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ПИТАЊЕ ПОКРЕТАЧА И ОСНИВАЧА СРПСКОГ 

КУЛТУРНОГ КЛУБА1

АПСТРАКТ: Српски културни клуб нераздвојиво је повезан са именом Сло-

бодана Јовановића, његовог првог и јединог председника. Углавном се по-

дразумева да је покретање и оснивање ове српске националне и културне 

организације његова замисао. У раду се разматрају сведочанства која по-

тврђују и која оповргавају ово општеприхваћено мишљење. С обзиром на 

опречност сведочанстава о покретању Српског културног клуба, потре -

бно је утврдити њихову веродостојност, поузданост и смисао у кон тек-

сту историјских околности о којима сведоче, као и времена када су на пи-

сани. Показује се да је питање покретача и оснивача Српског кул турног 

клуба, у ствари, питање веродостојности мемоарских записа Драгољу ба 

Јовановића. У раду се указује и на основне принципе политичке те орије 

Сло бодана Јовановића, развој његових унутрашњополитичких и спољ но-

поли тичких гледишта, као и предисторију његовог политичког анга жо-

вања.

Кључне речи: Српски културни клуб, Слободан Јовановић, Драгољуб 

Јовановић, Југославија, политика

Увод

На оснивачкој скупштини Српског културног клуба Слободан Јо ва-

новић је изнео политички програм око кога су се оснивачи окупили и пред-

1 Рад је написан у оквиру пројекта бр. 177011 Министарства просвете и науке. 
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ставио идеје којима ће се у свом раду руководити.2 Четири године је био 
први и једини председник ове, у Краљевини Југославији извесно нај зна-
чај није политичко-културне организације која је радила на окупљању и 
ор ганизовању српског народа. Пошто је био критичан према идеологији 
инте гралног југословенства, политици која је довела до образовања засебне 
хрват ске територијалне јединице и приближавању силама Осовине, одно сно 
неот пор ности владе на притиске све јаче Немачке, Српски културни клуб је 
све време свога постојања био у опозицији. Као његов председник, Слобо-
дан Јова новић је после 27. марта ушао у последњу предратну југословенску 
владу. 

Добро су познати и потпредседници и секретар Српског културног 
клуба, уредник и сарадници листа Српски глас, као и имена оснивача, чла-
нова припремне и оснивачке скупштине и бројних сталних и повремених 
сарадника и симпатизера Српског културног клуба у Београду и у целој 
Југославији. Познато је и колико су њихове политичке и животне судбине 
биле везане за политику и рад Српског културног клуба.3

Иако се у Српском гласу изричито тврди да је оснивање Српског 
културног клуба Јовановићева замисао,4 што потврђују и други оновре ме-
ни извори, постоје и позна сведочанства, написана шездесетих и седамде-
сетих година двадесетог века, према којима се иза његовог, уочи рата не-
прикосновеног ауторитета, налазе други, прави идејни творци, ини цијато-
ри и руководиоци.5 С обзиром на опречност сачуваних сведочанстава о 

2 Слободан Јовановић, „Српски културни клуб изабрао је синоћ своју управу“, [Политика, 
5. фебруар 1937], Сабрана дела 12, ур. Р. Самарџић и Ж. Стојковић, БИГЗ, Југославија-
публик, СКЗ, Београд 1991, (даље: СД) стр. 755–756.

3 О Српском културном клубу вид. више у: Правила Српског културног клуба, Графички 
уметнички завод „Планета“, Београд 1937; Димитрије Ђорђевић, Ожиљци и опомене, 1, 
БИГЗ, Београд 1994, стр. 32 и даље; Љубомир Димић, „Српски културни клуб између 
културе и политике“, Културна политика Краљевине Југославије 1918–1941, 1, Стубови 
културе, Београд 1996, стр. 506–564; Милорад Екмечић, Дуго кретање између клања и 
орања. Историја Срба у Новом веку (1492–1992), 4. изд. Evrogiunti, Београд 2011, стр. 
423–424; Перо Симић (пр.), Искушења српске елите, документи о раду Српског култур-
ног клуба, Службени гласник, Филип Вишњић, Београд 2006, стр. 273–275. О припрем-
ној скупштини која је одржана у просторијама Српске књижевне задруге и оснивачкој 
скупштини одржаној у просторијама Српског културног клуба у згради Извозне банке на 
Теразијама вид. Политика (17. јануар 1937), стр. 20; Политика (5. фебруар 1937), стр. 9.

4 Драгиша Васић, „Слободан Јовановић – поводом његове седамдесетогодишњице“ [Срп-
ски глас, 4 (7. 12. 1939), стр. 3], Савременици о Слободану Јовановићу (ур. Ј. Тркуља, М. 
Вучинић), Правни факултет Универзитета у Београду, ЈП „Службени гласник“, Бео град 
2009, (даље: Савременици), стр. 238.

5 Драгољуб Јовановић, „Учитељ стила“, [„Слободан Јовановић – учитељ стила“, Људи, 
људи, 1, издање аутора, Београд 1973], Савременици, стр. 272; „Др Никола Стојановић 
– господин сељак-демократ“, Људи, људи, 2, издање аутора, Београд 1975, стр. 283, 285. 
Питање покретача и оснивача Српског културног клуба вид. у: Љ. Димић, „Српски кул-
турни клуб“, Културна политика, стр. 508–509; Перо Симић, „Увод. Суд времена бржи 
од суда историје“, Искушења српске елите, документи о раду Српског културног клуба, 
Службени Гласник, Филип Вишњић, Београд 2006, стр. 9–12, 17–19.
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по кретању Српског културног клуба, потребно је утврдити њихову ве ро-
до стојност, поузданост и смисао у контексту историјских околности о 
којима сведоче, као и времена када су написани. Потребно је узети у обзир 
и основне принципе Јовановићеве политичке теорије, развој његових уну-
трашњополитичких и спољнополитичких гледишта, као и предисторију 
његовог политичког ангажовања. 

Политика Српског културног клуба

Иако је на изричит захтев Министарства унутрашњих послова при 
регистрацији у правила рада унето да је реч о неполитичком друштву, 
Српски културни клуб је од почетка био политичка организација.6 У по ре-
ђењу са српским странкама и друштвима свога времена, Српски култур ни 
клуб се разликовао по томе што је истовремено заступао идеје демокра-
тије, тј. парламентаризма и српског патриотизма. Док су залагање за пар-
ламентаризам делиле све странке за које су могли да гласају српски бирачи, 
Српски културни клуб је поставио и српско питање, односно политички 
артикулисао интересе српског народа у Југославији.7 

Државни органи, просвета, војска и морнарица, најстарије и нај ути-
цајније националне организације и све политичке странке за које је мо гао 
да се определи српски народ у Краљевини Југославији, биле су засту пни-
ци југословенства. Једино је Српска православна црква доследно задр-
жа ла српски карактер, иако је због југословенског национализма и њему 
иманентног релативизовања верских разлика трпела велики притисак, наро-
чито у време када је скупштина, упркос њеном најодлучнијем противљењу, 
усвојила конкордат.8 Колико је био ослабљен утицај цркве сведочи чи ње-
ница да су српски министри и посланици гласали за конкордат, иако су 
на основу одлуке Светог архијерејског синода и писма владике Николаја 
Велимировића били упознати да ће заједно са својим породицама сносити 
најтеже канонске последице, односно бити искључени из цркве.9

6 „Задатак је друштва да ради на неговању српске културе у оквиру југословенства, са стро-
гим искључењем дневне и партијске политике.“ Вид. чл. 3. „Правила Српског културног 
клуба“, Искушења, стр. 267; Љ. Димић, „Српски културни клуб“, Културна политика, стр. 
508, фн. 544.

7 О српском питању у Краљевини Југославији вид. предавање Слободана Драшковића, 
„Данашњи положај и задаци Срба“ [9. 2. 1940], Искушења српске елите, стр. 193–199. 
Вид. и Љ. Димић, „Српски културни клуб између културе и политике“, Културна поли-
тика, стр. 506–515, 560; М. Екмечић, Дуго кретање, стр. 423–424.

8 М. Екмечић, Дуго кретање, стр. 418–419; Слободан Јовановић, „Jean Mousset, La Serbie et 
son Eglisе (1830–1904), Paris, 1938, 8, 523“ [1938] СД 12, стр. 457.

9 На дан скупштинске расправе о конкордату, 19. јула 1937. године, дошло је до сукоба 
познатог као „крвава литија“. Конкордат је усвојен у Народној скупштини 23. јула уве че 
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Појавом Српског културног клуба, чији рад је од самог оснивања 

(1937) ометан државном опструкцијом,10 почела је да се обнавља и српска 

политичка идеја унутар већ прилично југословенизираног српског народа. 

За разлику од интегралног југословенства, Српски културни клуб се за-

лагао за интегрално српство унутар постојеће Југославије.11 Уласком у за-

јед ничку државу Јужних Словена, српски народ се дезорганизовао, док је 

хрват ски народ само наставио, и то још успешније, рад на свом политичком 

осамостаљену, већ увелико започет у Аустро-Угарској.12 Хрватска сељачка 

странка је представљала широк национални покрет иза кога је стајала 

велика већина хрватског народа. Шестојануарска диктатура (1929–1931) 

није могла озбиљније да нашкоди хрватском покрету, али је с друге стране 

веома ослабила и дезорганизовала српске политичке странке, које нису биле 

нацио нални покрети, већ само парламентарне странке.13 Циљ Хрватске 

сељачке странке био је постизање што веће самосталности хрватског народа 

и хрватске територије. Наспрам сасвим јасне, сложне и доследне хрватске 

политике, налазила се поцепана и дезоријентисана српска страна.14

 (167 за, 129 против), али није изнесен пред Сенат. Исте ноћи преминуо је патријарх 
Вар нава. Веровало се да је био отрован. Свети архијерејски сабор искључио је из цркве 
све министре и народне посланике православне вере који су гласали за Конкордат на 
челу са Миланом Стојадиновићем. Конкордат није ратификован, а одлука о одлучењу 
од цркве је касније повучена. Црква се јасно дистанцирала од злоупотребе своје борбе 
против конкордата у корист политичких циљева који нису имали везе са основним 
црквеним аспектом конкордатске кризе. Владика Николај је био против повлачења одлуке 
о искључењу из цркве. Вид. Ђоко Слијепчевић, Историја Српске православне цркве, 2, 
БИГЗ, Београд 1991, стр. 584–598.

10 Од проблема приликом регистрације до забране, чак дванаест бројева пре коначне забране 
издавања Српског гласа (13. јуна 1940). Вид. П. Симић, „Увод“, стр. 33.

