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И Н  Т Е Р  В Ј У

МИ ЛОШ КО ВИЋ

РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈА ЈЕД НОГ ДО БА

Раз го вор во дио Бо јан То мић

Ми лош Ко вић, ис так ну ти срп ски исто ри чар и ин те лек ту а лац, 
осми слио је и при ре дио пр ви том лек си ко на Ср би 1903–1914 ко ји 
се не дав но по ја вио у из да њу из да вач ке ку ће Clio. Већ са да се мо же 
ре ћи да се ра ди о ка пи тал ном и пре ко по треб ном де лу ко је има за 
циљ да нам пру жи на уч но уте ме ље ну, де и де о ло ги зо ва ну сли ку тог 
вре ме на. Са ма књи га, као и пе ри од ко ји об ра ђу је, би ли су по вод за 
овај раз го вор.

Бо јан То мић: Ка ко се ја ви ла иде ја о овој књи зи и шта она све 
тре ба да об у хва ти?

Ми лош Ко вић: Сто го ди шњи ца из би ја ња Пр вог свет ског ра та 
до не ла нам је но ве уви де, али је и из но ва по ста ви ла не ка ста ра пи-
та ња. Из да вач ка ку ћа Clio хте ла је да се те те ме па жљи ви је про у-
че. Пред ло жио сам им да се, уме сто да се пред ан гло сак сон ским 
или не мач ким исто ри ча ри ма прав да мо због Са ра јев ског атен та та, 
окре не мо пра вим пи та њи ма, од ствар ног зна ча ја за срп ску исто-
ри о гра фи ју и кул ту ру. Ко су уоп ште би ли Ср би те 1914. го ди не? 
Где је био из вор сна ге ко ји им је омо гу ћио да у на ред не че ти ри го-
ди не из др же и по бе де? Или, да се по слу жи мо цр ним ху мо ром и 
је зи ком ре ви зи о ни стич ке исто ри о гра фи је, ка ква је то ма ла на ци ја, 
ко ја је 1914. ус пе ла да гур не цео свет у та ко ве ли ка стра да ња? У 
Ме се ча ри ма Кри сто фе ра Кла р ка при по ве да ње о узро ци ма Ве ли ког 
ра та по чи ње, на и ме, зло чи ни ма срп ских на ци о на ли ста у Мај ском 
пре вра ту, Бал кан ским ра то ви ма и Са ра јев ском атен та ту, уме сто 
не мач ким ује ди ње њем и оти ма њем Ал за са и Ло ре не од Фран цу-
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ске, ко ло ни јал ном по де лом Бал ка на на Бер лин ском кон гре су, тр ком 
из ме ђу Не мач ке и Бри та ни је у по мо р ском на о ру жа њу, или Анек си-
о ном кри зом, као по сле ди цом ау стро у гар ског при па ја ња Бо сне и 
Хер це го ви не. 

Све по ста је још за ни мљи ви је уко ли ко се се ти мо да је ова ква 
сли ка Ср ба у вре ме ну од 1903. до 1914. пот пу но су прот ста вље на 
пред ста ва ма ко је о том до бу по сто је у срп ској кул ту ри, као о слав-
ним вре ме ни ма кра ља Пе тра, Жи во ји на Ми ши ћа, Ни ко ле Па ши-
ћа, Љу бе Сто ја но ви ћа, Јо ва на Цви ји ћа, Бог да на По по ви ћа, Јо ва на 
Скер ли ћа, Сло бо да на Јо ва но ви ћа, Јо ва на Ду чи ћа, Ми ла на Ра ки ћа 
и це лог ни за ве ли ка на. Од го вор на пи та ње ко су би ли Ср би 1914. 
ни је, на и ме, ни ма ло јед но ста ван. Обе ле жа ва ња сто го ди шњи це и 
но ве књи ге о Пр вом свет ском ра ту по ка зу ју да иде а ли због ко јих 
су љу ди из 1914. кре ну ли у рат њи хо вим да на шњим по том ци ма у 
це лој Евро пи из гле да ју да ле ко и стра но. Већ Пр ви свет ски рат пред-
ста вљао је та кав пре лом и то ли ку про ме ну да је ста нов ни ци ма 
Кра ље ви не СХС све оно што му је прет хо ди ло ли чи ло на дав но 
про ху ја ло вре ме, Ју че ра шњи свет, ка ко га је на звао Ште фан Цвајг. 
На ва жност то га до ба упо зо ра ва нас и чи ње ни ца да се 1914. го ди-
на мо же, с пу но раз ло га, ту ма чи ти као за кљу чак, по след ња реч 
срп ског 19. ве ка, у ко ме су по ста вље не осно ве све га оно га у че му 
и да нас жи ви мо.

