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С В Е Д О Ч А Н С Т В А

ЧЕ ДО МИР ПО ПОВ (1936–2012)

ИВАН НЕ ГРИ ШО РАЦ

ДО ПРИ НОС ЧЕ ДО МИ РА ПО ПО ВА  
СРП СКОЈ ПО ЛИ ТИЧ КОЈ КУЛ ТУ РИ

Мно го стру ко је за ни мљи ва и из у зет но под сти цај на књи га 
ин тер вјуа ака де ми ка Че до ми ра По по ва, прет ход ног пред сед ни ка 
Ма ти ца срп ске, ду го го ди шњег про фе со ра Оп ште исто ри је но вог 
ве ка на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Но вом Са ду, пред сед ни ка но во
сад ског Огран ка СА НУ, нај зна чај ни јег но си о ца срп ских ен ци кло
пе ди стич ких по сло ва по след њих де це ни ја, те ау то ра дра го це них 
исто ри о граф ских рас пра ва као што су Од Вер са ја до Дан ци га (1976), 
Гра ђан ска Евро па (1989, 2010), Ве ли ка Ср би ја (2007) и др. Ту књи гу 
ин тер вјуа је при ре ди ла др Је ле на По пов, жи вот на са пут ни ца по
кој ног ака де ми ка По по ва, и са ма исто ри чар, на уч ни са вет ник на 
Ин сти ту ту за исто ри ју Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду. Ње но 
по све ће ње опу су сво га су пру га је, из ме ђу оста лог, 2015. го ди не јав
но сти при ка за ло до пу ње ну би бли о гра фи ју ве ли ког исто ри ча ра. Из 
књи ге Ви де Зе рем ски и Је ле не По пов (прир.), Че до мир По пов: Жи вот 
и исто ри ја. Би бли о гра фи ја (2015) ви ди се не са мо ши ри на те ма 
не го и број ност при ло га ко ји ма је овај исто ри чар обо га тио срп ски 
на уч ни и кул тур ни жи вот: књи га, на и ме, са др жи укуп но 1574 би
бли о граф ске је ди ни це.

Уме ће ди ја ло га

Књи га По по вље вих ин тер вјуа Исто ри ја на де лу (при ре ди ла 
Је ле на По пов, Ма ти ца срп ска, Но ви Сад 2016) от кри ва онај сег мент 
ње го вог ра да ко ји, до са да, ни је пре зен то ван у књи жном об ли ку, 
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па је већ ти ме ово из да ње за слу жи ло по себ ну па жњу чи та ла ца. 
Па жљи вим чи та њем ове књи ге ја сно се мо же са гле да ти не са мо 
ко је су раз ме ре и ефек ти ње го вог на уч ног опу са не го и ка кви су 
об ли ци јав ног и дру штве ног де ло ва ња Че до ми ра По по ва. Они ко ји 
су пра ти ли рад ака де ми ка По по ва одав но су већ уо чи ли ко ли ка је 
ва жност ње го вих ре чи ис ка за них у ин тер вју и ма и у не ким дру гим 
об ли ци ма јав них на сту па у ме ди ји ма. Са да, уз по моћ ова ко си сте
ма тич но при ре ђе не књи ге, то са гле да ва ње по ста је знат но ја сни је, 
пре глед ни је и бр же, па та чи ње ни ца оба ве зу је да се о све му озбиљ но 
про ми сли и да се из рек не аде кват на реч оце не и ко мен та ра. 

И за по зна ва о це По по вље вог исто ри о граф ског опу са би ће, ве
ру јем, при лич но из не на ђу ју ћа чи ње ни ца да је он за со бом оста вио 
чак 95 ин тер вјуа као за себ них би бли о граф ских је ди ни ца. Ни шта 
ма ње из не на ђе ње не пред ста вља и чи ње ни ца да су то, нај че шће, 
ве о ма обим ни и озбиљ ни раз го во ри, те да го то во ни је дан ни је на
чи њен она ко ми мо гред, у не кој тре нут ној раз ме ни ми сли не го је, 
по пра ви лу, реч о раз го во ри ма ко ји су па жљи во при пре ма ли ка ко 
ин тер вју ер та ко и ин тер вју и са ни. Сто га ће, упр кос чи ње ни ци да 
је Је ле на По пов ма њи део тих раз го во ра ели ми ни са ла, па број све
ла на 82 ин тер вјуа, и обим ове књи ге раз го во ра (го то во 650 стра на) 
сва ка ко по зи тив но из не на ди ти чак и оне љу де ко ји су, с ви ше или 
ма ње па жње, пра ти ли јав не на сту пе ака де ми ка По по ва. 

Тре ба, уз то, има ти у ви ду да су ин тер вјуе са Че до ми ром По
по вим пра ви ли истин ски мај сто ри ово га жан ра (Ми лош Јев тић, 
Љу би сав Ан дрић), из вр сни на уч ни ци или ко ле ге по стру ци (Ду шан 
Ба та ко вић, Јо ван Де лић, Си мо Ц. Ћир ко вић, Алек сан дар Ра сто вић, 
Ду шан Ву ји чић, На да Сав ко вић) или сјај ни но ви на ри и књи жев
ни ци (Љу бо мир Вук ма но вић, Рат ка Цви ја но вић Ло ти на, Лу ка Ми
че та, Вла ди мир Ко пицл, Фра ња Пе три но вић, Зо ри ца Ми р ко вић, 
Јо ван ка Си мић, Ми ли ја на Ба ле тић, Да ни ца Ра до вић, Зо ран Хр. 
Ра ди са вље вић, Ми ло рад Ву ка ши но вић и др.), а не ки од ин тер вју е ра 
су и по не ко ли ко пу та (Ру жи ца Же кић чак се дам пу та, Јо ван ка Си
мић шест, Зо ри ца Ми р ко вић че ти ри, Љу бо мир Вук ма но вић три, 
Алек сан дра То мић два пу та итд.) до би ја ли при ли ку да раз го ва ра
ју са овим из вр сним исто ри ча рем и чел ни ком во де ћих на уч них и 
кул тур них уста но ва (Ма ти це срп ске, Огран ка СА НУ у Но вом 
Са ду, Фи ло зоф ског фа кул те та и др.). За ни мљи во је осмо три ти и 
ко ји ме ди ји су нај ви ше па жње по све ћи ва ли исто ри о граф ском зна њу 
и јав ној ре чи Че до ми ра По по ва: у том по гле ду је пред ња чио но во
сад ски Днев ник (чак 21 ин тер вју је дат овом ли сту), по том Ве чер ње 
но во сти (12 ин тер вјуа и још је дан дат Но во сти ма), Све док (4 раз
го во ра), Бор ба, По ли ти ка (3), Дан, Вој ска, НИН, Пе чат (по 2 ин тер
вјуа; у Пе ча ту је, по во дом уру че ња на гра де „Пе чат вре ме на”, дру ги 
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раз го вор об ја вљен у два ча со пи сна бро ја) итд. Све то пред ста вља 
до каз ви ше да је Исто ри ја на де лу Че до ми ра По по ва ди ја ло шка 
књи га ко ја је на ста ја ла из нај ра зли чи ти јих по во да, са оди ста ве ли
ком за ни мљи во шћу и спе ци фич ним су че ља ва њем ин тер вју е ра и 
ин тер вју и са ног, те ин тер вју и са ног и чи та лач ке пу бли ке.

