


ARTYKUŁY  RECENZYJNEI  RECENZJE 

Miodrag Jovicic, Slobodan  Jovanovic.  Ilustrowana  monografija,  Beograd 2004, 
Pravni fakultet  Univerziteta u Begoradu i Izdavacko preduzeće „ Vajat", Biblio-
teka „Tragovi" (urednici prof.  dr. Jovica Trkulja i Jovana U. Krstić), br. 2, 
ss. 208, fot. 

W ostatnich kilku latach daje się zauważyć ożywione zainteresowanie serbskich elit inte-
lektualnych i politycznych biografią  Slobodana Jovanovicia (1869-1958) — wielkiej, ale i tra-
gicznej postaci serbskich i jugosłowiańskich dziejów najnowszych, potępianej za rządów  Josipa 
Broz-Tity i części jego następców. Ujawnianiu faktów  z życia Slobodana Jovanovicia i edycji 
jego dzieł, publikowanych w pierwszych powojennych dziesięcioleciach wyłącznie  w serbskich 
środowiskach emigracyjnych, już od przełomu lat 80. i 90. XX w. patronował na gruncie jugo-
słowiańskim krąg  belgradzkich historyków i prawników. Tworzyli go uczeni związani  przede 
wszystkim z dwiema najważniejszymi instytucjami serbskiego życia naukowego — Serbską 
Akademią  Nauk i Sztuk (SANU) oraz Uniwersytetem Belgradzkim. W gronie uczonych reha-
bilitujących  S. Jovanovicia postacią  od początku  najbardziej wyróżniającą  się był jednak Autor 
recenzowanej książki  — Miodrag Jovicic (1925-1999), emerytowany (od 1985 r.) profesor  Wy-
działu Prawnego Uniwersytetu w Nowym Sadzie, członek SANU, aktywnie współpracujący 
z belgradzkimi badaczami i entuzjastami Jovanoviciowskiej spuścizny. Już w 1991 r., z inicjaty-
wy właśnie tego uczonego oraz Wydziału Prawnego Uniwersytetu Belgradzkiego, odbyła się 
w stolicy Serbii pierwsza sesja naukowa, poświęcona w całości dokonaniom wybitnego humani-
sty i polityka. Sześć lat później ukazało się pierwsze wydanie omawianej w niniejszym tekście 
pracy M. Jovicicia. W tym samym 1997 r. zorganizowano w Belgradzie pod auspicjami SANU 
czterodniową  konferencję  pt. „Slobodan Jovanovic — człowiek i dzieło", której pokłosie sta-
nowił wydany rok później potężny tom artykułów pod redakcją  naukową  M. Jovicicia1. Aby 
uzupełnić te informacje,  należy dodać, że w 2003 r. wydane zostało kolejne zasługujące  na 
uznanie opracowanie pełnej biografii  S. Jovanovicia. Studium to powstało na podstawie dyser-
tacji doktorskiej Nebojśy A. Popovicia, belgradzkiego badacza z Instytutu Historii Współczes-
nej (Institutza  savremenu istoriju), kierowanego przez prof.  Nikolę Popovicia2. 

Mimo iż nie sposób przecenić faktograficznej  wartości wydanego w 1998 r. pokonferencyj-
nego zbioru artykułów na temat S. Jovanovicia oraz opracowania przygotowanego przez 
N. A. Popovicia, wśród prac historycznych poświęconych S. Jovanoviciowi za szczególnie war-
tościową  należy uznać właśnie recenzowaną  monografię.  Z pewnością  więc słuszna jest decyzja 
ojej wznowieniu, podjęta siedem lat po pierwszym wydaniu i pięć lat po śmierci M. Jovicicia. 

Ilustrovana  monografija  to praca wyjątkowa  zarówno w dorobku M. Jovicicia, jak i w całej 
najnowszej serbskiej historiografii,  mimo iż nie jest ona ani nowatorska metodologicznie, ani 
też imponująca  objętością.  O znaczeniu tej pracy dla serbskiej literatury historycznej zdecydo-
wało przede wszystkim zmierzenie się przez jej Autora z tematem naprawdę istotnym, tak dla 
serbskiej świadomości historycznej, jak i dla pożądanej,  demokratycznej formacji  społecz-
no-politycznej Serbów. W sposób dziś już nieczęsto spotykany, aczkolwiek nieuchybiający  sta-
ndardom naukowym, książkę  tę naznaczyła nietuzinkowa osobowość Autora oraz żywio-
ne przez niego przekonanie o bezwzględnej potrzebie odkłamania historii i zmianie opinii 
ukształtowanych w społeczeństwie pod wpływem propagandy komunistycznej. Czytając  o ko-
lejach losu S. Jovanovicia, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że badaczowi chodziło o to, by do 

