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и несумњиво ће то бити и убудуће. Јављају се и друга систематска питања која
захтевају упоредно проучавање: на пример анализа Просветитељства, диктатура

ХХ века, као и успона, криза и перспектива грађанског друштва у светским
оквирима. Кризе и перспективе модернизације, изворно европског пројекта, зах
тевају поређење европских и неевропских кретања, што су питања којима се
немачки историчари до сада нису готово уопште бавили.

(Са енглеског превела Миомира Бранковић)

Јован Бл. Јовановић и
•
друштвена историја
(Један заборављени путоказ)

Када је Мијаило Вујић у Паризу 1875. године писао своју студију ,.Исшо
рија 1'ао наука" оправдано се питао како препознати ,,навестиоце препорођаја

историјске науке". Не без разлога. Мудрост старија од нас говори да реформа
торски правци остају дуго непримећени или одбачени пошто нико није постао
пророк у свом добу. Вујић је без предомишљања, чак некада и речима недо
стојним научника, обеснажио Хегелову филозофију да би обарајући његову ди
јалектику, одмах запао у противуречност - ,,људски живот је у целини једна
огромна пирамида, где сваки појединац почива на грбини свога најближега пре

дходника" или "под утицајем нараштаја човек је продукт и излив историје...
историјске личности само носиоци идеја њиховог времена", итд. Потом је на
свој Олимп поставио Огиста Конта и предао му се свом силином.
Иако на неколико места каже да се еволуција људског друштва може саз

нати "само посматрањем историјске целине" и да је "крајња цељ историјске
науке ... да нам створи једном табло развитка човечанског, да нам изваја тип
живота и судбине људске; то би била историја у целини", Вујић не одустаје и
безброј пута понавља Хегелову идеју, вероватно несвесно и из незнања, да

,,историја друштва зависи свугде од историје духа људскога"! 1 Не би требало,
по нашем мишљењу, да буде недоумице и чуђења, јер је Вујић, као и сви исто

ричари, ,,чедо свог времена", које га ограничава и спутава, али и даје могућност
да овлада новим знањима. У Вујићево време то се говорило на наЧШI који је
и сам покушао да парафразира - пред историјом лежи покретан хоризонт бу
дућности, а за њоме магле прошлости које вам тек ваља расветлити. То значи
да "нараштаји људски поступно а стално једни на друге упливишу'' и преко со
цијалне моћи историјског бића стварају напредовање, које обично зовемо про
грес. Зато се не треба чудити нашим питањима и одговорима који су пуни опрез
ности и суздржаности.

Колико је српских и југословенских историчара са својим иновативним
исrоријским мишљењем било испред свог времена и потиснуто у страну од глав
ног тока развоја историографије? Зашто је такав усуд пратио појединце и какву
вредност они имају данас за историјску науку? Чему се враћати баштином на

извориште када су главни токови већ произвели готово недодирљиве теориј-

Мијаило Вујић, Историја као наука, Београд 1877, 92.
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ско-методолошке стандарде? Колико ли се, на пример, само разликује расправа

о "Личности у исrорији" др Драгољуба М. Павловића објављена у часопису ,Де
ло" 1897. године од сличних изведених и објављених биографија у том раздобљу.
"Историји је предмет изучавања човек у односу своме са својим ближњима, у
друmтву".2 Да не говоримо о "играним комадима позоришним" и популарној
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Једноставно, запитани смо да ли је битка за овладавањем научне критичке ме
тоде у српској историографији вођена и интепретирана тако праволинијски, на

релацији Иларион Руварац - Панта Срећковић. На линији сучељавања наrше
критичке школе и национално-романтичарских идеја и то само на плану прак
тичне примене тумачења појединих историјских извора и догађаја. 4 А што је

фељтонистици. Па чак и биографија кнеза Милоша Обреновића од др Михаила

са теоријским расправама које су упоредо текле? Што је са научним радовима

Гавриловиића, која се сматра најбољим историјским делом о Србији у XIX веку,
измиче Павловићевом :мисаоном склопу. Тадашњи ванредни професор Велике
школе, који "општу историју'~ није предавао Јовану Бл. Јовановићу, међутим
,,одустајати није желео" од својих теоријских разматрања. Већ следеће 1898. го
дине ,Дариа радикална штампарија" прештампала је из радикалског "Дела"
нешто што је у то време заиста било антиципативно у историографији - ,,при
ступно предавање из нове историје" одржано 13. октобра 1897. годШfе под на
словом "Исшорицизам и рационализам". 3 Чинило се да ће српска историогра
фија ући у ХХ век са модерним теоријским мишљењем, тако добро утемељеним

сродних дисциплина - етнологије, права, филозофије? Нису ли и оне помогле
у тој великој победи научне критичке методе? Од студије Мијаила Вујића

да се могла равноправно носити са развијеним европским узорима. Управо те

године млади студент Минхенског универзитета Јован Бл. Јовановић, после дво

годишњег боравка у "Швабингу'' отиснуо се ва студије у Берлин. И док се др
Драгољуб М. Павловић све више укључивао у политику, посебно после мајског
преврата 1903 године, напустивши своја теоријска истраживања, нови доктор
историјских наука и историје ратне вештШfе др Јован Бл. Јовановић остао ИИ
је веран до краја живота. Заједничко им је било то што су и један и други бмu
први у модерним тероријским расправама у Србији и касније у Југославији и
што су били заборављени као путоказ у нешто потпуно ново и друкчије. Управо
на тај путоказ желимо да укажемо са надом да се у једној толерантној научној
атмосфери коју настојимо да изградимо ослушкују сви нови гласови и постав
љени путокази, да са већим и модернијим знањима умемо да препознамо и адек