Исто ри ја као учи те љи ца жи во та

Круг те ма ко је су у овим раз го во ри ма по кре та не та ко ђе пред
ста вља по себ ну за ни мљи вост. Је дан круг са др жи оп шта пи та ња 
исто ри о гра фи је као ди сци пли не, те ње ног те о риј скоме то до ло шког 
раз во ја; дру ги круг ти че се исто ри је од ре ђе них на уч них про бле ма, 
као и на чи на на ко ји су ти про бле ми ту ма че ни у раз ли чи тим епо
ха ма, а по себ но у срп ској исто ри о гра фи ји; тре ћи круг те ма од но си 
се на пи та ња ко ја је сам По пов те мељ но пре тре сао у сво јим књи
га ма и рас пра ва ма; че твр ти круг про бле ма че сто се на ме тао као 
ак ту ел на, вру ћа те ма за чи је раз ма тра ње је дру штве на, а нај че шће 
по ли тич ка јав ност би ла нај ди рект ни је за ин те ре со ва на, па се сто га 
тра жи ла реч ко мен та ра зна чај ног исто ри ча ра... Кон крет на пи та ња 
се ре ђа ју јед но за дру гим: Ср би и њи хов ме ђу на род ни по ло жај; 
про блем Бал ка на и од нос ве ли ких си ла пре ма том про сто ру; тзв. 
Ис точ но пи та ње и на чи ни ње го вог раз ре ше ња; срп ски осло бо ди
лач ки по кре ти и град ња на ци о нал не др жа ве то ком XIX и по чет ком 
XX ве ка; исто ри ја Ју го сла ви је, на чин кон сти ту и са ња Кра ље ви не 
СХС / Ју го сла ви је, вре ме СФР Ју го сла ви је, али и опис рас па да ња те 
др жа ве; по ло жај Вој во ди не уну тар Хаб збур шког цар ства, Ср би је 
и Ју го сла ви је, те мо гућ но сти оп стан ка по кра ји не; иде ја Ве ли ке 
Ср би је, те на чи ни ње ног ис ко ри шћа ва ња у окви ру про па ганд не 
де лат но сти усме ре не про тив Ср би је и ње ног ре ал ног по ли тич ког 
ин те ре са; при ро да но вог свет ског по рет ка и про це са гло ба ли за
ци је, те ме сто Ср ба у том кон тек сту; Ме мо ран дум као „ди јаг но за 
др жав не кри зе” СФР Ју го сла ви је; про цес раз би ја ња Ср би је као 
др жа ве и уло га Ха шког три бу на ла; Сло бо дан Ми ло ше вић и ње го ва 
вла да ви на; ста ње у срп ској исто ри о гра фи ји и у срп ским на уч ним 
и кул тур ним уста но ва ма; Ма ти ца срп ска и срп ска ен ци кло пе ди
сти ка као по ље ин те лек ту ал ног и дру штве ног ан га жма на итд. У 
ин тер вју и ма се те ме сме њу ју у скла ду са про ме на ма у вре ме ну у 
ко јем је раз го вор оба вљан, те она ко ка ко су дру штве на зби ва ња 
ус по ста вља ла раз ли чи те ли сте ви ше или ма ње при о ри тет них пи
та ња. Сто га ће се глав на те ма пр вих ин тер вјуа, ко је је по чет ком осам
де се тих го ди на ХХ ве ка дао та да мла ди про фе сор уни вер зи те та, 
од но си ти на „исто ри ју На род но о сло бо ди лач ког ра та и ре во лу ци је 
на ро да и на род но сти Вој во ди не”, а те ме за вр шних ин тер вјуа нај ви ше 
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се ти чу ме ста срп ског на ро да уну тар гло ба ли за ци о них про це са у 
све ту. 

О спе ци фич но сти ма исто ри о граф ског по сла По пов је го во рио 
у раз ли чи тим при ли ка ма, али је увек ис ти цао ње го ву сло же ност 
и дру штве ну осе тљи вост. У раз го во ру са Ми ло шем Јев ти ћем из 
1991. го ди не По пов ће ис та ћи да су за ва ља но оба вља ње то га по сла 
нео п ход не ка ко ис тра жи ва че ва спо соб ност ем па ти је, та ко и ну жност 
ус по ста вља ња дис тан це у од но су на пред мет ис тра жи ва ња. Овај 
дру ги пак чи ни лац са др жи ка ко вре мен ску („мо ра те да до че ка те 
да из во ри по ста ну до ступ ни”, а уз то „по треб но је да од про це са 
про ђе јед но вре ме ка ко би се са зна ли ње го ви ре зул та ти”, стр. 28) 
та ко и ду хов ну дис тан цу (у исто ри о гра фи ји по сто ји ста ра ди ле ма 
о то ме „ко бо ље пи ше исто ри ју: они ко ји су у њој уче ство ва ли и 
ства ра ли је, зна чи и све из ну тра гле да ли, или они ко ји пре ма њој 
има ју дис тан цу, па мо гу да бу ду и до вољ но кри тич ни”; реч је ту 
о ди ле ми „ко је бо љи исто ри чар Дру гог свет ског ра та: Чер чил, са 
сво јих шест књи га Ме мо а ра, или Гај Винт и Пи тер Кал во ко ре зи, 
ко ји су на пи са ли сјај ну књи гу То тал ни рат”, стр. 28). Осим ви со ке 
ме ре на уч них стан дар да са зна ња Че до мир По пов за сту па и ста но
ви ште о ва жно сти дру штве ног ан га жма на исто ри ча ра. Нео п ход
ност дру штве не ан га жо ва но сти он, да ка ко, не схва та као об лик 
ба вље ња „чи стом по ли ти ком” не го као нео п ход ност, „чак и ду
жност исто ри ча ра у са да шњој де мо кра ти за ци ји и у ре ша ва њу на шег 
пре те шког бре ме на ра зно вр сних кри за и на ци о нал них ди ле ма у 
ко ји ма жи ви мо да се ан га жу је, али са ста но ви шта сво је на у ке и 
увек чу ва ју ћи ње но до сто јан ство” (стр. 30). То је, да кле, кључ но 
за Че до ми ра По по ва: оста ти истин ски на уч ник, са чу ва ти до сто јан
ство сво је де лат но сти, али би ти од ко ри сти дру штву и на ци ји у 
ко јој жи виш и ра диш. 

