,02% грађана Србије (Vučo 
1955, 171−172). Док је 1889. године 13,39% власника земље 
имало у поседу до једног хектара земљишта, до 3,5 хектара 
поседовало је чак 56,87% земљорадника (178).

Светозар Марковић је захтевао укидање бирократског 
система, занемарујући „социјалну и функционалну улогу 
бирократије за развој модерне државе” (Despotović 2003, 142) 
и кривећи чиновнике за стварање других непроизводних класа, 
првенствено трговаца, али и за ускраћивање политичких и 
економских слобода, експлоатацију и сиромашење сељака. 
Међутим, Слободан Јовановић се противи Марковићевом 
виђењу експлоатације сељака, јер између чиновника и сељака 
не постоји веза економске зависности, као у односу радника 
и власника средстава за производњу. „Социално пропадање 
сељака и економско назадовање народа треба одвојити једно од 
другога. Економски напредак једног народа зависи од његове 
производне снаге; економско благостање једног реда у народу 
зависи од величине његова удела у подели производних добара” 
(Jovanović [1935] 2005e, 105−106). Док кршење економских 
слобода и осиромашење народа Светозар Марковић није успео 
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да докаже, сматрао је да сиромашење сељака не треба чак ни 
доказивати.

Пера Тодоровић је био следбеник Светозара Марковића, 
уредник социјалистичког листа „Рад”, писац, али и један од 
оснивача Народне радикалне странке и уредник њеног гласила 
„Самоуправа”. Слободан Јовановић каже да се Тодоровић 
истицао стилом и полемичким темпераментом. „И напр. 
Осамдесетих година млади српски социалисти веровали су 
тврдо да је у својим књижевним чланцима Тодоровић поставио 
дефинитивне принципе књижевности исто онако, као што је 
пре њега Светозар Марковић поставио дефинитивне принципе 
економије и политике” (Jovanović [1935] 2005e, 304).

Познајући говор сеоског становништва, користећи начин 
опхођења у кафани и на сокаку, употребљавајући метафоре 
и алегорије, узречице, нападајући напредњаке, али и самог 
краља Милана, Тодоровић је стекао славу најбриткијег 
радикалског пера. Сматрајући политичка права и слободе као 
природна права српског народа, Тодоровић је сваку одлуку 
државних власти критиковао као задирање у народна права и 
слободе. Ако су Милош, Михаило и Милан Обреновић тежили 
учвршћивању личне власти, и радикали су желели да приграбе 
целокупну власт за себе, „јер и Обреновићи и радикали желели 
су диктатуру: први диктатуру владалачку, - други, диктатуру 
скупштинску” (Jovanović [1935] 2005f, 2).

Насупрот Радикалној, стајала је Напредна странка. Милан 
Пироћанац је био први председник Напредне странке, али и 
председник Влада Кнежевине и Краљевине Србије у периоду 
између 1880. и 1883. године. Пироћанац није оставио трага 
само као политичар, већ и као теоретичар и писац неколико 
правно-политичких расправа. Исто као што су радикали 
веровали у снагу општег бирачког права и свемоћ Народне 
скупштине, Милан Пироћанац „је веровао у модерну правну 
државу и у будућност либерализма.” (Jovanović [1935] 2005f, 
149).

„Од уставобранитеља напредњаци су наследили тежњу 
ка успостављању реда у државним пословима, али су, 
насупрот уставобранитељима, настојали и да своју владавину 
либерализују” (Terzić 2018, 104). Истичући да је представнички 
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систем настао у земљама вишег нивоа политичке културе, 
Пироћанац је сматрао да, у складу с карактеристикама 
друштвене средине, представнички систем „не можемо примити 
одмах, него постепено, у колико се будемо приближавали 
том вишем ступњу културе” (Jovanović [1935] 2005f, 151). За 
разлику од постепеног прихватања представничког система, 
одмах би требало прихватити независност судства, као и 
слободу штампе и слободу збора и удруживања.

