
654

БРАН КО БЕ ШЛИН

ЧЕ ДО МИР ПО ПОВ – УЗОР НА ПРО ФЕ СУ РА

Че до мир По пов био је је дан од на уч ни ка ко ји су да ва ли пе чат 
раз во ју срп ске исто ри о гра фи је у по след ње три де це ни је XX и у 
пр вој де це ни ји XXI ве ка. Ко ли ко год сам по се би био им пре си ван, 
спи сак ра до ва ко је је об ја вио ни при бли жно не ка зу је до вољ но о 
то ме ко ли ко је Че до мир По пов за и ста за ду жио исто риј ску на у ку 
у Ср би ји али и кул ту ру уоп ште. Огро ман до при нос дао јој је де лу
ју ћи и на оним по љи ма где ре зул та ти ни су та ко очи глед ни и са мер
љи ви, а јед на ко су ва жни ко ли ко и струч на про дук ци ја. Да би се 
о то ме по дроб ни је го во ри ло, по треб но је ви ше вре ме на не го што 
га ми да нас има мо на рас по ла га њу. Ја ћу се за то огра ни чи ти на то 
да ка жем не што о Че до ми ру По по ву као уни вер зи тет ском про фе
со ру. Ако бих хтео да упо тре бим ба на лан из раз, то му је би ло „основ
но за ни ма ње”, „рад но ме сто”, или ка ко би он у ша ли ре као „слу жба”, 
јер је цео зва нич ни рад ни век про вео на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
у Но вом Са ду. За то вре ме сту ди ра ло је ви ше од че тр де сет ге не ра
ци ја, од но сно ви ше од хи ља ду исто ри ча ра. Осим то га, пре да вао је 
Оп шту исто ри ју и сту ден ти ма ге о гра фи је и Исто ри ју ци ви ли за ци је 
сту ден ти ма марк си зма, по том со ци о ло ги је и фи ло зо фи је. На рав но, 
Че до мир По пов на ста ву на уни вер зи те ту ни је до жи вља вао као пу ко 
за ни ма ње и „слу жбу”, не го као жи вот ни по зив у пу ном, ви шем 
сми слу ре чи. Ка да би не ком од ко ле га хтео да ода до вољ но при зна
ње, ре као би за ње га да је пра ви про фе сор. Из го ва рао је то са та квим 
на ро чи тим при зву ком да би са го вор ни ку би ло ја сно да је сва ка 
дру га по хва ла из ли шна. 

Ка да су у пи та њу уни вер зи тет ски про фе со ри, та ква ме ра 
по све ће но сти би тре ба ло да се под ра зу ме ва. Ме ђу тим, ни уни вер
зи те ти, ни „пра ви” про фе со ри на ко ји ма по чи ва њи хов углед, не 
ства ра ју се ни бр зо ни ла ко. То мо же да по тра је де це ни ја ма, не кад 
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и сто ле ћи ма. Че до мир По пов ра дио је на уни вер зи те ту ко ји се тек 
осни вао – где је осим на уч них тре ба ло ус по ста ви ти и дру ге стан
дар де нео п ход не за ства ра ње ака дем ске за јед ни це. Сво јим зна њем 
али и све у куп ним ра дом и по на ша њем оли ча вао је „пра вог” про
фе со ра – ис тра јао је у то ме, што ни је би ло увек ла ко. Сло бо дан 
Јо ва но вић, ве ли ки срп ски исто ри чар, ко ме се ди вио и ви ше пу та 
иш чи та вао ње го ва де ла, са жа ље њем је кон ста то вао да Ср би, ни 
дру штво у це ли ни, па ни мно ги нај шко ло ва ни ји по је дин ци, ни су 
из гра ди ли кул тур ни обра зац. „На уч ник се че сто раз ви ја јед но стра
но, раз ви ја ју ћи сво је ин те лек ту ал не спо соб но сти о тро шку оста
лих. Кул тур ни чо век ни је јед но стран. Он не гу је и сво ју ин те лек
ту ал ност, и сво ју осе ћај ност, и сво ју мо рал ност. Са гла сност ко ју 
те жи одр жа ти из ме ђу тих ра зно вр сних еле ме на та огле да се у це лом 
ње го вом на чи ну жи во та, у це лој ње го вој лич но сти. Ње го ва фи ло
зо фи ја жи во та пре шла му је у на рав.” О то ме да ли је ака де мик 
Че до мир По пов овај иде ал до се гао (ко, уоп ште, је сте) бес пред мет
но је го во ри ти. Он му је стре мио, а у сре ди ни у ко јој је жи вео и 
ства рао оли ча вао је је дан ви ши кул тур ни обра зац и та ко се свр
стао у ма њи ну, јер су окол но сти су ви ше че сто би ле та кве да су 
ишле на ру ку они ма ко је је Сло бо дан Јо ва но вић на звао по лу ин те
лек ту ал ци ма.