У по гле ду зах те ва ко ји се упу ћу ју исто ри ји и исто ри ча ри ма 
не тре ба, на рав но, пре те ри ва ти, па ис по ста вља ти оче ки ва ња ко
ји ма исто ри чар не мо же да удо во љи. Сто га Че до мир По пов ве о ма 
пре ци зно име ну је оно што исто ри чар мо же и оно што он не мо же 
да учи ни: „Исто ри чар то ме мо же, у нај бо љој и у нај ве ћој ме ри, да 
до при не се ако не гу је сво ју исто риј ску на у ку, чи ји је за да так да от
кри је што ве ћи број чи ње ни ца, тач них, ег закт них чи ње ни ца, ко је 
ће да учи ни – на нај до па дљи ви ји на чин, не из не ве ра ва ју ћи, при 
то ме, на уч ност – до ступ ним јав но сти. Ми слим да то ли ко тре ба 
тра жи ти од исто риј ске на у ке и да је не тре ба оп те ре ћи ва ти ве ћим 
за да ци ма не го што она мо же да их оства ри... Да кле, ако тра жи те 
од ње да ре ши про блем, он да сте јој на мет ну ли за да так ко ји она 
ап со лут но не мо же да из вр ши” (стр. 41). Би ти учи те љи ца жи во та 
зна чи, по Че до ми ру По по ву, да ти чо ве ку зна ње и по у зда не чи ње ни це 
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на осно ву ко јих ће он мо ћи кре а тив но да ми сли и сам ре ша ва про
бле ме: без тих чи ње ни ца и тог зна ња до та кве кре а тив но сти и спо
соб но сти ре ша ва ња про бле ма не би се мо гло до ћи. Са ме те чи ње
ни це и то зна ње ни су до вољ ни, али је су ну жни, нео п ход ни за 
да ље кре а тив не до ме те ко је зах те ва ка ко про бле ма тич ност све та 
у ко јем жи ви мо та ко и же ља по је ди на ца и чи та вих ко лек ти ва да 
бу ду ак тив ни чи ни о ца та кво га све та. 

Не са мо исто ри ча ри не го и ши ро ко схва ће на ин те лек ту ал на 
ели та у са вре ме ном дру штву би мо ра ла да има ве о ма ва жну, не за
о би ла зну уло гу у по је ди ним др жа ва ма и за јед ни ца ма. У по след њем, 
го то во те ста мен тар ном раз го во ру за ча со пис Пе чат (2012), Че до
мир По пов је Ми ло ра ду Ву ка ши но ви ћу и Ог ње ну Ка ра но ви ћу (у 
тек сту под на сло вом „Као на род ни у јед ном кључ ном пи та њу 
ни смо има ли ре ше ња”) из ре као став о ва жно сти ин те лек ту ал ног 
ути ца ја на јав но мње ње, а ти ме и ути ца ја на оне ко ји до но се од
лу ке у име це ло га дру штва: „На рав но, ни је ин те ли ген ци ја та ко ја 
од лу чу ју ће ути че на фор ми ра ње по ли ти ке, али мо же вр ло ефи ка
сно да ути че на бри жљив од нос пре ма тим пи та њи ма. По зна то је 
ста но ви ште да се од го вор ност за до бра или рђа ва ре ше ња не мо же 
ис кљу чи во тра жи ти у од лу ка ма по ли ти ча ра. Од го вор ност мо жда 
и је сте у њи хо вим ру ка ма, јер се нај че шће у за тво ре ним кру го ви ма 
до но се ва жне од лу ке, али се не мо же ре ћи да до но си о ци од лу ка 
ап со лут но не во де ра чу на о ста но ви шту јав но сти, пре све га по ли
тич ке јав но сти. Али ко фор ми ра то ста но ви ште јав но сти? Упра во 
ин те лек ту ал на и вр хун ска по ли тич ка ели та” (стр. 609). Дру гим 
ре чи ма, дру штве ни ан га жман и ин те ли ген ци ја ни су ни ка ко ствар 
про шло сти, не го је њи хо ва уло га и да нас из у зет но ва жна јер мо гу 
да ути чу на об ли ко ва ње јав но га мње ња. 