Милан Пироћанац је представнички систем, независност 
судства, слободу штампе, слободу збора и удруживања 
користио као критеријуме за оцењивање ваљаности Устава из 
1869. године. Недостатак представничког система, политичких 
права и слобода, али и администрација либералне политичке 
групе, онемогућавале су развој политичког система. Док су се 
напредњаци залагали за остварење слободе штампе и слободе 
збора и удруживања, активно и пасивно бирачко право су 
ограничили високим цензусом. Листа политичких права тако 
је остала непотпуна, а Напредна странка „разапета између 
несумњиве либералне инспирације и антидемократизма своје 
политичке праксе” (Despotović 2003, 115).

Енглески парламентаризам Слободан Јовановић 
представља као пример правог парламентарног система. 
Изучавајући историју односа владе и парламента, монарха 
и владе, надлежности и међузависност Горњег и Доњег 
парламентарног дома, развитак партијског система, али и 
дела енглеских политичких мислилаца и делатника Томаса 
Карлајла, Артура Балфура и Џона Морлија, Јовановић пружа 
основу за изучавање компаративних политичких система.

ИСТОРИЈА ПОЛИТИЧКИХ ИДЕЈА

Слободан Јовановић се бавио и изучавањем историје 
политичких идеја. У двотомној студији Из историје политичких 
доктрина анализира политиколошка, социолошка, филозофска, 
историјска и економска дела Платона, Макијавелија, Берка, 
Маркса, Констана, Питамица, али одређује и друштвено-
политичке прилике у периоду њиховог настанка. Јовановић је 
Платона посматрао не само за филозофа, већ и као социолошког 
и политиколошког истраживача, чије је деловање одговарало 
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периоду стварања снажног индивидуалистичког духа у 
атинској демократији. Индивидуалистички дух је утицао на 
умањење ауторитета државе. „Другим речима, појединац се 
више ослањао на свој лични суд, него на опште примљена и 
утврђена гледишта. И с тим у вези, више је мислио на своје 
лично, него на опште друштвено добро” (Jovanović [1935] 
2005c, 5).

Платон је у својим делима проблематизовао питања 
односа државе и појединаца, моралних принципа и политичког 
деловања, моралних и политичких идеала. У књизи Држава 
Платон покушава да, спајајући политичка и морална начела 
с филозофским принципима, прикаже идеални тип државе. 
Нормативистичко опредељење подразумева и тежњу ка 
остварењу социјалне стратификације, у којој је друштвена 
структура подељена на три класе: 1. класу која храни државу: 
земљорадници, занатлије, трговци, 2. класу која чува државу: 
војска и 3. класу филозофа, управљача. Класе се разликују 
према ступњу духовности. На дну друштвене структуре су 
слојеви који су окренути стицању новца, војска тежи слави, а 
филозофи служе истини. Оваква подела друштвена структуре, 
повезана с начелима духовности, показује Платоново чврсто 
опредељење за спајањем политике и морала, при чему су 
духовни циљеви примарни.

Слободан Јовановић истиче да Платонова држава има 
мало везе с демократским политичким уређењем, али у 
погледу степена слободе врши поређења с идеологијама XX 
века, фашизмом и бољшевизмом. Док сличност с фашизмом 
проистиче из супротстављања демократском индивидуализму, 
и бољшевизам, као и Платонов идеализам, се противи 
плутократији и заговара диктатуру мањине. Ако се крајњи циљ 
платонизма остварује у духовној сфери, фашизам се ограничава 
на националном егоизму, а скала вредности бољшевизма остаје 
у области економских добара.

Ограничавајући примену хришћанских моралних норми 
искључиво на приватни живот, Николо Макијавели у делу 
Владалац допушта политичарима да, у сврху реализовања 
државних интереса, пређу оквире моралних норми. 
Макијавели државу ставља на највиши ниво вредности, а 
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државни интерес изнад сваког моралног начела. Насупрот 
Платоновог нормативног одређења идеалне државе, засноване 
на моралним вредностима, Макијавели, дајући примере из 
политичког живота италијанских градова, одваја начин 
политичког деловања од моралних принципа који важе у 
приватном животу. Слободан Јовановић Марксове политичке, 
социолошке и економске списе одређује двојако, као научну 
теорију и као идеологију. „Идеологија је оно схватање 
друштвеног живота које одговара посебним интересима једне 
одређене друштвене групе, и коме она радо приписује вредност 
етичког идеала или научног закона. Та друштвена група којој 
је Маркс пружао потребну идеологију, било је савремено 
индустријско радништво” (Jovanović [1935] 2005d, 5). Док је 
марксистичка идеологија, пропагирајући ослобођење радничке 
класе, остварила неспоран успех у великом броју земаља 
Источне Европе, али и других држава широм света, научност 
историјског материјализма је оспоравана.