1 Slobodan  Jovanovic:  licnostidelo.  Zbomikradovasanaucnogskupa  odrzanogod  17. do  20. februara  1997, 
urednik akademik M. Jovicic, Beograd 1998, ss. 801. 
2 N. A. Popovic, Slobodan  Jovanovic  i jugoslovenska  driava,  Beograd 2003. 
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żywego poruszyć odbiorcę, wychowanego na ogól w warunkach deprawacji intelektów i su-
mień. Choć M. Jovicic nie napisał książki  pod z góry ustaloną  tezę, w której zignorowane zostały-
by niepasujące  do owej tezy fakty,  to jednak powstało „dzieło z przesłaniem". Posługując  się bo-
gatym i dramatycznym losem S. Jovanovicia, wziął  M. Jovicic udział w procesie reedukacji społe-
czeństwa, które, przyjmując  na powrót do narodowego panteonu prezentowaną  mu w monogra-
fii  postać, zyskać może szansę zrzucenia jednego z pęt pozostałych w spadku po minionym 
ustroju. 

Kim był i czego dokonał Slobodan Jovanovic, że uchodzi on za tak wyjątkową  i znaczącą 
postać w najnowszych dziejach Serbów? Jak potoczyły się jego losy i dlaczego obecnie mówi się 
0 nim coraz częściej jako o ofierze  totalitaryzmu i o symbolu? 

Slobodan Jovanovic, urodzony w 1869 r. w należącym  wówczas do Austro-Węgier Nowym 
Sadzie, był synem Vladimira — znanego serbskiego polityka liberalnego, uczonego, publicysty 
1 redaktora (m.in. dziennika „Zastava"). Zdobycie wykształcenia prawniczego i szerokich ho-
ryzontów humanistycznych umożliwiła mu edukacja w Belgradzie i Genewie. Już na przełomie 
przedostatniej i ostatniej dekady XIX w. stał się Slobodan Jovanovic znany w belgradzkim śro-
dowisku konserwatywno-liberalnym, a w 1892 r. został pracownikiem serbskiego Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych (w gabinecie liberała Jovana Avakumovicia), w którym zajmował się 
głównie problematyką  macedońską.  Kolejne lata życia S. Jovanovic poświęcił karierze poli-
tycznej i naukowej, będąc  kolejno: wyróżniającym  się urzędnikiem serbskiego Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, sekretarzem w tym resorcie (1900-1907), profesorem  belgradzkiej 
Wielkiej Szkoły (1897-1905), a następnie, po jej przemianowaniu na Uniwersytet (1905), pro-
fesorem  tegoż. W trakcie wojen bałkańskich i podczas I wojny światowej S. Jovanovic zatrud-
niony był w serbskiej służbie prasowej (presbiro). W delegacji Królestwa SHS na paryską  konfe-
rencję pokojową  odgrywał rolę eksperta sekcji prawa międzynarodowego. W karierze akade-
mickiej osiągnął  godność dziekana Wydziału Prawa Wielkiej Szkoły (1904-1905), a następnie 
rektora Uniwersytetu Belgradzkiego (1913 r.). Był też S. Jovanovic członkiem (od 1905 r.) 
i prezesem (1928-1931) Serbskiej Akademii Królewskiej, autorem wielu rozpraw prawnych, 
historycznych, a także z zakresu teorii oraz socjologii polityki (nie bez powodu więc uważa się 
S. Jovanovicia za „ojca" serbskiej politologii). Imponujący  jest również publicystyczny doro-
bek S. Jovanovicia. Na polu aktywności społeczno-kulturowej wyróżnić należy zwłaszcza jedną 
inicjatywę S. Jovanovicia — znaczący  udział w powołaniu w międzywojennej Jugosławii Serb-
skiego Klubu Kulturalnego w 1937 r. 