По моћ исто ри ча ра има је ди но сми сла ка да је реч о по зна ва њу 
исто риј ских окол но сти про шлих вре ме на, а у том кон тек сту је вео
ма ва жно зна ње о европ ском кон тек сту по сто ја ња срп ског на ро да, 
као и о по себ ним од но си ма Ср ба са дру гим на ро ди ма и др жа ва ма 
све та. Као про фе сор ко ји пре да је оп шту исто ри ју, те ко ји је на пи
сао дра го це ну, тро том ну књи гу Гра ђан ска Евро па (1770–1914), Че
до мир По пов је био из вр стан зна лац исто ри је ме ђу на род них од но
са, а у том кон тек сту је на мно гим ме сти ма у сво јим ин тер вју и ма 
опи си вао при ро ду од но са Ср ба и не ких дру гих на ро да. Та ко је, 
при ме ра ра ди, у по ме ну том ин тер вјуу да том не дељ ни ку Пе чат 
украт ко ски ци рао исто ри ју срп скору ских од но са у по след ња два 
ве ка, по себ но у кон тек сту тзв. Ис точ ног пи та ња. А о са мом Ис точ
ном пи та њу он ће у нај прег нант ни јој мо гу ћој фор ми ре ћи сле де ће: 
„Шта је Ис точ но пи та ње? То је бор ба ве ли ких си ла да овла да ју 
бал кан ским про сто ри ма, ко јим про ла зе све ко му ни ка ци је Евро пе 
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са Ази јом. Та ко је и да нас. Уо ча ва те ли ка ква је то жи ла ва бор ба да 
нас при ву ку у сво ју ор би ту. Упр кос то ме што из гле да да нас Евро па 
не ће, она нас хо ће и не пу шта нас дру ги ма, као што ни Ру си ја не 
мо же да нас пре пу сти дру ги ма. Та ко је од Ка та ри не до Хи тле ра, 
од Хи тле ра до Ти та, од Ти та до Ми ло ше ви ћа, па све до да нас. Све 
по ли тич ке и осва јач ке ини ци ја ти ве у но вом ве ку, па и пре то га у 
Евро пи, под ра зу ме ва ле су овла да ва ње Бал ка ном” (стр. 603–604). 
На не пу не три књи жне стра ни це По пов је ја сно и ен ци кло пе ди
стич ки пре ци зно оцр тао при ро ду срп скору ских од но са од вре ме на 
Пр вог срп ског устан ка до на ших да на, а у том скло пу је по ка зао 
ка ко је Ру си ја увек, у ве ћој или ма њој ме ри, би ла при сут на у свим 
круп ни јим де ша ва њи ма на Бал ка ну. 

У свом опи су По пов се на ро чи то за др жа ва на 1878, на го ди ни 
при зна ња Ср би је на Бер лин ском кон гре су, али ни је по ми њао да 
је Ру си ја уме ла да до не се и штет не од лу ке за Ср би ју, као што је то, 
при ме ра ра ди, учи ње но на Сан сте фан ском ми ру из 1878. го ди не, 
ка да се по ку ша ло са ства ра њем Ве ли ке Бу гар ске. Ме ђу тим, без 
об зи ра на то ка ко се ну жни по ступ ци ре ду ко ва ња ин фор ма ци ја у 
из ла га њу оба вља ју, оп шти дух на ко јем По пов ин си сти ра је сте, 
пре све га, по хва ла за ини ци ја тив ност и пре га ла штво срп ског на ро
да, те ис ти ца ње од луч но сти да се суд би на, ко ли ко год је то мо гу ће, 
узме у сво је ру ке. О то ме По пов го во ри са нај ду бљим по што ва њем, 
па из но си гло бал ну оце ну да „срп ски на род је са вр ше но пра тио 
про це се и ве ли ке по кре те ко ји су се де ша ва ли у Евро пи” (стр. 601). 
Сво јим ста во ви ма он ни на ко ји на чин ни је под сти цао ми шље ње 
да ће ве ли ке си ле већ не ка ко ре ши ти пи та ње срп ске суд би не, не го 
је на че ло вла сти те де лат но сти и пре га ла штва ис ти цао као је ди ни 
на чин да се иде у су срет до брим ре ше њи ма ко ја се при жељ ку ју. 
По пов, очи глед но, сма тра да се та кав дух ини ци ја тив но сти и од
луч не де лат но сти мо ра очу ва ти и да нас, а и у бу ду ћим вре ме ни ма 
ко ја тек до ла зе.

Под при ти ском им пе ри јал ног жрв ња

У скла ду с та квим уве ре њи ма По пов ће у сво јим раз го во ри ма 
ве о ма мно го па жње по све ти ти опи су при ро де им пе ри јал них про
је ка та, али и но вог свет ског по рет ка и да на шњих гло ба ли за ци о них 
про це са. Сто га у раз го во ру са Ива ном Нин ко ви ћем „Вре ме у ко ме 
ни је ла ко жи ве ти” (1994) он ће кон ста то ва ти да „циљ је оку пља ња 
на ро да под вођ ством ве ли ких си ла да би се оства ри ла хе ге мо ни ја 
круп ног ка пи та ла. Чи тав XX век је по при ште та квих те жњи. Не
кад су то по ку ша ва ли Не мач ка и Ја пан, да би оства ри ли сво ју до
ми на ци ју пре све га вој ном си лом. Да нас Аме ри ка на сил но ру ши 
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ста ре ба ри је ре ме ђу др жа ва ма и још че шће по ди же но ве због соп
стве них ин те ре са” (стр. 226). И сам схва та ју ћи да су ова кви про
це си не ми нов ни, По пов ис ти че нео п ход ност про на ла ска знат но 
ху ма ни јих фор ми за њи хо во из во ђе ње јер, у про тив ном, „не ће из
о ста ти кон тра ак ци ја под јарм ље них и пе р ма нент ни свет ски су коб”; 
од но сно, овај „но ви то та ли тар ни си стем свет ских раз ме ра” на 
ме ђу на род ном пла ну ус по ста вља екс пло а та ци ју „ко ја ће не из бе жно 
иза зва ти ве ли ке от по ре пот хра њи ва не бе дом и на ци о на ли змом 
ме ђу ма лим на ро ди ма. За то XXI век ни ка ко не ће би ти ха р мо нич но 
до ба” (стр. 226). 

У раз го во ру са Си мом Ц. Ћир ко ви ћем („Чи та ва исто ри ја Ср ба 
кроз ве ко ве од ре ђе на је фак то ром евр оп ских ин те ре са”) Че до мир 
По пов, са свим су прот но од де мо би ли за циј ских по став ки Френ
си са Фу ку ја ме о „кра ју исто ри је”, ве ли да „но ви свет ски по ре дак 
је јед на опа сна иде о ло шка кон струк ци ја, ко ја има ре ал не осно ве 
у објек тив ним ци ви ли за циј ским и исто риј ским осно ва ма. Та ко је 
би ло и са свим дру гим ве ли ким иде о ло шким си сте ми ма. Ве ли ка 
сре ћа чо ве чан ства је што се ни је дан од њих ни је до кра ја оства рио, 
па не ће ни овај” (стр. 356). По пов је, у том сми слу, је дан од од луч
них, оштрих кри ти ча ра им пе ри јал них ам би ци ја по је ди них зе ма ља 
или чи та вих др жав них за јед ни ца, а ука зу је и на по себ но ужа са
ва ју ће деј ство ових про це са на про стор Евро пе. Сто га у по след њем 
свом ин тер вјуу (2012) ве ли да „то је био прин цип ко ји ће уни шти ти 
евр оп ски дух. Сви су хте ли да ства ра ју им пе ри ју. Ство ри ли су је 
Бри тан ци, Фран цу зи, Шпан ци, Ру си. Не за бо ра ви мо да је ру ска 
им пе ри ја (Со вјет ски Са вез) тра ја ла до пре два де се так го ди на. За то 
је то епо ха им пе ри ја ли зма. Ти пич на обе леж ја им пе ри јал не по ли
ти ке по ти чу још из до ба Ри ма: узми, осво ји ако мо жеш, ако не, на
те рај их да при зна ју хе ге мо ни ју и кон тро лу” (стр. 606). 