Марксисти одређују да историјски настанак државе није 
произашао из напада странаца на племе, већ је последица 
класне борбе, вођене у оквиру истог племена. Након завршетка 
сукоба, најјача класа потчињава државу. Јовановић проучава 
Марксов Манифест комунистичке партије, Енгелсово 
Порекло породице, приватне својине и државе, Капитал 
и у оквиру њега разликује употребну и прометну вредност 
робе, стални и променљиви капитал, али и одређује различите 
интересе радничке класе и власника средстава за производњу. 
Његова теорија историјског материјализма, заснована на 
материјалистичкој дијалектици и превладавању друштвено-
економских формација, представљена је као неумитни закон 
развитка историје. „Као што је експлоатацију радништва 
приказивао као економску нужност, Маркс је тако исто и 
пролетерску револуцију приказивао као историјску нужност” 
(Jovanović [1935] 2005d, 47). Циљ пролетерске револуције 
подразумевао је ослобођење радничке класе, али и остварење 
диктатуре пролетеријата. 
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ДВА СХВАТАЊА НАЧИНА ДРУШТВЕНИХ 
ПРОМЕНА: ФРАНЦУСКО VS ЕНГЛЕСКО ИСКУСТВО

Просветитељска филозофија, њено идеалистичко 
веровање у разум, одбацивање традиције и искуства, уз 
Русоовско схватање антрополошког оптимизма, били су 
покретач француских револуционарних тежњи, као и њиховог 
виђења друштвеног напретка. У делу Вођи француске 
револуције Слободан Јовановић приказује сталешко порекло, 
животне прилике, карактерне особине и уверења четворице 
револуционара, који су припадали групи вођа Француске 
револуције – Мирабоа, Димуријеа, Дантона и Робеспјера.

Револуција није јединствен процес. Она има свој ток, у 
коме се могу разликовати различите фазе. Док је одметнути 
аристократа Мирабо био потребан у фази покретања револуције, 
Димурије је као војни најамник и генерал револуционарне војске 
одиграо улогу у преузимању власти. Амбициозан, скоројевић, 
млади париски адвокат Дантон бруталним револуционарством 
руши последња упоришта племства. Позивањем на начела 
слободе, братства и једнакости, буржоазија преузима власт, 
али тиме се не завршава и последња фаза револуције. Док је 
Дантон револуцију посматрао као средство напретка у оквиру 
новонастајуће друштвене структуре, његов колега, адвокат из 
унутрашњости, Робеспјер фанатичним одушевљењем одређује 
револуцију као циљ. „Код Револуције карактеристично је баш 
то што се њоме не да управљати. Они који се сматрају као 
њени вођи, више су вођени него што воде. Они повлађују 
револуционарним страстима и дају се ностити догађајима“ 
(Jovanović [1935] 2005h, 413). 

Јовановић Едмунда Берка одређује као критичара 
савремене демократије и политичког рационализма. Берк у 
својим Размишљањима о револуцији у Француској износи 
критику апстрактних начела слободе, братства и једнакости, на 
којима су се заснивале француске револуционарне промене из 
1789. године. Уместо тих начела, Берк предност даје историји, 
традицији и искуству. Док политика почива на моралним 
принципима, колективни морални карактер проистиче из 
историјског искуства. Из моралне дисциплине настаје морална 
корисност, али и политичка вештина. 

стр. 79-98



91

Предраг Терзић Идеја слободе у правно - политичким...