ватне путеве. Управо онако како је то учинио за Павловићеве расправе млади

фиилозоф др Бранислав Петронијевић у "Бранковом колу" 1898. године.
Намерно смо у овом малом уводу преплели судбину једног професора и
једног студента, повезали њихове животе и научну делатност. Чини нам се и
самима да откривамо једну повезану нит коју српска историографија није уочила
и не би требало да одбаци. Вратимо се др Драгољубу М. Павловићу. Примерак
брошуре "присутног предавања из нове историје", који аутор ових редова по
седује, а посвећен је такође једном професору Велике школе историчару и по
литичару др Миленку Веснићу "у знак пријатељсгва", данас је права реткост.
Подједнако у рафовима стручних библиотека и знањима савремених научника.
Без великих претензија желимо да теоријским мишљењем др Драгољуба М.
Павловића из поменуте брошуре (,,Исшоризам и рационализам") поду_премо

"Исшорија као наука" 1877. године па до др Јована Бл. Јовановића, почетком
ХХ века.

Већ на самом почетку свог предавања Павловић је истакао да свака наука
настоји да "генерише факта", а историјска "тежи да се историјски процес об
јасни или материјалним погодбама живота, утицајем средине, културним теко
винама, или општим психичким особинама природе човечје". По тим својствима
како сматра Павловић, историјска наука "обележава своју индивидуалност".
Ипак најзначајније његово становиште, које смо истакли још пре једне деценије,
одражава се у преношењу мало познатих искустава немачког историчара Адол
фа Екснера, које гласи: ,,Као дисциплина, која се бави човеком у њеiовом

друшшвеном

историја је најмоћнији чинилац у политичком васпита
- њена утилитаристичка страна. Јер за свако
темељно политичко образовање - неминовно је потребно бити правичан према
прошлости, умети ценити вредност и значај појединих епоха и историјских

a'i.pezaiily,

њу. То је њена практична вредност

личности, моћи их дакле разумети. Оскудица политичког васпитања докумен
тује се баш тиме - подцењивањем прошлости а прецењивањем садашњости".5
У том духу је исте 1898. годШfе, објављено и Павловићево капитално дело ""Ује
дињење Немлч.ке". 6 Међутим, Павловић се на основу бављења "човеком у ње
говом друштвеном агрегату", отиснуо само у две већ заборављене расправе -

"Админисшрашивна и црквена йолиiilика ayciilpujcкa у Србији 1718-1739" и
,,Финансије и йривреда за време ayciilpujcкe владавине у Србији (од 1718-1739)"
- из 1900 и 1901. године.7 Али упознајемо се коначно са научником који је даље
пратио Павловићев траг

-

др Јованом Бл. Јовановићем.

Најпре ћемо скренути пажњу на чињеницу да је своја дела наведени. аутор

до балканских ратова потписивао са др Јован Б. Јовановић, а после Првог свет
ског рата са др Јован Бл. Јовановић. У свим библиотекама и публикацијама
тај се аутор води као ,,двострука личност'' - у зависности о "средњем слову".
Да није реч о различитим ауторима можемо се уверити ако поrnедамо само
књигу "Найолеон 1" коју је потписао са др Јован Бл. Јовановић, а на поткорици
4

значај иновативног теоријског дела др Јована Бл. Јовановића. И уколико се ана

Историја српског народа,

лиза покаже тачном да укажемо на могућности да и оваквим ог.ледима могу да

Зборник радова, Београд

VI-2,

Београд

1983, 484-486;

Упореди: Сима Ћирковић, Јављање ,,кри

тичке историографије" ва Великој школи и Универзитету, Универзитет у Београду

1838-1988,
1988, 645-654; Сима Ћирковић, Преломно раздобље српске историогра
фије, Војноисторијски гласник, 1-2, 1994, 277-W.

се открију владајући ,,научни стереотипи"! Или, у крајњем случају, да подстак
немо полемику која ће да унапреди наше спознаје о српској историографији.

Д. М. Павловић, Историэам и рационализам, 44
6

Др Драг.(ољуб) М. Павловић, Уједшьење Немачке, Београд 1898, 304

2

Др Драг.(ољуб) Павловић, Личности у историји, Дело, 13, 1897, 55.

7

Др Драг.(ољуб) М. Павловић, Администраmвва и црквена политика аустријска у Србији (од
Др Драг.(ољуб) М. Павловиh, Историзам и рационализам. Приступно предавање из нове историје,
Београд 1898, 51; Исто, Дело, 5, 1898.

1718-1739) по грађи из бечких архива, Глас СКА, ИШ (1900); исти, Финансије н привреда за време
аустријске 11падавине у Срtiији {1718/1738) по грађи из беЧt<их арХ1111а, Глас СКА, LXIV, (1901 ), 1-73.
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се рекламирају "од истог писца" сва његова ранија посебна издања потписана
само са др Јован Б. Јовановић. 8 Сма1:рали смо да је то потребно исгаhи будући
да немамо много поузданих исгоријских извора домаћег порекла о личности

др Јована Бл. Јовановића. Надамо да ће наведени подаци који донекле одсли
кавају и могућносг формирања Јовановићевих персоналних обележја и поли
тичких убеђеља допрШiети ефикаснијој потрази за релевантним изворима.
Др Јован Бл. Јовановић је рођен у Београду 14. новембра 1875. годШiе и
како је у "Јп memoriam" 1931. године написао пуковник у пензији Ђорђе Ћирић:
"Чиновничко дете, рођен у једној патријархалној нашој породици, он је добио
лепо и теме~но васпит~ње". 9 Основну школу и гимназију завршио је у Београду.
Вероватно Је у раздобљу од 1894. до 18%. године студирао историју на Фило
зофском факултету Велике школе у Београду, јер га, према истраживањима
др ~убинке Трговчевић од 1896-1898. године, налазимо као студента у Минхену,
ще Је наставио да студира историју на Филозофском факултету Минхенског