11 За „јако српство“ као залог јаке државе, а против дељења српског народа на Србијанце, 
Пречане, Црногорце, Македонце итд. вид. Љ. Димић, „Српски културни клуб“, Културна 
политика, стр. 538. Иако су се обично Пречанима називали Срби из „прека“, тј. преко 
Дунава и Саве, у Војводини, хрватски аутори деле Србе на Србијанце и Пречане: 
„Пречанских Срба има свега 2.662.000 душа у Хрватској, Славонији и Далмацији, Босни 
и Херцеговини те Војводини. У предратној Црној Гори живи их 224 хиљаде“. Вид. Рудолф 
Бићанић, Економска подлога хрватског питања, [2. изд. издавач: др Владко Мачек, Загреб 
1938, 7] Дом и свијет, Економски факултет Свеучилишта у Загребу, Загреб 2004. Ову 
поделу следи и Драгољуб Јовановић, „Др Никола Стојановић – господин сељак-демократ“ 
[1975], стр. 286.

12 Слободан Јовановић, „Југословенска мисао у прошлости и будућности“, [1940], Сабрана 
дела 12, ур. Р. Самарџић, Ж. Стојковић, БИГЗ, Југославијапублик, СКЗ, Београд 1990–1991, 
(даље: СД), стр. 567–575; „Југословенска мисао у прошлости и будућности“, [Српски глас 
4, 7. 12. 1939], Искушења, стр. 167–176; Љ. Димић, „Српски културни клуб“, Културна 
политика, стр. 536–537.

13 Слободан Јовановић, „Југословенска мисао у прошлости и будућности“, [1940], стр. 570.
14 Слободан Јовановић, „Југословенска мисао“ и „Српски национализам у Југославији“ у 

„Један прилог за проучавање српског националног карактера“ [1964], СД 12, стр. 555–565; 
„Југословенска мисао у прошлости и будућности“, [1940], стр. 570.
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Често се понавља погрешно мишљење да је покретање Српског кул-

турног клуба била реакција на оснивање Бановине Хрватске. Српски кул-

турни клуб је, међутим, основан 1937. године, две године пре потписивања 

Споразума Цветковић–Мачек (1939).15 Иако Српски културни клуб није на-

стао као одговор на оснивање Бановине Хрватске, његова појава је дубоко 

повезана са српско-хрватским питањем.

За разлику од неких блиских пријатеља и сарадника, Слободан Јо-

вановић се никада није заносио југословенском идејом. Пошто је имао у 

виду пре свега српске интересе, боље је разумевао и хрватске интересе 

од заступника југословенства и централизоване државне организације. О 

Јовановићевим гледиштима сведочи Нацрт устава уставне комисије (чији 

је био председник 1920),16 критика других уставних нацрта и решења скуп-

штинског уставног одбора (1921),17 као и сугестије на нацрт државног пре-

уређења групе загребачких интелектуалаца (1934–1937).18 Јовановић није 

био за конфедерацију, ни за федерацију, а ни за унитарну државу.19 Најближи 

му је био нацрт устава који је на основу Нацрта устава уставне комисије 

допунио Стојан Протић (1920), према коме је требало задржати историјске 

покрајине са одређеним степеном самоуправе (између централизма и фе-

дерализма).20 У вези са предлогом загребачке групе сматрао је да етнички 

15 На ову крупну хронолошку грешку у мемоарским записима Драгољуба Јовановића („Др 
Никола Стојановић – господин сељак-демократ“ [1975], стр. 285) указују: Ж. Стојковић, 
„Слободан Јовановић 1869–1958“, [1991], СД 12, стр. 765; Љ. Димић, „Српски културни 
клуб између културе и политике“, Културна политика, стр. 509; Н. Јовановић, „Слободан 
Јовановић и Драгољуб Јовановић“, стр. 127–128. Исту хронолошку грешку са истим обра-
зложењем, вероватно под утицајем мемоарских записа Драгољуба Јовановића, понавља и 
Јован Ђорђевић. „Слом бољшевизма“, интервју Б. Кривокапића са Јованом Ђорђевићем, 
НИН, 2035 (31. децембар 1989), стр. 73. 

16 Чланови стручне комисије, поред Јовановића били су Ладислав Полић (ректор Универ-
зитета у Загребу), Богумил Вошњак, Коста Кумануди и Лазар Марковић. Вид. Нацрт 
устава по предлогу Стојана М. Протића са додатком: Нацрт устава израђен од уста-
вне комисије, Београд 1920; Јовановић, „Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца“ [Уставно 
право Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, 1924], СД 2, стр. 412 и даље.

17 Јовановић, „Нацрт новог устава“ [1921], СД 11, стр. 378–381; „Покрајинско уређење“ 
[1921], СД 11, стр. 387–389. 

18 Коначну верзију загребачког предлога за нацрт устава (1937) потписали су Алберт Ба-
зала, Милан Ћурчин, Миливој Дежман, Јозо Кљаковић, Иво Крбек, Иван Мештровић, 
Павле Остовић, Иво Политео и Иво Тартаља. Вид. Ж. Стојковић, „Слободан Јовановић 
1869–1958“, стр. 758–761; Марко Павловић, „Слободан Јовановић и пројект југословенске 
федерације“, Слободан Јовановић, личност и дело, САНУ, Београд 1998, стр. 279–282.

19 Јовановић, „Устав Народног клуба“ [1921], СД 12, стр. 424–430.
20 Јовановић, „О федерализму“ [1920], СД 11, стр. 358–362; „Је ли федерализам код нас 

могућан“ [1920], СД 11, стр. 363–368; „Др Јосип Смодлака: Нацрт југословенског устава, 
Загреб 1920“, СД 11, стр. 369–377; „Једно писмо“, Порука, 53–54 (1959), стр. 42; Јовано-
вић, „Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца“, стр. 412–413; Милан Грол, Лондонски днев-
ник 1941–1945, Филип Ви шњић, Београд 1990, стр. 84.
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мешовита (српско-хрватска) подручја треба другачије организовати од ет-

нички хомогених подручја. Када је већ дошло до стварања заједничке држа-

ве, Слободан Јовановић је био мишљења да у датим историјским околно-

стима треба на најбољи могући начин разграничити Србе и Хрвате. 

Српски културни клуб је био посебно политички активан као крити-

чар Споразума Цветковић–Мачек (1939). Није оспоравано Хрватима право 

на национално организовање,21 али је исто такво право захтевано и за Србе. 

Становиште да Хрвати имају право на националну територијалну јединицу, 

а да Срби немају право на национално организовање, било је и политички 

и правно несхватљиво Слободану Јовановићу и његовим пријатељима и 

сарадницима.22

У време када су у Европи доминирале тоталитарне идеологије на-

ционал-социјализма, фашизма и комунизма, чији се утицај осећао и у 

држа вама са најстаријим традицијама правне државе и парламентаризма,23 

Срп  ски културни клуб се доследно залагао за вишестраначје, тј. парла мен-

таризам и демократију. Практичну потврду доследности Српског кул турног 

клуба у заступању парламентаризма представља и широки круг чла нова 

и сарадника различитих политичких опредељења, који су предавали на 

три бинама, објављивали своје текстове у Српском гласу или учествовали 

у раду месних одбора и пододбора у целој земљи. Слободан Јовановић је 

са пред ставницима свих политичких опција унутар српског народа могао 

да одржа ва контакте. Иако се само за Комунистичку партију Југославије 

без задр шке може рећи да је залагањем за увођење совјетског система била 

експли ци тно против сваког облика парламентаризма и против приватне 

сво јине,24 дакле најпринципијелније против идеја Српског културног клу-

21 „Хрватима се мора све дати на шта по Божјем и људском закону имају право, али где буду 
одступали од тог права, мора се на њих утицати да од тога одустану и без заоштравања 
међусобних односа“. Вид. „Годишња скупштина Српског културног клуба“, Политика, 
11129 (26. мај 1939), стр. 6. Уп. Драгослав Страњаковић, „Хрвати и Споразум од 26. 
августа 1939. године“, Српски глас 7 (28. 12. 1939).

22 Вид. уводнике часописа Српски глас, 11 (25. 1. 1940), 12 (1. 2. 1940). У Српском гласу је 
одговарано на књигу Мачековог блиског сарадника Рудолфа Бићанића, Економска подло-
га хрватског питања [1938], Дом и свијет, Економски факултет Свеучилишта у Загребу, 
Загреб 2004. Вид. одговор Српског културног клуба у: Слободан Драшковић (ур), Истина 
о економској подлози хрватског питања: одговор г. др. Бићанићу, Слобода, Београд 1940. 
Вид. и Слободан Јовановић, „Југословенско питање“, у: „Записи о проблемима и људима 
1941–1944“, СД 12, стр. 633–634; Д. Ђорђевић, Ожиљци и опомене, стр. 34. 

23 Слободан Јовановић, Држава, СД 8, стр. 428, 438, 439, 499.
24 Иако је КПЈ после Седмог конгреса Коминтерне, одржаног у Москви 1935. године, као и 

остале секције Коминтерне, почела да заступа схватање о ширем покрету антифашистич-
ких друштвених снага (Народном фронту), она није успела да се споразуме са руко вод-
ствима политичких странка у Југославији. После споразума Рибентроп–Молотов 1939. 
године прекинуте су акције у вези са стварањем Народног фронта. Вид. В. Коштуница, 
К. Чавошки, Страначки плурализам или монизам, Обнова и затирање послератне опози-
ције, Досије, Службени гласник, Београд 2011, стр. 24 и даље.
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ба, Јовановић је и са комунистима ступио у контакт. Био је у једној посети 

новоотвореној амбасади Совјетског Савеза у Београду, а подржао је и отва-

рање студентског дебатног клуба на Правном факултету, где је разматрана 

теорија марксизма.25 Могуће је да се састао и са секретаром КПЈ Миланом 

Горкићем (Јосип Чижински).26 Одржавао је контакте и са левом фракцијом 

Савеза земљорадника и потом Народном сељачком странком, иако је из прве 

руке знао да се њен генерални секретар и идеолог Драгољуб Јовановић, 

потпуно супротно политици Српског културног клуба, залаже за што већу 

Хрватску бановину, препуштање Босне (Врбаске бановине) Хрватској и при-

брајање босанских муслимана и Словена-католика (Буњеваца и Шокаца) у 

Хрвате.27

Слободан Јовановић као покретач и оснивач 

Српског културног клуба

Углавном се подразумева да је покретање и оснивање Српског кул-

турног клуба било, у ствари, окупљање око Слободана Јовановића.28 Да је 

он идејни творац Српског културног клуба, најексплицитније се потврђу-

је у чланку Драгише Васића „Слободан Јовановић – поводом његове се-

дамдесетогодишњице“, објављеном у Српском гласу (7. децембар 1939).29 

Драгиша Васић наглашава да Јовановић није само идејни творац, већ и вођа 

25 Са марксистички оријентисаним сарадником на Правном факултету Јованом Ђорђевићем 
отворио је дебатни клуб и посетио Амбасаду СССР. Вид. „Слом бољшевизма“, интервју Б. 
Кривокапића са Јованом Ђорђевићем, НИН, 2035 (31. децембар 1989), стр. 72; Драгољуб 
Јовановић, „Слободан Јовановић после ра зго вора са Павлом“, [„Култура“, Архив Југо-
славије, Београд 1997] ЈП „Служ бе ни гласник“, КИЗ „Култура“, Правни факултет Уни-
верзитета у Београду, Архив Србије и Црне Горе, ИП „Филип Вишњић“, Београд 2008, 
(даље: Политичке успомене), стр. 228. О КПЈ у то време вид. Слободан Јовановић, „Тито 
изнад блокова“ [Порука, 30–31, 1955, стр. 2–5], Слободан Јовановић, Поруке, Службе ни 
гласник, Београд 2006, стр. 172; М. Екмечић, Дуго кретање, стр. 425. 

