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МИ ХА ЕЛ АН ТО ЛО ВИЋ

КА РЕ СТРУК ТУ РИ РА ЊУ ДРУ ШТВЕ НОГ  
СЕ ЋА ЊА – ЕВРОП СКЕ ИДЕ ЈЕ  

И СРП СКО ДРУ ШТВО (1903–1914)
Осврт на књи гу „Ср би 1903–1914. Исто ри ја иде ја”

За раз ли ку од ве ли ких свет ских исто ри о гра фи ја, у ко ји ма исто
риј ски при руч ни ци у фор ми реч ни ка и исто риј ских ен ци кло пе ди
ја има ју ду гу тра ди ци ју пру жа ју ћи сво је вр сни пре сек до сег ну тог 
ни воа зна ња и ка рак те ри стич них те о риј скоме то до ло шких при сту
па, срп ској исто ри о гра фи ји, упр кос вред ним по ма ци ма оства ре
ним то ком про те кле две де це ни је, и да ље не до ста ју ра до ви ова кве 
вр сте.1 Уто ли ко ви ше ра ду је чи ње ни ца да је Ми лош Ко вић, углед ни 
срп ски исто ри чар сред ње ге не ра ци је, про фе сор Оп ште исто ри је 
Но вог ве ка на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Бе о гра ду и ау тор број них 
ра до ва, ме ђу њи ма и узор не мо но гра фи је о бри тан ском по ли ти ча
ру и др жав ни ку из вик то ри јан ске епо хе Бен џа ми ну Ди зра е ли ју, 
при ре дио књи гу Ср би 1903–1914. Исто ри ја иде ја.2 Об ја вље на у 
би бли о те ци По лис из да вач ке ку ће Clio, књи га пред ста вља пр ви 
део за ми шље не три ло ги је по све ће не, по ду би ни и оби му дру штве
них, по ли тич ких и кул тур них про це са, осо бе ном раз до бљу мо дер
не срп ске исто ри је. Оку пив ши чак 22 ис так ну та по сле ни ка раз
ли чи тих ху ма ни стич ких и дру штве них ди сци пли на, укљу чу ју ћи 
при пад ни ке ка ко нај зре ли јег та ко и нај мла ђег на уч ног по ко ле ња, 
при ре ђи вач је на сто јао да пру жи „сли ку јед ног до ба” ко ја би, по
ред исто ри је по ли тич ких иде ја ко ји ма је по све ће на пр ва књи га, у 
на ред на два то ма тре ба ло да об у хва ти и раз вој књи жев но сти и 

1 Уп. Си ма Ћир ко вић, Ра де Ми хаљ чић (прир.), Ен цкло пе ди ја срп ске исто
ри о гра фи је, Know led ge, Бе о град 1997; Си ма Ћир ко вић, Ра де Ми хаљ чић (прир.), 
Лек си кон срп ског сред њег ве ка, Know led ge, Бе о град 1999. 

2 Ми лош Ко вић (прир.), Ср би 1903–1914. Исто ри ја иде ја, Clio, Бе о град 2015.
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умет но сти те по ли тич ку, дру штве ну и еко ном ску исто ри ју Ср би је 
то ком де це ни је ко ја је прет хо ди ла из би ја њу свет ског ра та. Во лу ми
но зног оби ма, књи га се, по ред при ре ђи ва че вог „Пред го во ра” (стр. 
9–23), са сто ји од две це ли не – пр ве, под на зи вом „По ли тич ке иде је” 
(стр. 27–316), у ко јој су ана ли зи ра не мо дер не иде о ло ги је ка рак те
ри стич не за срп ско дру штво на по чет ку 20. ве ка (де мо кра ти ја, 
ју го сло вен ство, ли бе ра ли зам, на ци о на ли зам, со ци јал де мо кра ти ја, 
фе ми ни зам) и дру ге, ко ја до но си укуп но де вет на ест би о гра фи ја 
нај и стак ну ти јих пред став ни ка срп ске „фи ло зоф ске и на уч не ми
сли” (стр. 319–761). Пре глед раз ли чи тих ин тер пре та ци ја овог раз
до бља срп ске исто ри је у исто ри о гра фи ји ко ја је на ста ја ла од кра ја 
Пр вог свет ског ра та па све до са вре ме них да на са др жи ис црп ни 
есеј под на зи вом „Сли ка јед ног до ба” (стр. 763–850) из пе ра Сло
бо да на Ан то ни ћа, ко ји ујед но пред ста вља и сво је вр сни ре зи ме 
чи та ве књи ге.

Већ и ле ти ми чан увид у са др жај и струк ту ру књи ге ука зу је 
на то да је реч о не сва ки да шњем оства ре њу срп ске исто ри о гра
фи је чи је осо бе но сти за слу жу ју на ро чи ту па жњу. У пр вом ре ду, 
нео п ход но је за др жа ти се на ка рак те ри стич ној ме то до ло ги ји, ко ја 
на ро чи то до ла зи до из ра жа ја у ве ћи ни чла на ка по све ће них „по ли
тич ким иде ја ма”, на од но су те о ри је и исто ри о гра фи је те на ин тер
пре та ци ји исто ри је Ср би је то ком раз до бља об у хва ће ног књи гом 
(1903–1914), ко ја по кре ће ши ра пи та ња исто ри о граф ских су до ва, 
ко лек тив ног се ћа ња, те функ ци је исто риј ских зна ња у са вре ме ном 
дру штву.

Те о риј ски за сно ва на исто ри о гра фи ја

Је дан од узо ра ко је је при ре ђи вач Ми лош Ко вић сле дио при
ли ком кон ци пи ра ња књи ге не сум њи во је Кри тич ки реч ник Фран
цу ске ре во лу ци је, ко ји су сво је вре ме но уре ди ли Фран соа Фи ре и 
Мо на Озуф,3 ис так ну ти при пад ни ци фран цу ске шко ле Ана ла. 
Ме ђу тим, слич но сти из ме ђу Фи ре о вог „кри тич ког реч ни ка” (ко ји, 
уз гред ре че но, ни је до жи вео го то во ни ка кву ре цеп ци ју у срп ској 
исто ри о гра фи ји) те Ко ви ће ве „исто ри је иде ја” ни су са мо фо р мал не 
при ро де (у на чи ну пре зен та ци је исто риј ских зна ња) већ се струк
ту рал не ана ло ги је из ме ђу ова два де ла да ју уо чи ти и на кон цеп
ту ал ној рав ни. Реч је, пр вен стве но, о те о риј ски уте ме ље ном, ме
то до ло шки раз ра ђе ном и ин те лек ту ал но од не го ва ном, еру дит ском 
при сту пу ко ји од ли ку је тек сто ве ве ћи не ау то ра, што ујед но све до чи 

3 Уп. Фран соа Фи ре, Мо на Озуф, Кри тич ки реч ник Фран цу ске ре во лу ци је, 
Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто ја но ви ћа, Срем ски Ка р лов ци – Но ви Сад 1996.
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о сна жном ути ца ју са вре ме не свет ске исто ри о гра фи је (осим фран
цу ске, по себ но ан гло а ме рич ке) на струк ту ру и са др жај ове књи ге. 
Ме ђу тим, при ре ђи вач се у под на сло ву сво је књи ге ни је опре де лио 
за по јам „исто ри ја мен та ли те та”, ути ца јан пра вац исто риј ског ми
шље ња ка рак те ри сти чан за шко лу Ана ла, већ се од лу чио за из раз 
„исто ри ја иде ја”. С об зи ром на не до вољ ну од ре ђе ност овог пој ма, 
као и на чи ње ни цу да он до са да ни је био одо ма ћен у срп ској исто
ри о гра фи ји, по треб но је ука за ти на зна че ње ко је се у са вре ме ној 
исто ри о гра фи ји при пи су је „исто ри ји иде ја”.