Życiorys wypełniony tak wieloma niepodważalnymi osiągnięciami  może imponować, a jed-
nak S. Jovanovic dla wielu Serbów jeszcze całkiem niedawno nie był postacią  godną  naśladow-
nictwa, lecz przede wszystkim budzącą  kontrowersje. Ich najistotniejszy powód, to ocena, jaką 
komuniści jugosłowiańscy wystawili politycznej działalności S. Jovanovicia w okresie II wojny 
światowej. Warto przypomnieć tu poszczególne etapy kariery politycznej S. Jovanovicia. Był on 
wicepremierem jugosłowiańskiego gabinetu, który przejął  władzę w nocy z 26 na 27 marca 
1941 r., w rezultacie zamachu gen. Duśana Simovicia obalającego  regenta Pawła, po którym 
władzę objął  dochodzący  do pełnoletności Piotr Karadordevic. Wraz z całym rządem  S. Jova-
novic znalazł się w kwietniu 1941 r. na emigracji. Funkcję zastępcy premiera sprawował do po-
czątku  stycznia 1942 r. W okresie od 9 11942 r. do 211943 r. S. Jovanovic piastował godność 
prezesa emigracyjnej rady ministrów, w której zajmował równocześnie dwa inne stanowiska: 
ministra spraw wewnętrznych oraz wiceministra wojsk lądowych,  floty  i lotnictwa. Następnie 
S. Jovanovic stal na czele rządu,  funkcjonującego  od 2 I do 26 VI 1943 r., osobiście szefując 
w nim resortowi spraw wewnętrznych i zastępując  ministra spraw zagranicznych. Od 26 VI do 
10 VIII 1943 r. był z kolei S. Jovanovic drugim wicepremierem Jugosławii. W1945 r. w Londy-
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nie zainicjował działalność Jugosłowiańskiego Komitetu Narodowego i objął  w nim prezesurę. 
Jako jeden z pierwszoplanowych serbskich polityków w międzywojennej Jugosławii i czołowym 
jugosłowiański emigracyjny mąż  stanu S. Jovanovic respektował jako wartość nadrzędną  jugo-
słowiańską  jedność, zawsze jednak czul się na pierwszym miejscu nie Jugosłowianinem, lecz 
Serbem i akcentował swoją  serbską  tożsamość. W trakcie wojny sprzyjał czetnikom Draży Mi-
hailovicia. W polityce zagranicznej orientował się przede wszystkim na Wielką  Brytanię i Fran-
cję3, ze sceptycyzmem, czy wręcz niechęcią  odnosząc  się do idei współpracy z ZSRR. W komu-
nistycznej powojennej Jugosławii już w 1946 r., w ramach procesu wytoczonego D. Mihailovi-
ciowi i jego współpracownikom, S. Jovanovic został zaocznie skazany na dwadzieścia lat pozba-
wienia wolności. Na szczęście władza jugosłowiańskiego reżimu komunistycznego nie sięgała 
do miejsc, w których przebywał polityk uznany przez nią  za winnego zdrady państwa. Slobodan 
Jovanovic umarł w Londynie w 1958 r. Przed śmiercią,  jako wybitny humanista, zdobył uznanie 
renomowanych zachodnioeuropejskich gremiów naukowych4. 

Omawiana tu praca M. Jovicicia, choć jej Autor nie zaznaczył tego wyraźnie w spisie treści 
ani w tych miejscach publikacji, w których rozpoczyna poszczególne partie tekstu, składa się, 
oprócz krótkiej przedmowy do drugiego wydania książki  (napisał ją  Danilo N. Basta), z dwóch 
zasadniczych części. Pierwsza to okołopięćdziesięciostronicowy, dość szczegółowy, zarys bio-
grafii  S. Jovanovicia. Nosi on tytuł: Zivotni  put („życiowa droga", „koleje życia"). Na drugą 
część książki  składa się jedenaście krótkich tekstów, których tytuły nawiązują  do dziedzin dzia-
łalności S. Jovanovicia i jego osiągnięć.  Odnaleźć można tu m.in. następujące  rozdziały: Histo-
ryk,  Prawnik,  Politolog,  socjolog i komparatysta,  Biograf  portrecista,  Praca na polu literatury,  Idee 
państwowoprawne i polityczne.  W opracowaniu nie zawarto bibliografii,  co jest jego poważnym 
brakiem. Na końcu książki,  oprócz poslowia, Autor umieścił za to kalendarium życia S. Jova-
novicia. Należy uznać je za przydatne, choć brak w nim dokładniejszego datowania (podano 
tylko lata, bez miesięcy i dni, poza dokładnymi datami urodzin i śmierci S. Jovanovicia). W ka-
lendarium wymienione zostało także osiem dat z okresu po śmierci S. Jovanovicia (z lat 
1962-1997), związanych  z wydawaniem za granicą  i w Jugosławii ważnych pozycji z jego boga-
tego dorobku naukowego i literackiego. Skoro mowa o strukturze pracy i kwestiach historio-
graficznych,  warto zwrócić jeszcze uwagę na pewne inne, może nie pierwszorzędne, jednakże 
ważne, atuty monografii.  Podkreślić należy w pierwszej kolejności, iż na tle wielu opracowań, 
których zasadniczy walor stanowi maksymalne uszczegółowienie narracji, co często idzie w pa-