Че до мир По пов упи сао се 1954. као сту дент пр ве ге не ра ци је 
на но во сно ва ни Фи ло зоф ски фа кул тет у Но вом Са ду, гра ду у ко ме 
се, по ње го вим ре чи ма, та да жи ве ло „ле по, али и по ма ло па ла нач
ки, за и ста”. Ипак, про фе со ри код ко јих је по ха ђао на ста ву би ли 
су углед ни у срп ским и ју го сло вен ским раз ме ра ма: Ми лу тин Га
ра ша нин, Иван Бо жић, Ва са Чу бри ло вић, Рас ти слав Ма рић, Ђор ђе 
Сп. Ра до ји чић, Пе тар И. По по вић, Ми та Ко стић, Слав ко Га ври ло
вић. На пи сао је пр ви се ми нар ски рад на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
у Но вом Са ду – „Срп ски др жав ни са бо ри у сред њем ве ку”. Ина че 
је, ка ко је сам при ме тио, „та да све би ло пр во”. Дру ги се ми нар ски 
рад но си на слов „Спољ на по ли ти ка Ита ли је по сле ује ди ње ња 1870. 
го ди не” и пи шу ћи га от крио је скло ност ка исто ри ји ди пло ма ти је, 
тач ни је ре че но ме ђу на род них од но са, што ће оста ти ње го ва трај на 
пре о ку па ци ја. 

Ди пло ми рао је 14. фе бру а ра 1959. го ди не по ло жив ши за вр шни 
ис пит пред Ва сом Чу бри ло ви ћем и Слав ком Га ври ло ви ћем. Те го
ди не оти шао је на спе ци ја ли за ци ју у Стра збур, а 1. фе бру а ра 1960. 
иза бран је за аси стен та на пред ме ту Оп шта исто ри ја но вог ве ка 
ко ји је др жао ака де мик Пе тар И. По по вић. Био је ме ђу пр вих дво је 
аси сте на та ко ји су сту ди је за вр ши ли на Но во сад ском уни вер зи те ту. 
По ред то га што је др жао ве жбе сту ден ти ма исто ри је, као аси стент 
је пре да вао Оп шту исто ри ју сту ден ти ма ге о гра фи је (1963–1969). 
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По тра ди ци о нал ним, вр ло зах тев ним ме то да ма струч ног уса вр ша
ва ња, про фе сор Пе тар И. По по вић је бдео из да на у дан над ра дом 
свог мла дог са рад ни ка да ју ћи му сит не за дат ке, из ме ђу оста лог да 
чи та се ми нар ске ра до ве, што је под ра зу ме ва ло и сву ли те ра ту ру 
ко ју је сту дент ко ри стио. Та ко је, по соп стве ним ре чи ма, Че до мир 
По пов „ста вио у гла ву јед но 300 књи га”. У то вре ме оба вљао је ис
тра жи ва ња за док тор ску ди сер та ци ју о срп скофран цу ским од но
си ма – из ме ђу оста лог бо ра вио је че ти ри пу та у Па ри зу, пре гле да
ју ћи огром ну гра ђу Ми ни стар ства спољ них по сло ва. Док то рат под 
на сло вом „Став Фран цу ске пре ма Ср би ји од Франк фурт ског ми ра 
1871. до Бер лин ског кон гре са 1878.” од бра нио је ју на 1970. го ди не. 
Уско ро је као до цент пре у зео пред мет Оп шта исто ри ја но вог ве ка, 
на сле див ши свог про фе со ра ака де ми ка Пе тра И. По по ви ћа. Ка ви
шим зва њи ма на пре до вао је при мер но – ни спо ро, ни су ви ше бр зо, 
као што је да нас чест слу чај. За ван ред ног про фе со ра иза бран је 
1976, а за ре дов ног 1981. го ди не. Од 1977. до 1979. био је пред сед ник 
Са ве та, а од мах по том, од 1979. до 1981, де кан Фи ло зоф ског фа кул
те та. На ње му је остао до 2000. Зна чи, ра чу на ју ћи и сту дент ске 
го ди не, про вео је у тој уста но ви без ма ло по ла ве ка. Био је је дан од 
про фе со ра ко ји су да ли не мер љив до при нос раз во ју Фа кул те та и 
Уни вер зи те та у це ли ни. 