На ста ла из вор но у тра ди ци ја ма не мач ке исто ри о гра фи је, 
исто ри ја иде ја (Ide en geschic hte) је као по себ на исто ри о граф ска 
ди сци пли на до жи ве ла свој вр ху нац у пр вој по ло ви ни 20. ве ка. 
Усред сре ђе на на схва та ња при пад ни ка ин те лек ту ал не ели те (ис так
ну тих фи ло зо фа, умет ни ка, као и „ве ли ких лич но сти” исто риј ског 
жи во та), она је по се до ва ла од ре ђе на ин хе рент на ме тод ска огра ни
че ња, што је усло ви ло да од ше зде се тих го ди на 20. ве ка по сте пе но 
бу де пре вла да на но вим исто ри о граф ским кон цеп том у ви ду ши ро
ко за сно ва не исто ри је дру штва (Ge sellschaftsgeschic hte).4 Исто ри ја 
иде ја за ко ју се Ко вић опре де лио да њо ме озна чи при ступ ис тра жи
ва њу срп ске исто ри је у раз до бљу 1903–1914. има, ме ђу тим, по све 
дру га чи ји сми сао. Он овај по јам (за ко ји је нор ве шки исто ри чар 
Тронд Берг Ерик сен утвр дио бар се дам раз ли чи тих зна че ња)5 ко
ри сти у сми слу ко ји је по нај бли жи јед ној вр сти син те зе раз ли чи
тих пра ва ца ко је у са вре ме ној исто ри о гра фи ји пред ста вља ју ан гло
а ме рич ка ин те лек ту ал на исто ри ја (in tel lec tual hi story), не мач ка 
исто ри ја пој мо ва (Be griffsgeschic hte), те фран цу ска исто ри ја мен
та ли те та (hi sto i re des men ta lités). Сле де ћи те о риј скоме то до ло шка 
схва та ња ко ја су раз ви ли при пад ни ци Кем бриџ ке шко ле ин те лек
ту ал не исто ри је Квен тин Ски нер и Џон По кок, са на гла ском на 
исто ри ји по ли тич ке ми сли, за тим исто ри је по ли тич ких пој мо ва 
ка кву је за сно вао Рај нхарт Ко зе лек те исто ри је мен та ли те та са 
ње ним ис ти ца њем дру штве ног кон тек ста у ко ме по ли тич ке иде је 
на ста ју и де лу ју, ве ћи на ау то ра је исто ри ји „по ли тич ких иде ја” 
при сту пи ла са ста но ви шта дру штве не и ком па ра тви не исто ри је. 
У осно ви, реч је о исто ри ји мо дер них иде о ло ги ја ана ли зи ра них у 
ши ро ком по ли тич ком, дру штве ном и кул ту ро ло шком кон тек сту, 
при че му се, осим са др жа ју по ли тич ких пој мо ва, знат на па жња 

4 Уп. Ге орг Г. Игерс, Исто риј ска на у ка у 20. ве ку, Ар хи пе лаг, Бе о град 
2014; Јир ген Ко ка, О исто риј ској на у ци. Огле ди, Срп ска књи жев на за дру га, 
Бе о град 1994. 

5 Тронд Берг Ерик сен, Шта је исто ри ја иде ја  ?, Кар пос, Ло зни ца 2013, 
16–19.
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по кла ња осо бе но сти ма њи хо вог на стан ка, као и функ ци ји ко ју су 
вр ши ли у дру штву Кра ље ви не Ср би је на по чет ку 20. ве ка. Нео п
хо дан услов за ова ко ши ро ко кон ци пи ра ну „дру штве ну исто ри ју 
иде ја” пред ста вља ла је из ра зи та ин тер ди сци пли нар ност у ис тра
жи ва њу и ту ма че њу исто риј ских по ја ва и про це са – у на ме ри да 
што све стра ни је ре кон стру и шу „по ли тич ки реч ник” јед не епо хе, 
ау то ри су син те ти зо ва ли зна ња из ни за бли ских а ипак раз ли чи
тих ди сци пли на ко је се жу од мо дер не по ли тич ке, дру штве не и 
еко ном ске исто ри је, исто ри је по ли тич ке ми сли, пре ко исто ри је 
књи жев но сти, до со ци о ло ги је по ли ти ке и по ли тич ке ан тро по ло
ги је, те са вре ме них сту ди ја на ци о на ли зма и пост ко ло ни ја ли зма. 

Те о риј ски уте ме љен и про блем ски усме рен при ступ има сво
је оправ да ње на осно ву не ко ли ко чи ње ни ца. По ли тич ка исто ри ја, 
схва ће на у сми слу тра ди ци о нал не до га ђај не и ди пло мат ске исто
ри је, већ одав но не пред ста вља „кич му” исто ри је већ је, ка ко се 
пре ви ше од че ти ри де це ни је, има ју ћи у ви ду успон „но ве исто
ри је”, ме та фо рич но из ра зио Жак Ле Гоф, „по ли тич ка исто ри ја (је) 
по ста ла за кр жља ли при ре пак. Тр ти ца исто ри је”.6 То, ме ђу тим, 
ни ка ко не зна чи да је по ли тич ка исто ри ја иш че зла из са вре ме не 
исто ри о гра фи је већ да се она, при хва тив ши под сти ца је со ци о ло
ги је по ли ти ке и по ли тич ке ан тро по ло ги је, на кон сна жног успо на 
дру штве не и кван ти та тив не исто ри је, од се дам де се тих го ди на 20. 
ве ка из но ва вра ти ла у но вом, мо дер ни зо ва ном об ли ку.7 С дру ге 
стра не, „по ли тич ке иде је” по пут де мо кра ти је, ју го сло вен ства, 
ли бе ра ли зма, на ци о на ли зма, со ци јал де мо кра ти је и фе ми ни зма, 
ко је су ана ли зи ра не у књи зи, ни је мо гу ће про у ча ва ти на те ме љу 
тра ди ци о нал не исто риј ске ме то до ло ги је и без ува жа ва ња са вре
ме них те о риј ских при сту па. Ово по себ но бу ду ћи да мо дер не по
ли тич ке иде о ло ги је зах те ва ју осо бе ни при ступ при ис тра жи ва њу 
– њи хов на ста нак, са др жај и функ ци ја у дру штву мо гу се ре кон
стру и са ти са мо на те ме љу ши ро ке из вор не под ло ге, док је за њи
хо во об ја шње ње нео п хо дан раз ра ђен те о риј ски оквир о раз ли чи тим 
еле мен ти ма дру штве не струк ту ре, о њи хо вим осо бе ним ка рак те
ри сти ка ма, прав ци ма дру штве них про ме на, као и о ка рак те ри стич
ној „сли ци све та” тј. мен та ли те ту у сми слу си сте ма ко лек тив них 
вред но сти, иде ја и уве ре ња.

6 Жак Ле Гоф, „Да ли је по ли тич ка исто ри ја и да ље кич ма исто ри је?”, у: 
исти, Сред њо ве ков но има ги нар но. Огле ди, Из да вач ка књи жар ни ца Зо ра на Сто
ја но ви ћа, Срем ски Кар лов ци – Но ви Сад 1999, 313–328, на овом ме сту 317.