ун~и:рзитета. Један семестар у 1898. години посветио је и студијама филоло
mЈе. Према истом аутору, 18. новембра 1898. године уписао је на Берлинском
универзитету студије војне историје и историје ратне вештине код чувеног про
фесора Х~нса Делбрика, ще остаје до 16. марта 1901. године. Занимљиво је

и~аћи да Је приликом уписа навео да му је отац био "oberstleitnant'' што значи
воЈно _:1ице (поручник) у време Обреновића. Докторску тезу са насловом
:,Зашшо Фридрих Велики није учесшвовао у бишци код Кеселдорфа" одбранио
Је код Ханса Делбрика

7.

августа

1901. годиве. 11

.

.

Према проверљивим домаћим изворима, налазимо га 1903. године као про
фесора Оmпте историје на Вишој школи Војне академије у Београду која је
спремала "генералпп:абне официре". 12 Међутим пуковник Ђорђе Ћирић наводи

да "као професор НИЈе могао дуго остати".13 Према "Споменици седамдесетпе
тогодишњици Војне академије 1850-1925" Јовановић је као "професорски по

моћник;: предавао Општу историју на Војној академији од 5.10.1902 до 30.6.1904.
го~не.

Што то значи? Да ли, за њега као обреновићевца и германофила, услед

маЈског преврата 1903. године више није било места на Војној академији? При
ликом ос~в~а ,,консервативног часописа" ,.Недељни йреiлед",.почетком

1908.
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академији краљевске војске која је почела са радом 1920. године, нисмо нашли
његово име. Умро је у Београду почетком 1931. године.1s

Ј!.а ли је разлог недостатка домаћих историјских извора за потпунију био
графију др Јована Бл. Јовановића љегова политичка делатност - припадао је
конзервативцима др Живојина Перића

-

и посебно његово политичко аустро

филска анг~овање за време Првог светског рата? Академик Андреј Митровић
у "Исшорщи срйскоi народа" прецизно указује на то да су најважнију аустро
филску политичку активност показивали ,,професори др Живојин Перић и др
!ов~ Б. Јовановић". 16 Тешко је поверовати да је у Србији у то време постојао
ЈОШ Један "професор др Јован Б. Јовановић" осим аутора о којем пишемо. Зар
његово породично васпитање (отац oberstleitnant), петогодишње школовање у
Минхе~ и Б~рлину, те констатација Ђорђа Ћирића да као професор Војне
академиЈе ,,ниЈе могао дуго остати'', не указују на могућносг да је управо др

Јован Бл. Јовановић био у Првом светском рату аустрофил, политичrщ врло
запажен у активностима против званичне династије Карађорђевића и владе Ни

коле Пашића на Крфу, заједно са др Живојин Перићем. То потврђује у својим
истраживањима и др Љубинка Трговичевиh.17 Нису ли војне власти биле добро
обавештене после завршетка рата о његовој аустрофилској делатности и ускра
тиле му могућносг повратка на Војну академију, а државне и просветне власти
на би~о коју другу универзитетску установу? То није био случај са проф. др
ЖивоЈином Периhем, али треба имати у виду да је др Јован Бл. Јовановић био
пре рата професор Војне академије.

У раздобљу од 1926. до 1928. године објваљивао је у "Књижевном северу"
и ,,Архиву за йравне и друшшвене науке", али га нисмо пронашли у списку
професора Правног факултета у Београду нити Правног факултета у Суботици.
Не крије ли се у његовом јавном ћутању до 1925. године и у аустрофилској
делатности за време Првог светског рата и одговор зашто је све своје научне
послератне радове потписивао са др Јован Бл. Јовановић? Да ли је реч о де
лимичном покривању компромитованог идентитета научника и јавног делатни

ка? Др Јо~ан ~л. Јовановић никада није објавио на српском своју докторску
дисертацИЈу КОЈа се бавила личношћу Фридриха Великог, 18 али је његов први

Др Јован Бл. Јовановић, Наполеон 1, Београд 1925, 261

послератни научни рад био "Найолеон / (1925)! Објавио је у Војном веснику
чланке: ,,Ханс Делбрик • исшоричар рашне вешшине" и "Рашна вешшина и њена
исшорија", али и "Маршал Фош као војсковоf;а"/ Одмах затим упушта се у
дискусију из националне историје краћом расправом "Kapaf;opf;e и Милош"/1 9
У раздобљу када се поново појавио са својим научним радовима, средином

Ђорђе Ћирић, Др Јован Б. Јовановић, Војни весник, 3. март 1931, 104

клима у Београду већ је била сасвим другачија у односу ва присутне националне

године, ЧИЈИ Је био власник, написао је за себе "бив.(ши) професор". На Војној

,,
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10

Љубинха Трговчевић, Студенти из Србије на Универзитету у Минхену до 1914 године ИсторИЈ·ски
гласник, - , 1990/92, 116
·
'

12

Ђ. Ћирнh, Исто 104

11

Др Љубинка Трговчевић, Докторати српских студената на немачким универзитетима 1886-1914
рад у рукопису
,