26 Могуће је да је Слободан Јовановић имао састанак са Горкићем, али да су при ликом 
сусрета коришћена друга имена (псеудоними). Вид. Д. Ђорђевић, Ожиљ ци и опомене, 
стр. 49. Титово тврђење да Горкић није имао везе само са Слобо даном Јовановићем већ 
и са другим руководиоцима Српског културног клуба, Драгишом Васићем и Младеном 
Жујовићем вид. у: Владимир Дедијер, Јосип Броз Тито, Прилози за биографију, Култура, 
Београд 1953, стр. 258.

27 Д. Јовановић, „Љуба Давидовић умире; Слободан Јовановић просуђује“, Политичке ус-
помене, 5, стр. 304–305. О гледишту Драгољуба Јовановића да без уједињења са Бугар-
ском нема Југославије и пароли „Споразум са Хрватима, по сваку цену […] уједиње ње 
са Бугарима, по сваку цену“, вид. Надежда Јовановић, Живот за слободу без страха. 
Студија о животу и делу др Драгољуба Јовановића, ИНИС, Београд 2000, стр. 118, 301.

28 М. Екмечић, Дуго кретање, стр. 423.
29 Драгиша Васић, „Слободан Јовановић – поводом његове седамдесетогодишњице“ [1939], 

Савременици, стр. 238. Упор. Љ. Димић, „Српски културни клуб“, Културна политика, 
стр. 509.
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и идеолог („стварни и духовни вођа“) Српског културног клуба: „[Слободан 

Јовановић] као жив и динамичан дух пун бриге за будућност, ставио [се] 

на чело једног покрета израженог у установи Српског клуба, покрета чију 

је главну идеју он смислио и на чијем се челу он налази као стварни и духо-

вни вођ“.30 Васић се позива на своје непосредно искуство („имали смо при-

лике да га видимо и на овоме послу“) и наглашава да Слободан Јовановић 

спроводи идеју Српског културног клуба са „пуно енергије, одлучности, 

идеализма и практичног смисла“.31 Васићево сведочанство има низ предно-

сти у односу на друга сведочанства о покретању и оснивању Српског кул-

турног клуба. Пре свега, истинитост овог сведочанства потврђује његова 

јавност, тј. објављивање у време када су оснивачи и покретачи Српског 

културног клуба могли да га потврде или оповргну. Српски глас је био 

орган Српског културног клуба и Слободан Јовановић је био добро упо-

знат са садржајем у њему објављиваних текстова. Његов непосредни ути-

цај препознатљив је и у чланцима које није потписао.32 Није вероватно да 

би Драгиша Васић, који је иначе веома опрезан када говори и пише о Сло-

бодану Јовановићу, на своју руку, јавно и јасно изнео неистину о једном тако 

важном питању.33 При томе, у погледу поузданости сведочанстава и анализе 

историјске грађе, највећу гаранцију и признање Драгиши Васићу дао је сам 

Слободан Јовановић.34

У чланку „Слободан Јовановић и народ“, написаном 17. децембра 

1939. а објављеном у Српском књижевном гласнику 1. фебруара 1940. го-

дине,35 Драгољуб Јовановић наглашава да је Слободан Јовановић носилац 

српске идеје: „Интелектуалац, аналитичар, описивач, он је од срп ског се-

љака добио једну веру, пропуштену кроз разум али неодољиву, једи ну мо-

жда која га је грејала од почетка и још данас га греје, веру у српство […] 

Нешто од српске вере прешло је на г. Слободана Јовановића и ево где он, 

30 Д. Васић, „Слободан Јовановић“ [1939], Савременици, стр. 238. 
31 Исто. 
32 Д. Јовановић, „Љуба Давидовић умире; Слободан Јовановић просуђује“ [1940], Политичке 

успомене, 5, стр. 303, сматра да је Слободан Јовановић писао уводнике Српског гласа. 
33 То би неминовно водило у спор о коме би извесно остао и неки траг у штампи, писмима 

или мемоарима, као што је био случај када је Слободан Јовановић јавно демантовао Дра-
го љуба Јовановића: „Он [Слободан Јовановић] није волео да га неко јавно експонује, још 
мање да цитира његове речи“. Вид. Д. Јовановић, „Учитељ стила“ [1973], Савременици, 
стр. 270.

34 Слободан Јовановић је оценио Васићеву Деветсто трећу као „најпотпуније и најпо-
узданије дело о завери“. Вид. Слободан Јовановић, Влада Александра Обреновића, 2, 
[1936], СД 2, стр. 326, фн. 1. О Драгиши Васићу вид. Слободан Јовановић, „Драгиша 
Васић“, предговор за збирку приповедака Утуљена кандила, [1922], СД 11, стр. 779–784; 
„Записи о проблемима и људима“, СД 12, стр. 612. 

35 Драгољуб Јовановић, „Ново утапање у дубину Србије“, Политичке успомене, 5, стр. 265; 
„Слободан Јовановић и народ“, [Српски књижевни гласник, 21, 1940, стр. 192–195; СД 12, 
стр. 835–837], Савременици, стр. 241–244.
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на заранку свога живота, постаје носиоцем српске идеје“.36 Дубока, стра-

тешка унутрашња веза Слободана Јовановића и „српског сељачког на рода“ 

главна је тема коју у свом есеју разрађује Драгољуб Јовановић. Више је 

него очигледна и асоцијација на улогу Слободана Јовановића у Српском 

културном клубу, основаном две године пре објављивања овог есеја.37 Ве-

родостојности овог сведочанства доприноси и његово објављивање у Срп-

ском књижевном гласнику, где је Слободан Јовановић могао да утиче на 

уређи вачку политику.38 Када се има у виду да је у вези са једним далеко 

ма ње важним питањем Слободан Јовановић јавно, у новинама, демантово 

речи Драгољуба Јовановића, значајну потврду неспорности основних гле-

дишта изнесених у есеју представља и писмо захвалности Драгољубу Јова-

новићу („страх ме је да ме нисте и сувише улепшали“).39 

Да је Слободан Јовановић покретач и оснивач Српског културног 

клуба, Драгољуб Јовановић потврђује и у својој белешци о разговору во-

ђеном 18. јануара 1940. године,40 где се наводи, као цитат, најексплицитније 

тврђење Слободана Јовановића да је Српски културни клуб његова идеја 

(„то је моја идеја“).41 У истом сведочанству се налази и образложење на-

станка ове идеје, засновано на личнoм искуству Слободана Јовановића: 

„Пре неколико година био сам у Далмацији и пролазио кроз Босну. Видео 

сам да су наши Срби доста збуњени и да им културне установе пропадају. 

Док су били под Аустро-Угарском, бринули су се сами о себи и имали јаку 

приватну иницијативу. После рата мислили су да је ту држава, којој треба 

све препустити. У ствари држава није била српска, нити је преузела послове 

Просвјете, Матице српске и других културних друштава. Ја сам мислио да 

тај рад треба обновити“.42 У поређењу са другим сведочанствима о Српском 

36 Д. Јовановић, „Слободан Јовановић и народ“ [1940], Савременици, стр. 242. 
37 У овом есеју Драгољуб Јовановић ни индиректно не помиње своје оштро неслагање 

са политичким гледиштима председника Српског културног клуба. Вид. Ж. Стојковић, 
„Слободан Јовановић“, стр. 765.

38 Драгољуб Јовановић, „Српски клуб и `Српски глас`“, Политичке успомене, 5, стр. 312 
је есеј „Слободан Јовановић и народ“ понудио прво Политици која га није објавила у 
божићном броју, након чега је објављен у Српском књижевном гласнику. 

39 Д. Јовановић, „Учитељ стила“ [1973], Савременици, стр. 270–273. Упор. наводе из писама 
у: Д. Јовановић, „Слободан Јовановић“ [1960], Медаљони, 1, (пр) Надежда Јовановић, 
Службени гласник, Београд 2008, (даље: Медаљони), стр. 366–369.

40 Вид. „Разговор вођен између Слободана Јовановића и Драгољуба Јовановића 18. јануара 
1940. године“ у: Надежда Јовановић, „Слободан Јовановић и Драгољуб Јовановић – 
прилог проучавању њихових узајамних односа“, Токови историје, 1–2/1996, стр. 137–150; 
Д. Јовановић, „Љуба Давидовић умире, Слободан Јовановић просуђује“; „Српски клуб и 
`Српски глас`“ [1940], Политичке успомене, 5, стр. 300–312. Упор. Љ. Димић, „Српски 
културни клуб“, Културна политика, стр. 509. 

41 Д. Јовановић, „Српски клуб и `Српски глас`“ [1940], Политичке успомене, 5, стр. 308.
42 Упор. Д. Јовановић, „Учитељ стила“ [1973], Савременици, стр. 271–272; „Слободан Јо ва-

новић“ [1960], Медаљони [2008], 1, 368; „28 волова вуку 14 месеци затвора“, Политичке ус-
помене, 5, стр. 206; „Српски клуб и `Српски глас`“ [1940], Политичке успомене, 5, стр. 308.



36

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ 1/2012.