Тре ба ло је, да кле, да ти це ло ви ту ре кон струк ци ју јед ног до ба, 
ко ја би об у хва ти ла по ли ти ку, дру штво, при вре ду и кул ту ру. Реч 
„Ср би” у на сло ву под ра зу ме ва да је реч о Ср би ма не са мо на те ри-
то ри ји Кра ље ви не Ср би је не го и у Кра ље ви ни Цр ној Го ри, Хаб збур-
шком, Осман ском цар ству, и на да ле ком аме рич ком кон ти нен ту. 
Ова ко ши ро ко по ста вље ни за да ци зах те ва ли су са рад њу гру пе 
ау то ра из раз ли чи тих ака дем ских ди сци пли на, па се у ра ду на 
књи зи Ср би 1903–1914 оку пи ло два де сет дво је струч ња ка из обла-
сти исто ри је, со ци о ло ги је, ан тро по ло ги је, пра ва, фи ло зо фи је, тео-
ло ги је, исто ри је на у ке, кла сич них на у ка, ар хе о ло ги је. Она у исто 
вре ме пред ста вља сво је вр стан плод ди ја ло га раз ли чи тих ге не ра-
ци ја, јер су ме ђу ње ним пи сци ма и чла но ви СА НУ, во де ћи струч-
ња ци у сво јим обла сти ма, и при пад ни ци сред њих ге не ра ци ја са 
уни вер зи те та и ин сти ту та, и не ко ли ко нај та лен то ва ни јих док то-
ра на да Фи ло зоф ског фа кул те та у Бе о гра ду, за чи ја име на ће се тек 
чу ти. Књи га има раз у ђе ну фор му лек си ко на, по узо ру на оно што 
се да нас ра ди у фран цу ској исто ри о гра фи ји; та ква фор ма, есе ји раз-
ли чи тих ау то ра о бли ским те ма ма, спре ча ва да ва ње по јед но ста вље-
них, мо но лит них од го во ра. Она да на шњем, ужур ба ном чи та о цу 
омо гу ћа ва да је узи ма и оста вља оно ли ко пу та ко ли ко му је то по-
треб но, без пре ве ли ког ри зи ка да из гу би ње ну основ ну нит. Ко-
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нач но, по ста вље ни за да так је та кав и то ли ки да смо од лу чи ли да 
књи гу Ср би 1903–1914 по де ли мо на три де ла. Пр ви је по све ћен исто-
ри ји иде ја, дру ги исто ри ји кул ту ре, тре ћи по ли тич кој, дру штве ној 
и при вред ној исто ри ји. Имао сам сре ћу и при ви ле ги ју да сам у 
раз ми шља њи ма о фор ми, из бо ру са рад ни ка и те ма мо гао да ра чу-
нам на по моћ Ле о на Ко је на, Сло бо да на Ан то ни ћа и Сми ље Мар ја-
но вић Ду ша нић. 

У че му је по Ва шем ми шље њу зна чај исто ри је иде ја? Ти пич но 
марк си стич ко схва та ње нам го во ри да су иде је у не ком дру штву 
са мо ехо про из вод них од но са ко ји у ње му вла да ју. Ако је та ко, он да 
су иде је од се кун дар ног зна ча ја. Ка кво је Ва ше ми шље ње о то ме?