У кон тек сту из ра зи те из ло же но сти ме ђу на род ним еко ном ским, 
по ли тич ким и вој ним при ти сци ма, те осва јач ким на ме ра ма им пе
ри јал них си ла, ве о ма је ва жно исто риј ско са зна ње о про па ганд ном 
учин ку иде је о Ве ли кој Ср би ји, иде је ко ју су за пад не ве ли ке си ле 
ве о ма че сто при пи си ва ле срп ској др жа ви или срп ском на ро ду и 
ње го вим по ли тич ким кон цеп ци ја ма. Че до ми ру По по ву ни је би ло 
те шко да са же то из не се ре зул та те сво јег ис тра жи ва ња, па да по
ка же ка ко „ко лев ка хај ке про тив на вод не ве ли ко срп ске иде је би ла 
је Хаб збу р шка мо нар хи ја” (стр. 493. и да ље), ка ко се та ква оп ту жба 
раз ви ја ла то ком чи та вог XIX ве ка, а би ла је ја сно фо р му ли са на 
већ пе де се тих го ди на, у вре ме Крим ског ра та (1853–1856), ка да су 
у ра ту с Ру си ма Тур ској при те кле у по моћ Фран цу ска и Ен гле ска. 
Од та да па све до да на да на шњег на па ди на Ср би ју због на вод не 
ве ли ко срп ске иде је ко ри шће не су да би се оне мо гу ћио озбиљ ни ји 
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ру ски ути цај на Бал ка ну и том де лу Евро пе. По сле то га се та ква 
иде ја ши ри ла, а при хва та ју је го то во све за пад не ве ли ке си ле, као 
и сви дру ги на ро ди (срп ски су се ди или на ро ди ко ји су уче ство ва ли 
у ју го сло вен ском за јед ни штву) за ин те ре со ва ни да свој раз вој за
сну ју на су зби ја њу срп ског кор пу са. По пов сто га за кљу чу је да „то 
што су Ср би би ли увек ме та на па да и са та ни за ци је ни је про из вод 
њи хо ве ве ли ко срп ске по ли ти ке, већ два ју дру гих ин те ре са: ве ли
ких си ла због њи хо ве стра те шке по зи ци је, а су се да због смет ње да 
за до во ље сво је осва јач ке и ве ли ко др жав не апе ти те и шо ви ни стич ке 
на ме ре. За то ће за њих Ср би ја би ти ’ве ли ка’, ма ко ли ко би ла ма ла” 
(стр. 504). 

Мит о Ве ли кој Ср би ји је, очи глед но, углав ном био усме рен ка 
раз дро бља ва њу не са мо ве ли ке не го и сва ке, а то зна чи и сред ње, 
ма ле, па и нај ма ње Ср би је. Ис ти чу ћи да иде ја Ве ли ке Ср би је ни ка
да ни је по ста ла осно ва за во ђе ње срп ске др жав не по ли ти ке, не го 
да је ре дов но оста ја ла на мар ги ни де ша ва ња, у ру ка ма стра на ка и 
по је ди на ца ко ји ни су би ли но си о ци др жав не вла сти, Че до мир По
пов се, све до че ћи пред Ха шким три бу на лом у про це су Сло бо да ну 
Ми ло ше ви ћу, ре то рич ки за пи тао: „Ко ли ко Ср би ја мо ра да бу де 
ма ла да не бу де ве ли ка?” Ова ре че ни ца, на чи је ау тор ство по ла же 
пра во и Бра ни слав Црн че вић, обе ле жи ла је јед ну од осе тљи вих 
та ча ка на ко ји ма се Ха шки три бу нал нај не по сред ни је ис ка зу је као, 
пре све га, по ли тич ки суд усме рен ка санк ци о ни са њу не пра ве по
ли тич ке ре ал но сти не го јед ног про па ганд нопо ли тич ког ми та. О 
мо гу ћој зло у по тре би иде је Ве ли ке Ср би је Че до мир По пов ће, у 
раз го во ру са Дра га ном Мо јо ви ћем за НИН (2007), на ста лим по во
дом успе ха књи ге Ве ли ка Ср би ја – ствар ност и мит, за кљу чи ти: 
„За ства ра ње Ве ли ке Ср би је ни је би ло, не ма са да, ни ти ће ика да 
би ти усло ва: де мо граф ских, еко ном ских, по ли тич ких, вој них. На ша 
сна га су још са мо кул ту ра, је зик, тра ди ци ја и ко рект на, али не сни
схо дљи ва, ко му ни ка ци ја и са су се ди ма и са све том у це ли ни. Услов 
над усло ви ма и за очу ва ње те сна ге је сте од бра на ове др жа ве ко ја 
нам је пре о ста ла. Ако се и она бу де да ље кру ни ла, суд би на срп ског 
на ро да ће би ти жа ло сна” (стр. 508).

