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РЕЧ УРЕДНИКА

Монографија о Слободану Јовановићу (1869–1958), објављена поводом 150-годи-
шњице његовог рођења, представља јединствен приказ живота, научног рада, друштва 
и времена у којем је живео. Јовановићево дело и његова личност одувек су привлачили 
пажњу широке јавности. Дело које је оставио веома је обимно и разноврсно. Треба на-
поменути да велики број његових радова није обједињен у вишетомним сабраним дели-
ма која су до сада објављена. Слободан Јовановић је више од четрдесет година предавао 
на Правном факултету у Београду. Обављао је дужности декана Правног факултета и 
ректора Универзитета у Београду. Био је председник Српске краљевске академије, прав-
ни експерт на Конференцији мира у Паризу, председник Комисије за израду Устава нове 
државе 1920. године, председник Српског културног клуба, председник и потпредседник 
Министарског савета Краљевине Југославије. С обзиром на дужности које је обављао, 
друштвена и политичка делатност представљају важан део слике о овом нашем вели-
ком научнику. Као председник Српског културног клуба и средишња личност српског 
народа позван је да се прихвати дужности другог потпредседника Министарског савета 
у влади од 27. марта 1941. године. Био је председник и потпредседник владе у земљи и 
потом у избеглиштву. Умро је у емиграцији у Лондону крајем 1958. године, скоро сто 
година од када је његов отац Владимир Јовановић, један од водећих српских либерала, 
као политички емигрант први пут дошао у енглеску престоницу. Иако је Слободан Јова-
новић био заступник парламентарног дводомног вишестраначког система, никада није 
учествовао у страначкој политици. Узимао је, међутим, учешћа у државној политици, 
како је то записао Јован Дучић 1942. године: „Слободан Јовановић није био никад члан 
ниједне странке, нити члан ниједне владе, ни учесник ниједне завере. Држећи се увек 
далеко од владајуће политике, он је ипак зато стајао близу ње, као њено мерило, њен су-
дија, и њен државни тужилац. Називали су га ‘савест српског народа’. Он није био поли-
тички човек, него државни човек: увек на капетанском месту брода, увек обухватајући 
одатле цео видик пред собом.“ Слободан Јовановић је после рата осуђен на политичком 
суђењу које је организовала нова комунистичка власт у Београду 1946. године. Његова 
личност и дело били су потиснути из образовног система и научног живота и осуђени 
на заборав. Рехабилитован је 2007. године.
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У монографији је прво приказана биографија Слободана Јовановића у којој су 
хронолошким редом представљена и дела за која се може рећи да обележавају гранична 
места његовог научног развитка, као и властита теоријска становишта. Потом се у посеб-
ним поглављима представљају научне области којима се бавио и научна достигнућа која 
је у њима постигао. Прво се приказује његова теорија државе везана за предмет који је 
предавао, Опште и посебно државно право. Потом се разматра посебно државно право, 
односно уставно право и оцењује Слободан Јовановић као уставноправни писац. Ана-
лизирају се и приказују књиге у којима је тумачио уставе Краљевине Србије и Краљеви-
не Срба, Хрвата и Словенаца (Видовдански устав). Наредни део монографије посвећен 
је исто риографији Слободана Јовановића, вишетомној политичкој историји Србије XIX 
века, за коју се често с правом указује да је најпознатије његово дело. Ако се узму у обзир 
и други радови из националне историје које је написао, може се видети да је обухватио пе-
риод од краја XVIII до средине XX века. У следећем делу монографије реч је о Јовановићу 
као проучаваоцу књижевног дела и књижевном критичару. Посебно су хваљени његов 
леп језик и познати београдски стил. Последњи део монографије садржи Јовановићеву 
библиографију.

Да би текст монографије био прегледнији за читање, све фусноте, односно напо-
мене, налазе се на крају књиге.

Захваљујемо се свим ауторима на текстовима објављеним у монографији посвеће-
ној 150-годишњици рођења нашег великог научника Слободана Јовановића.

Коста Чавошки и Александар Костић
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ПОВЕЉЕ, УКАЗИ, ПРИЗНАЊА,
ОДЛИКОВАЊА, ДОКУМЕНТИ