Исто ри ја иде ја, или ин те лек ту ал на исто ри ја, ка ко је зо ву Ан-
гло сак сон ци, об у хва та оно што љу ди ми сле и осе ћа ју, па тек он да 
оно што они чи не. Ис тра жи ва чи ма омо гу ћа ва ши ри ну кре та ња, 
јер је по све ће на не са мо по ли тич ким не го и фи ло зоф ским, те о ло-
шким, на уч ним, књи жев ним, умет нич ким иде ја ма. Ба ви се, пре 
све га, ис так ну тим ства ра о ци ма, и за то је бли жа тра ди ци о нал ној 
исто ри ји кул ту ре, ка кву су пи са ли Ја коб Бурк харт или Јо хан Хој-
зин га, не го на пр ви по глед бли ској фран цу ској исто ри ји мен та ли-
те та, ко ја се пре те жни је ба ви „обич ним љу ди ма”.

Са ма чи ње ни ца да сам пр ви том по све тио исто ри ји иде ја, а 
тре ћи при вре ди, већ пред ста вља од го вор на дру ги део Ва шег пи-
та ња. Ни Макс Ве бер, ни Пи ти рим Со ро кин, ни Квен тин Ски нер 
не по ку ша ва ју да га де фи ни тив но ре ше, па за то и не ин си сти ра ју 
на пред но сти иде ја над про из вод ним сна га ма. При зна јем да су ми 
њи хо ви при сту пи исто ри ји иде ја бли жи од Марк со вог, иа ко и ње-
гов учи нак сма трам ва жним. Уза луд ће те код осни ва ча срп ске исто-
ри је иде ја, Сло бо да на Јо ва но ви ћа и Јо ва на Скер ли ћа, тра га ти за 
ис ка зи ма о соп стве ном ме то ду. Не ве ру јем у ма те ма тич ке фор му ле 
и све о бу хват не фи ло зоф ске си сте ме ко ји об ја шња ва ју вас ко ли ко 
исто риј ско кре та ње. Јед но став но, све до чим и пи шем о оно ме што 
осе ћам и ви дим као ва жно и за ни мљи во. За то се на дам да ће то зву-
ча ти про жи вље но и про ми шље но и да ће про на ћи сво је чи та о це. 
То не под ра зу ме ва им пре си о ни зам у ме то ду. При па дам ста ро мод-
ним исто ри ча ри ма ко ји ве ру ју да исти на по сто ји, и да је њи хов 
за да так да јој се при бли же. За нат исто ри ча ра из у ча вао сам код 
про фе со ра ко ји су ме учи ли да је об у зда ва ње соп стве них уве ре ња 
и иде о ло шких на кло но сти ствар не са мо ме то да не го и до бр ог 
уку са. Не ве ру јем да нам је да то да по стиг не мо пот пу ну објек тив-
ност и да утвр ди мо пот пу ну исти ну; но то не зна чи да би тре ба ло 
да пре ста не мо да јој те жи мо. Ствар ни је у ци љу не го у пу то ва њу. 
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На јед ном ме сту у Ва шем пред го во ру овој књи зи твр ди те да 
„да на шња исто ри ја иде ја, или ин те лек ту ал на исто ри ја, на гла ша-
ва по тре бу да се иде је ту ма че ре кон струк ци јом кон тек ста – ин те-
лек ту ал них под сти ца ја (...) али и исто риј ског, по ли тич ког дру штве-
ног окру же ња.” У том сми слу мо же мо за кљу чи ти да основ не 
иде је, глав не ју на ки ње ове књи ге – де мо кра ти ја, на ци о на ли зам, 
ли бе ра ли зам, со ци јал де мо кра ти ја – не сто је баш нај бо ље у са да-
шњем по ли тич ко-фи ло зоф ском кон тек сту: на ци о на ли зам се по и ма 
као си но ним за шо ви ни зам, ли бе ра ли зам је све ден на не ре гу ли са ни 
еко ном ски то та ли та ри зам ко ји не ма ви ше слу ха за со ци јал де мо-
крат ска на че ла; све се ви ше го во ри о пост де мо кра ти ји у не коћ 
узо р ним де мо крат ским дру штви ма. Да ли сма тра те да и да ље 
по сто ји мо гућ ност да об но ви мо ове иде је у срп ском дру штву, 
упр кос чи ње ни ци да су оне у де фан зи ви ка да је у пи та њу ин те лек-
ту ал на сце на За па да, ода кле су их срп ски ин те лек ту ал ци уво зи ли 
на по чет ку про шлог ве ка?