3 Oprócz recenzowanej pracy i dzieł poświęconych S. Jovanoviciowi, które wymienione zostały już w po-
przednich przypisach, w rekonstrukcji faktów  z życia i działalności jugosłowiańskiego męża stanu pomoc-
ne są  przede wszystkim następujące  wybory źródeł, monografie  i artykuł: Zapisnici  sednica  Ministarskog 
saveta KraljevineJugoslavije  (1941-1943),  Institut za savremenu istoriju, Beograd b.r.w,;Jugoslovenske  vla-
de  u izbjeglistvu  1941-1943. Dokumenti,  priredio B. Krizman, Zagreb 1981; Jugoslovenske  vlade  u izbjeg-
listvu 1943-1945. Dokumenti,  priredio B. Petranovic, Zagreb 1981; M. Grol, Londonski  dnevnik 
1941-1945, Beograd 1990; V. Kazimirovic, Srbija  i Jugoslavia  1914-1945, knjige I-IV, Kragujevac 1995; 
M. Stefanovski,  Srpskapoliticka  emigracija opreuredenju  Jugoslavije:  1941-1943, Beograd 1988; Slobodan 
Jovanovic  u emigraciji. Razgovori i zapisi, Beograd 1993; D. Subotić, Slobodan  Jovanovic  u egzilu 
1941-1958, knjige I-II, Beograd 2000; M. B. Petrovich, Slobodan  Jovanovic  (1869-1958):  the career and  fa-
te of  a Serbian  historian, „Serbian Studies", vol. Ill, 1/2,1984/1985, s. 3-26; zob. również: http://www.mfa. 
gov.yu/History/ministri/Sj ovanovic_s .html. 
4 S. Jovanovic był przed II wojną  światową  członkiem SKA i JAZU (Jugosłowiańskiej Akademii Nauk 
z siedzibą  w Zagrzebiu), PAU w Krakowie i Czeskiej Akademii Nauk. Po wojnie został m.in. członkiem kil-
ku międzynarodowych instytucji prawnych, francuskiej  Akademii Nauk Politycznych i Moralnych, dr. ho-
noris causa paryskiej Sorbony oraz, już w 1951 r., członkiem Międzynarodowej Akademii Nauki i Literatu-
ry z siedzibą  w Paryżu. 

http://www.mfa
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rze z trudnym w odbiorze przyciężkawym stylem, praca M. Jovicicia wyróżnia się dużą  lekko-
ścią.  Napisano ją  prostym, a więc i łatwym do przyswojenia językiem. Nieprzytłaczaniu czytel-
nika zbyt wielkim ciężarem danych faktograficznych  towarzyszy dbałość o precyzję i konkret, 
odpowiednie dla opracowania historycznego, które wyszło z ręki prawnika mogącego  poszczy-
cić się znacznymi osiągnięciami  naukowymi. Przemyślane oparcie konstrukcji pracy na pro-
stym schemacie, ułatwiającym  klarowny wywód (układ chronologiczno-problemowy), również 
przyniosło rezultaty mogące  zadowolić zarówno Autora książki,  jak i jej czytelników. Losy 
S. Jovanovicia Autor recenzowanej pracy opisał wyczerpująco.  Narracji towarzyszy materiał 
ikonograficzny  — fotografie  portretujące  wybitnego serbskiego polityka i uczonego w różnych 
okresach jego życia oraz ilustracje, przedstawiające  nagłówki i strony tytułowe czasopism, któ-
re S. Jovanovic redagował i/lub wzbogacał swoimi publikacjami. Ilustracje potraktowane zo-
stały przez autora monografii  jako istotny jej komponent, co resztą  postanowił on podkreślić 
już w tytule książki.  Reprodukcje zdjęć, a także karykatur towarzyszą  nie tylko stronom Zivot-
nogputa,  ale także dalszym partiom opracowania. Mankament stanowi brak spisu zamieszczo-
nych w pracy ilustracji. 