културном клубу у обимној мемоарској литератури Драгољуба Јовановића, 

ово се издваја као најверодостојније, јер сам аутор тврди да је разговор 

забележио, односно да га није, као највећи део својих записа, реконструисао 

двадесет - тридесет година касније, на основу сећања.43

Да је Слободан Јовановић покретач, оснивач и идеолог Српског кул-

турног клуба, потврђује се и у Отвореном писму Слободану Јовановићу, 

професору универзитета у пензији, академику, председнику Српског кул-

турног клуба и уводничару „Српског гласа“ (одговорност Слободана Јо-

вановића за дефетизам Српског гласа), које је 20. априла 1940. године на-

писао, а почетком маја објавио најближи сарадник Драгољуба Јовановића 

Милош Милошевић.44 Отворено писмо представља „јавну оптужницу“, 

„из вођење на оптуженичку клубу“ и „осуду“ Слободана Јовановића што 

као вођа и идеолог Српског културног клуба не схвата „судбоносни значај 

Спо разума Цветковић–Мачек“.45 Писмо је објављено само два месеца после 

хва лоспева о Слободану Јовановићу који је Драгољуб Јовановић објавио у 

Гласнику и на који се Милошевић и позива у својој брошури. Жестина ре чни-

ка као да је подстакнута жељом да се по сваку цену, што пре и што гла сни-

је, оствари преко потребно дистанцирање од Слободана Јовановића, коме 

аутор Отвореног писма замера све што му, очигледно, већ дуго лежи на ду-

ши, од тога што у „београдској чаршији“ нема пријатеља, преко немогућно-

сти да скупи средства за излажење партијског гласила до скупоће хартије.46 

Упадају у очи увредљиви придеви, пародирање изразима из текста Драго-

љу ба Јовановића објављеног у Гласнику („на заранку живота“) и неуспела 

имитација сељачког пренемагања.47 Милошевић не бира речи када говори о 

43 Драгољуб Јовановић, Политичке успомене, 5, стр. 300, 303, 311, сведочи да је разговор 
вођен у кабинету Слободана Јовановића у Библиотеци Правног факултета у Београду на 
Топличином венцу 18. јануара 1940. године и да га је забележио „сасвим за своју душу“. 
Надежда Јовановић, „Слободан Јовановић и Драгољуб Јовановић“, стр. 139, фн. 1, сматра 
да је разговор записан одмах после сусрета са Слободаном Јовановићем. Драгољуб Јо-
вановић сведочи да је записао и разговор који је водио са Слободаном Јовановићем током 
дуге шетње улицом Кнеза Павла (данас Булевар деспота Стефана) првих дана априла 1940. 
године. Вид. Д. Јовановић, „Учитељ стила“ [„Слободан Јовановић – учитељ стила“, Људи, 
људи, Београд 1973], Савременици, стр. 273. У прегледу разговора и састанака Слободана 
Јовановића са Драгољубом Јовановићем (Надежда Јовановић, „Слободан Јовановић и 
Драгољуб Јовановић“, 127–133) не наводи се овај састанак. 

44 Милош М. Милошевић, „Отворено писмо Слободану Јовановићу, професору универзи-
тета у пензији, академику, председнику Српског културног клуба и уводничару Српског 
гласа“ [1940], Савременици, стр. 345–370.

45 Исто, стр. 370, 348. 
46 Исто, стр. 345–347. Упор. Драгољуб Јовановић, „`Отворено писмо` Милоша Милошевића 

Слободану Јовановићу“, Политичке успомене, 6, стр. 65.
47 „То ће бити као кад наш сељак, враћајући се из града, где га је неки господин преварио, 

хоће, Бога ми, и да опсује гадно тог господина. А ми смо по мало у таквом расположењу, 
јер нас је разочарао човек кога смо сматрали за господина. Или ће то можда личити на 
оно сељачко: `Извини господине, за шалу: ми сељаци, не знамо како треба говорити са 
господом`“. М. Милошевић, „Отворено писмо“ [1940], Савременици, стр. 347. 
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„глувом добу кукавичке пасивности“ и кули од словне кости која је „смрд-

љи ва и ђубрива мишија рупа“.48 Обраћајући се Слободану Јовановићу, на-

глашава: „Ви и Ваше друштво имали сте добра плућа да издржите ту загу-

шљиву атмосферу, Ваши деликатни носеви свикли су се на смрад, а Ваше 

умне очи на полумрак“.49 У овом писму се налази и позната неоснована оп-

ту жба да је Слободан Јовановић допринео проглашењу Шестојануарске ди-

ктатуре, што је радо понављано у послератној комунистичкој пропаганди.50 

Као контраст увредљивим речима о Слободану Јовановићу и Срп-

ском културном клубу, у Отвореном писму се у најлепшим могућим бо-

јама осликава Споразум Цветковић–Мачек. Не говори се само о „чину“ 

потписивања, већ и о „данима споразума“, као о свечаности или празнику. 

Споразум Цветковић–Мачек „треба да заведе праву равноправност и да 

заштити Хрвате од искоришћавања у будућности“, а овај „чин“ „јесте доказ 

непоколебљиве воље хрватског народа да живи у заједници са српским на-

родом“, пошто се хрватски народ не поводи за „сиренским гласовима“ са 

Запада и Севера, већ „слуша глас свога словенскога срца и шаље у Београд 

свога вођу [Мачека] да ту спасава Југославију, данас и сутра“.51

Драгољуб Јовановић истиче да су Отворено писмо многи у Београду 

протумачили као његову акцију против Српског клуба и самог Слободана 

Јовановића.52 Ако се изузме начин изражавања, емотивни набој, несрећни 

избор увредљивих израза и придева и задржи на аргументацији изнесеној 

у Милошевићевом Отвореном писму, не може се сумњати да је ово тума-

чење било исправно. Много више него у ласкавом тексту објављеном у 

Гласнику, стварно мишљење које је Драгољуб Јовановић имао 1940. о 

Сло бодану Јовановићу као „носиоцу српске идеје“ може да се види у Ми-

ло шевићевом Отвореном писму.53 Сам Драгољуб Јовановић сведочи да 

48 Исто, стр. 361.
49 Исто.
50 Због ових гласина Слободан Јовановић је јавно изнео основну тему разговора који је уочи 

проглашења шестојануарске диктатуре имао са краљем Александаром (Политика, 10. 1. 
1929, стр. 4). Радован Зоговић, „Може ли издаја да застари?“ [1946], СД, 12, стр. 839, 
назива Слободана Јовановића „шестојануарским законодавцем“. Д. Јовановић, „Учитељ 
стила“ [1973], Савременици, стр. 270; „Слободан Јовановић“, Медаљони, 1, 364; Полити-
чке успомене, 10, стр. 40. ове оптужбе пориче као неистините. Вид. и Н. Јовановић, 
„Слободан Јовановић и Драгољуб Јовановић“, стр. 122.

51 М. Милошевић, „Отворено писмо“ [1940], Савременици, стр. 349. 
52 Д. Јовановић, „Др Никола Стојановић – господин сељак-демократ“, Људи, људи, Београд 

1975, стр. 284; „Учитељ стила“ [1973], Савременици, стр. 271–272.
53 Д. Јовановић, „Слободан Јовановић и народ“ [1940], Савременици, стр. 242. Драгољуб 

Јовановић, Земља и рад. Говор на Земаљском састанку земљорадника, 31. децембра 1939. 
у Београду, Јадран, Пожаревац 1940, стр. 2, чврсто је веровао да је захваљујући Споразуму 
„велики део програма [земљорадничког покрета] остварен“. У истом говору (стр. 13) 
наглашава: „Споразум између Срба и Хрвата потребан је да сачувамо државу. Споразум 
[Цветковић–Мачек] је остварен – држава сачувана!“
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је заједно са другима оптуживао „Слободана Јовановића за ту недобру 

ак цију [оснивање Српског културног клуба]“.54 Током 1940. године, у но-

во основаном страначком недељнику Наша линија, Драгољуб Јовановић 

напада Српски културни клуб, а Милош Милошевић критикује Слободана 

Јовановића „због сагласности која се јавила између старог професора и 

владике Николаја [Велимировића] на линији `одбране Српства`“.55

Мишљење о Слободану Јовановићу и Српском културном клубу 

изнесено у Отвореном писму треба гледати у контексту политичких идеја 

земљорадничког покрета и Народне сељачке странке Дагољуба Јо ва но-

ви ћа.56 Политичке идеје новоосноване странке настале из леве фрак ције 

Сaвеза земљорадника нису биле ни нове, нити специфичне. Сеља чки соци-

јализам био је теоријска основа и деветнаестовековне Радикалне странке, а 

политичке оцене и реторика Народне сељачке странке усвојене од Хрватске 

сељачке странке.57 Драгољуб Јовановић, осим жеље да у српско сељаштво 

унесе и рашири социјалистичке идеје, теоријски уте мељене у Марксовој 

дијалектици,58 све снаге своје политичке опције по дређује решавању хрват-

ског питања, безрезервно их стављајући у службу пропагирања Мачекове 

политике.59 Драгољуб Јовановић без неке реалне основе верује у чврсто при-

јатељство и дубоко разумевање са Мачеком, коме у затвор доставља торту 

коју је умесила његова жена и одлучно одбија више пута поновљено тврђе-

ње Слободана Јовановића да је „Мачек foncièrement издајник“.60 У процени 

54 Д. Јовановић, „Др Никола Стојановић – господин сељак-демократ“ [1975], стр. 283, 285.
55 Д. Јовановић, „Срби на окуп“, Наша линија, 10. јун 1940, стр. 7–8; „Наша одбрамбена 

линија: Љубљана–Софија–Москва“, Политичке успомене, 6, стр. 89.
56 Вид. интерпретацију Отвореног писма у Д. Јовановић, „`Отворено писмо` Милоша Ми-

лошевића Слободану Јовановићу“, Политичке успомене, 6, стр. 64–69. 
57 Д. Јовановић, „Приказ и тумачење програма НФЈ“, Политичке успомене, 8, стр. 57, сведочи 

да му је Слободан Јовановић предлагао да започну партијски рад нове Народне сељачке 
странке простим прештампавањем познатог говора Николе Пашића (26. јул 1882), у коме 
се као рефрен понавља „гуњац и опанак“. 