„Француска револуција начинила је Енглезе 
неповерљивима према сваком покушају реформе и појачала 
њихову приврженост старим установама” (Jovanović 
[1935] 2005g, 28). Џереми Бентам је као мерило ваљаности 
установа одређивао корисност највећег броја, а његов 
утилитаристички покрет, који је у првој половини XIX века 
постао доминантна идеологија енглеске интелигенције, није 
се противио променама установа друштвеног и политичког 
живота. Насупрот револуционарном путу мењања установа, 
утилитаристи теже постепеним променама, заснованим на 
рационалном законодавству. Ако је реформом парламента из 
1829. године укинут повлашћени положај протестантизма, 
реформом из 1832. и аристократија је изгубила доминантну 
улогу, али још увек није уведено опште право гласа. Смањење 
улоге протестантске цркве и аристократије, водило је ипак 
повећаном учешћу грађанства у избору посланика. Народно 
представништво је тако превазишло оквир градских олигархија. 

Тек 1867. дошло је до проширивања права гласа, које 
је ниским изборним цензусом у градовима постало готово 
опште. Трећа, последња изборна реформи у Енглеској у XIX 
веку, из 1884. године, омогућила је широко право гласа и 
сеоском становништву. Тако су енглеске изборне реформе, 
које су трајале читавих 55 година, омогућиле широко право 
гласа свим слојевима енглеског друштва. Док је Француска 
успоставила опште бирачко право револуционарним путем, 
Енглеска је исти резултат остварила постепеним реформама. 
Прва је крвавим сукобима произвела друштвене и политичке 
потресе, а друга је успела да компромисом очува стабилност 
постојећег поретка.

УСТАВНО ПИТАЊЕ У СРБИЈИ У XIX ВЕКУ

Истражујући српско уставно питање током XIX 
века, Слободан Јовановић хронолошки анализира време и 
друштвено-политичке околности настанка уставних текстова, 
теоријске утицаје, стране узоре, али и деловање великих сила 
приликом писања уставних нацрта и у првим данима њиховог 
важења. Док је Сретењски устав предвиђао формирање Савета 
народних старешина, као законодавног тела и врховне управне 
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власти, Народне скупштине која се састајала једном годишње и 
којој се подносио завршни рачун државних прихода и расхода, 
али и без чије сагласности се држава није могла задужити, 
у односу на већ устаљену Милошеву личну власт, кнежеве 
надлежности су се овим уставом значајно сузиле. „Савет је 
сједињавао у себи све три власти, не остављајући скоро ништа 
кнезу” (Jovanović [1935] 2005е, 10).

С обзиром да Сретењски устав, писан под утицајем 
француских и белгијских уставних решења, није одговарао 
ниједној од великих сила, Русија, Турска и Аустрија су 
протестовале. Ниједној од њих није погодовао широк степен 
слобода и права, који је омогућавао француски уставни 
документ, али ни, по угледу на њега писан, Сретењски устав, 
у ком је постојала посебна глава о „опште народним правима 
Србина.” „Русија нам је објаснила да она не жели за нас устав 
у европском смислу, устав који говори о народним правима, о 
народној скупштини итд., него жели само један ʼрегуламентʼ, 
којим би ʼвнутрена организацијаʼ, т.ј. управна власт, била 
регулисана, и какав је потребан у неуставној држави као и 
уставној” (Jovanović [1935] 2005е, 11).

Након кратког периода важења Сретењског устава, 
усвојен је нов уставни документ. Устав од 1838. године, у 
политичкој историји познатији под називом Турски устав, 
увећао је власт кнеза у односу на надлежности Државног 
савета. Законодавна власт је подељена између кнеза и Савета, 
али је кнезу омогућено право суспензивног вета. Државни 
савет је задржао врховну управну власт, али не и судске 
надлежности. На врху судске хијерархије стајао је апелациони 
суд, а чиновници су постали стални државни органи, чији се 
положај уређивао законом.