Лак ше ми је да од го во рим на пр ви део пи та ња, ко ји се од но си 
на про шлост и за нат. Ве ру јем да су у пра ву да на шњи, ан гло сак-
сон ски исто ри ча ри иде ја ко ји твр де да је иде је ва жни је раз у ме ти 
не го оце ни ти. Не ма бо љег на чи на да се оне раз у ме ју од вра ћа ња 
у исто риј ски кон текст у ко ме су на ста ле. Ла ко је да нас су ди ти и 
пре су ди ти ју го сло вен ству Јо ва на Скер ли ћа, јер ми, за раз ли ку од 
ње га, зна мо шта се до га ђа ло по сле 1914. Сва ко је ге не рал по сле 
бит ке. Сва ка на ша оце на, по хва ла и по ку да, ну жно на се би но си 
пе чат на шег вре ме на и на ших пре тен зи ја да сво је вре ме про гла-
си мо кра јем и по след њом ре чи исто ри је. Ов де је гра ни ца из ме ђу 
на у ке, ко ја би да раз у ме и об ја сни, и пу бли ци сти ке, ко ја би да 
оце ни и упо тре би. 

Ту се не где, ре као бих, кри је и од го вор на дру ги део пи та ња. 
Сва ко је сло бо дан да књи гу Ср би 1903–1914 чи та и ту ма чи она ко 
ка ко же ли. Њен циљ, ме ђу тим, ни је да пре по ру чу је по ли тич ке ре-
цеп те за да на шњи свет. У њој се твр ди да су де мо кра ти ја и ли бе ра-
ли зам при па да ли глав ном то ку срп ске по ли тич ке ми сли то га до ба. 
На ци о нал на иде ја је та да ту ма че на у ду ху на род ног су ве ре ни те та, 
и за то ни је раз два ја на од де мо кра ти је. Та ква ту ма че ња ни су ну жно 
пре у зи ма на са За па да. Је врем Гру јић, Вла ди мир Јо ва но вић, Све-
то зар Ми ле тић, Све то зар Мар ко вић, Ни ко ла Па шић ве ро ва ли су 
да су Ср би сво јом исто ри јом, тра ди ци ја ма са мо у пра ве и до го во ра 
у за дру га ма и се ли ма, као и со ци јал ном струк ту ром срп ског дру-
штва, би ли пред о дре ђе ни за де мо кра ти ју. Срп ска де мо кра ти ја и 
на ци о на ли зам би ли су, у исто вре ме, бор бе не па ро ле у су ко бу са 
им пе ри ја ли змом и кле ри кал ним кон зер ва ти ви змом Ау стр о у гар ске, 
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ко ја је угро жа ва ла са му ег зи стен ци ју две срп ске др жа ве то га до ба, 
Ср би је и Цр не Го ре. То су, по мом ми шље њу, да то сти срп ске исто-
ри је.