16

Исrорија српског народа, VI-2, Београд 1983, 162, 168
17

12

:Јsубинха Трговчевић, Научници Србије и ствараЈЬС јуrосnовеисхе државе 1914-1920, Београд 1986,

f:Ј ~~вд Српска војска, попислик 14, к-11, фасц. 2 Војне академије - Извеnrгаји о ~астави

1

18

13

"Warum Friedrich der Grosse ander Scblesht Ьеi Kesseldorf nicht Teilgenommen (Jшlt?), Berlin 1901, 42

Ђ. Ћирић. Исто, 104
19

14

Оiоменица о седамдесеmетоrодшпњици Војне академије 1850-1925, Београд 1925, 238

Јован Бл. Јовановнh, Карађор~е и Милош, Књижевни север, 2, 1926, 289-293
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но демократских (Малби) и на самом почетку XIX века значај xpиruliaнcrвa за
историју људских цивилизација (Шатобријан са својим делима "Геније Хришhан
сшва" и "Мученици"). Радећи на архивској грађи француска историографија

и патриотске емоционалности непосредно после његовог завршетка. Тада, у раз
добљу стишаних патриотских страсти и појачане политичке толеранције, др Јо
ван Бл. Јовановић није више морао да страхује због свог аустрофилства, без
обзира на чињеницу што је он професор Војне академије (на што су Срби увек

је, први пут према Јовановићу, током

били осетљиви) који је седео и сарађивао са окупатором у Београду. То значи

историју ,,друштвеног стања и политичких инсrитуциј а", ,,установа цркве", ,,по

да се у београдским политичким.и научним круговима врло брзо вратио научIШ
критеријум за објављивање дела, запостављао патриотски као једино мерило.

крета идеја и књижевности", ,,великих људи". Јовановић је критиковао Тјера
што ,,прича факта, без икаквих озбиљних студија о админситративним проме
нама, о друштвеним борбама, моралним идејама, стањем провшщија: он уопште
не износи унутрашњи живот Револуције". За разлику од Тјера, Миње је, по
Јовановићу, ,,видео у Револуцији, као и сви његови савременици, дефинитивни
долазак на владу економски новог друштва - Револуција је створила једну
државу, једно право и један народ". Мишле је, опет, видео у Револуцији само
,једног хероја - народ".
Изузетно место је у тој студији др Јован Бл. Јовановић, не без разлога,
дао Алексису де Токвиљу и његовом делу о америчкој демократији. Јовановић
дословно каже: ,,Основни је део књиге посвећен организацији ове северно-аме
ричке демократије, а Токвиљ прво испитује друшшвено сшање, йре неiо шшо
йређе на йолишичко. У глави о друштвеном стању нарочито наглашује однос

Овим пшроким аналитичким експлициј ама не мислимо да смо и коначно про

нашли решење за обликовање личне и научне биографије др Јована Бл. Јова

новића, већ су то највероватније преmоставке које ће морати да се подвргну
још критичкијем и обимнијем истраживању.
. Прва обимнија студија др Јована Бл. Јовановића "Развишак француске

исшориоiрафије у новом веку", објављена у радикалском "Делу" 1903. године,
наговестила да је реч о историчару великих знања и модерних теоријских по
ставки.20 Јовановић је изузетно добро познавао сва "велика дела,, немачке и

француске историографије, затим дела из историје историографије (која управо
он откива српској научној јавности), а такође и историју универзитета и уни

верзитетске наставе историје. Већ на почетку те студије Јовановић се јасно ди
станцира од текућих токова романтичарске српске историографије констатаци
јом да у средњем веку није било идеје о историјском расуђивању - ,,да се
прошлост одвајала од садашњости", ,,ни трага о критичким рефлексијама, нити
осећања за историјску реалност" и "свуда је фантазија имала надмоћност над
разумом", пре свега под утицајем превласти религијског мишљења. ,,Свуда се
више тежило за веровањем него ли за испитивањем" и ,,није се правила разлика

између идеалне и стварне, између поетске и историјске истине" - каже Јовано
вић и наставља: ,,Историје о јувацима важиле су као права и истинита историја,
историја се свуда измештала с епиком, новелистичком или легендарном поези-

. јом."

XIX

века, у делима Гизоа добила модерну

који постоји између "имовног или наследног права и политичких и друштвених

прилика." Читаву ову нову климу у развоју француске историографије у првој
половини

XIX

века Јовановић је оценио са тачке гледишта достизања нових

знања и метода - унела је ,,живот у историју'', ,,Што је у историји тражила људе
место факта", ,,створила интелектуалну агитацију" која ће рефлектовати на це
лу Европу, била је "плодна због велике количине нових погледа, ошптих идеја"
итд.

ПрекретIШцу, са становишта друштвене историје, онако како је то при
казао Јовановић, начшшо је Фистел де Куланж са својим делом "Аншички град"

(1863).

,.Град у сшарини", како је то дело први пут преведено на српски, по

Ренесансне историчаре Флавија Бјонда и Енеја Силвија Пиколоинија "са
својом историјском ерудицијом" означио је као ,,предходIШке осталима". По Јо
вановићу "хумаIШзам је имао одлучан утицај на развитак историографије" из

Јовановићу је "епохално дело", јер је аутор упоредио "два друштва, грчко и
римско" и што је "овим делом ушла у историју социологија, -али основана на

следећих разлога: ,.Филозофи, археолози и правници одали су се одушевљено

важи и за Куланжово ,,велико дело Историја политичких институција старе
Француске" (1889). Тим делима Француска је дефинитивно преузела вођство у
конституисању модерних знања и иновација у читавој светској историографији.