Нај ве ћа „струч на љу бав” ака де ми ка Че до ми ра По по ва би ла 
је и оста ла исто ри ја ме ђу на род них од но са. Иа ко се опре де лио за 
пред мет ис тра жи ва ња ка рак те ри сти чан за тзв. „тра ди ци о нал ну 
исто ри о гра фи ју”, не го вао је је дан мо дер ни ји ме то до ло шки при ступ. 
Усво јио га је као млад, док је ра дио док тор ску ди сер та ци ју: пр во 
под ути ца јем свог про фе со ра Пе тра И. По по ви ћа, а по том је, за 
вре ме ис тра жи вач ких бо ра ва ка у Фран цу ској, имао при ли ку да 
срет не јед ног од во де ћих исто ри ча ра то га до ба, Пје ра Ре ну ве на. 
Ти раз го во ри ни су би ли ду ги, ни ти се из њих из ро ди ла струч на 
са рад ња. Ме ђу тим, и Ре ну ве но ва по ја ва и оно што је од ње га чуо 
оста ви ли јак ути сак на на уч ни ка ко ји је тек по чи њао ка ри је ру. У 
обра зла га њу сво јих ме то до ло шких на че ла По пов ни је од ри цао 
„од ре ђе ни шарм и при влач ност” исто ри ји ди пло ма ти је, од но сно 
де ли ма при пад ни ка ра ни јих исто ри о граф ских шко ла, ко је су про
у ча ва ле пре све га спољ но по ли тич ку ак тив ност вла да и њи хо вих 
пред став ни ка. Ме ђу тим, опре де лио се за ши ри и све о бу хват ни ји 
при ступ, ко ји је узи мао у об зир низ дру гих чи ни ла ца – ге о граф ских, 
де мо граф ских, еко ном ских – за исто ри ју ме ђу на род них од но са. 
Ка сни је се исто риј ска на у ка окре ну ла но вим те ма ма и ско ро пот
пу но за по ста ви ла ово, не ка да при мар но, по ље ис тра жи ва ња. Све
стан про ла зно сти трен до ва, ма кар они би ли и на уч ни, про фе сор 
По пов остао је до сле дан сво јој струч ној скло но сти. Ма да је по вре
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ме но ди зао глас у од бра ну по ли тич ке исто ри је, не зна чи да ни је 
имао ни ка ко или ма ло раз у ме ва ња за дру ге те ме. На про тив, ба вио 
се те о риј ским и ме то до ло шким пи та њи ма на у ке ко јој се по све тио, 
као и исто ри јом исто ри о гра фи је. Ко ли ко је др жао до све стра ног 
при сту па у про у ча ва њу про шло сти све до че, из ме ђу оста лог, два 
у на уч ном по гле ду вр ло ва жна а мо жда не до вољ но за па же на тек
ста. Ра ди се о пред го во ри ма ко је је на пи сао за књи гу Вој во ди на у 
на род но о сло бо ди лач ком ра ту и со ци ја ли стич кој ре во лу ци ји (1984) 
и за фо то тип ско из да ње зна ме ни тог збор ни ка Вој во ди на (2008). Ту 
је ака де мик По пов ука зао на оне спе ци фич не а су штин ске „по ја ве 
ду гог тра ја ња” ко је би тре ба ло има ти у ви ду при ли ком про у ча ва
ња про шло сти ју го и сточ не Па но ни је. Из ло жио је чи тав је дан свет 
иде ја и по ста вио пу то каз бу ду ћим ис тра жи ва чи ма. Ако је не го
до вао због при ти ска но вих пра ва ца у исто ри о гра фи ји, чи нио је то 
из бо ја зни да ће се ве ћи на мла дих на уч ни ка по ве сти за оним што 
је про би тач но, чак и на ра чун соп стве них ин те ре со ва ња. У при лог 
то ме го во ри чи ње ни ца да ни је сво јим мла ђим са рад ни ци ма, чак ни 
они ма ко ји ма је био зва нич ни или не зва нич ни мен тор (ових дру
гих је би ло ви ше), на ме тао те ме и ме то де ис тра жи ва ња. Као ма ло 
ко ји про фе сор во дио је ра чу на о же ља ма и афи ни те ти ма кан ди
да та – ја се, на при мер, за жи во та про фе со ра По по ва, ни ка да ни сам 
озбиљ ни је по за ба вио исто ри јом ме ђу на род них од но са. 