7 Исто. Упо ре ди са: Жак Ле Гоф, „Но ва исто ри ја”, у: Па вле Ми лен ко вић, 
Исто риј ска со ци о ло ги ја. Со ци о ло шка хре сто ма ти ја, Me di ter ran Pu blis hing, 
Но ви Сад 2009, 61–103.
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Мо дер не иде о ло ги је и срп ско дру штво

На те ме љу по ме ну тих те о риј скоме то до ло шких прет по став
ки ау то ри су ана ли зи ра ли иде о ло ги је ко је су до жи ве ле вр ху нац у 
раз до бљу ко је је об у хва ће но књи гом (по пут ли бе ра ли зма, де мо кра
ти је и на ци о на ли зма), или су пак за по че ле сво је кон сти ту и са ње да 
би се у пот пу но сти раз ви ле то ком ме ђу рат ног раз до бља (ју го сло
вен ство, со ци јал де мо кра ти ја, фе ми ни зам). Има ју ћи у ви ду по ме
ну те чи ње ни це, ука за ће мо на при ступ и за кључ ке до ко јих су до шли 
Сло бо дан Ан то нић и Ми лош Ко вић, пи сци ве о ма ис црп них, фак
то граф ски бо га тих и ана ли тич ки из ни јан си ра них од ред ни ца о 
де мо кра ти ји, од но сно ли бе ра ли зму и на ци о на ли зму. Ово по себ но 
с об зи ром на окол ност да су ове три иде о ло ги је, пре ма ути ца ју и 
рас про стра ње но сти, пред ста вља ле из ра зи ту осо бе ност срп ског 
дру штва на по чет ку 20. ве ка. Исто вре ме но, по ме ну ти те о риј скоме
то до ло шки при ступ нај до след ни је је при ме њен упра во од стра не 
по ме ну тих ау то ра.

При ка зу ју ћи еле мен те де мо крат ске иде о ло ги је у Ср би ји на 
по чет ку 20. ве ка (стр. 27–142), Сло бо дан Ан то нић је сво ју ана ли зу 
усме рио ка три кључ на чи ни о ца ко ја су од ре ди ла де мо крат ски ка
рак тер срп ског дру штва на по чет ку 20. ве ка. Реч је о де мо крат ским 
иде ја ма (иде је на род не су ве ре но сти, оп штег пра ва гла са и ја ке 
скуп шти не), аграр ној дру штве ној струк ту ри Кне же ви не и Кра
ље ви не Ср би је обе ле же ној со ци јал ним ега ли та ри змом и из ра зи том 
пре вла шћу сит ног зе мљи шног по се да у вла сни штву сло бод них се
ља ка те ау тох то ним де мо крат ским уста но ва ма ко је су у Ср би ји 
ужи ва ле ду гу тра ди ци ју се жу ћи још у вре ме пре Срп ске ре во лу
ци је. Пот кре пљу ју ћи сво је за кључ ке бо га том из вор ном под ло гом 
и по ре де ћи об лик де мо крат ског уре ђе ња ко ји је по сто јао у Ср би ји 
са по ли тич ким уре ђе њем у су сед ним бал кан ским и дру гим европ
ским зе мља ма оно га до ба, Ан то нић је не дво сми сле но по ка зао да 
је де мо кра ти ја пред ста вља ла вла да ју ћу иде о ло ги ју у срп ском дру
штву ко је је, исто вре ме но, са ста но ви шта по ли тич ког уре ђе ња 
пред ста вља ло „пот кон со ли до ва ну из бор ну де мо кра ти ју” (стр. 117). 
Ово по себ но има ју ћи у ви ду не са мо оп шти по ли тич ки кон сен зус 
око ли бе рал ног, де мо крат ског и пар ла мен тар ног уре ђе ња зе мље 
(ко је је би ло по твр ђе но Уста вом из 1903) већ и с об зи ром на по сто
ја ње сна жних де мо крат ских ин сти ту ци ја по пут мо дер но ор га ни
зо ва них по ли тич ких стра на ка, јав ног мње ња, број них ли сто ва и 
ча со пи са ко ји ма је би ла омо гу ће на го то во пот пу на сло бо да јав ног 
из ра жа ва ња, сло бод но де ло ва ње „ан ти си стем ских” по ли тич ких 
ор га ни за ци ја по пут Со ци јал де мо крат ске пар ти је, ре дов не пар ла
мен тар не из бо ре те оп ште би рач ко пра во. Ода тле је Ан то ни ћев 
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за кљу чак да је, упр кос има нент ним огра ни че њи ма (не из ди фе рен
ци ра на дру штве на струк ту ра, сна жан ути цај вој ске на по ли тич ки 
жи вот), срп ско аграр но дру штво би ло уте ме ље но на де мо крат ским 
вред но сти ма. Упра во на тим осно ва ма, за кљу чу је Ан то нић, по чи вао 
је ли бе рал ноде мо крат ски по ли тич ки по ре дак ко ји је по сто јао у 
раз до бљу од 1903. до 1914. го ди не. 

Од слич них пре ми са по шао је и Ми лош Ко вић ана ли зи ра ју
ћи иде о ло ги ју ли бе ра ли зма (стр. 153–201) и на ци о на ли зма (стр. 
202–269) у срп ском дру штву на по чет ку 20. сто ле ћа. Сме шта ју ћи 
обе иде о ло ги је уну тар кон тек ста европ ске исто ри је 19. ве ка, Ко вић 
их са гле да ва као „ло кал не из дан ке” за јед нич ке европ ске по ја ве. 
При то ме, оно што је пред ста вља ло осо бе ну од ли ку срп ског ли бе
ра ли зма у вре ме ну ње го вог кон сти ту и са ња то ком ше зде се тих го
ди на 19. ве ка је сте ње го ва отво ре ност пре ма иде ја ма де мо кра ти је 
и дру штве ног ра ди ка ли зма. У том сми слу, ка рак те ри сти чан је 
Ко ви ћев суд да, за раз ли ку од њи хо вих европ ских узо ра, срп ски 
ли бе ра ли, и они у Ју жној Угар ској као и они у кне же ви ни Ср би ји, 
„ни су би ли ели ти стич ки рас по ло же ни ви гов ци или фе јан ци, не го 
ра ди ка ли и де мо кра те” (стр. 163). Сто га је, сма тра мо, од на ро чи те 
ва жно сти Ко ви ћев суд да је по де ла уну тар срп ског ли бе ра ли зма 
ко ја је на сту пи ла на кон 1868. сле ди ла слич не по де ле ко је су се прет
ход них де це ни ја од ви ја ле уну тар аме рич ког, бри тан ског и фран цу
ског ли бе ра ли зма. На тај на чин, из не ка да је дин стве ног ли бе рал
ног је згра (по то ња Ли бе рал на стран ка) про ис те кла је ли бе рал на 
де сни ца (ели ти стич ка На пред на стран ка) и ли бе рал на ле ви ца (ма
сов на Ра ди кал на стран ка) (стр. 176). Упр кос то ме што су се бе на
зи ва ли „мла до кон зер ва тив ци ма”, на пред ња ци су по сво јим иде о
ло шким по гле ди ма – ве ром у лич на пра ва и сло бо де, на пре дак, 
моћ ра зу ма и на у ке – пред ста вља ли из вор не ли бе ра ле, што их је 
чи ни ло нај бли жи ма „кла сич ном” за пад но е вроп ском мо де лу ли
бе ра ли зма. Та ко ђе је од ва жно сти ис та ћи и Ко ви ћев суд о срп ском 
ра ди ка ли зму као не по сред ном из дан ку исто вр сне европ ске по ја ве. 
Он по ре кло ра ди кал не иде о ло ги је про на ла зи у ра ди кал ноде мо крат
ским и ле ви ча р ским по ли тич ким гру па ма ко је су за сту па ле до ње 
дру штве не сло је ве и ко је су би ле свој стве не ве ћи ни евр оп ских 
зема ља то ком по след ње тре ћи не 19. ве ка. Ве зу ју ћи по ја ву ра ди
ка ли зма у Ср би ји за за пад но е вроп ски по ли тич ки кон текст, Ко вић 
од ба цу је ту ма че ње ко је срп ске ра ди ка ле сма тра след бе ни ци ма 
иде ја ко је су за сту па ли Пјо тр Ла вров и при пад ни ци ру ског ре во
лу ци о нар ног по кре та.8 Ко нач на по бе да ли бе рал ноде мо крат ских 

8 Уп. Ла тин ка Пе ро вић, Срп ски со ци ја ли сти 19. ве ка. При лог исто ри ји 
со ци ја ли стич ке ми сли, Слу жбе ни лист, Бе о град 1995. 