W pierwszej, stricte  biograficznej  części pracy wart podkreślenia jest fragment,  w którym 
M. Jovicic przedstawił okoliczności osądzenia  S. Jovanovicia przez komunistyczne władze 
w Belgradzie i wydanego nań wyroku (Sudenje,  s. 52-56). Do procesu doszło wiosną-latem 
1946 r. Objął  on D. Mihailovicia, kilku podległych mu czetnickich komendantów, ministrów 
rządu  Milana Nedicia oraz zarząd  belgradzkiej policji politycznej i niektórych jej agentów. 
Najznaczniejszymi politykami przebywającymi  na emigracji, których zaocznie osądzono  wraz 
z S. Jovanoviciem, byli: Bożidar Purić, Radoje Knezevic, Milan Gavrilovic i Konstantin Fotić. 
Pisząc  o okolicznościach procesu z 1946 r., M. Jovicic podkreślił absurdalność postawienia 
w nim zarzutów S. Jovanoviciowi i tym politykom, oskarżonym wspólnie z nim o aktywne 
wspieranie serbskich ąuislingowców,  którzy od wiosny 1941 r. funkcjonowali  poza ziemiami ju-
gosłowiańskimi, zajmując  wysokie stanowiska we wrogim państwom Osi rządzie  emigracyj-
nym, tudzież eksponowane placówki w podległej temuż rządowi  jugosłowiańskiej służbie dy-
plomatycznej (przykład K. Foticia — ówczesnego ambasadorawWaszyngtonie). M. Jovicic ka-
tegorycznie i nie stroniąc  od emocjonalnego tonu podsumował swoje rozważania poświęcone 
sądowi  i wyrokowi nałożonemu na bohatera jego książki:  ,,[S. Jovanovic], popierając  [czetnic-
ki] ruch generała Mihailovicia, postępował zgodnie z nadrzędnym interesem narodu — rato-
wał go przed surową  zemstą  okupanta i jego wspólników; [...] spostrzegłszy zawczasu zagroże-
nie ze strony światowego komunizmu, próbował on zachować Serbię i Jugosławię wolne i de-
mokratyczne — takiego właśnie człowieka ukarano bezmyślnym wyrokiem, uznano za zdrajcę 
i zbrodniarza wojennego!"5. 

W drugiej części recenzowanej monografii  M. Jovicic zapoznał czytelników przede wszyst-
kim z wielkimi osiągnięciami  S. Jovanovicia na polu nauk humanistycznych. W centrum uwagi 
S. Jovanovicia-historyka znajdowały się polityczne dzieje Serbii od schyłku lat 30. XIX w. do 
1903 r. Nad ukazaniem ich meandrów S. Jovanovic pracował, z pewnymi przerwami, przeszło 
dwadzieścia lat, przygotowując  i wydając  następujące  dzieła, składające  się na cykl, zwany czę-
sto przez serbskich historyków historiografii  „Historią  polityczną  Serbii S. Jovanovicia": Wła-
dza  ustavobranitelji  (1838-1858),  Drugie rządy  Milośa  i Milana  (1858-1868),  Panowanie Milana 
Obrenovicia (1868-1889)  [PanowanieAleksandra  Obrenovicia (1889-1903)6.  Wymienione roz-