58 Н. Јовановић, Живот за слободу без страха, стр. 68–69, 116. 
59 Вид. Надежда Јовановић, „Драгољуб Јовановић о Влатку Мачеку. Прилог историји 

личности“, Историја XX века, 1/1994, стр. 167.
60 Веру у пријатељство са Мачеком можда треба тражити у осећају солидарности „зе мљо-

радничког народа“ коју поспешује заједничка „сиротињска мука“ и својеврсна „мистика 
сељаштва“. О идеологији „култа рада и верности земљи“, „сељачкој демократији“, као 
и сељачком покрету као вери коју пореди са почецима хришћанства, вид. Драгољуб Јо-
вановић, Земља и рад, стр. 6, 8, 11, 13; Нови Антеј, Београд 1934; „Век сељака“ и „Мисти-
ка сељаштва“ у: „Лицем селу“ у: Д. Јовановић, Слобода од страха, стр. 127–128; „Стје-
пан Радић“ [1928, 1940], Слобода од страха, стр. 200–201. Драгољуб Јовановић је торту 
преко посредника доставио Мачеку, који се на торти писмено захвалио: „Велецијењени 
господине! Прије неколико дана примио сам једну торту, а да нисам знао од кога је. Тек 
данас саобћио ми је...“. Вид. Д. Јовановић, Политичке успомене, 2, стр. 176; Н. Јовановић, 
„Драгољуб Јовановић о Влатку Мачеку“, стр. 161; „Слободан Јовановић и Драгољуб Јо-
вановић – прилог проучавању њихових узајамних односа“, Токови историје, 1–2/1996, 
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да ће уз помоћ Хрватске сељачке странке постићи неки успех у бирачком 

телу, може се тражити рационални политички ра злог континуираног ин-

систирања на политичком и личном контакту који је нередовно, али у дугом 

низу година, са великом упорношћу Драгољуб Јо ва новић покушавао да 

оствари са Влатком Мачеком. Овај га је, међутим, сма трао за „маргиналну 

личност, без утицаја на политичке токове“.61 У избору између Слободана 

Јовановића и Влатка Мачека за Драгољуба Јовановића није било дилеме,62 

као што и у нешто каснијем избору између Слободана Јовановића и Јосипа 

Броза Тита, исто тако није било дилеме.63

У самокритичким речима забележеним двадесет година касније, ше-

здесетих година, Драгољуб Јовановић потврђује политичку оцену Слобо да-

на Јовановића о Мачеку, када наглашава: „Сигурно нас је издао“ и „дока зао 

да му је више стало до Хрватске, макар под Немцима и под Павелићем, него 

до Југославије“. „То значи да је требало основати Српски клуб“ и „значи да 

није требало губити из вида ни српско питање кад су Хрвати толико нава-

љивали да се реши њихово питање“.64

 Београд, стр. 123; Живот за слободу без страха. Студија о животу и делу др Драгољуба 
Јовановића, ИНИС, Београд 2000, стр. 159. Вид. Д. Јовановић, „Учитељ стила“ [1973], 
Савременици, стр. 274.

61 Н. Јовановић, „Драгољуб Јовановић о Влатку Мачеку“, стр. 160. Преглед иницијатива 
за сусрете и разговоре са Мачеком од 1924, који увек долазе од Драгољуба Јовановића, 
као и његових политичких процена и предлога који су скоро сви до једног различити од 
Мачекових, а на основу сведочанстава самог Драгољуба Јовановића, вид. Н. Јовановић, 
нав. дело, стр. 161 и даље. 

62 Д. Јовановић, „Учитељ стила“ [1973], Савременици, стр. 273; „Отворено писмо Милоша 
Милошевића Слободану Јовановићу“, Политичке успомене, 6, стр. 69. 

63 „Чуо сам да је [Слободан Јовановић] у једном од првих телеграма Дражи на Равној 
Гори питао `шта је са Д. Ј. Како се он држи?` Тако је касније можда дошло до Дражине 
идеје да, преко [генералштабног мајора] Жарка Тодоровића, покуша да ме заинтересује 
за Равногорски покрет“. Вид. Д. Јовановић, „Учитељ стила“ [1973], Савременици, стр. 
275. Вид. и Н. Јовановић, Живот за слободу без страха, стр. 371. Можда је Слободан 
Јовановић био забринут за Драгољуба Јовановића када је сазнао да је његов најближи 
сарадник у Народној сељачкој странци и шурак Милош Милошевић, писац Отвореног 
писма Слободану Јовановићу, постао сарадник Недићеве владе. Извесно је сличну бригу 
делио и партизански покрет, који је више пута позивао Драгољуба Јовановића да пређе на 
ослобођену територију.

64 Д. Јовановић, „Српски клуб и `Српски глас`“ [1940], Политичке успомене, 5, стр. 312; „Др 
Никола Стојановић“, Људи, људи, пр. Н. Јовановић, Филип Вишњић, Београд 2005, стр. 
258; „Учитељ стила“ [1973], Савременици, стр. 274; „4. Април: последње виђење са Б. 
Марковићем и С. Јовановићем“, Политичке успомене, 6, стр. 247. Драгољубу Јовановићу, 
Земља и рад, 10, било је још 1939. године сасвим јасно: „Др. Мачек, – то је комплетан, 
то је потпун, то је завршен, то је зрео и пунолетан покрет (Узвици: Тако је). И то не само 
покрет једне класе, сељаштва, него читавог једног народа (Тако је)“. Вид. и Н. Јовановић, 
„Драгољуб Јовановић о Влатку Мачеку“, стр. 171–174.
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„Други људи“ као покретачи и оснивачи 

Српског културног клуба

Када се узме у обзир да је Драгиша Васић објавио да је замисао 

оснивања Српског културног клуба идеја Слободана Јовановића и означио 

га као идејног творца, идеолога и стварног вођу, а Драгољуб Јовановић 

посведочио да му је сам Слободан Јовановић рекао да је то његова идеја, 

изгледа да остаје мало простора за било какве сумње. 

Било би сасвим неспорно да је Слободан Јовановић идејни творац 

Српског културног клуба да се ово тврђење не побија у успоменама о са-

временицима које је написао Драгољуб Јовановић. У збиркама својих ме-

моарских есеја посвећених људима које је познавао (Људи, људи, 1973, 

1975), критикује рад Српског културног клуба. Његово оснивање, међутим, 

не приписује Слободану Јовановићу: „Дуго смо сви оптуживали Слободана 

Јовановића за ту недобру акцију, јер нисмо знали да је Слободан само 

фир ма“.65 Наглашава да је: „Публика видела Слободана на челу Клуба, а 

није знала да су иницијатори и стварни руководиоци били други људи“.66 

Пре ма овим мемоарским записима Драгољуб Јовановић тврди да је прави 

ини цијатор („он је предложио да се оснује“), „главни фактор у оснивању 

Срп ског културног клуба“, његов „стварни шеф“ и „стварни председник“ 

– Никола Стојановић.67 Драгољуб Јовановић наглашава да је „јавност имала 

пред очима Слободана Јовановића, као председника Српског културног клу-

ба, а не Николу Стојановића, његовог правог инспиратора“.68 Према овим 

сведочанствима Драгољуба Јовановића могло би се закључити да Слободан 

Јовановић није ни сам нити као члан групе замислио и инспирисао оснива-

ње Српског културног клуба, нити је руководио њиме, већ да је пристао 

65 Д. Јовановић, „Др Никола Стојановић – господин сељак-демократ“ [1975], стр. 284; „Др 
Никола Стојановић“, [2005], стр. 257; „Др Никола Стојановић“ [1960], Медаљони 4, Слу-
жбени гласник, Београд 2008, стр. 446. У есеју о Николи Стојановићу написаном 1960. 
године, а објављеном знатно касније (2005, 2008), стоји „успешну али не добру“, док у 
врло различитом, очито дорађеном и у књижевном погледу успелијем есеју под насловом 
„Др Никола Стојановић – господин сељак-демократ“ из 1975 (Људи, људи, 2, стр. 284) 
стоји само „недобру акцију“. Изгледа да су текстови о Николи Стојановићу објављени у 
новијим издањима у ствари ранија и изгледа аутентичнија варијанта есеја, која је петнаест 
година касније објављена у књижевно дорађенијој верзији. 

66 Д. Јовановић, „Учитељ стила“, [1973], Савременици, стр. 272. 
67 Д. Јовановић, „Др Никола Стојановић“ [1960], Медаљони 4, стр. 446; „Др Никола Сто ја-

новић – господин сељак-демократ“ [1975], стр. 283, 285; „Васо Чубриловић“, Људи, људи, 
[2005], стр. 215. 

68 Д. Јовановић, „Др Никола Стојановић – господин сељак-демократ“ [1975], стр. 280. Упор. 
и Д. Јовановић, „Учитељ стила“, [1973], Савременици, стр. 272. 
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да представља „фирму“, односно „параван“ за политичку теорију и праксу 

„других људи“, пре свих Николе Стојановића.69 

Никола Стојановић, кога Драгољуб Јовановић означава као главног 

иницијатора, родом је из Мостара, бечки је доктор права, адвокат, члан 

Демократске странке и један од два потпредседника Српског културног клу-

ба. У Београду и Србији пре Првог светског рата био је познат по чланку 

„Срби и Хрвати“ (Српски књижевни гласник 1902), а за време рата као 

члан Југословенског одбора.70 Набрајајући покретаче и осниваче Српског 

културног клуба, Драгољуб Јовановић, поред Стојановића, наводи и имена 

Владимира Ћоровића и Васа Чубриловића. Сматра да су „други људи“, 

на чије „наваљивање“ је настао Српски културни клуб, другови Васиља 

Грђића, који су „испред себе, као параван ставили Београђанина Слободана 

Јовановића“.71 Према мемоарима Драгољуба Јовановића Херцеговци су 

„натерали“ Слободана Јовановића да прави Српски клуб: „Слободан Јова-

новић [се] упрегао у коло бoсанско-херцеговачких Срба, особито Владе 

Ћоровића и Николе Стојановића, који су га ставили испред себе да би се 

борили против споразума са Хрватима“.72

У другој варијанти есеја посвећеног Николи Стојановићу (1975) на-

лази се и посебно важно сведочанство о извору информације да Слободан 

Јовановић није био покретач и оснивач Српског културног клуба: „То је, 

по казивању Слободана Јовановића, натерало Николу Стојановића да прави 

Српски културни клуб“.73 Када се упореди старија варијанта есеја о Николи 

Стојановићу (1960) са варијантом коју је Драгољуб Јовановић објавио 

(1975), може се видети да у првој варијанти нема позивања на казивање 

Слободана Јовановића. 

69 Д. Јовановић, „Наш став и наше место у Блоку народног споразума“, Политичке успо ме-
не, 4, стр. 238.

70 На чланак Николе Стојановића, „Срби и Хрвати“ (1902) може се гледати као на позив 
на преиспитивање наивног некритичког одушевљавања српско-хрватским пријатељством 
и југословенством карактеристичног за београдску јавност почетком двадесетог века. 
Истовремено, због изнесених гледишта о Хрватима, послужио је као повод насилним 
хрватским демонстрацијама, организованим против тада бројне и угледне заједнице за-
гребачких Срба (1902). Никола Стојановић, „Срби и Хрвати“, СКГ, 6, 7, 1902, стр. 1149–
1158; Василије Крестић, Историја Срба у Хрватској и Славонији 1848–1914, ЗУНС, 
Бео град 2010, стр. 354–356; „Политички, привредни и културни живот у Хрватској и 
Сла вонији“, Историја српског народа 6, СКЗ, Београд 1981–1983, стр. 420. Никола Стоја-
новић, члан Де мократске странке, био је иначе и таст Војислава Грола, сина Милана 
Грола. 

71 Д. Јовановић, „Наш став и наше место у Блоку народног споразума“, Политичке успоме-
не, 4, стр. 238.

72 Д. Јовановић, „Не може се добити препис пресуде са разлозима“, Политичке успомене, 5, 
стр. 158; „Прелазак из 1938. у 1939.“, Политичке успомене, 5, стр. 78.