862

иде ја, ко је су (на гла ша ва ју ћи њи хо ве раз ли чи те аспек те) при хва
та ле све по ли тич ке стран ке у Ср би ји то ком дру ге по ло ви не 19. ве ка, 
на сту пи ла је ус по ста вља њем но вог по рет ка на кон Мај ског пре вра
та 1903. го ди не. Осим што су оства ре ни „иде а ли све то ан дреј ских 
ли бе ра ла”, Ко вић за кљу чу је да је ти ме ус по ста вље но ста бил но 
ли бе рал ноде мо крат ско уре ђе ње, ко је је за тим омо гу ћи ло „по ли
тич ке успе хе и кул тур ни пре по род” (стр. 195). 

Са ли бе ра ли змом је у 19. сто ле ћу су штин ски би ла по ве за на 
иде о ло ги ја на ци о на ли зма. Има ју ћи у ви ду из у зет ну уло гу на цио
на ли за ма у са вре ме ним дру штви ма, Бе не дикт Ан дер сон је не сум
њи во у пра ву ка да ка же да је „би ва ње на ци јом (na tionness) на ју ни
вер зал ни је при зна та ври јед ност у по ли тич ком жи во ту на шег до ба”.9 
Као „за ми шље на по ли тич ка за јед ни ца” на ци ја пред ста вља ква
ли та тив но но ви об лик ет нич ког ор га ни зо ва ња ко ји се ја вља исто
вре ме но са ин ду стриј ском и ни зом по ли тич ких ре во лу ци ја ко је 
су на европ ском кон ти нен ту на сту пи ле од кра ја 18. ве ка.10 Као и 
у слу ча ју ли бе ра ли зма, Ко вић и на ци о на ли зму, „нај ва жни јој по ли
тич кој иде ји у Евро пи 19. ве ка”, при сту па узи ма ју ћи у об зир на
ци о нал не спе ци фич но сти оп ште е вроп ске по ја ве. При то ме, по себ ну 
но ви ну у срп ској исто ри о гра фи ји пред ста вља чи ње ни ца да је Ко вић 
раз ли чи те те о риј скоме то до ло шке при сту пе ко ји од ли ку ју са вре
ме на ис тра жи ва ња на ци ја и на ци о на ли зма (од Хан са Ко на, пре ко 
Ери ка Хоб зба у ма, Бе не дик та Ан дер со на и До ми ник Шна пер, до 
Ја ел Та мир, Џо на Бро јиа, Ро џер са Бру беј ке ра и Ен то ни ја Сми та) 
при ме нио на срп ско исто риј ско ис ку ство. При то ме, као на ро чи то 
зна ча јан за уоб ли ча ва ње срп ског на ци о на ли зма Ко вић ис ти че ње
гов све тов ни и ли бе рал ноде мо крат ски ка рак тер. За хва љу ју ћи про
све ти тељ ском де ло ва њу До си те ја Об ра до ви ћа и Ву ка Ка ра џи ћа, 
срп ски „пр о то на ци о на ли зам”, за сно ван на при пад но сти Срп ској 
пра во слав ној цр кви, раз вио се у мо дер ни на ци о на ли зам уте ме љен 
на Хер де ро вом схва та њу на ро да као за јед ни це је зи ка. Осим то га, 
мо дер ни срп ски на ци о на ли зам био је су штин ски по ве зан са иде
ја ма сло бо де, на род ног су ве ре ни те та, де мо кра ти је и пар ла мен та ри
зма. Овај ли бе рал ни и де мо крат ски на ци о на ли зам, ко ји се раз вио 
у дру штву сло бод них се ља ка уну тар об но вље не срп ске др жа ве, 
пред ста вљао је на ро чи ту осо бе ност срп ског на ци о на ли зма. Оно 
што је ова ко уте мељ ном на ци о на ли зму да ва ло обе леж је од 1903. до 
1914. је су, ка ко ис ти че Ко вић, две чи ње ни це: сла ма ње ау то крат ске 

9 Бе не дикт Ан дер сон, На ци ја: за ми шље на за јед ни ца, Пла то, Бе о град 1998, 
15.

10 Пре глед са вре ме них при сту па из у ча ва њу на ци о на ли зма до но си Лојд 
Креј мер, „Исто риј ске при по ве сти и зна че ње на ци о на ли зма”, Ле то пис Ма ти це 
срп ске, књ. 495, св. 6 (2015), 855–879.
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вла да ви не ди на сти је Обре но ви ћа оства ре но Мај ским пре вра том, 
те су коб ли бе рал ног, де мо крат ског и ега ли тар ног срп ског дру штва 
са кон зер ва тив ноари сто крат ском, по лу фе у дал ном Хаб збур шком 
мо нар хи јом (стр. 210–211). У од но су на то шта чи ни на ци ју, срп ски 
ин те лек ту ал ци су по ла зи ли од схва та ња ко ја су би ла пре о вла ђу
ју ћа у Евро пи на кра ју 19. и по чет ком 20. ве ка. Сво је вр сну по твр ду 
„кон струк ти ви стич ког” при сту па, ко ји у на ци ји ви ди дру штве но 
кон стру и са ну по ја ву про мен љи вог са др жа ја, пред ста вља ју схва
та ња срп ских ин те лек ту а ла ца (пре свих Јо ва на Скер ли ћа и Јо ва на 
Цви ји ћа) ко ји су до ка зи ва ли да је кул тур ним ра дом мо гу ће „на
ци о на ли зо ва ти” се љач ке ма се без об зи ра на ве ро и спо вест, од но сно 
из гра ди ти иден ти тет ко ји би „фло тант ну на род ну ма су” на про сто
ри ма Ма ке до ни је пре то пио у срп ску на ци ју. Осим овог сво је вр сног 
дру штве ног ин же ње рин га у ви ду „пра вље ња на ро да” (ко је је, та
ко ђе, пред ста вља ло оп ште е вроп ску по ја ву),11 во де ћи срп ски ин те
лек ту ал ци де ли ли су и Ре на но во схва та ње о на ци ји као „за јед ни ци 
во ље” ко ја по чи ва на све сној од лу ци да се при па да на ци ји,12 док 
су исто вре ме но при хва та ли и иде ју да је на ци ја, пр вен стве но, 
„при нуд на за јед ни ца” ко ја сна гом др жав не си ле раз ви ја осе ћај при
пад но сти, по ти ску ју ћи исто вре ме но по кра јин ске или кон ку рент
ске на ци о нал не иден ти те те. У сво јим „иден ти тет ским еск пе ри
мен ти ма” срп ски ин те лек ту ал ци су раз у ме ва ли на ци ју и као за
јед ни цу је зи ка све сни, ме ђу тим, да за јед нич ки је зик не пред ста вља 
до во љан услов за за сни ва ње на ци је. Сво је ана ли зе срп ског на цио
на ли зма Ко вић за кљу чу је оце ном да је упра во у раз до бљу 1903–1914. 
оства рен ква ли та ти ван пре о бра жај из „за вет не” у мо дер ну „ре пу
бли кан ску на ци ју”, за сно ва ну на иде ји на род ног су ве ре ни те та, 
де мо кра ти је те лич них пра ва и сло бо да.