изучавању сйоменика, инсшишуција и обичаја старога света, и то са rаквом
заинтересованошћу, каква је неопходно потребна за праву науку." Насупрот,
француски историчари су у то време били "компилатори на форму средњове

ковних хроничара", док је у Немачкој тек реформација "дала историјским

критици текстова и без икаквих предрасуда политичких и друштвених". Исто

Могли бисмо, са извесним изузетцима, да се сложимо са мишљењем др Јована
Бл. Јовановића, јер је то развој историјске науке и потврдио.

После краће студије за потребе Војне академије "Увод у новију историју

истраживањима нарочитог полета".

Посебну пажњу посветио је Жану Бодену (XVI век), наглашавајући љегов
захтев да историчар мора да има "помоћна звања из географије, топографије
и хронологије" и онај део где. Боден расправља о важности "етно-физичких осо
бШiа" за историју једног народа. На том трагу је, по Јовановићу, читава плејада
француских историчара ХУП и ХVШ века: Сен Евремон Малби, Луј де Бофор,
Монтескје и Волтер. Њиховом заслугом у историографију су ушли и појмови
и практична истраживања политичких установа, ,,моралних и друштвених при

лика" и извора "етничко-историјског карактера" затим, ..~сторија идеја", посеб-

ратне вештине"

(1905)21,

др Јован Бл. Јовановић се поново вратио историогра-

21
На основу дела немачких теоретичара ратне вештине, посебно Ханса Делбриха, Јовановић је
развио теорију о "тактичком телу" као ,Јединству воље у множини". У конкретном облику прво
модерно "тактичко тело" створили су, Јовановић, по мищљењу , Швајцарци - каре. За тахвом
организацијом одмах су пошли Немци са својим лtждскнехшом, а затим Шпанија и Француска са
инфаншеријом

- пешадијом.

Јовановић је анализирао и турску војЈЈУ организацију и посебно се

задржао на ефикасности јахи чара и коњице и касвије Ql(.uнџuja, нередовне коњице. Оно· што је
битно у тој чисто стручно војној студији јесте Јовановићева критичност у односу на традиционалне
историчаре који су вероваЈПt изворима у којима се претеривало у броју учесника битака и самом

опису битака. Јовановић се залаже за метод провере тих извора на основу истраживања броја
20

Др Јован Б. Јовановић, Развитак француске историографије у новом веку, Дело, 28, 1903, 30-39,

247-253, 336-345; Дело, 29, 1903, 80-90

становника једне земље, структуре II бројности пороДIЩЗ.. У време турских освајања такође о
феномену "стапања покорених народа", значају ,,версхог фанатизма", војне организације и такти
ке, )'Џlецир..л:rп~, с::а5;:џ:1:~:::.2. ~ој :::с :;;::.::х~м (екоио~tсксr cra1:,a :;смљс), ::з~и1rета оружја, личIIе

Годиипъак за друштвену историју 1/2,1994

166
фији. Следеће

1906.

године објавио је најпре у часопису "Насшавн.ик", а затим

као посебно издање: ,,Ренкеово схвашање исшорије."22

Јовановић, меlјутим, иде и даље. По њему ХХ век је обележен покретом
историцизма и то на начин који звучи терминолошки врло савремено: ,,Опш~а
одлика погледа овог историјско-генетичког начина мишљења у 19. веку састоји
се у сазнању: да нема апсолутних непромишљених, већ само релативних исто
ријских истина." Јовановић брани аутономију историјске науке од насилног
увоlјења метода других наука: ,,НИ једна наука није толико изложена утицају
не само сродних већ и даљих наука, као што је историја. Нарочито је штетна
била по историјску науку тежња, да се историја потчини методима других нау

Ђорђе Станковић, Јован Бл. Јовановић и друштвена историја

167

покренула је почетком 1908. године часопис ,Ледељни йре'iлед", који се и де
кларисао као "консервативни часопис" окренут најбољим традицијама српског
и европског консервативизма. Власник часописа био је др Јован Бл. Јовановић!
Meljy покретачима часописа били су још др Живојин М. Перић, професор Уни
верзитета, др Миливоје Петровић, лекар, др Милан Ђ. Миловановић, пензио
нер, др Милета Сг. Новаковић, доцент Универзитета, др Милорад Поповић, до
цент Универзитета, Миливоје Белимарковић, Сгеван Н. Јаковљевић, ,,писар
Државног Савета", итд. Међу сталним rnавним сарадницима поред наведених

и романтизам". Ранке, по Јовановићевом мишљењу, није одбацивао свет идеја,
посебно "идеја водиља" заснованих на филозофским спекулацијама и конста
тацијама света, али је "под идејама подразумевао шенденције које владају у сва
ком веку" (подвучено у оригиналу - оп. аутор). То Ренкеово одбацивање фило

личности били су др Сгојан Новаковић, Гига Герпmћ, Светолик Гребенац, др
Јован Данић, Душан С. Николајевић и др. Када се Српска конзервативна стран
ка конституисала у априлу 1914. године, др Јован Бл. Јовановић је био изабран
за потрпреседника Управног одбора! 23
Меlјутим, оно што је битно за нашу расправу је структура часописа у којем
је др Јован Бл. Јовановић написао петнаестак краћих политичких и научних
прилога и давао, уз Сганоја Новаковића, Живојина Перића и Светолика Гре
бенца основни тон, било да је реч о ауторским прилозима или врло богатој

зофских спекулација није значило и битну и антиципативну ствар са становишта

преводној литератури.

ка." Управо зато је Леополд Ранке био окренут "реалном свету" стварности, и
о њему изградио научни критички метод, могао је да "обори и природно право

филозофије историје

-

,,Ранке ипак посматра историју као системску целину".