Из да на шње пер спек ти ве, ме ђу тим, сви иде а ли и по бе де из 
овог до ба из гле да ју нам као про ма ша ји и по ра зи. Ра зо ре на је Ју го-
сла ви ја, за ко ју се ра то ва ло и ги ну ло од 1914. до 1918. го ди не. Да нас 
су де мо кра ти ја, ли бе ра ли зам и људ ска пра ва пу ко ору ђе САД, ЕУ 
и НА ТО у њи хо вим осва јач ким по хо ди ма. Иде је со ци јал не прав де 
про гла ша ва ју се ко му ни стич ким на кла па њи ма. Те жња „ма лих на-
ро да” да бу ду сло бод ни и не за ви сни пред ста вља се као ан ти мо дер-
ни на ци о на ли зам. Све то, ме ђу тим, не зна чи да би тре ба ло да се 
од рек не мо не че га што је део на ше исто ри је и тра ди ци је. Ре као сам 
да циљ ове књи ге ни је да ва ње по ли тич ких ре це па та за да на шњи цу. 
С дру ге стра не, не ма раз ло га да кри јем свој по ли тич ки став, ко ји 
не мо ра ну жно да сто ји у ве зи са овом књи гом и не пре тен ду је на 
то да има зна че ње на уч не исти не. Јав ни и по ли тич ки жи вот јед не 
зе мље тре ба ло би да се, пре све га, за сни ва на ње ној кул ту ри и 
тра ди ци ја ма. То по ка зу ју при ме ри нај у спе шни јих зе ма ља све та. 

Сем не ко ли ко основ них иде ја ко је пред ста вља ју по ли тич ко-фи-
ло зоф ски те мељ Ср би је из ме ђу Мај ског пре вра та и по чет ка Пр вог 
свет ског ра та, у овом лек си ко ну су да ти пор тре ти нај зна чај них 
пред став ни ка на уч не и фи ло зоф ске ми сли та да шње Ср би је. Шта 
по Ва шем ми шље њу по ве зу је све те љу де, шта им је за јед нич ко?

За јед нич ка су им жи вот на ис ку ства, сте че на у јед ном из у зет-
ном вре ме ну. То су кул тур ни про цват и де мо крат ски по ли тич ки 
по ре дак та да шње Ср би је; Мај ски пре врат, Ца рин ски рат, Анек си-
о на кри за, Бал кан ски ра то ви и, на рав но, пре суд но ис ку ство Пр вог 
свет ског ра та. Ту је, по том, жи вот у Кра ље ви ни СХС и Ју го сла ви ји. 
Зна ча јан део тих љу ди до жи вео је и Дру ги свет ски рат и со ци ја ли-
стич ку Ју го сла ви ју. Ти до га ђа ји ути ца ли су на жи во те и оних Ср ба 
ко ји су жи ве ли у ра се ја њу, на да ле ком аме рич ком кон ти нен ту.

По ве зу ју их и њи хо ви вр хун ски ака дем ски до ме ти и ду го 
при су ство у срп ском јав ном жи во ту. Учи нак не ких од њих, ка ко се 
то у књи зи ви ди, при па да свет ској ба шти ни (Ми хај ло Пу пин, Ни-
ко ла Те сла, Ми лу тин Ми лан ко вић, Ми ха и ло Пе тр о вић Алас, Јо ван 
Цви јић, Бра ни слав Пе тр о ни је вић). Сви су, у сво јим обла сти ма, по-
ло жи ли та ко до бре те ме ље да се на њи ма и да нас зи да и ства ра.

Ме ђу кључ ним иде ја ма ко је се на ла зе на по чет ку књи ге не ма 
јед не ко ја је, чи ни ми се, ве о ма при сут на и у пор тре ти ма ,,ју на ка” 
тог вре ме на али и у пре гле ду ре цеп ци је злат ног до ба срп ске др жав-
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но сти. То је иде ја ега ли та ри зма. Шта мо же те да нам ка же те 
о овој иде ји и ње ној та да шњој и са да шњој ре цеп ци ји у срп ском 
дру штву? 