Че до мир По пов је умео да го во ри у пра вом тре нут ку и од
луч но, ни ма ло не по вла ђу ју ћи цен три ма мо ћи ко ји би во ле ли од 
ин те лек ту а ла ца да чу ју не ка кве дру га чи је при че. Исто ри о граф ски 
крај ње по ште но, он је и у со ци ја ли стич ком пе ри о ду умео да из не
се свој дру га чи ји суд, чак и у при ли ка ма ко је су, у нај ве ћој ме ри, 
под ра зу ме ва ле иде о ло шки опре де ље не чи та о це. Та ко је, при ме ра 
ра ди, на за вр шет ку про јек та и при об ја вљи ва њу књи ге Исто ри ја 
на род но о сло бо ди лач ког ра та и ре во лу ци је на ро да и на род но сти 
Вој во ди не он кон ста то вао не што о че му ко му ни стич ки по ли ти ча ри 
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ни су во ле ли да се во ди рас пра ва – о уде лу по је ди них на ци ја у на
род но о сло бо да лач кој бор би. Због та квог ста ва на ци о нал ни са став 
пар ти зан ских сна га остао је без пре ци зних по да та ка. Упр кос то ме 
што је знао ка кве су пред ра су де не го ва не о мо гу ћим те ма ти за ци
ја ма на ци о нал них до при но са на род но о сло бо ди лач кој бор би, Че
до мир По пов је у ин тер вјуу То ми сла ву Мар чин ку „На уч ни суд о 
ре во лу ци ји” (1984), у крај ње све де ној фор ми, ре као: „За кљу чи ли 
смо да је ан ти ју го сло вен ска ори јен та ци ја го то во це ло куп не не мач
ке и хор ти јев ски опре де ље ног де ла ма ђар ске на ци о нал не ма њи не 
би ла јед на од нај ве ћих пре пре ка раз во ју НОПа у Бач кој и Ба на ту. 
Ма њег зна ча ја и до ме та би ла је па сив ност, ду га нео пре де ље ност 
и ко ле бљи вост не ких де ло ва хр ват ског жи вља у Сре му, на ро чи то 
за пад ном, и де ло ва ру мун ске и не ких дру гих на род но сти у све три 
вој во ђан ске обла сти.” 

Још је очи глед ни ја би ла ње го ва кри тич ка реч упу ће на кре а
то ри ма Уста ва, тач ни је Основ ног за ко на АП Вој во ди не. Та ко у раз
го во ру са Љу би шом Ни ко ли ном, „Ау то ри ’Вој во ђан ског уста ва’ су 
спре ми ли те рен за от це пље ње” из 2002. го ди не, он је од луч но на
сту пио про тив уно ше ња озбиљ них еле ме на та др жав но сти Вој во
ди не, па је то обра зло жио ја ким ар гу мен ти ма, твр де ћи да „Вој во
ди на не ис пу ња ва два основ на усло ва да се фор ми ра као др жа ва, 
јер су све европ ске др жа ве фор ми ра не или на осно ву на ци о нал не 
ко хе рен ци је, или на исто риј ском др жа во твор ном ис ку ству. По што 
тог не ма, но ви ’устав’ Вој во ди не ће усит ни ти срп ски др жав ни кор
пус и, с дру ге стра не, угро зи ће Вој во ди ну!” (стр. 411). У по ме ну том 
раз го во ру он не ће об ја шња ва ти ка ко ће то Вој во ди на соп стве ним 
од лу ка ма угро зи ти са му се бе, али је то об ја снио на дру гим ме сти
ма. У раз го во ру са Јо ван ком Си мић „Др жа ва ’на тац ни’” из 2002. 
го ди не, а и на ви ше дру гих ме ста, он ће упо зо ри ти на не ми нов ност 
рас па да са мо стал не Вој во ди не: „Од мах би се по ста ви ло пи та ње 
гра ни ца те но ве др жа ве. Уо ста лом, ак ту ел на ма ђар ска власт већ 
ду же вре ме по ми ње ре ви зи ју Три ја нон ског уго во ра ко јим је по сле 
Дру гог свет ског ра та утвр ђе на ју го сло вен скома ђар ска гра ни ца. 
Ве ро ват но би и Хр ва ти, на осно ву свог ’по ви је сног пра ва’, по ста
ви ли пи та ње Сре ма, што зна чи да би се са мо стал на Вој во ди на 
на шла у озбиљ ној опа сно сти. Чу ди ме да ау то но ма ши са се па ра
ти стич ким те жња ма не на зи ру та кав ис ход” (стр. 416). Кад је реч 
о пи та њу ау то но ми је Вој во ди не, Че до мир По пов је, за јед но са су
пру гом Је ле ном, кључ не ства ри из ре као у са же то на пи са ној, али 
уто ли ко за ши ри ау ди то ри јум при влач ни јој књи зи Ау то но ми ја 
Вој во ди не – срп ско пи та ње (1993; до пу ње но из да ње 2000). И по сле 
из ла ска ове књи ге он је пра тио по ли тич ку си ту а ци ју и ни је се ни
ма ло ус те зао од нај ди рект ни јих упо зо ре ња на опа сно сти ко је мо гу 
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да се по ја ве због не до вољ но про ми шље ног од но са пре ма овом и те 
ка ко ва жном пи та њу. Та ко је 2003. го ди не, у раз го во ру са Ми ли ја
ном Ба ле тић, твр дио да је по ли ти ка у Вој во ди ни „скри ве но се па ра
ти стич ка”, за сно ва на на ства ра њу „прав ног осно ва за от це пље ње”, 
ко је не ће „би ти су тра, не го кад спољ не га зде то на у ме, али ва жно 
је да све бу де спрем но ка да тај тре ну так до ђе” (стр. 425). Ова ква 
упо зо ре ња По пов је у ин тер вју и ма из ри цао бла го вре ме но, и то у 
ни ма ло уви је ној фор ми. 

Зна чај уста но ва

До ста па жње у сво јим раз го во ри ма за ме ди је Че до мир По пов 
је по све ћи вао нај ва жни јим срп ским кул тур ним и на уч ним уста но
ва ма, као што су Ма ти ца срп ска и Срп ска ака де ми ја на у ка и умет
но сти. И у на чи ну функ ци о ни са ња ових уста но ва мо гу се са гле да
ти по губ не по сле ди це раз би ја ња др жав не, али и на уч не и кул тур не 
це ли не Ср би је. Сто га је он на во дио при мер Вој во ђан ске ака де ми је 
на у ка и умет но сти, ко ја „ни је осно ва на с ци љем да оку пи вр хун
ску ин те ли ген ци ју по кра ји не на на уч ној већ на по ли тич кој ли ни ји” 
(стр. 569). Та кве про це се он је још ра ни је по сма трао и ви део је њи
хо ве по губ не по сле ди це, па под се ћа да „ка да је ВА НУ осно ва на 1979. 
го ди не, по сле то га ви ше ни ко из Вој во ди не ни је мо гао да бу де иза
бран у СА НУ” (стр. 569). Због та квог раз би ја ња срп ског на уч ног 
и умет нич ког про сто ра По пов је био је дан од нај и зра зи ти јих и нај
 одлуч ни јих кри ти ча ра по нов ног осни ва ња ВА НУ.