То Јовановићево становиште изречено је две деценије пре идеја Ђерlја Лукача

о "тоталитету историјских процеса" и "тоталитету друштва". Јовановић то ек
сплицитно и каже: Ренкеова универзална историја "схвата прошли живот људ
ског рода, и то не у појединим односима и правцима, већ у њеzовој йун.оhи и
шошалишешу"! Из тога извлачи следећи закључак: ,,У историји једног народа,
једне силе, један је од најтежих задатака опазити везу њен.их особених йрилика
са ойшшим". (подвучено у оригиналу - оп. аутор).
Др Јован Бл. Јовановић је уочио и прагматичну политичку природу Ран
кеовог схватања историје, од оне да Немци треба да створе "државу која би

одговарала lјенију нације" и непрестано трагање с новим: .,Остати на једном
месту била би смрт; имитовати то је већ врста ропства; сопствено образовање
и сопствени раз~итак

- то

је живот и слобода". И обичном читаоцу лако је да

уочи шта су ове речи значиле у политичком животу Србије која је пролазила

кроз раздобље стварања парламентарне и демократске државе "по мери ђенија
нације", али саткане од идеја које су зрачиле из Европе. То је потпун и тоталан
раскид са "оријенталним мишљењем" и идејним узорима истока.
Тај раскид био је условљен изразитијим политичким ангажовањем Јована
Бл. Јовановића. Група интелектуалаца која је себе називала "консервативцима"

."..;

Прво пrro можемо да приметимо је опредељење часописа за бављење про
блема из политике, књижевности и науке. Друго, часопис је имао следеће ру
брике: Политика, Државни живот, Друштвени живот, Књижевност и уметност,

Војска, Право, судство и администрација, Просвета, Народно здравље, Финан
сије, Економски живот, Саобраћај итд. То нису биле шематски одређене сталне
рубрике већ оне које су се најчешће јављале. Занимљиво је истаћии да се једно
време 1908. године јављала рубрика "Српство и Словенство", иако је садржај
одавао крајње фаворизовање идеја западне Европе, посебно германског по
дручја. Нас овде занима шта је др Јован Бл. Јовановић, који је очиrnедно и
уреlјивао часопис, сматрао да треба објављивати у рубрици Друштвени живот.

То је било, пре свега, проучавање самог друштва и његових "сегмената", разних

сталешких друштава, затим тема из обласrи религије, идејних покрета, улоге
универзитета у друштву, ,,живот у Паризу", криза демократије, о "деци и по
томству", штампи и јавном моралу, правном систему и јавном мишљењу, кул
турној функцији политичких партија, итд. Такву ,,проблемску друштвену кон
цепцију" није имао ниједан часопис у тадашњој Србији. Очшледно је то била
примена у пракси резултата до којих је дошла конзервативно декларисана -струја
у научно критичкој историографији, праву, књижевности и економији. Колико

знамо, једино су се из овог круга српских интелектуалаца, пре свега, др Сrојан

помоћних техниЧЮtх средстава, итд. Др Јован Б. Јовановиh, Увод у новију историју pa'nle вештине,

Новаковић и др Јован Бл. Јовановић, бавили истраживачким и теоријским про
блемима који су указивали на нови путоказ - друштвену историју. Ово питање
дефинишемо на овакав начин јер сматрамо да би требало детаљније проучити

Београд

политичка и научна становишта ове не тако бројне, али утицајне групе српских

опреме и обучености, модерних проналазака, а умодерно доба развоја индустрије и саобраћаја,

1905, 32

:и

Др Јован Б. Јовановиh, Ранкеово схватање историје, Наставних 7-8, 1906, 300-310; Исто: Државна
штампарија, Београд 1906, 14> Том својом расправом др Јован Бл. Јовановић као даје имао намеру
да потврди победу научног критичког метода у српској историјској науци и укаже иа најзначајнија
европска искуства која би требало следити. Иак\> је био изван токова победе научне критичке
методе. Илариона Руварца над ромаНТ113мом Панте Срећковића, сигурно можемо да тврдимо да је

утицао на њено учвршћивање својим првим радов~:ма и обележио дефинитивно наведеном распра
вом. Иако је та победа извојеваt1а у последње две деценије XIX века, уэ помоћ Љубомира Ко
вачевића и Сrојана Новаковића, сматрамо да читав процес не престаје са оцреl;)еном годином и

личношћу. Њу подједнако надограђују својом теоријском мишљу др Драгољуб М. Павловић и др
Јован Бл. Јовановић, сваки у свом времену и својим знањима.

интелектуалаца почетком ХХ. Разлика је толико очиrnедва да би је историо

графија моmа олако препустити забораву.
Конзервативни прагматизам др Јована Бл. Јовановића је подједнако

осећао када је раправљао о "брошури" Сrојана М. Протића "Тајна кон.вен.циј"
с Аусшро-Уiарском ",гдеје том радикалском прваку оспоравао као и целој На23

Василије Крстић- Радош Љушић, Програм и сrатури српских.политичких странака цо 1918. године,
Београд 1991, 495.
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родној радикалној странци и њеним владама или ,,Југословенском покрету'', зна
ње ос~ова међународних односа. Не "желећи да брани краља Милана", Јова

~овић Ј~ ~казао на сложе~ост у "међусобним односима великих сила" и да.Срби
Ја у СВОЈОЈ "велик.осрпск.оЈ политици мора тежити прво ономе што је достижно"
и то "рачунајући увек при томе са реалним факторима", јер "у политици не
играју никакву улогу симпатије или антипатије веh државни интереси". Са те
тачке гледишта треба посматрати и мотиве краљ-Милутиновог потписивања тај
не конвенције. За југословенски покрет, Јовановић је децидирано тврдио да је