73 Д. Јовановић, „Др Никола Стојановић – господин сељак-демократ“ [1975], стр. 285. 
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У вези са овим сведочанством Драгољуба Јовановића отварају се 

бројна питања. Када би се и прихватило као истинито тврђење да је Ни-

кола Стојановић у ствари идејни творац и вођа Српског културног клуба, 

поставља се питање да ли би Слободан Јовановић, ако се узме у обзир његов 

„неприкосновени“74 ауторитет и место у друштву уочи Другог светског рата, 

прихватио договор према коме јавност треба заваравати да је он водећа 

личност Српског културног клуба. Зашто би толико опрезни Слободан 

Јовановић, који је добро поучен искуством свога оца, целог живота вагао 

неупоредиво мање значајне политичке кораке, ако не из моралних разлога, 

а онда барем из чисте предострожности, улазио у овако ризичан договор 

по свој углед. Ако би се узела у обзир чак и могућност да је Слободан Јо-

вановић из било ког разлога прихватио тако неповољан договор, зашто би се 

поверавао било коме. Преглед целокупних односа Слободана Јовановића и 

Драгољуба Јовановића ни најмање не иде у прилог упућивању на „казива ње 

Слободана Јовановића“ као на извор за овако важну информацију. Пошто у 

својим бројним мемоарским записима и портретима савременика Слободан 

Јовановић не спомиње Драгољуба Јовановића, неминовно је ослонити се 

на сећања самог Драгољуба Јовановића. На основу његових успомена може 

се видети да је од времена када је, према сопственим речима, веровао да је 

Слободан Јовановић стварни оснивач Српског културног клуба (1940) до 

времена када је први пут објавио сумњу у своје претходно уверење (1973–

1975) било мало прилика за разговор и да ниједном питање покретача 

Српског културног клуба није било тема.75 

Некохерентност, противречности и хронолошке

омашке сведочанстава Драгољуба Јовановића

Драгољуб Јовановић преноси опречна сведочанства која потврђују, 

односно оповргавају да је Српски културни клуб осмислио и основао 

74 Д. Ђорђевић, Ожиљци и опомене, стр. 32.
75 Након објављивања Отвореног писма (мај 1940) контакт између Слободана Јовановића и 

Драгољуба Јовановића је сасвим сведен. До наредних разговора, увек на иницијативу и 
молбу Драгољуба Јовановића, Политичке успомене, 6, стр. 228 („ако Слободан Јовановић 
пристане да се одазове мојој молби за шетњу и разговор“) долази тек у октобру 1940. 
године. Вид. Д. Јовановић, Политичке успомене, 6, стр. 160, 162, 228–237, 319. Нешто 
дужи разговор Драгољуб Јовановић бележи тек 23. марта 1941. а последњи 4. априла 
1941, у време када је Слободан Јовановић ушао у владу, а Драгољуб Јовановић изашао 
из „склоништа“ у које се сакрио још 25. марта 1941. године. Склониште је санаторијум 
„Живковић“, где је боравио као „болесник“, (Д. Јовановић, „4. Април: последње виђење са 
Б. Марковићем и С. Јовановићем“, Политичке успомене, 6, стр. 247; Н. Јовановић, Жи вот 
за слободу без страха, стр. 360–361), а не његова кућа или подрум куће у Профе сорској 
колонији у Бана Јелачића (данас Љубе Стојановића 11), као у: Н. Јовановић, „Сло бодан 
Јовановић и Драгољуб Јовановић“, стр. 132.
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Слободан Јовановић.76 Забелешка о разговору вођеном са Слободаном 

Јовановићем (18. 1. 1940) противречи тврђењу изнесеном у успоменама о 

савременицима (1975). Осим тога, за разлику од варијанте есеја који је сам 

Драгољуб Јовановић објавио (1975), позивање на Слободана Јовановића 

изостаје у првобитној варијанти истог есеја (1960). Нужно се поставља пи-

тање којем сведочанству Драгољуба Јовановића треба поклонити поверење. 

Ако се посумња у веродостојност сведочанства насталог на основу забеле-

шке о разговору (18. 1. 1940), поставља се озбиљно методолошко питање 

шта онда гарантује веродостојност другим сведочанствима Драгољуба Јо-

вановића, која су највећим делом настала само на основу сећања.77 Због 

тога би се забелешка о разговору вођеном 18. јануара 1940. године с правом 

могла сматрати најпоузданијим сведочанством Драгољуба Јовановића. Ако 

је, међутим, разговор са Слободаном Јовановићем ипак реконструисан по 

сећању, онда је Драгољуб Јовановић готово истовремено објавио једно, а 

архивирао сасвим другачије сећање о тврђењу Слободана Јовановића ко је 

оснивач Српског културног клуба. 

Сведочанства о Николи Стојановићу као покретачу и оснивачу Срп-

ског културног клуба настанак клуба тумаче као реакцију Срба из Босне 

и Херцеговине на Споразум Цветковић–Мачек (26. август 1939). Тешко је 

76 Драгољуб Јовановић је успомене о савременицима написане у виду портрета („медаљо-
на“) почео да пише на робији у Казнено-поправном заводу у Сремској Митровици 1. авгу-
ста 1948, а завршио 16. августа 1960. године (Н. Јовановић, „Уводна напомена“ у: Д. Јова-
новић, Људи, људи, Филип Вишњић, Београд 2005, стр. 7–10). Да је писање медаљона 
завршио 1963. године, вид. у J. Tркуља, „Поговор. `Политичке успомене` Драгољуба Јова-
новића“ у: Д. Јовановић, Политичке успомене, 12, стр. 5. Према Н. Јовановић, „Слободан 
Јовановић и Драгољуб Јовановић“, стр. 117, фн. 1, рукопис „Медаљони. Људи, људи“, који 
се састоји од три књиге, укоричене али не и објављене, писао је од 1960. до 1966. године. 
На предлог Историјског одељења Института друштвених наука у Београду од 1963. по-
чео је да записује своје политичке успомене, које је завршио 1968. године. Укоричене 
Политичке успомене у 12 књига предао је Државном архиву СФРЈ (J. Tркуља, „Поговор“, 
стр. 5). Портрете који нису идентични са портретима из заоставштине, Драгољуб Јова-
новић је сам објавио у два тома под насловом Људи, људи (1973, 1975). Првих седам књи-
га Политичких успомена објавили су Култура и Архив Југославије (1997). Свих дванаест 
књига Политичких успомена објављено је 2008. у заједничком издавачком подухвату у ком 
су учествовали ЈП „Службени гласник“, КИЗ „Култура“, Правни факул тет Универзи тета 
у Београду, Архив Србије и Црне Горе и ИП „Филип Вишњић“. О историјату записи вања 
и објављивања мемоарске грађе Драгољуба Јовановића вид. више у: J. Tркуља, „По го-
вор. `Политичке успомене` Драгољуба Јовановића“ у: Д. Јовановић, Политичке успомене, 
12, стр. 5–12. Ни у једном издању портрета савременика, медаљона не наглашава се да 
има значајних разлика у тексту портрета који су архивирани и портрета које је сам аутор 
објавио. 

77 Поједине мемоарске записе Драгољуб Јовановић је реконструисао само на основу сећања 
и то у специфично тешким условима сремскомитровачке казнионице, а неке после изла-
ска са робије, делом и на основу сачуване грађе. Драгољуб Јовановић је предао Архиву 
Југославије осам књига Политичких успомена (са књигом регистра личних имена). Вид. 
Петар Козић, „Уместо предговора“, у: Д. Јовановић, Политичке успомене, 1, стр. 7–12.
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објашњиво зашто Драгољуб Јовановић, који у својим успоменама улаже 

велики напор да за сваку ситницу назначи када се догодила (датум, време, 

место), у готово свим сведочанствима о Српском културном клубу понавља 

грубу хронолошку грешку наводећи да је основан 1939. године.78 Српски 

културни клуб је основан 5. фебруара 1937, када образовање хрват ске на-

ционалне бановине није било актуелно. Због ове више пута поновље не 

крупне хронолошке грешке, не би било неоправдано и одбацити сведо-

чанства Драгољуба Јовановића о покретачу и оснивачу Српског културног 

клуба као неверодостојна.79 Ако се сведочанства у потпуности и не одбаце, 

каузална веза између Споразума Цветковић–Мачек и оснивања Српског 

културног клуба, као реакције Срба из Босне и Херцеговине на челу са 

Николом Стојановићем, губи сваки смисао.80

Сведочанство о разговору Слободана Јовановића и Драгољуба Јо-

вановића (18. јануара 1940), осим као потврда да је Слободан Јовановић 

рекао да је Српски културни клуб његова идеја, значајно је и због тога што 

у њему сам Драгољуб Јовановић директно сучељава своја противречна 

тврђења о покретачу Српског културног клуба: „Шта је то Српски клуб?, 

питао сам га нагло. Мене је увек женирало да Вас питам, али је сада дошло 

време. Претпостављао сам да су Вас на то навели београдски Срби из Босне 

и Херцеговине који хоће да нешто раде, макар да се забаве... ,Не, то је моја 

идеја. Пре неколико година био сам у Далмацији...’“81 Дакле, на експлици-

тно питање, да ли су Срби ван Србије, као што су Никола Стојановић, Вла-

ди мир Ћоровић, Васо Чубриловић покретачи и оснивачи Српског културног 

клуба, Драгољуб Јовановић добио је најексплицитнији могући одговор. 

78 Вид. Ж. Стојковић, „Слободан Јовановић 1869–1958“, [1991], СД 12, стр. 765; Љ. Димић, 
„Српски културни клуб између културе и политике“, Културна политика, стр. 509; Н. 
Јовановић, „Слободан Јовановић и Драгољуб Јовановић“, стр. 127–128. Исту хронолошку 
грешку са истим образложењем, вероватно под утицајем мемоарских записа Драгољуба 
Јовановића, понавља и Јован Ђорђевић. „Слом бољшевизма“, интервју Б. Кривокапића са 
Јованом Ђорђевићем, НИН, 2035 (31. децембар 1989), стр. 73.

79 Понављање хронолошке грешке је необјашњиво и зато што Драгољуб Јовановић извесно 
зна за Српски културни клуб пре 1939. године. Вид. Д. Јовановић, „Шта су показали 
Стојадиновићеви избори?“, Политичке успомене, 5, стр. 70.

80 О потреби критичког преиспитивања садржаја сведочанстава Драгољуба Јовановића вид. Н. 
Јовановић, „Слободан Јовановић и Драгољуб Јовановић“, стр. 138; „Уводна напомена“ у: Д. 
Јовановић, Људи, људи, Филип Вишњић, Београд 2005, стр. 6. Очиту хронолошку грешку 
у успоменама Драгољуба Јовановића, међутим, могуће је, поред великог успеха Српског 
гласа, тумачити као омашку насталу због веће политичке активности Српског културног 
клуба у време након потписивања Споразума Цветковић–Мачек, до кога је Драгољубу 
Јовановићу, који је са својом странком преузео улогу заштитника хрватских интереса, било 
изузетно стало. Вид. Н. Јовановић, Живот за слободу без страха, стр. 298 и даље.