По пов се из ја шња вао и о де лат но сти СА НУ, а на ро чи то о мно
го ко мен та ри са ном и на па да ном Ме мо ран ду му за ко ји је кон ста то
вао: „Ме мо ран дум је са мо не по гре ши ва ди јаг но за др жав не кри зе 
у ко ју је Ју го сла ви ја до спе ла при ме ном Уста ва СФРЈ из 1974. Он 
је по ка зао ње ну ду би ну и све о бу хват ност, опо ми њу ћи на тра гич
не по сле ди це ко је мо гу на ста ти ако јој се не учи ни крај. По мам ни 
бес ова до ку мен то ва на ди јаг но за иза зва ла је упра во ме ђу твор ци ма 
те кри зе, ко ји су убр за но при пре ма ли рас пад др жа ве. Кад је до 
ње га до шло, Ме мо ран дум је ис ко ри шћен да се бе со муч ном ме диј
ском кам па њом бра ни лац др жа ве ква ли фи ку је као њен ру ши лац. 
Та ми сти фи ка ци ја до ми ни ра у за пад ној јав но сти и да нас, а сни
схо дљи во су је при хва ти ли и мно ги на ши ко ри фе ји мон ди ја ли зма” 
(стр. 573–574).

У ра зним при ли ка ма По пов је ве о ма пре ци зно опи си вао при
ро ду ва жних уста но ва као што је, при ме ра ра ди, Ма ти ца срп ска, 
па се за ла гао за то да се та при ро да су штин ски не ме ња не го са мо 
да ље, ево лу тив но раз ви ја. У јед ном раз го во ру са Јо ван ком Си мић 
2008. го ди не („Вој во ди на на иви ци”) он ће го во ри ти о по тре би да 
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се Ма ти ца про фи ли ше ја сном дис тан цом у од но су на днев но по
ли тич ки ин то ни ра ну по ли ти ку: „Ма ти ца је оп ста ла 182 го ди не 
та ко што ни је пу шта ла кроз сво ја вра та днев ну по ли ти ку. У сво јој 
стра те ги ји она је увек има ла ду го роч не ци ље ве на кул тур ном и 
ду хов ном об је ди ња ва њу срп ског на ро да. Би ло је у про шло сти и 
са да шњо сти ам би ци о зних љу ди ко ји су по ку ша ва ли да про ту ре 
сво је по ли тич ке ин те ре се, а ка да то ни су успе ва ли, по ста ја ли су 
не при ја те љи ове ин сти ту ци је. Али, Ма ти ца је то увек успе шно 
пре ва зи ла зи ла и оста ла јед на од нај у зор ни јих и нај пле ме ни ти јих 
ин сти ту ци ја” (стр. 540). 

У тој уста но ви Че до мир По пов за у зи ма јед но од нај ча сни јих 
ме ста у ње ној исто ри ји. Ни је реч, при том, са мо о то ме да је он ду го 
оба вљао чи тав низ од го вор них функ ци ја: био је члан Управ ног 
од бо ра, управ ник Ру ко пи сног оде ље ња, пот пред сед ник, а по том 
пред сед ник, па и по ча сни пред сед ник уста но ве. Реч је пр вен стве но 
о то ме да је он не по сред но до при но сио раз во ју срп ске ен ци кло пе
ди сти ке, та ко што је до вео до очи глед них ре зул та та Срп ски би о граф
ски реч ник (под ње го вим ру ко вод ством по че ла је да из ла зи ова 
дра го це на пу бли ка ци ја, а он је из дао пет по чет них то мо ва), као и 
Срп ску ен ци кло пе ди ју (он је во дио тим струч ња ка ко ји је из ра дио 
по чет ни азбуч ник, уста но вио је основ ну ор га ни за ци ју по сла, те 
пре суд но уче ство вао у об ли ко ва њу по чет них две ју књи га, иа ко 
фор мал но ни је же лео да бу де пред сед ник Уре ђи вач ког од бо ра).

За пред сед ни ка Ма ти це срп ске Че до мир По пов је до шао у јед
ном ве о ме осе тљи вом, чак те шком тре нут ку, кад је из би ла ни ма ло 
ла ка из бор на кри за и кад су се у Ма ти чи ном ра ду по че ли ја вља ти 
об ли ци по на ша ња ко ји су од у да ра ли од осве до че не де мо кра тич
но сти ове уста но ве. Због свог сла бог здра вља и при лич но ве ли ког 
оп те ре ће ња ра зним оба ве за ма, По пов ни је же лео да се кан ди ду је 
за пред сед ни ка, али су га на то при мо ра ле окол но сти у ко ји ма би 
про ду же так из бор не кри зе мо гао иза зва ти те шке по сле ди це за 
уста но ву. По пов је дав но још ре као да би му нај ве ћа част би ла да 
бу де иза бран за пред сед ни ка Ма ти це срп ске, али кад је до та квог 
ис хо да спон та но до шло, на ње го вом из бо ру ви ше су ин си сти ра ли 
дру ги не го што је он по др жа вао та кве пред ло ге. И зби ља, у тре нут
ку ка да је иза бран, он је био по треб ни ји Ма ти ци не го што је Ма
ти ца би ла нео п ход на ње му. А кад је за вр шио свој ман дат, и то та ко 
што је на гра ђен из бо ром за по ча сног пред сед ни ка Ма ти це срп ске, 
он је са вр ше но тач но из ре као оце ну соп стве ног ра да у ста рој уста
но ви: „Лич ни до при нос ви дим у то ме што сам ус пео да очу вам 
сло гу. Де ло вао сам та ко да из бе га ва мо све евен ту ал не не спо ра зу ме 
и да кон цеп циј ске раз ли ке, ако би се по ја ви ле, пре ва зи ђе мо на то
ле ран тан и ре лак си ра ју ћи на чин.” Би ло је, за и ста, пра во за до вољ ство 
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ра ди ти са Че до ми ром По по вом: у ње му сте има ли пр во ра зред ног 
са го вор ни ка о свим исто ри о граф ским те ма ма, и не са мо о њи ма; 
а, уз то, из ње га је не пре ста но из би ја ла из вор на до бро та и то пли на 
у оп хо ђе њу, због ко јих је по лет љу ди са ко ји ма је ра дио не пре ста но 
ра стао и умно жа вао се. Ма ти ца срп ска не ма дру гог на чи на да му 
на те за слу ге аде кват но уз вра ти сем да ис ти че не са мо вред но сти 
ње го вог исто ри о граф ског де ла не го и бла го твор ност ње го вих људ
ских, чи сто људ ских осо би на. 