"опасан по будућност Србије", јер је "наивно заносити се о некој југословенској
држави пре него што буде било Велике Србије". За Хрвате и Слове~ще је тврдио
да су "врло добри Аустрија~щи" услед вековног династичког, католичког и за

падног утицаја који је припадао германском свету.
У тим трагањима за политичким и научним узорима готово у исто време

су се сударали рецидиви национално-романтичарске историографије и дела
обликована по модерним научнокритичким принципима. С једне стране је 1908.
године стајала "Исшорија срйскоi нарdда" Станоја Станојевића24 и волуминоз

но тротомно дело "Милош Обреновиli" др Михаила Гавриловића. 25 Др Јован
Бл. Јовановић није могао да одоли искушењу и не подвргне Станојевиhево дело
беспоштедној критици и то са становишта која су наговеnrrавала изграђивање
модела друштвене историје. Већ

1909.

године Јовановић је у "Недељном йре

iледу", написао обимнију критику Станојевићеве књиге, упоређујући је на крају
са Гавриловићевом.26

Већ_ негде на само почетку критике Јовановић је оспорио Станојевић.еву
концепциЈу излагања српске средњовековне историје ва начин како би то учинио
сваки модерни поштовалац друштвене историје. ,,Две битне одлике које карак
теришу Средњи Век" - каже Јовановић - јесу "феудална друшшвена и државна
сшрукшура и Црква" њих Станојевић не само да није објаснио веh о њима
НИЈе водио никаквог рачуна. Он не прави никакву разлику између модерне и
средњовековне државе, иако је та разлика огромна, пошто се средновековна

држава из снова разликује од античке и модерне". И што је за Јовановића било
крајње апсурдно, Станојевић је "са модерног гледишта посматрао националну

свест код средњовековних Срба у доба када та свест није била развијена ни код
других народа". Питамо се: Због чега је ова Сrанојевићева историја доживела
репршrr издање управо у нашем временуZ7, када су је не само Јовановић, већ
и мноm савремени и потоњи научници одбацили као непоуздану и национал
нороманrичарску? Да ли је то коМimементарно са новом "политичком педаго

гијом" која учвршћује национално над грађанским, митоманско над рационал

ним? Одговор нам, чини се, даје сам Јовановић када критикује Сrанојевићеву
интерпретацију "најновијег времена": ,,Схватање најновије историје је банално,
24
Ст.(аноје) Станојевић, Историја српског народа, Београд 1908, 387
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креће се по утврђеним новинарским шаблонима, и догађаји се помињу један
поред другога као по паметарима дневних листова. Историји је задатак да буде
об1ективна, али исто тако и да искорењује заблуде, које дневна политика и пар
тизанство уносе у науку." И на крају закључак: ,,Ко хоће да добије јаснији појам
о вредности Сrавојевићеве Историје, нека само прочита Милоша Обреновиliа
од др-! Мих.(аила) Гавриловића, па да сравни оба дела, мораће признати, да је
СrаноЈевићево дело према Гавриловићевом као калфенски рад према мајстор
ском''.28

Овако оштар али зналачки ,,напад" на Сrаноја Станојевића, како је ову
кр~т~ окарактерисала "Полишика", изазвао је једну полемику у јавности на
КОЈУ Је Јовановић одговорио такође оштро и зналачки, задржавши своје мишље
ње, тако да су критичари морали да одустану и само конста:туЈ·у: Он тера сво• 1"29
Је.

з начи

"

"тера" нешто што је излазило из главних токова српске историо-

графије. Непосредно пред Први балкански рат 1911. године, др Јован Бл. Јо
вановић је објавио студију "Посшанак енглеске йоморске силе", која је имала
више прагматичан карактер са становишта догађаја који су следили, али у којој
има такође и елемената заснивања друштвене историје. Зато смо је и уврстили
у ову нашу расправу, мада је преовлађујући већ поменути прагматични чинилац.

Јовановић констатује даје Енглеска већ два века највећа трговачка, колонијална
и поморска сила ва свету (54% светске трговине!). Упитан за разлоге ове гло
балне светске прем?ћи, Јовановић је одбацивао једнострану претпоставку коју
су истицали готово Једнодушно сви историчари - .,погодан географски положај".
Насупрот њима, Јовановић толерантно и зналачки усваја њихово мишљење али

само као једно од значајних, додавши да су и "рудници уrља и гвожђа", ,,раз~ијен
систем при~аништа", ,,промене у привреди са развојем текстилне индустрије"
чак и важнији. Јер, по њему, ,,услов економског и поморског развитка

...

зависи

од људи, који једну земљу насељавају'', тј. од историјског развитка англо-сак
сонске расе која је природне околности знала стваралачки да искористи.