Као исто ри чар Че до мир По пов по себ но се из два јао по то ме 
што ни је под ле гао „стра ху од син те зе”. Та ко је Ми лан Ка ша нин 
на звао бољ ку срп ских исто ри ча ра да уне до глед об ја вљу ју „при ло
ге” и „при ло шке”, не ма ју ћи хра бро сти да на пи шу де ло у ко ме би 
за хва ти ли ду же раз до бље и ве ћи про блем. Че до мир По пов се од
ва жио да на пи ше син те зе, не са мо из срп ске не го из европ ске и 
свет ске исто ри је. Књи ге Од Вер са ја до Дан ци га и Гра ђан ска Евро па 
би ле би са до бро до шли цом до че ка не и у зе мља ма где та квих књи га 
има на пре тек. За на шу кул ту ру оне су би ле на су шне. Без њих би
смо оста ли ус кра ће ни за зна ња о ва жним до га ђа ји ма и про це си ма 
европ ске исто ри је. Про фе со ри на ви со ким шко ла ма у Евро пи и 
све ту, на ко је се дру ги то ли ко че сто по зи ва ју, сма тра ју оба ве зом да 
об ја ве оно што су го ди на ма пре да ва ли. Не у ви ду скри па та, прак
ти ку ма и уџ бе ни ка, не го да на пи шу син те зу, нај бо ље што уме ју. 
У јед ном ин тер вјуу Че до мир По пов је из ме ђу оста лог из ја вио: 
„Мој пе да го шки и на став ни рад је, у нај ве ћој ме ри, ути цао и на 
мо ја на уч на усме ра ва ња.” Ти ме је ука зао на основ ни мо тив ко јим 
се ру ко во дио као исто ри чар. Из ра зио се, по мом ми шље њу, су ви ше 
ла кон ски да би не у пу ће ни схва ти ли су шти ну јер би, ваљ да, са мо по 
се би тре ба ло да бу де ра зу мљи во да пе да го шки и на став ни рад ути чу 
на на уч на усме ре ња. То, ипак, ни је то ли ко уо би ча је но. Ака де мик 



По пов је по се до вао вр ло ја ко осе ћа ње од го вор но сти пре ма на цио
нал ној кул ту ри, ко је се и у на ста ви и у ба вље њу на у ком очи то ва
ло у то ме што је при из бо ру те ме ко ју ће пре да ва ти или пред ме та 
ис тра жи ва ња да вао пред ност оно ме што је др жао за нео п ход но, 
за рад че га је био спре ман да у дру ги план по ти сне и соп стве на ин
те ре со ва ња. Знам до бро да му сва по гла вља у Гра ђан ској Евро пи 
ни су под јед на ко „ле жа ла” и да је са ма ње на по ра мо гао, ре ци мо, 
да на пи ше књи гу о Евро пи у до ба На по ле о на (др жао је о то ме дво
се ме страл ни спе ци јал ни курс). У раз го во ри ма је по ка зи вао ве ће 
за ни ма ње за дру штве ну и кул тур ну исто ри ју и дру га чи ју ме то до
ло ги ју од оне ко ју је при ме њи вао у сво јим књи га ма – на ро чи то за 
фран цу ске ана ли сте и њи хов све стран при ступ из у ча ва њу про шло
сти. Вај као се да та кву „то тал ну” исто ри ју не ма сми сла пре да ва
ти и пи са ти у сре ди ни у ко ја ни је упо зна та ни са нај о снов ни јим 
до га ђа ји ма и про це си ма, а не ма ни до вољ но ли те ра ту ре из ко је би 
сте кла нео п ход ну осно ву. Као про фе сор ко ји је че ти ри де це ни је 
пре да вао оп шту исто ри ју но вог ве ка, сма трао је да му по тре бе уни
вер зи тет ске на ста ве и на ци о нал не кул ту ре на ла жу да син те зом 
за хва ти што ду же раз до бље – тек ка да се та ве ли ка пра зни на по
пу ни, има сми сла пи са ти спе ци ја ли стич ке мо но гра фи је и др жа ти 
сту ден ти ма кур се ве усме ре не ка ужим про бле ми ма. Сво јим књи
га ма ака де мик По пов је за ду жио ге не ра ци је сту де на та, не са мо у 
Ср би ји. И че тврт ве ка по сле рас па да Ју го сла ви је, књи ге Од Вер са ја 
до Дан ци га и Гра ђан ска Евро па су стан дард ни при руч ни ци за мла
де исто ри ча ре у За гре бу, Са ра је ву, Љу бља ни. 