О иде ји ега ли та ри зма, иа ко ни је до би ла по себ ну од ред ни цу, 
има мно го ре чи у тек сто ви ма по све ће ним де мо кра ти ји, ли бе ра ли-
зму и на ци о на ли зму. Од у зи ма ње зе мље од ага и бе го ва, ње на по-
де ла у Срп ској ре во лу ци ји и уки да ње фе у да ли зма, у до бу од 1804. 
до 1838, учи ни ли су Ср би ју зе мљом сит ног се о ског по се да, сло бод-
них се ља ка, вла сни ка сво је зе мље. Они су, по чев ши од 1869. го ди не, 
има ли пра во гла са и уче шћа у јав ним по сло ви ма. Иде је јед на ко сти 
и со ци јал не прав де, за сно ва не на на сле ђу Све то за ра Мар ко ви ћа, 
ушле су и у про грам нај ве ће срп ске пар ти је, На род не ра ди кал не 
стран ке. Во де ћи срп ски иде о ло зи из до ба 1903–1914, Јо ван Цви јић 
и Јо ван Ске р лић, би ли су со ци ја ли сти и ле ви ли бе ра ли. Дух вре-
ме на нај бо ље је оли ча ва ла Са мо стал на ра ди кал на стран ка.

Да нас се, ме ђу тим, у Ср би ји, ега ли та ри зам нај че шће ту ма чи 
као ре ци див ко му ни зма, док се не са мо у Ла тин ској Аме ри ци и 
Грч кој не го и у САД и Бри та ни ји уо ча ва успон ове иде је. Зна ча јан 
део срп ске исто ри о гра фи је усво јио је ти пич но ан гло сак сон ско, да-
нас умно го ме оспо ре но ту ма че ње, пре ма ко ме је си тан се о ски по сед 
пре пре ка за сти ца ње бо гат ства и еко ном ски успон зе мље. Још 
јед на из ан ђа ла, на за па ду пре ско ро по ла ве ка по тро ше на те о ри ја 
је сте те о ри ја мо дер ни за ци је, на ко ју се да нас та мо по нај ви ше гле да 
као на пу ко ору ђе ко ло ни за ци је; она се, ме ђу тим, ов де тек от кри-
ва и пре тва ра у но ву ре ли ги ју, но ви ди ја лек тич ки ма те ри ја ли зам, 
ко ји се сво ди на вај ка ње и на ри ца ње због не до вољ не слич но сти 
срп ског дру штва са иде ал но тип ским ен гле ским или аме рич ким 
дру штви ма и на тра га ње за об ја шње њем те тра гич не чи ње ни це у 
де фек ти ма срп ске „по ли тич ке кул ту ре”. Глав но ис хо ди ште ова-
квих ин те лек ту ал но бе зна чај них али по ли тич ки и ма те ри јал но 
про би тач них ту ма че ња је у да на шњи ци, у за ла га њу за НА ТО оку-
па ци ју и ко ло ни за ци ју срп ских зе ма ља.

У че му се раз ли ку је он да шња Ср би ја од ове да на шње? За што 
је она би ла успе шна – до каз за то је по бе да у Ве ли ком ра ту – док 
да на шња то ни је, су де ћи по оп штој апа ти ји ко ја да нас вла да 
Ср би јом? 

По сле рат них по ра за 1876. и 1885, за вре ме бес крај них по ли-
тич ких кри за под по след њим Обре но ви ћи ма, од 1878. до 1903, и 
он да шњом Ср би јом је вла да ла апа ти ја. Мај ски пре врат био је плод 
оча ја ња. По сле 1903. се, ме ђу тим, све про ме ни ло. Ди со ва по е зи ја 
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све до чи да је то био по сте пен про цес. Анек си о на кри за би ла је 
пра ви сиг нал за уз бу ну и по крет. По бе да у Ца рин ском ра ту и на-
ро чи то Бал кан ски ра то ви из не на ди ли су, ипак, и нај ве ће оп ти ми-
сте. Усле дио је Пр ви свет ски рат, у ко ме су са вре ме ни ци ви де ли 
ко нач но оства ре ње за вет не ми сли осло бо ђе ња и ује ди ње ња срп-
ског на ро да.

Исто риј ске окол но сти и ста ње ду хо ва мо гу, да кле, бр зо да се 
про ме не. На ци о нал на исто ри ја да је нам по во да за са мо по у зда ње 
и оп ти ми зам. По нос на ју нач ке прет ке и пра во по то ма ка на жи вот 
од у зи ма ју нам мо рал но пра во на обес хра бре ност. 