81 Д. Јовановић, „Љуба Давидовић умире; Слободан Јовановић просуђује“ [1940], Полити-
чке успомене, 5, стр. 305; „Српски клуб и `Српски глас`“ [1940], Политичке успомене, 5, 
стр. 307–308.
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Питање покретача и оснивача Српског културног клуба своди се, у 

ствари, на питање о веродостојности сведочанстава Драгољуба Јовановића. 

Он и покреће питање покретача и оснивача Српског културног клуба и 

даје противречне одговоре на питање које је сам покренуо. Позива се на 

Слободана Јовановића, од кога више није могао да добије информацију, 

а ускраћује читаоцу својих есеја смислени разлог због којег ништа није 

питао Николу Стојановића, кога је могао и да пита и да се позове на његово 

сведочење. Упорно понавља грубе хронолошке омашке и архивира тврђења 

супротна онима која готово истовремено објављује. 

Разлоге противречности сведочанстава Драгољуба Јовано вића, 

осим у могућој цензури, аутоцензури, пријатељским и лекторским са вети-

ма, компромисима или духу времена када је објавио своје књиге, треба тра-

жити и у контексту његовог односа према према Слободану Јовановићу.82 

Иако више пута у мемоарима, посредно или непосредно, даје за право по-

литичким проценама Слободана Јовановића, Драгољуб Јовановић је про-

тивник политике Српског културног клуба. За разлику од великана српског 

социјалистичког покрета Живка Топаловића, социјалистички и парла мен-

тарно оријентисан Драгољуб Јовановић није за време рата прихватио да се 

укључи у рад коалиције демократских странака, чија је основна замисао 

била да заступа идеју парламентаризма тј. политичког плурализма, већ по-

зива чланство своје странке да се укључи у Титов покрет, добро знајући 

да се он залаже за увођење совјетског, дакле једнопартијског система.83 По 

завршетку рата укључује се у рад Јединственог народног фронта, којим 

руководи Тито, посланик је, враћају га на Правни факултет.84 Изгледа да 

је за разлику од Слободана Јовановића имао потпуно погрешну политичку 

процену да постоји могућност да комунисти у Југославији неће успостави-

ти комунистички систем. Сведочи да му је Тито, као шеф илегалне КПЈ, 

још 5. јуна 1941. године јасно рекао да је једино битно да ли је за увођење 

совјетског (једнопартијског) система или не: „Дакле, јесте ли ви за совјетску 

власт?“85 Драгољуб Јовановић тада даје одговор да је за совјетски систем, 

82 Слободан Јовановић је стална тема свих књига политичких успомена и портрета Дра-
гољуба Јовановића. Вид. Библиографија, стр. 312–314.

83 Вид. Д. Јовановић, „Слободан Јовановић“, Медаљони, 1, стр. 59; „Везе са Главним штабом 
НОВојске за Србију“, Политичке успомене, 7, стр. 137–146; „Први сусрет са Јосипом 
Брозом Титом“, Политичке успомене, 7, стр. 264–270. 

84 Драгољуб Јовановић, Политичке успомене, 7, стр. 135, сведочи како га је обрадовало што 
су протитовски елементи ушли у владу у избеглиштву. Вид. Д. Јовановић, Политичке 
успомене 12, стр. 7–8.

85 Драгољубу Јовановићу је Тито лично, недвосмислено још 1941. године рекао да ће увести 
совјетски систем: „`Дакле, јесте ли ви за совјетску власт?` [...] – Ако пак бити за совјетску 
власт значи схватити совјете као један од модерних облика демократије, онда можемо 
то да примимо“. – Непознати [Тито]: `Нас такав Ваш одговор задовољава`“. Након овог 
састанка Тито је известио Коминтерну о постигнутом споразуму, а касније је и преко
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али четири године касније, 2. децембра 1944. године, предлаже Титу који 

је тек дошао на власт да претходни договор промене у договор о двопартиј-

ском систему у коме би поред комунистичке (радничке) партије постојала и 

његова сељачка странка („Не морамо обнављати старе партије, не мора бити 

много партија, али нека буду бар те две“).86 Мемоари Драгољуба Јовановића 

сведоче о многим, можда мање упечатљивим, али сличним покушајима 

спајања неспојивих жеља, како у догађајима које описује тако и у њиховим 

интерпретацијама.

Иако се његови мотиви извесно никада неће моћи до краја сагледати, 

можемо да претпоставимо да је Драгољуб Јовановић, после дугогодишње 

робије, у време политичког беспућа седамдесетих година, припремајући 

последњу варијанту својих мемоарских есеја о савременицима за обја вљи-

вање, можда проценио да ће поспешити барем рехабилитацију научног 

опуса, ако не и саме личности Слободана Јовановића, ако покуша да га како-

-тако дистанцира од Српског културног клуба. Драгољуб Јовановић у својим 

мемоарима често понавља колико је захвалан Слободану Јовановићу,87 пре-

ма коме је, судећи на основу есеја објављеног у Гласнику 1940. године, гајио 

на свој прилично противречан начин дубоке пријатељске емоције („мало 

цене Слободана Јовановића они који га нису волели, јер нису имали разло-

 радија објављено да је Тито са Драгољубом Јовановићем и Иваном Рибаром склопио 
споразум о сарадњи већ пре напада Немачке на СССР. Вид. Д. Јовановић, „Први сусрет 
са Јосипом Брозом Титом“, Политичке успомене, 6, стр. 264–270; Политичке успомене, 7, 
163; Н. Јовановић, Живот за слободу без страха, стр. 364–369.

86 Драгољуб Јовановић, чија је теоријска основа Марксова дијалектика, а политички узори 
Жан Жорес (Jean Jaurès) и Светозар Марковић (Н. Јовановић, Живот за слободу без страха, 
стр. 68–69, 116), претпостављао је социјализам демократији („Мир пре социјализма, а 
социјализам пре демократије“, Политичке успомене, 7, стр. 142), намеравао да преименује 
странку у Социјалистичку сељачку странку (Н. Јовановић, Живот за слободу без страха, 
стр. 355–356) и оштро критиковао Милана Грола и Демократску странку (Н. Јовановић, 
Живот за слободу без страха, стр. 430, 472). Да 1945. године стоји иза формулација 
идентичних са комунистичким, вид. Д. Јовановић, „Изборни проглас Народног фронта 
Југославије“, Политичке успомене, 8, стр. 152–158. Када је доживео отрежњујући судар 
са комунистичким тоталитаризмом, почео је са скупштинске говорнице да критикује је-
днопартијску диктатуру комуниста, залажући се за парламентарну демократију и више-
партијски систем. Вид. Д. Јовановић, Политичке успомене, 12, стр. 9. Упор. Ј. Тркуља, 
„Поговор. Политичке успомене Драгољуба Јовановића“, у: Д. Јовановић, Политичке 
успомене, 12, стр. 9. Вид. В. Коштуница, К. Чавошки, Страначки плурализам или монизам, 
стр. 145 и даље.

87 Слободан Јовановић је Драгољуба Јовановића усмерио да се уместо „индустријског рада“ 
бави сељаштвом (аграрном политиком), организовао да буде примљен на факултет, где га 
је често штитио својим ауторитетом, обезбедио му стипендију Рокфелерове фондације 
(која, међутим, није могла да се реализује). Драгољуб Јовановић прецизно бележи и ко га 
је и колико од колега са Правног факултета помогао новчаним прилозима: „Први је Сло-
бодан Јовановић са 1000 динара“. Вид. Д. Јовановић, „Слободан Јовановић“, Медаљони, 
1, стр. 361–363; „Посета Енглеској и Југославији“, Политичке успомене, 1, стр. 172; „Пред 
повратак у полуслободу“, Политичке успомене, 3, стр. 90, фн. 9.
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га да му буду захвални за пријатељску реч, мудро упутство, дискретан 

пред лог“).88 Као да је хтео да релативизује улогу „најкултурнијег и нај-

интелигентнијег Србина“89 у Српском културном клубу, чијим челним љу-

дима, у духу послератне социјалистичке историографије, приписује „вели-

ко-српски фашизам“.90 Један од могућих мотива Драгољуба Јовановића мо-

же да буде и питање савести због његовог „Предлога изборног прогласа На-

родног фронта Југославије“ (септембар 1945). У нацрту прогласа, који сма-

тра једним од својих највећих доприноса, као да је хтео довитљивошћу да 

задиви своје комунистичке партнере, оптужујући Слободана Јовановића да 

заједно са Павелићем ради против своје отаџбине: „Истина је да је југосло-

венска монархија била главни носилац […] фашистичке и профашистичке 

диктатуре пре рата […] барјак свих швапско-талијанских фашистичких слу-

гу, а сада барјак оној издајничкој реакцији у којој заједнички раде против 

своје отаџбине Дражини официри, Павелић и Недић, Љотић и Рупник, Ма-

чек и Слободан Јовановић“.91 

И поред многих слабости, сведочанства Драгољуба Јовановића за-

служују пажњу, јер често представљају једини извештај о разговорима вође-

ним у четири ока. Када се обазривом анализом ставе у конкретан историјски 

контекст и у општу слику политичких гледишта Слободана Јовановића, нека 

од њих ипак остављају утисак прецизно забележених речи. Интерпретације 

разговора и догађаја које су у тексту помешане са цитатима, међутим, не 

треба некритички прихватати, поготово када се има у виду да је сам Слобо-

дан Јовановић једном био принуђен да чак и јавно, у новинама, демантује 

интерпретацију својих речи.92 Тумачења Драгољуба Јовановића нису само 

интерпретације реченог, већ представљају субјективна гледишта („говорећи 

88 Д. Јовановић, „Слободан Јовановић и народ“, Савременици, стр. 243. Политичке последи-
це ласкавог есеја о Слободану Јовановићу, објављеног у Гласнику, биле су више него лоше 
по кредибилитет новоосноване странке и вероватно непоправљиве по политички углед 
њеног генералног секретара Драгољуба Јовановића. Он није само приватно прозиван већ 
је и јавно критикован у штампи, и то у Хрватској, где се налазила његова једина реална 
политичка полуга помоћу које је могао да издигне своју новоосновану странку. Вид. Д. 
Јовановић, „Учитељ стила“, [1973], Савременици, стр. 272. Упор. Д. Јовановић, Полити-
чке успомене, 5, стр. 264, 321.