Иако је Турски устав смањио степен слобода и права, 
дужина његовог трајања произвела је одређене промене у 
функционисању политичког система и у оквирима постојећег 
уставног решења. Како је Државни савет прерастао у 
бирократизовану установу, крајем владавине кнеза Александра 
Карађорђевића Народна скупштина почиње редовно да се 
састаје, а од народа изабрани посланици добијају значајнију 
улогу. Доношењем закона о наследству престола, Савету, 
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Народној скупштини, за време владавине кнеза Михаила 
Обреновића, начињена је реформа читавог политичког система. 
Јовановић је сматрао да је на овај начин кнез Михаило посредним 
путем извршио уставну промену, а таква „Михаилова уставна 
промена учинила је крај сaветској олигархији. Саветници су 
стављени у исти ред с осталим чиновницима (…)” (Jovanović 
[1935] 2005е, 25).

Слободан Јовановић је сматрао да је Михаилова 
власт била превише снажна, ограничена само Саветом, а у 
таквој држави није било довољно места за слободу. „Речју, 
Михаило је тражио да установи ʼполицијску државуʼ, и да 
после патриархалног деспотизма свог оца учини покушај с 
просвећеним деспотизмом” (Jovanović [1935] 2005е, 26−27). У 
просвећеном деспотизму народне масе нису имале могућности 
да у већој мери учествују у политичком животу, јер је кнез 
„свео народно учешће у државним пословима на најмању меру; 
уверен да народ није политички зрео, он је владао и даље са 
чиновницима” (27).

Зато је Намеснички устав из 1869. године по први пут 
пренео законодавну власт са Савета на Народну скупштину. 
Законодавна иницијатива је остала у надлежности Владе, 
али министри нису зависили од парламентарне већине. Ако 
Скупштина два пута не би прихватила Владин предлог буџета, 
на снази је остајао стари буџет. Поред бирачког права, једина 
политичка слобода, која је Уставом макар начелно ујамчена, 
била је слобода штампе. 

Ипак, у састав Народне скупштине, поред посланика 
по положају, које су чинили председници судова, окружни 
начелници, протојереји, ушли су и посланици изабрани од 
бирача. Посланике су по варошима бирали непосредно, а у 
срезовима посредством повереника. Међутим, иако Јовановић 
истиче да се полиција мешала у изборе, широко бирачко право 
омогућавало је одређени утицај широких маса на политичке 
процесе.

Тек Устав из 1888. године омогућио је Скупштини право 
законодавне иницијативе, законодавну власт поделио између 
Скупштине и краља, а Скупштина је добила и могућности 
постављања питања, покретања интерпелације, анкете, 
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истраге. Скупштина, састављена искључиво од изабраних 
посланика, укључујући и „квалификоване”, одлучивала је о 
буџету, који није могао бити продужаван без њене сагласности, 
а неусвајање буџета водило је паду Владе. Влада је зависила 
од скупштинске већине, чиме је у Србији по први пут уведен 
парламентарни систем. 

Приликом анализирања уставних текстова, посебних 
поглавља, али и појединачних чланова устава, страних узора, 
као и унутрашњих и спољнополитичких околности настанка 
Сретењског, Турског и Намесничког устава из 1869. године, 
Слободан Јовановић је указивао на сваки напредак остварених 
политичких права и слобода, на проширење обухвата активног 
и пасивног бирачког права, ускраћивања слободе штампе, 
али када је Устав од 1888. године омогућио опште бирачко 
право, слободу штампе, слободу збора и удруживања, 
Јовановић је указивао на немогућност друштвене средине да 
прихвати широк степен политичких слобода. У том смислу, 
највеће примедбе износио је на начин на који су широке масе 
прихватиле парламентарни систем. „Код нас, међутим, влада 
скупштинске већине схваћена је буквално, и узело се да сама 
та већина треба да влада (...) Било је прилика кад је изгледало 
да је клуб вечине права Влада, а министри његови извршни 
органи; више дакле конвентовски него парламентарни режим” 
(Jovanović [1935] 2005е, 50).