Борис МИЛОСАВЉЕВИЋ
Балканолошки институт САНУ

Захваљујући залагању породице Павловић у Београду и 
Лондону сачуване су повеље, укази и дипломе Слободана Јовано-
вића. Иако недостају поједине повеље и документи, можемо прет-
поставити да ће и оне бити пронађене. Можемо их поделити на 
три основне групе. У првој групи налазе се краљевски укази који-
ма је Слободан Јовановић постављан на положаје у Министарству 
иностраних дела, на Правном факултету Велике школе и потом 
Универзитета у Београду, као и указ о постављењу за председника 
Српске краљевске академије. Другу групу докумената представљају 
укази о одликовањима. Пошто је Слободан Јовановић био цивил 
то су ордени Светог Саве које је добијао постепено од IV до I реда 
(1895–1923). За ратне заслуге стечене током Првог светског рата, 
када је обављао дужност шефа Ратног пресбироа Врховне команде, 
одликован је Краљевским орденом Белог орла II реда. Орден није 
са мачевима, пошто је био цивил на служби у војсци, односно 
није био официр, а само су официри добијали Орден Белог орла 
са мачевима. У време пензионисања и прославе 70-годишњице 
рођења, Слободана Јовановића је, у име малолетног краља Петра II, 
Краљевско намесништво одликовало Орденом Југословенске круне 
I реда 1940. године. Трећу групу докумената представљају почасти, 
односно избори за иностраног (дописног) члана Пољске академије 
наука у Кракову (1924), Чешке академије наука и уметности (1925), 
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Југославенске академије знаности и умјетности у Загребу (1927), као и почасни докторат 
правних наука Универзитета у Братислави (1933). Слободан Јовановић је именован за 
иностраног (дописног) члана Француске академије наука (Француског института) 1950. 
године. Диплому нисмо пронашли, али прилажемо писмо Пола Бастида који му, као 
дописном члану, честита 85. рођендан (писмо се налази у поглављу посвећеном преписци 
на стр. 400).
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Указ краља Александра I (Обреновића) о постављењу Слободана Јовановића за аташеа Краљевског посланства у 
Цариграду (1894)
(АКЦДПП)*1

* Датуми првих седам диплома су по јулијанском календару.
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Указ краља Александра I (Обреновића) о одликовању Слободана Јовановића, секретара Министарства иностраних дела, 
Краљевским орденом Светог Саве IV реда (6. децембар 1895)
(АКЦДПП)
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Указ краља Александра I (Обреновића) о постављењу Слободана Јовановића, секретара V класе, за секретара IV класе 
Министарства иностраних дела (31. децембар 1895; 2. јануар 1896)
(АКЦДПП)
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Указ краља Александра I (Обреновића) о постављењу Слободана Јовановића за редовног професора јавног међународног 
права и државног права (16. април 1900)
(АКЦДПП)
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Указ краља Петра I (Карађорђевића) о постављењу Слободана Јовановића, редовног професора Велике школе,
за редовног професора Универзитета на Правном факултету за државно и међународно јавно право (3. март 1905)
(АСАНУ, ЗСЈ, 14891/1)
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Диплома о проглашењу Слободана Јовановића за редовног члана Српске краљевске академије
(15. децембар 1911; 31. децембар 1911)
(АКЦДПП)
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Повеља о указу наследника престола Александра (у име краља Петра I) којим је одликован Слободан Јовановић,
шеф Пресбироа штаба Врховне команде, Краљевским орденом Белога орла IV реда за заслуге стечене у рату 1916.
(Солун, 12. септембар 1917; Београд, 15. јул 1928)
(АКЦДПП)
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Повеља о указу наследника престола Александра (у име краља Петра I) којим је одликован Слободан Јовановић 
Краљевским орденом Светог Саве II реда (27. јануар 1921; 11. октобар 1921)
(АКЦДПП)
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Указ краља Александра I (Карађорђевића) о одликовању Слободана Јовановића, редовног професора
на Београдском универзитету, Краљевским орденом Светог Саве I реда (30. мај 1923)
(АКЦДПП)
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Писмо о слању дипломе као члану академије, француски језик, лат. дакт. 1 л.
Пољска академија наука у Кракову (26. јануар 1924.)
(АСАНУ, ЗСЈ, 14891/3)



417

Диплома о иностраном чланству у Чешкој академији наука и уметности
(Праг, 29. јун 1925.)
(АКЦДПП) 
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Диплома члана дописника Југославенске академије знаности и умјетности у Загребу
(27. мај 1927)
(АКЦДПП)
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Обавештење о избору Слободана Јовановића, професора Универзитета, за дописног члана ЈАЗУ
у разреду филозофичко-јуридичком (Загреб, 5. јул 1927)
(АКЦДПП)
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Указ краља Александра I (Карађорђевића) о постављењу Слободана Јовановића за председника
Српске краљевске академије на период од три године (31. јануар 1928. године)
(АКЦДПП)
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Повеља Српске књижевне задруге Слободану Јовановићу, професору Универзитета, члану добротвору
(Београд, 7. новембар 1931. године)
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Диплома почасног доктора правних наука Универзитета у Братислави
(8. септембар 1933)
(АКЦДПП)
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Указ којим у име Петра II (Карађорђевића) краљевски намесници одликују Слободана Јовановића, редовног професора 
Правног факултета Универзитета у Београду, Краљевским орденом Југословенске круне I реда (3. август 1940)
(АКЦДПП)