За раз ли ку од Сло бо да на Ан то ни ћа и Ми ло ша Ко ви ћа, не у по
ре ди во тра ди ци о нал ни ји је при ступ бар да срп ске исто ри о гра фи је 
и во де ћег струч ња ка за исто ри ју Ср ба у ју жној Угар ској у 19. ве ку, 
ака де ми ка Ва си ли ја Кре сти ћа, ко ји је, у есе ји стич ком ма ни ру, 
ла пи дар но ски ци рао сво је раз у ме ва ње иде о ло ги је ју го сло вен ства 
(стр. 143–152). Па жњу сва ка ко за слу жу ју и са др жа јем бо га те од ред
ни це о со ци јал де мо кра ти ји и фе ми ни зму. Ми лош Во ји но вић, при
пад ник нај мла ђег на ра шта ја у срп ској исто ри о гра фи ји, при ка зао 
је глав не прав це раз во ја со ци јал де мо крат ске иде о ло ги је у Ср би ји 
(стр. 270–298), по ре де ћи про грам, иде о ло шке спе ци фич но сти, 
члан ство, уче шће у по ли тич ком жи во ту Срп ске со ци јал де мо крат ске 

11 Уп. Eu gen We ber, Pe a sants in to Fren chmen. The Mo der ni za tion of Ru ral 
Fran ce 1870–1914, Stan ford, Ca lif.: Stan ford Uni ver sity Press, 1976. 

12 Уп. Ro gers Bru ba ker, Ci ti zen ship and na ti on hood in Fran ce and Ger many, 
Cam brid ge, Mass.: Har vard Uni ver sity Press, 1992. 
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стран ке са европ ском со ци јал де мо кра ти јом оно га до ба оку пље ном 
уну тар Дру ге ин тер на ци о на ле. Осим то га, сва ка ко је вред но по ме
ну ти ау то ро во ука зи ва ње на ве зе из ме ђу срп ске со ци јал де мо кра
ти је са оста лим (гра ђан ским) стран ка ма у по ли тич ком жи во ту 
Кра ље ви не Ср би је, што је пи та ње на ко је ра ни ја „исто ри ја рад
нич ког по кре та” ни је пру жи ла за до во ља ва ју ћи од го вор. Ко нач но, 
у ве о ма ин фор ма тив ном тек сту о фе ми ни зму (стр. 299–316) Ана 
Сто лић је ис та кла осо бе не од ли ке ове иде о ло ги је, ко ја је пред ста
вља ла не рас ки ди ви део про це са мо дер ни за ци је. По ла зе ћи од раз
ли чи тих те о риј ских при сту па фе ми ни зму и ње го вој исто ри ји ка
рак те ри стич них за са вре ме ну род ну исто ри ју (gen der hi story), 
ау тор ка је ука за ла на основ не чи ње ни це ве за не за по ја ву „жен ског 
по кре та” у Ср би ји и ме ђу Ср би ма у Ју жној Угар ској се дам де се тих 
го ди на 19. ве ка да би, по ред оста лог, ис та кла и по де ле у овом по
кре ту на ста ле по чет ком 20. ве ка по ја вом ра ди кал ни јих жен ских 
ор га ни за ци ја ко је су, осим ху ма ни тар ног ра да и ра да на про све
ћи ва њу, по че ле да по ста вља ју и по ли тич ке зах те ве, на пр вом ме сту 
зах тев за жен ским пра вом гла са. Ства ра ње на ци о нал не жен ске 
ор га ни за ци је Срп ски на род ни жен ски са вез (1906), ко ја је оку пља
ла све жен ске ор га ни за ци је и ње но учла ње ње у Ме ђу на род ну али
јан су за жен ско пра во гла са (1909) озна чи ли су ујед но и вр ху нац 
у раз во ју овог по кре та пред Пр ви свет ски рат. По ред не сум њи вих 
вред но сти тек ста о фе ми ни зму, сма тра мо да је фе ми ни зам као идео
ло ги ја у раз до бљу 1903–1914. из вр шио тек је два при ме тан ути цај 
уну тар срп ског дру штва ко је је још увек за др жа ло свој из ра зи то 
па три јар хал ни ка рак тер.13

Ин те лек ту ал на ели та

Чи ни се да сво је вр сну по твр ду прет ход не оце не пру жа упра во 
дру га це ли на књи ге, ко ја до но си укуп но 19 би о гра фи ја ис так ну тих 
пред став ни ка срп ске фи ло зоф ске и на уч не ми сли на по чет ку 20. 
ве ка, ме ђу ко ји ма се ни је на шла ни јед на же на, бу ду ћи да је по ме
ну та дру штве на гру па још увек пре ста вља ла ис кљу чи во за бран 
му шка ра ца.14 Осим што су при по ве сти о пре о вла ђу ју ћим по ли
тич ким иде ја ма, по пут на ци о на ли зма, ли бе ра ли зма, де мо кра ти је 

13 Уп. Алек сан дра Па ви ће вић, „Брач ни и по ро дич ни жи вот. Дру штве на 
по ли ти ка и про це си тран сфор ма ци ја”, у: Ми лан Ри сто вић (прир.), При ват ни 
жи вот код Ср ба у два де се том ве ку, Clio, Бе о град 2007, 59–100. 