ЗАКЉУЧАК

Одрастао у интелектуалном кругу српских друштвено-
политичких делатника друге половине XIX века, Слободан 
Јовановић је још у раном детињству имао могућност да 
се упозна с идеолошким ставовима свог оца Владимира 
Јовановића, али и политичким, економским, друштвеним и 
филозофским размишљањима Димитрија Матића, Алимпија 
Васиљевића, Светозара Милетића, Стојана Бошковића, 
Светозара Марковића. Док је Слободанов отац, Владимир 
Јовановић, припадао групи светоандрејских либерала, 
Слободан Јовановић је у својим историјским и политичко-
правним списима критички разматрао све идеолошке правце 
у Србији у XIX веку.
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Већина српских интелектуалаца у XIX веку студирало је 
у иностранству – у Пешти, Бечу, Паризу, Минхену, Хајделбергу, 
Цириху, Петрограду. Под утицајем друштвених околности у 
земљама студирања, преовлађујућих теоријских концепата 
универзитетских центара и идеолошке опредељености 
професора, али и утицаја студентских кругова, у Београд и 
Србију су пристизали француски, немачки, руски утицаји, 
различити филозофски правци, научне школе и политичке 
идеје, који су се прилагођавали друштвеној структури аграрне 
и необразоване средине.

Док су на идеологију Либералне странке деловали 
Констан, Џон Стјуарт Мил, Бастија, под утицајем француских 
доктринара Гизоа, Тјера и де Бролија развија се идеологија 
конзервативног либерализма Напредне странке. Француски 
и немачки социјалисти, али и руски народњачки социјализам 
делују на настанак аграрног социјализма Светозара Марковића. 
На идеолошким основама Светозара Марковића и француског 
радикализма развија се идеологија Народне радикалне странке.

Слободан Јовановић је део школовања провео у Минхену, 
Цириху, Женеви и Паризу, што је допринело његовој могућности 
развијања критичког духа у процесу сагледавања различитих 
либералних, конзервативних, социјалистичких и радикалних 
политичких идеја, улога и функције државних органа, односа 
различитих грана власти, начина организације парламента, али 
и уставних промена у деветнаестовековној Србији. 
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THE IDEA OF FREEDOM IN SLOBODAN 
JOVANOVIC’S LEGAL AND POLITICAL WORKS

Resume

Differentiating the ideal from the typical state, Slobodan 
Jovanovic talks about the emergence of the state, its elements and 
tasks, the relationship between state and law, state federations 
and federal state. While defending economic freedom and the 
principle of free market, the individualistic, liberal school opposes 
state interventionism, Jovanovic believes that the state must not 
remain neutral, because the market competition occurs not only 
between individuals, but also between different classes, which tend 
to subjugate one another. However, Slobodan Jovanovic denied 
the exploitation of peasants, which Svetozar Markovic spoke of, 
because there was no link between public servants and peasants 
in economic dependence, as in the relationship between workers 
and owners of means of production. Jovanovic also dealt with 
the political views of Pera Todorovic and one of the leaders of 
the Progressive Party, Milan Piroćanac, but also with the ideas 
of Plato, Machiavelli, Berk, and Marx. Jovanovic points out that 
Plato’s state has little to do with democratic political order, but 
draws comparisons with the ideologies of the twentieth century, 
fascism and Bolshevism. While the resemblance to fascism stems 
from opposition to democratic individualism, both Bolshevism 
and Plato’s idealism oppose plutocracy and advocate the dictator-
ship of the minority. The Enlightenment philosophy, its idealistic 
belief in reason, the rejection of tradition and experience, along 
with Rousseau’s understanding of anthropological optimism, were 
the drivers of French revolutionary aspirations. In contrast to the 
abstract revolutionary principles of freedom, fraternity and equality, 
Edmund Berk prefers history, tradition and experience. Exploring 
the Serbian constitutional issue during the nineteenth century, 
Slobodan Jovanovic analyzes the socio-political circumstances of 
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the emergence of constitutional texts, theoretical influences, for-
eign role models, but also the work of great powers when writing 
constitutional drafts and in the first days of their validity.
Keywords: Slobodan Jovanovic, freedom, theory of the state, 

Serbian constitutions in the nineteenth century,  
Svetozar Markovic, Pera Todorovic, Milan Pirocanac,  
Edmund Berk, French Revolution2

*  Овај рад је примљен 15. априла 2020. године, а прихваћен на састанку Редакције 4. јуна 
2020. године.
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