Це ли на срп ског кор пу са

Че до мир По пов је сте био чо век ди ја ло га, а то се до бро ви ди 
и из ове књи га ин тер вјуа Исто ри ја на де лу. Од го ва ра ју ћи на мно га 
и ра зно вр сна пи та ња, он је не пре ста но ис ка зи вао нео п ход ност од
бра не це ли не срп ског кул тур ног, по ли тич ког и на ци о нал ног кор
пу са. При том је он ис по ља вао по себ но раз у ме ва ње за из ве сне 
ре ги о нал не осо бе но сти, по го то во осо бе но сти Вој во ди не, али се и 
од луч но про ти вио би ло ка квој мо гућ но сти угро жа ва ња и це па ња 
срп ске др жа ве. Ње гов при ступ, сто га, кра си из ра зи та др жа во твор
на озбиљ ност и од го вор ност, а сво је це ло куп но струч но, на уч но 
зна ње он је спрем но ула гао у те ме ље по ли ти ке ко ја би ува жа ва ла 
та кве вред но сти. Због то га је умео мно го пу та да ис ка же ми сао 
ко ја де лу је по пут ка квог за ве та. Не по сред но пред смрт, бу квал но 
на са мрт нич кој по сте љи за ко ју је ме се ци ма био ве зан, чи та о ци ма 
ча со пи са Пе чат, али и свим Ср би ма, он је по ру чи вао: „Пре све га, 
циљ на шег на ро да мо ра да бу де, да по ста не све стан опа сно сти у 
ко јој се на шао и да ко ли ко је год мо гу ће је дин стве ни јим сна га ма 
пру жи от пор тен ден ци ји де на ци о на ли за ци је и ра за ра ња др жа ве 
Ср би је као по след њег га ран та на ци о нал ног иден ти те та и са мо
бит но сти, јер без то га ће мо по ста ти ко ло ни јал но роп ство ве ли ких 
си ла, ко ло ни јал ни ро бо ви ве ли ких си ла ко је ће од нас тра жи ти да 
ми сли мо као они, а да ра ди мо за њи хо ву ко рист, уз ми ни мал не 
усло ве за вла сти ти оп ста нак. У исто ри ји ве ли ких си ла по сто ји без
број ова квих при ме ра, од ко ло ни јал них под руч ја Ази је, Афри ке, 
Ла тин ске Аме ри ке, од аме рич ког роп ства, цр нач ког роп ства, да на
шњих прет њи нео ко ло ни јал них си ла у мно гим зе мља ма у све ту: 
у Ази ји, Афри ци, а ево у Евро пи, при мер смо ми. Ми слим да је наш 
ин те рес да про бу ди мо осе ћа ње на ци о нал не при пад но сти, на ци о
нал ног ин те ре са и до сто јан ства. Све оста ло ће по ла га но ићи ка 
по бољ ша ва њу. Без овог фак то ра ко ји је и мо рал не при ро де, пла шим 
се да ни ку да не ће мо сти ћи” (стр. 614–615).

Увек го во ре ћи ја сно и отво ре но, са не скри ве ним по ли тич ким 
ста вом и са озбиљ но шћу при сту па, ака де мик По пов је сво јим исто
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риј ским уви ди ма, али и по ли тич ким ра су ђи ва њем, по ма гао да се 
стек не пот пу на и об у хват на пред ста ва о све у куп ној сло же но сти 
не ких ва жних пи та ња на ше исто риј ске суд би не. Одав но је већ до бро 
по зна то да је Че до мир По пов увек умео ве о ма теч но, раз го вет но и 
за ни мљи во да го во ри чак и о нај те жим про бле ми ма сво је ди сци
пли не. Сво јим ин тер вју и ма и јав ним на сту пи ма он је, без сум ње, 
да вао из у зет но ва жне при ло ге раз во ју срп ске кул ту ре јав ног ми
шље ња и отво ре ног ди ја ло га. Исто ри о гра фи ју као на у ку он је схва
тао у окви ру тра ди ци о нал ног, ан тич ког кон цеп та о то ме да је реч 
о учи те љи ци жи во та, па је сто га ве ли ки део сво је кре а тив не енер
ги је ко ри стио да би на јед но став ни ји, по пу лар ни ји на чин из ло жио 
она исто ри о граф ска са зна ња ко ја са др же озбиљ не и ва жне по ли тич
ке им пли ка ци је. По сто је ства ри ко је бу квал но тре ба да зна сва ки 
гра ђа нин ове зе мље, а то је нео п ход но ка ко би се и на из бор ним 
до га ђа њи ма мо гла на чи ни ти пра ва од лу ка, она ко ја је уте ме ље на 
на по у зда ном уви ду и на ја сном са гле да ва њу по ли тич ких про це са 
у дру штву. Та квим сво јим де ло ва њем, ко је је нај ви ше до ла зи ло до 
из ра жа ја у ње го вим ин тер вју и ма или по вре ме ним пре да ва њи ма 
у на уч ним и кул тур ним уста но ва ма, По пов је на сто јао да се де фи
ни ше као ан га жо ва ни ин те лек ту а лац ко ји сво јој на ци о нал ној и 
дру штве ној за јед ни ци же ли да по мог не ка ко би на уч но, ис прав но 
и уте ме ље но ми сли ла о све ту у ко јем жи ви мо и ра ди мо. За то је 
ње гов до при нос кул ту ри ва ља ног ми шље ња и отво ре ног јав ног 
ди ја ло га од нај ве ћег мо гу ћег зна ча ја. Ни је нео п ход но би ти исто рио
граф да би се кон ста то вао овај, из у зет но ва жан до при нос Че до ми ра 
По по ва срп ском дру штве ном жи во ту, ње го вим по ли тич ким од но
си ма и од го ва ра ју ћој ми са о ној кул ту ри.*  

* Текст из го во рен у Ма ти ци срп ској на Окру глом сто лу по све ће ном жи
во ту и ра ду ака де ми ка Че до ми ра По по ва (1936–2012), у Но вом Са ду, 15. мар та 
2017. го ди не.