14 Ксе ни ја Ата на си је већ би ла је пр ва же на ко ја је сте кла на уч ну ти ту лу 
док то ра на у ка на Бе о град ском уни вер зи те ту, од бра нив ши док тор ски рад 1922. 
го ди не. Ви де ти: Љи ља на Ву ле тић, Жи вот и ми сао Ксе ни је Ата на си је вић, Љ. 
Ву ле тић, Бе о град 2005.
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или ју го сло вен ства, кон кре ти зо ва не на по је ди нач ним жи вот ним 
ис ку стви ма во де ћих срп ских на уч ни ка, њи хо ве би о гра фи је по твр
ђу ју суд о на ро чи том ква ли те ту раз до бља 1903–1914. у исто ри ји 
Ср би је. По ред ли бе рал ноде мо крат ског по ли тич ког по рет ка, из
ра зи ту од ли ку епо хе пред ста вљао је на уч ни раз вој, без пре се да на 
у ра ни јој срп ској исто ри ји, чи ју је пу ну по твр ду пред ста вља ло 
осни ва ње Уни вер зи те та у Бе о гра ду 1905. го ди не. Упр кос уоч љи
вим раз ли ка ма у при сту пу по је ди них ау то ра и раз ли ка ма у оби му 
од ред ни ца од ко јих нај кра ћа има све га де вет (по све ће на Ми ло ју 
Ва си ћу) а нај ду жа чак 86 стра ни ца (о Јо ва ну Цви ји ћу), све при ло
ге од ли ку је ин фор ма тив ност, до бар стил и из ра зи та еру ди ци ја. 
Исто вре ме но, при ло зи ја сно ука зу ју на ве зе срп ске на уч не ми сли 
са глав ним то ко ви ма европ ске на у ке и фи ло зо фи је на пре ло му 
ве ко ва уз исто вре ме но кри тич ко вред но ва ње на уч не за о став шти
не сва ког по је ди ног на уч ни ка. Ме ђу за сту пље ним лич но сти ма су 
„оче ви осни ва чи” мо дер не на у ке у Ср би ји – од ар хе о ло га Ми ло ја 
Ва си ћа (Алек сан дар Па ла ве стра, Мо ни ка Ми ло са вље вић), пр вог 
срп ског док то ра кла сич не фи ло ло ги је Ни ко ле Ву ли ћа (Жар ко Пет
ко вић), та ко ђе кла си ча ра Ве се ли на Чај ка но ви ћа (Алек сан дар Ло ма), 
пр вих обра зо ва них исто ри ча ра Ми ха и ла Га ври ло ви ћа и Ста но ја 
Ста но је ви ћа (Вељ ко Ста нић), пре ко те о ло га Ни ко ла ја Ве ли ми ро
ви ћа (Бог дан Лу бар дић), по ли хи сто ра и др жав ни ка Сто ја на Но ва
ко ви ћа (Ми ха и ло Вој во дић), фи ло ло га и исто ри ча ра Љу бо ми ра 
Сто ја но ви ћа (Ми ра Ра до је вић), ге о ло га Јо ва на Жу јо ви ћа (Ђор ђе 
Ђу рић), фи ло зо фа Бо жи да ра Кне же ви ћа (Бо рис Ми ло са вље вић) 
и Бра ни сла ва Пе тро ни је ви ћа (Жи ван Ла зо вић), прав ни ка и исто
ри ча ра иде ја Сло бо да на Јо ва но ви ћа (Да ни ло Н. Ба ста), исто ри ча ра 
књи жев но сти Јо ва на Скер ли ћа (Ми лош Ко вић), ге о гра фа Јо ва на 
Цви ји ћа (Сло бо дан На у мо вић), ма те ма ти ча ра Ко сте Сто ја но ви ћа 
(Алек сан дар Пе тро вић) све до Ми хај ла Пу пи на (Алек сан дра Нин
ко вић Та шић), Ми ха и ла Пе тро ви ћа Ала са (Ду шан Фун дић), Ми
лу ти на Ми лан ко ви ћа (Алек сан дар Пе тро вић) и Ни ко ле Те сле 
(Алек сан дар Про тић). И док су не ки од њих во ди ли у пот пу но сти 
ака дем ски жи вот, зна ча јан број ро до на чел ни ка мо дер не на у ке у 
Ср би ји би ли су ак тив ни уче сни ци јав ног жи во та – од Сто ја на Но
ва ко ви ћа, пре ко Јо ва на Жу јо ви ћа и Љу бе Сто ја но ви ћа, све до Скер
ли ћа и Цви ји ћа. Осим су де ло ва ња у јав ном жи во ту Ср би је, број
ним на уч ним по сле ни ци ма ко ји су де ло ва ли у Ср би ји по чет ком 
20. ве ка свој стве но је то да су они пред ста вља ли са став ни део та да
шње „на уч не еку ме не”, чи не ћи са став ни део нај бо љих то ко ва та
да шње европ ске на у ке док су, исто вре ме но, сво јим ра дом уте ме љи
ли низ на уч них ди сци пли на у Ср би ји. Ако је раз ви је ност на у ке 
јед но од ме ри ла мо дер ни за ци је, он да је, по себ но има ју ћи у ви ду 



866

су сед не бал кан ске зе мље, срп ско дру штво на по чет ку 20. ве ка би ло 
из ра зи то мо дер но.

„Злат но до ба” срп ске исто ри је или трај ни от клон  
од ли бе ра ли зма?

У за кључ ном по гла вљу књи ге под на зи вом „Сли ка јед ног до ба” 
(стр. 764–850) Сло бо дан Ан то нић је пру жио фак то граф ски бо гат 
и акри би чан пре глед исто ри о гра фи је о кра ље ви ни Ср би ји 1903–
1914. го ди не. У сво јој ана ли зи он је из дво јио три хро но ло шке це ли
не – пр ву, ко ја об у хва та ме ђу рат но раз до бље (1918–1941), за ко јим 
сле ди раз до бље со ци ја ли стич ке Ју го сла ви је (1946–1990), те са вре
ме но раз до бље (1991–2005) – то ком ко јих су се ме ња ли пер цеп ци ја 
као и исто ри о граф ске и пу бли ци стич ке оце не о овој епо хи срп ске 
исто ри је. То ком раз до бља Кра ље ви не Ју го сла ви је пре о вла ђи ва ла 
је „но стал ги ја за јед но став но шћу” пред рат не Ср би је, ко ја се сво јим 
уну тра шњим уре ђе њем, по ли тич ким си сте мом, де мо граф ском 
струк ту ром, кул ту ром и тра ди ци ја ма чи ни ла као јед но став ни ан ти
под сло же ној ствар но сти ју го сло вен ске др жа ве и дру штва. Ово 
по себ но бу ду ћи да се ју го сло вен ска др жа ва већ од са мог на стан ка 
су о ча ва ла са пер ма нент ним по ли тич ким кри за ма, ко је су на мо мен
те до во ди ле у пи та ње и сам оп ста нак за јед нич ког др жав ног окви
ра. У све тло сти та квих про це са, са вре ме ни ци ма ко ји су пи са ли о 
срп ском дру штву 1903–1914. оно се по ја ви ло у но вом ква ли те ту, 
оли ча ва ју ћи ста би лан и де мо крат ски за сно ван по ли тич ки по ре дак. 
И док је у ме ђу рат ном пе ри о ду пред рат но срп ско дру штво пле ни ло 
сво јом јед но став но шћу, то ком со ци ја ли стич ког раз до бља на ње га 
се по че ло гле да ти и као на вре ме де мо кра ти је и лич них сло бо да. 
Ово тим ви ше има ју ћи у ви ду да су упра во лич на пра ва и сло бо де 
не до ста ја ли уну тар дог мат ских сте га јед но пар тиј ског по ли тич ког 
си сте ма. Ипак, „исто ри ја рад нич ког по кре та”, ко ја је пред ста вља ла 
по се бан „исто ри о граф ски жа нр” у со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји, 
кри тич ки је про су ђи ва ла о овом раз до бљу ис ти чу ћи не до стат ке 
и огра ни че но сти „гра ђан ске де мо кра ти је” у Ср би ји. Ко нач но, на
кон кра ха јед но пар тиј ског си сте ма и по нов ног ус по ста вља ња ви
ше стра нач ја, у пу бли ци сти ци и јед ном де лу срп ске исто ри о гра фи
је за др жа на је оце на о де мо крат ском уре ђе њу Ср би је (1903–1914), 
али се исто вре ме но ја вио и дру ги пра вац ко ји је овом раз до бљу у 
исто ри ји Ср би је при сту пао из у зет но кри тич ки. Реч је о ра до ви ма 
на ста лим уну тар кру га ко ји Ан то нић на зи ва „исто ри о граф ском 
шко лом Ла тин ке Пе ро вић” или „нор ма тив ном шко лом у срп ској 
исто ри о гра фи ји”, у ко ју, као ње не нај до след ни је пред став ни ке, 
убра ја још и Ол гу По по вић Об ра до вић и Ду брав ку Сто ја но вић. 
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Ис ти чу ћи не до стат ке у де мо крат ском уре ђе њу Кра ље ви не Ср би је, 
као и ка шње ње у из град њи ка пи та ли стич ког/гра ђан ског дру штва 
ко је је усло ви ло не из ди фе рен ци ра ну со ци јал ну стра ти фи ка ци ју, 
при пад ни це ове исто ри о граф ске шко ле ми шље ња је дин стве не су 
у оце ни да се дру штве ни и по ли тич ки раз вој Ср би је на пре ло му 
19. и 20. ве ка зна чај но раз ли ко вао од за пад но е вроп ских зе ма ља 
као нор ма тив них мо де ла. Сто га је, на по слет ку, упра во осо бе ни 
„срп ски пут у мо дер ност” усло вио трај не де фи ци те по ли тич ке кул
ту ре у срп ском дру штву и ње го ву отво ре ност ка ко лек ти ви зму и 
ау то ри тар ној вла да ви ни кроз чи та во 20. сто ле ће.15 Ана ли зи ра ју ћи 
ин те пре та ци је по ме ну тих ау тор ки Ан то нић за кљу чу је да је реч о 
не у те ме ље ном по јед но ста вљи ва њу и, на кон цу, ис кри вља ва њу 
исто риј ске ствар но сти, при сту пу ко ји иде о ло шке и по ли тич ке 
су ко бе ка рак те ри стич не за срп ско дру штво из де ве де се тих го ди на 
20. ве ка про јек ту је на ње гов по че так. 