Други важан чинилац, по Јовановићу, што је енглеска поморска флота
овладала "светским морима" у XVII веку, налазио се у чињеници да је Енглеска
паралелно изграђивала трговачку и ратну флоту и да су оне биле ,,под чврстом
државном управом". Држава је одиграла кључну улогу. Она је подстицала град
њу модерних и великих бродова, посебно награђивала квалитет израде, школо
вања "трговачке и ратне официре" и морнаре, бринула се да стално повећава
"бр?ј и квалитет својих морнара и официра", ,,градила велика пристаништа за
СВ?Је велике бродове": водила бригу о породицама морнара и официра, те на

таЈ начин играђивала Једну посебну друштвену елиту "која јој је уздизала моћ
и проширивала колонијалну империју". Без те "чврсте државне организације",
по мишљењу Јовановића, Енглеска никада не би постала прва сила у свету, а

поготово прва поморска сила "на коју се угледају све остале силе" .зо
.
~ализа Јовановићевих ставова теоријског карактера које смо изложили
откриваЈу модерног мислиоца из круга научне критичке школе у Србији џочет-

25

Др Михаило Гавриловић, Милош Обревовиh, 1-111, Београд 1908-1912

28

Недељви преглед, 4, 1909, 58-59; 5, 1909, 74-76; 6, 1909, 90-91; 8, 1909, 128

19

Друго поправљено издање Ставојевиhеве књиге изашло је 1926. године. То издање је београдска

30

Видинап.24

26

Политика,бр.1818,1909

27

'Јriосвета" обновила као реnр1шт - Ciшmoje Сшанојевиh, Историја српског народа, Београд 1989,
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ком ХХ века, политички опредељеног као конзервативца. Међутим, Јовано
вићеви теоријски ставови, у том раздобљу још нису били изграђени као кохе

рентан систем вредности, али су означавали путоказ који је водио ка спознаји
да псотоји још једна могућност историјског сазнања - друштвена историја. Јо
вановић је децидирано опредељен према критичкој методи, критичким рефлек
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после Првог светс~г рата и заборављена личност у науци, која је својим ком
промисима и касније иновативним радовима морала поново сама да крчи путеве
и подиже нове путоказе. И поново да буде заборављена.з1

сијама, историјској реалности, познавању човековог природног окружења, ет

но-физичких особина, друштвених установа, политичких установа, моралних

прилика, етничко-историјског карактера појава, установа и улоге цркве, споме

ника, народних институција и обичаја, идејних покрета, посебно књижевних ути
цаја, делатности и утицаја великих људи, породице, заснивања економски новог

друштва, живота људи уместо факата, историјско-генетичког начина мишљења

и методе, историји као системској целини - пуноћи и тоталитету, државној и
друштвеној структури, државном интересу, националној свести, друштвеном
стању, друштвеним борбама, утицају географског положај а, економског развит
ка и промена, стваралачких одлика расе и њихове историјске условљености,
чврсте државне управе, међународног чиниоца, науке итд., дакле свим оним бит
ним елементима који у нашем времену дају предзнаке друштвене историје. Др
Јован Бл. Јовановић још није имао толико теоријског знања и способности да
све те "предзнаке" уобличи у један кохерентан систем, али је већ из свега на
веденог јасно да је реч о темељно школованом историчару посебних видика,
много ширих него што је била дотадашња преовлађујућа научнокритичка
српска историографија опредељена сасвим прагматично. Отуда и питање зашто
Јовановићев путоказ није нашао више присталица у српској историографији
почетком ХХ века? Поготово што· је у исто време сазревао један историчар
права Слободан Јовановић, који пише и о Томасу Крлајлу, и др Михаилу Га
вриловићу и Мирабоу, а својим каснијим делима највише се приближио
друштвеној историји. Шта је са утицајима дела већ тада афирмисаних филозофа
др Божидара Кнежевића и младог доцента др Бранислава Петронијевића? На
који начин је у Србију дошао "дарвинизам" и како су се рефлектовале соција
листичке идеје на историографију? Затим научна етнологија Милана Ми
лићевића и посебно др Јована Цвијића? Да не говоримо о делима Сrојана Но
ваковића о селу, традицији, граду, тргу, варошима, старој српској војсци, старим
еснафима, пронијарима и баштиницима, и другим, која су већ до тада била поз
ната. Сва та дела су указивала врло садржајно на особеносiйи срй.ско'i друшшва.
Вероватно одговор треба тражити у општем интелектуалном и научном
напрезању тадашње српске државе да реши нека од основних rштања свог оп

станка

-

спровођења политике "Балкан балканским народима", економске не

зависности од Аустро-угарске (Царински рат), конципирања и спровођења по
литике уједињења како националног тако и југословенског (балкански ратови
и Први светски рат), итд. Ангажована на тим "важним националним послови
ма", како је имао обичај да каже Никола Пашић, српска научна и интелектуална
елита и није имала много избора и времена да прибере снаге и следи нове то
кове у историографији. Друштвена историја није имала велику прагматичну
употребљивост. Услед тога је, вероватно, група конзервативних научника и ин
телектуалаца, неоптерећена дневном политиком и овим великим националним

пословима, имала могућности да се у супротстављању "владајућој струји", фор
мира као носилац идеје о друштвеној историји. Међу њима је главно место зау
зимао др Јован Бл. Јовановић, али је убрзо остао "заборављени путоказ", а
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У разд~бљу до балкаискихратова,дрЈоваиБл. Јовановић написао јеи објавио приказ књше Огиста
ФурИИЈеа. о Наполеону (Ратник, 3-4, 190S, 679-684), приказ брошуре Оrојана Протића "Тајна
конве1ЩИЈа сАустро-у.гарском" (Недељни йреiлед, 2, 1909, 81-84) иприхаз књиге Фридриха Кирwај

зена о "БuблиографИЈи }!аn~леоио~ог раздобља владавине" (Срйска војска, 2, 1909). Такође је у
свом часопису Недељни ирем~~ објавио краће историоrрафксе студије о "Гледстону", ,,Опадању
парламентаризма у ~~лескоЈ

,

,,Политичким странкама у Србији", итд., које су имале више

"политичке педагоГИЈе него научности у својим садржајима. То је разлог што смо их оставили за

нашу следећу рапсраву о политичкој мисли др Јована Бл. Јовановића.