89 Д. Јовановић, Политичке успомене, 5, стр. 307.
90 Д. Јовановић, „Слободан Јовановић“, Медаљони, 1, стр. 365. Упор. и Д. Јовановић, 

„`Отворено писмо` Милоша Милошевића Слободану Јовановићу“, Политичке успомене, 
6, стр. 64–69. На другим местима Драгољуб Јовановић, међутим, посебно наглашава 
идеализам, моралност и принципијелност оснивача Српског културног клуба. Вид. Д. 
Јовановић, „Наш став и наше место у Блоку народног споразума“, Политичке успомене, 4, 
стр. 238; „28 волова вуку 14 месеци затвора“, Политичке успомене, 5, стр. 206. 

91 Д. Јовановић, „Изборни проглас Народног фронта Југославије“, Политичке успомене, 8, 
стр. 154–156. Вид. и Н. Јовановић, Живот за слободу, стр. 437.

92 Драгољуб Јовановић у својим политичким говорима и текстовима често цитира, спомиње 
или се позива на ауторитет Слободана Јовановића, који је стална тема и његових По ли-
тичких успомена. Вид. Д. Јовановић, „Учитељ стила“, [1973], Савременици, стр. 270. 
Драгољуб Јовановић, Слобода од страха, изабране политичке расправе, (пр.) Божидар 
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о другима, хтео сам да оцртам себе“) и више објашњавају његове жеље, 

амбиције, страхове и бриге него ставове самог Слободана Јовановића.93

Закључак: Доследност теоријских и политичких становишта 

Слободана Јовановића

Да је Слободан Јовановић идејни творац, иницијатор оснивања, ду-

ховни и стварни вођа Српског културног клуба, потврђује пре свега Драги-

ша Васић у чланку објављеном у Српском гласу. Драгољуб Јовановић све-

дочи да му је Слободан Јовановић експлицитно потврдио да је Српски кул-

турни клуб његова идеја. Када се узме у обзир састав оснивача, може се 

видети да је Српски културни клуб окупио личности које извесно није могао 

да окупи Никола Стојановић, који тек 1930. године долази из Сарајева и за 

кога сам Драгољуб Јовановић тврди да по доласку у Београд „као да је у 

воду пропао“.94 Несумњиво је Никола Стојановић дао велики допринос раду 

Српског културног клуба, у чијем оснивању је и учествовао. Да је, међутим, 

покренуо оснивање Српског културног клуба као вид реакције босанско-

-херцеговачких Срба на Споразум Цветковић–Мачек, сасвим је искључено. 

Цео случај покретача и оснивача Српског културног клуба, који се, 

у ствари, своди на питање веродостојности сведочанстава Драгољуба Јова-

новића, само још једном потврђује да се не могу у исту раван стављати не-

оспорена јавна сведочанства, нити сведочанстава настала на основу забе-

лешки, са сведочанствима заснованим на сећању о догађајима који су се 

одиграли неколико деценија раније. Ако се због грубих хронолошких ома-

шки, противречности и некохерентности извештаји Драгољуба Јовановића 

о по кретачу и оснивачу Српског културног клуба не одбаце у целини, с 

правом треба дати предност његовим поузданијим и веродостојнијим, по 

правилу старијим сведочанствима, која потврђују да је Слободан Јовановић 

имао водећу улогу у покретању и оснивању Српског културног клуба. 

 Јакшић, Ф. Вишњић, Научна књига, Београд 1991, стр. 102, 178, 281, 284, 300, 347; До-
брило Аранитовић, Слободан Јовановић, Библиографија са хронологијом живота и ра-
да, Фонд Слободан Јовановић, Београд 2010, стр. 312–314. „Слобода од страха“ се нала-
зила у предлогу закона који је новембра 1944. године предложио Драгић Јоксимовић, 
по сланик Демократске странке и касније бранилац Драже Михаиловића, који је због 
тога убрзо страдао. Драгољуб Јовановић, Политичке успомене, 8, стр. 183, наглашава да 
су „сви Драгићеви предлози одбачени, али су већ њихови наслови интересантни“. Нова 
власт је и у карикатури на насловној страни Политике исмевала Јоксимовићев пред лог 
закона. Текст Драгољуба Јовановића „Слобода од страха“ објављен је 1945. године. Вид. 
Д. Јоксимовић, „Предлог закона о слободи од страха“, у: В. Коштуница, К. Чаво шки, 
Страначки плурализам или монизам, стр. 378–379.

93 Вид. Надежда Јовановић, „Уводна напомена“, у: Д. Јовановић, Људи, људи, Филип Ви-
шњић, Београд 2005, стр. 7. 

94 Д. Јовановић, „ Др Никола Стојановић“, [2005], стр. 256. 
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На средишњу личност Српског културног клуба упућује и конти ну-

итет политичког ангажовања Слободана Јовановића. Иако није био укључен 

у страначку практично-политичку активност, током целог живота био је 

непосредно везан за политику. Због политичког рада Владимира Јовановића 

рођен је у емиграцији, током детињства у кући слуша политичке разговоре 

првака Либералне странке, а након студија ради у Министарству иностра-

них дела, где обавља дужности везане за средишње спољнополитичко 

пи тање Србије у то време, македонско питање.95 Имао је прилике да буде 

непосредно упознат са самим државним врхом и скоро свим политичарима 

свога времена. У низу Ред – Српски преглед – Српски књижевни гласник 

– Српски глас – Порука, може се видети скоро непрекинута нит која повезује 

часописе чији је био покретач или један од оснивача, а који су сви имали 

политичку позадину и политички циљ (1894–1958).96 На основу рада у 

Српском књижевном гласнику могао је да види да и политички разнородна 

група може да буде обједињена око одређених идеја и да дуги низ година 

сарађује на остваривању заједничких циљева. Из групе окупљене око по-

литичког листа Ред (1894) су и главни актери неуспелог покушаја смењива-

ња Пашићеве владе због одговорности у рату (1915), при чему се Јовановић 

помињао као један од потенцијалних чланова владе.97

Постоји пун континуитет у спољнополитичким гледиштима Сло-

бодана Јовановића, од првих чланака објављених у Реду до његових мемо-

арских списа. Унутрашњополитичка гледишта могу се поједноставити и 

свести на идеју интегралног парламентаризма, за који, осим теоријских 

општих предности, сматра да једини и одговара српском народу. За разлику 

од неких ближих пријатеља и сарадника, Слободан Јовановић никада није 

заступао југословенску идеју, а још мање је могао бити заговорник југосло-

венског национализма. Средиште његовог целокупног мишљења јесте тео-

рија државе, са којом су ближе или даље повезана сва остала питања који ма 

се бавио. Дужност према држави сматра подразумевајућим етичким наче-

лом, које произлази из његове теорије државе, односно државно-правне 

ли чности.98 Појмове „културни образац“ и „култура“ (налази се и у самом 

имену Српског културног клуба) разматра дуги низ година, најчешће са 

95 О општој државној политици у Македонији у време Јовановићевог рада у Просветном 
одељењу МИД-а вид. Слободан Јовановић, Влада краља Александра Обреновића, СД 6, 
стр. 91–99. Радош Љушић, „Извештаји Слободана Јовановића о посети српском конзулату 
у Турској из 1894“, Историјски гласник 1 (1997). 

96 Борис Милосављевић, „Учешће Слободана Јовановића у покретању у раду Реда, Српског 
прегледа и Српског књижевног гласника“, Књижевна историја 43/145 (2011), стр. 637–
661. Јовановић је био председник Југословенског народног одбора (1945–1959) чије гла-
сило је била Порука (1950–1959).

97 Драгомир Јанковић, Светолик Јакшић. 
98 Вид. више у Борис Милосављевић, „Политика и морал у теорији државе Слободана Јо-

вановића“, Анали Правног факултета у Београду, 59/1 (2011), стр. 273–293.
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Богданом Поповићем. Треба нагласити и да је најважније појмове политике 

Српског културног клуба немогуће разумети без темељне анализе беседа и 

текстова Слободана Јовановића. То најбоље доказују површне и једностра-

не интерпретације политике Српског културног клуба. 

Приликом оснивања Српског културног клуба Павле Поповић, један 

од најстаријих Јовановићевих пријатеља, још из гимназије, односно по ли-

тичке групе окупљене око листа Ред (1894), привремени је председник који 

предлаже Слободана Јовановића за председника. Међу оснивачима је и Бо-

гдан Поповић, чијем утицају се може приписати и учешће одређеног броја 

привредника у Српском културном клубу.99 Око основне групе личности 

са којима је Јовановић био у сталном контакту, као и чланова породица 

са којима се знао целога живота, чланова странака чија предисторија има 

везе са Либералном и Напредном странком, даље се шири круг оснивача 

и чла нова Српског културног клуба, где су присутни и његови бивши сту-

денти. Све, укључујући и идеју поделе Клуба на просветни и привредни 

део, упућује на основне Јовановићеве идеје, посебно о парламентаризму и 

друштвеним групама унутар државе. Када се узме пуни континуитет пита-

ња која је разматрао и у чијем је практичном решавању суделовао, његово 

инсистирање на парламентаризму и доследност у погледу мишљења о срп-

ским националним интересима, сасвим је разумљиво да је идеја Српског 

културног клуба разматрана у ужем кругу пријатеља Слободана Јовановића 

и да је он у сваком погледу водећа личност целог покрета, што најексплици-

тније потврђују и сведочанства његових сарадника и савременика. 

Summary 

Dr Boris Milosavljević

The Question of the Initiator and Founder of 

the Serbian Cultural Club

Key words: Serbian Cultural Club, Slobodan Jovanović, Dragoljub Jovanović, Yugo slavia

The Serbian Cultural Club (1937) is indissolubly linked with the name of 

its fi rst and only president, Slobodan Jovanović (1869–1958). It is widely ac cept ed 

that this Serbian national and cultural organization was his brainchild. The pa per 

looks into the question as to whether Slobodan Jovanović really was the initiator 

99 Да су у Београду присни пријатељи Богдана Поповића, који никада није активно ушао у 
политику, били скоро сви одреда политичари и финансијери, указује Слободан Јовановић, 
„Богдан Поповић“, СД 11, стр. 750.
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and founder of the Serbian Cultural Club or if there was some other originator 

and leader concealed behind his name promoting and realizing political ideas 

for which the Club was set up. Given the contradictory testimonies about how 

the Club had been started, it appears necessary to evaluate their credibility and 

signifi cance by looking at them in their own historical context. Particular attenti-

on is paid to the contradictory and incoherent statements of Dragoljub Jovanović 

(1895–1977), the leader of the left faction of the Association of Farmers, which 

even contain serious chronological mistakes. The paper also outlines the basic 

tenets of Slobodan Jovanović’s political theory, the evolution of his domestic 

and foreign policy views, and the prehistory of his political activity. The paper 

concludes that trust should be put in the earlier testimonies and in the general 

and coherent historical picture according to which Slobodan Jovanović was the 

initiator and founder of the Serbian Cultural Club, and that the whole controversy 

over this question in fact arises from the contradictory and unreliable nature of 

Dragoljub Jovanović’s memoirs.