До за до во ља ва ју ћег од го во ра на пи та ње – да ли је Ср би ја, 
об ли ком по ли тич ких ин сти ту ци ја и ка рак те ром дру штве них од
но са, за о ста ја ла у про це си ма мо дер ни за ци је у од но су на дру га 
савре ме на дру штва – мо гу ће је сти ћи узи ма ју ћи у об зир сле де ће 
чи ње ни це: а) да ни је по сто ја ла јед на „ау тен тич на” мо дер ност ни ти 
са мо је дан „уни форм ни” пут у мо дер ност – са вре ме на дру штве на 
те о ри ја и ис тра жи ва ња по сто ко ло ни ја ли зма (као и при сту пи гло
бал не и свет ске исто ри је) увер љи во го во ре у при лог по сто ја ња 
„ви ше стру ких мо дер но сти” (mul ti ple mo der ni ti es),16 при че му дру
штва за пад не Евро пе не мо гу да слу же као оба ве зу ју ћи нор ма тив ни 
мо де ли; б) да је при ли ком из но ше ња вред но сних су до ва о сте пе ну 
раз ви је но сти/не раз ви је но сти од ре ђе ног дру штва и ње го вих ин
сти ту ци ја нео п ход но фе но ме не по сма тра ти уну тар што ши рег 
ре ги о нал ног и европ ског кон тек ста бу ду ћи да се је ди но њи хо вим 
по ре ђе њем мо гу ус по ста ви ти од ре ђе ни од но си зна че ња. Ми мо то га, 
сва ка ко би ва ља ло има ти у ви ду и Ко зе ле ков кон цепт „исто вре ме
но сти не и сто вре ме но га” (Gle ic hze i tig ke it des Un gle ic hze i ti gen) – на
по ред ног од ви ја ња про це са ко ји при па да ју раз ли чи тим епо ха ма 
а ко ји се од ви ја ју у исто вре ме. Ово пре пли та ње раз ли чи тих „вре
мен ских сло је ва” (Ze itschic hten) мо гло би да по слу жи као ко ри сно 

15 Уп. Ла тин ка Пе ро вић, Из ме ђу анар хи је и ау то кра ти је: срп ско дру штво 
на пре ла зи ма ве ко ва (XIX –XXI), Хел син шки од бор за људ ска пра ва у Ср би ји, 
Бе о град 2006; Ол га По по вић Об ра до вић, Пар ла мен та ри зам у Ср би ји од 1903. до 
1914. го ди не, Слу жбе ни лист СРЈ, Бе о град 1998; Ду брав ка Сто ја но вић, Ср би ја 
и де мо кра ти ја 1903–1914: исто риј ска сту ди ја о „злат ном до бу срп ске де мо
кра ти је”, Удру же ње за дру штве ну исто ри ју, Бе о град 2003. 

16 S. N. Ei sen stadt, „Mul ti ple Mo der ni ti es”, Da e da lus, Vol. 129, No. 1 (2000), 
1–29. Уп. Se ba stian Con rad, „En lig hten ment in Glo bal Hi story: A Hi sto ri o grap hi cal 
Cri ti que”, The Ame ri can Hi sto ri cal Re vi ew, Vol. 117, No. 4 (2012), 999–1027.
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по ла зи ште за раз у ме ва ње исто вре ме ног по сто ја ња пот пу но тра ди
ци о нал них на јед ној, и из у зет но мо дер них дру штве них про це са 
на дру гој стра ни.17 Сво је вр сну по твр ду Ко зе ле ко вог кон цеп та пред
ста вља ју и про це си из град ње бал кан ских на ци ја ко ји су се од ви
ја ли раз ли чи тим тем пом. Док су не ке на ци је, по пут срп ске, грч ке 
и бу гар ске, би ле у пот пу но сти кон сти ту и са не по чет ком 20. ве ка 
на сто ја њем да уну тар гра ни ца сво јих но вих на ци о нал них др жа ва 
об у хва те ве ћи ну сво јих су на род ни ка, по је ди ни на ро ди (Ал бан ци, 
Ма ке дон ци, бо сан ски му сли ма ни) тек су за по чи ња ли сво ју дру штве
ну ди фе рен ци ја ци ју ства ра ју ћи ин те ли ген ци ју ко ја је, у фор ми 
кул тур ног ра да, по кре та ла „на ци о нал не пре по ро де”, тј. фор му ли
са ла и ши ри ла на ци о на ли стич ке иде о ло ги је. У до ме ну дру штве не 
исто ри је, тј. ис ка за но бро де лов ским реч ни ком, на ни воу „сред њег 
тра ја ња”, по сто ја ли су, јед ни по ред дру гих, об ли ци дру штве ног 
ор га ни зо ва ња ко ји се у по је ди ним кра је ви ма Бал кан ског по лу о стр ва 
ни су ме ња ли ве ко ви ма док су се, исто вре ме но, од ви ја ли про це си 
мо дер ни за ци је. Та ко је би ло мо гу ће да по чет ком 20. ве ка упо ре до 
са фе у дал ним од но си ма и сло јем за ви сних се ља какме то ва у Бо сни 
и Хер це го ви ни по сто је и ка пи та ли стич ка ин ду стриј ска про из вод
ња и рад ни штво као мо дер ни дру штве ни слој. Слич но то ме, док 
је ве ћи на жен ског ста нов ни штва и да ље жи ве ла уну тар окви ра 
про пи са них нор ма ма тра ди ци о нал ног па три јар хал ног дру штва, 
исто вре ме но су се ја ви ли по че ци ор га ни зо ва ног по кре та за еман
ци па ци ју же на.18

Ако сe, ува жа ва ју ћи по ме ну те те о риј скометодолошкe прет
по став ке, при сту пи ана ли зи и кри тич ком про це њи ва њу не ких од 
су штин ских еле ме на та мо дер ни за ци је, као што су цен тра ли за ци ја 
вла сти, ус по ста вља ње фор мал ног прав ног по рет ка и сна жног би
ро крат ског апа ра та, дру штве но ра сло ја ва ње, по ја ва но вих про фе
си ја, вер ти кал на и хо ри зон тал на дру штве на по кре тљи вост, ур ба
ни за ци ја, еко ном ски раз вој под стак нут ин ду стри ја ли за ци јом и 
по ве ћа њем ма те ри јал не про из вод ње, се ку ла ри за ци ја дру штва, еман
ци па ци ја же на, сма ње ње бро ја не пи сме них, он да је Ср би ја, иа ко 
по сте пе но и раз ли чи тим тем пом у по је ди ним обла сти ма, пред ста
вља ла дру штво са из ра зи то мо дер ним по ли тич ким и кул тур ним 
ин сти ту ци ја ма и са, исти на, сна жним ре лик ти ма па три јар хал них 
дру штве них од но са.19 Ко нач но, са ста но ви шта по ли тич ког си сте ма, 

17 Re in hart Ko sel leck, Ze itschic hten. Stu dien zur Hi sto rik (mit ei nem Be i trag 
von HansGe org Ga da mer), Frank furt: Su hr kamp Ver lag, 2000. 