Пре да вао је вр ло обим ну ма те ри ју. Оп шта исто ри ја но вог 
ве ка би ла је је дан, да упо тре бим тај из раз, ма сто донт од пред ме та 
ко ји је об у хва тао це ло куп ну свет ску про шлост од по ло ви не XV 
до по ло ви не XX ве ка. Че ка ју ћи да му са рад ни ци ста са ју, про фе сор 
По пов је ду го, до пред пен зи ју, уз то оп те ре ћен број ним дру гим 
оба ве за ма, са тим ма сто дон том мо рао да се но си сам. Ко ли ки је 
то по сао био го во ри из ме ђу оста лог чи ње ни ца да су тај пред мет 
од ра ни је у Бе о гра ду др жа ла три про фе со ра, а да га да нас, из де
ље ног на ужа раз до бља, у Но вом Са ду пре да је мо нас че тво ри ца. 
Пре да ва ња про фе со ра По по ва би ла су из ван ред на – и струч на и 
за ни мљи ва. Сво јом по ја вом и по на ша њем био је за мла де љу де 
оли че ње уни вер зи тет ског про фе со ра. Ма да ће оста ти упам ћен по 
ре чи то сти и оба ве ште но сти, ни је се осла њао са мо на зна ње и го
вор нич ки та ле нат ко је је нео спор но по се до вао. Им про ви за ци ју је 
сма трао не до лич ном, не по што ва њем слу ша ла ца. Го во рио је: „При
чај анег до те је дан час и при ву ћи ћеш сту ден те, а ка да то бу деш 
ура дио на тре ћем ча су, пре ста ће да до ла зе на на ста ву.” У ор ма ру 
ње го вог ка би не та на Фи ло зоф ском фа кул те ту оста ла је по ве ли ка 
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кар тон ска ку ти ја кр ца та све жње ви ма ис пи са них ли сти ћа – до слов
но на сто ти не фа мо зних „фи ша”, под сет ни ка за пре да ва ња. Ве ћи на 
уни вер зи тет ских про фе со ра у Ср би ји, на ро чи то оних за о ку пље них 
раз ли чи тим оба ве за ма, до кра ја ка ри је ре ру тин ски по на вља ју пре
да ва ња ко ја су при пре ми ли у до цент ским да ни ма – по не што их 
до пу не но вим са зна њи ма или опле ме не ис ку ством, али да кре ну са 
са свим дру га чи јом ма те ри јом – то је рет кост. Про фе сор По пов је 
био за у зет ра зним по сло ви ма као ма ло ко дру ги, али је бар сва ке 
че ти ри го ди не уво дио са свим но ви, и то дво се ме страл ни, курс. 
Та ко је, из ме ђу оста лог, пре да вао исто ри ју ве ли ких ге о граф ских 
от кри ћа, ре фор ма ци је, Фран цу ске ре во лу ци је, Евро пе у до ба На
по ле о на, исто ри ју све та, исто ри ју из ме ђу два свет ска ра та, исто ри
ју Дру гог свет ског ра та, Евро пе у XIX ве ку – скра ти ћу на бра ја ње 
и по ме ну ти да је че ти ри го ди не пред пен зи о ни са ње, по ред свих 
ду жно сти у Ма ти ци срп ској и СА НУ, од лу чио да спре ми пре да ва
ња из исто ри је Ру си је од XVI до кра ја XVI II ве ка. Ра дио је то са 
та квом пре да но шћу и за до вољ ством као да по чи ње ка ри је ру и пр ви 
пут на сту па пред сту ден ти ма. 

Где је ме сто Че до ми ра По по ва у мо дер ној срп ској исто ри о гра
фи ји, ко јој су те ме љи по ста вље ни пре два и по сто ле ћа? На то ће 
пи та ње од го во ри усле ди ти у не ко вре ме и по тра жи ће их они ко ји 
се си сте мат ски бу ду ба ви ли ис тра жи ва њем раз во ја исто риј ске на
у ке. Сам ака де мик По пов је, ка ко и до ли ку је пра вом исто ри ча ру, 
био ду бо ко све стан то га ко ли ко је ва жно да сва ко дру штво одр жи 
кон ти ну и тет у раз ли чи тим об ли ци ма ма те ри јал ног и ду хов ног ства
ра ла штва, зна чи и у про у ча ва њу про шло сти, а оно, опет, под ра зу
ме ва и про у ча ва ње жи во та и ра да љу ди ко ји су исто ри ју пи са ли.*

* 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.