5 Recenzowana praca — s. 55 [tłum. W S.]. 
6 Ustavobranitelji  i njihova vlada,  Beograd 1912 (tytuł rozprawy tłumaczy się niekiedy u nas dosłowniej 
Utavobranitelje  i ich rządy);  Druga vlada  Milośa  i Milana  (1858-1868),  Beograd 1923; Vlada  Milana  Obre-
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prawy S. Jovanovicia słusznie uznane zostały przez M. Jovicicia za najbardziej doniosłe w całej 
historiograficznej  twórczości wybitnego uczonego. Zestawienie ich w jednym szeregu z dzieła-
mi dwóch innych wielkich serbskich historyków międzywojennych — Zivana Zivanovicia i Jaśy 
Prodanovicia jest ze wszech miar uzasadnione7. Dobrze stało się jednak, że M. Jovicic w rozwa-
żaniach na temat wkładu S. Jovanovicia do serbskiej historiografii  poświęcił odpowiednio dużo 
uwagi także jego innym rozprawom historycznym. S. Jovanovic ogłosił ich wiele. Wspomnieć 
wystarczy, iż z zakresu historii ojczystej interesowały S. Jovanovicia m.in.: wojna serbsko-
-bulgarska 1885 r., polityka zagraniczna dziewiętnastowiecznej Serbii i problemy jej ustroju 
wewnętrznego, a także losy wybitnych postaci serbskiego życia politycznego i społeczno-kultu-
rowego: Jerzego Czarnego i jego wodzów (wojwodów), księcia Miłosza, Filipa Visnjicia, Iliji 
Garaśanina, Svetozara Markovicia, Ljubomira Nedicia, twórców literatury. Z dziejów powsze-
chnych szczególnie bliska badawczo była S. Jovanoviciowi rewolucja francuska  (był jej kryty-
kiem, ale fascynowały  go postaci rewolucyjnych przywódców) oraz kwestie historycznoprawne, 
związane  z procesami kształtowania się systemów politycznych Wielkiej Brytanii, Niemiec, 
Francji oraz Stanów Zjednoczonych. Właśnie w analizowaniu zagadnień prawnych S. Jovano-
vic wykazywał się nadzwyczajnym warsztatem, talentem i pasją.  W monografii  M. Jovicicia 
osiągnięcia  S. Jovanovicia jako prawnika uznane są  za wyjątkowe.  Uczynione jest to w szcze-
gólny, wyczerpujący  sposób i bynajmniej nie powinno nikogo dziwić—wszakże M. Jovicic sam 
był prawnikiem; najprawdopodobniej zresztą  uznającym  S. Jovanovicia za swojego naukowe-
go mistrza. Spuścizna S. Jovanovicia na polu nauk prawnych jest rzeczywiście imponująca. 
Składają  się na nią  rozprawy teoretyczne o suwerenności (pierwsze studium naukowe S. Jova-
novicia, ogłoszone drukiem w 1897 r.)8 i państwie9, podręczniki prawa konstytucyjnego Serbii 
i Królestwa SHS oraz doktryn politycznoprawnych, ale także prace poświęcone specyfice  pra-
wa konstytucyjnego Serbii dziewiętnastowiecznej, czy też N. Machiavellemu. Naukowa wiel-
kość S. Jovanovicia polegała jednak chyba przede wszystkim na tym, iż potrafił  on równie do-
brze pisać prace stricte  historyczne czy prawnicze, jak i dzieła interdyscyplinarne. W tych dru-
gich świetny historyk, teoretyk i interpretator prawa tworzył również mistrzowskie wykładnie: 
procesów rozwoju politycznego i społecznego w państwach kapitalistycznych, specyfiki  pań-
stwa powojennego (poratna  drzewa)  oraz istoty totalitaryzmu. W ten sposób objawiał co rusz 
swoje nowe oblicze — już to historyka społecznego czy prekursora serbskiej politologii, już to 
badacza fenomenów  socjopolitycznych, charakteryzującego  się w dodatku wyjątkowym  zrozu-
mieniem dla mentałite10. 
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novicia (1868-1889),  knj. I-II, Beograd 1927-1928; Vlada  Aleksandra  Obrenovicia (1889-1903),  Beograd 
1929 i 1931. 
7 Zob. s. 63 recenzowanej pracy. 
8 O suverenosti, Beograd 1897. 
9 Osnovipravne teorije o drzavi,  Beograd 1906. Publikację tę wydano po raz drugi w 1914 r. pod tym samym 
tytułem, który na język polski przełożyć można jako: Podstawy teorii państwa i prawa. W trzecim wydaniu 
rozprawy (1922) zmieniono jej tytuł na: O drzavi  (Opaństwie). 
10 Zob. m.in. następujące  publikacje S. Jovanovicia: Primeripoliticke  socijologije:  Engleska,  Francuska,  Ne-
macka,  Beograd 1940; Pluralizam,  Beograd 1931; Poratna drzava,  Beograd 1936; O totalitarizmu,  Paris 
1952. Zob. również refleksje  M. Jovicicia o. S. Jovanoviciu jako politologu, socjologu i komparatyscie, 
s. 103-115 recenzowanej pracy. 