18 Уп. Тра јан Сто ја но вић, Бал кан ски све то ви. Пр ва и по след ња Евро па, 
Equ i li bri um, Бе о град 1997.

19 HansUl rich We hler, Mo der ni si e rungsthe o rie und Geschic hte, Göttingen: 
Van den ho eck & Ru precht, 1975. Уп. Holm Sund ha us sen, Hi sto rische Sta ti stik Ser bi ens 
18341914: mit europäischen Ver gle ic hsda ten, München: R. Ol den bo urg, 1989.
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по сто ја ње пу ног пар ла мен та ри зма и де мо крат ског би рач ког пра ва 
(ко је су по се до ва ли сви пу но лет ни му шкар ци) не сум њи во по твр ђу
је те зу да је у Ср би ји на кон 1903. би ло ус по ста вље но ли бе рал ноде
мо крат ско по ли тич ког уре ђе ње. Ово тим пре ако се оно упо ре ди 
са из бор ним си сте мом у су сед ној Хаб збур шкој мо нар хи ји – док је 
оп ште би рач ко пра во за му шкар це у ау стриј ском де лу Хаб збур шке 
мо нар хи је (Ци слај та ни ји) ус по ста вље но тек 1907, у угар ском де лу 
мо нар хи је је све до кра ја Пр вог свет ског ра та би рач ко пра во би ло 
из у зет но огра ни че но по сто ја њем имо вин ског цен зу са.20

Исто ри о гра фи ја и дру штве но се ћа ње

У сво ме кла сич ном тек сту по све ће ном фе но ме ну ко лек тив ног 
се ћа ња Мо рис Ал бвакс по ка зао је да дру штве но се ћа ње по ве зу је 
ра зно ли ка по је ди нач на се ћа ња, као и раз ли чи та се ћа ња по је ди них 
дру штве них гру па, у ко хе рент ну при по вест.21 Као та кво, дру штве
но пам ће ње пред ста вља об лик са мо ра зу ме ва ња са мо га дру штва 
и је дан од са став них чи ни ла ца ње го вог ко лек тив ног иден ти те та. 
На кон рас па да ју го сло вен ске др жа ве и об на вља ња срп ске др жав
но сти на по чет ку 21. ве ка, ја ви ла се по тре ба не са мо за кри тич ким 
вред но ва њем „ју го сло вен ског ис ку ства срп ске на ци о нал не ин те
гра ци је” (Бран ко Пе тра но вић) већ и за по нов ним ус по ста вља њем 
кон ти ну и те та са тра ди ци ја ма мо дер не срп ске др жа ве – из ме ње не 
дру штве не и по ли тич ке окол но сти усло ви ле су и по тре бу за дру
га чи јим са др жа ји ма дру штве ног се ћа ња. Упра во на ову окол ност 
упо зо рио је и при ре ђи вач ис та кав ши да „ре кон струк ци ја епо хе 
1903–1914, са ма по се би, већ пред ста вља ди ја лог са по ко ле њи ма 
на ших де до ва и пра де до ва” (стр. 20). У том сми слу, књи гу Ср би 
1903–1914. ва ља раз у ме ти као из раз на сто ја ња да се, са ста но ви шта 
на уч не ра ци о нал но сти, ово дру штве но се ћа ње из но ва за сну је на 
нај вред ни јим ис ку стви ма срп ске про шло сти то ком по ме ну тог раз
до бља. Сто га је, као сво је вр сна „ме ста се ћа ња” у са вре ме ном дру
штву, при ре ђи вач (а уз ње га на ро чи то још и Сло бо дан Ан то нић) 
ис та као упра во оне са др жа је ко ји из са вре ме не пер спек ти ве де лу
ју као нај вред ни ји – у пр вом ре ду то су за сво је вре ме из у зет но 
на пре дан ли бе рал ноде мо крат ски по ли тич ки по ре дак и све стра ни 
кул тур ни и на уч ни раз ви так, ко ји су мо дер ну срп ску на ци ју учи
ни ли са став ним де лом европ ског ци ви ли за циј ског com mon we altha. 
Пру жа ју ћи ра ци о нал на зна ња о јед ном од нај ва жни јих раз до бља 

20 Уп. Ro bert A. Kann, A Hi story of the Hab sburg Em pi re, 1526–1918, Ber kley, 
Ca: Uni ver sity of Ca li for nia Press, 1974. 

21 Уп. Мо рис Ал бвакс, Дру штве ни окви ри пам ће ња, Me di ter ran Pu blis hing, 
Но ви Сад 2013. 
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мо дер не срп ске исто ри је, књи га по сред но ис ка зу је на ду да је мо гу
ћа бу дућ ност ко ја је ква ли та тив но дру га чи ја од са вре ме но сти. Упра
во у том сми слу – као усме ра ва ње људ ског де ло ва ња („жи вот не 
прак се”) – ис по ља ва се дру штве на функ ци ја на уч не исто ри о гра
фи је.22 Сто га, осим не сум њи вих струч них ква ли те та, књи га ко ју 
је уре дио Ми лош Ко вић по се ду је да ле ко ши ри дру штве ни зна чај 
бу ду ћи да пред ста вља ва жан при лог ре струк ту ри ра њу ко лек тив
ног пам ће ња срп ског дру штва, а ти ме и са вре ме ног на ци о нал ног 
иден ти те та на те ме љу исто риј ских зна ња. 

Ко нач но, бо гат ством са др жа ја, ши ри ном зна ња и ду би ном 
ана ли за књи га Ср би 1903–1914. Исто ри ја иде ја пред ста вља де ло 
без пре се да на у срп ској исто ри о гра фи ји ко је у нај бо љем сми слу 
све до чи о ње ној те о риј ској и ме то до ло шкој раз ви је но сти. На до ве
зав ши се на тра ди ци је исто ри је иде ја као по себ ног прав ца у срп
ској исто ри о гра фи ји ко ји су за сно ва ли Јо ван Скер лић и Сло бо дан 
Јо ва но вић, Ми лош Ко вић их је на до гра дио од лич ним уви дом у 
глав не то ко ве са вре ме ног исто риј ског ми шље ња, чи ме је „исто ри ја 
иде ја” до би ла по се бан ква ли тет. За хва љу ју ћи то ме, не са мо срп ска 
исто ри о гра фи ја већ и исто риј ска кул ту ра у це ли ни зна чај но је 
обо га ће на и по диг ну та на ни во ко ји умно го ме пре ма шу је уо би ча
је не стан дар де. У том сми слу, Ми лош Ко вић је при ре дио ка нон ско 
де ло срп ске исто ри о гра фи је. 

22 Jörn Rüsen, „Hi sto ri cal Nar ra tion: Fo un da tion, Types, Re a son”, Hi story and 
The ory, Vol. 26, No. 4 (1987), 87–97. 




