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ЂОР ЂЕ ЂУ РИЋ

„ГРА ЂАН СКА ЕВРО ПА” ЧЕ ДО МИ РА ПО ПО ВА

Тро том но де ло ака де ми ка Че до ми ра По по ва Гра ђан ска Евро па 
је ди ни је ау тор ски при руч ник за оп шту исто ри ју XIX ве ка об ја вљен 
у на шој исто ри о гра фи ји – а ово би се, за пра во, мо гло ре ћи и за чи
тав про стор бив ше Ју го сла ви је. Ов де не убра ја мо пре во де (нај че
шће не баш нај срећ ни је ода бра не) и не ко ли ко одав но пре ва зи ђе них 
и не ком плет них уџ бе ни ка на пи са них у прет про шлом или у пр вој 
по ло ви ни про шлог ве ка.1 У сва ком слу ча ју, Гра ђан ска Евро па, ко ја 
се рас про сти ре на го то во 1400 стра ни ца, до да нас је нај ком плет
ни ји из вор ин фор ма ци ја о до га ђа ји ма и про це си ма европ ске и свет
ске исто ри је ду гог XIX ве ка до сту пан на шим сту ден ти ма и ши рој 
чи та лач кој пу бли ци.

Пр ва два то ма Гра ђан ске Евро пе (ко ја об у хва та ју пе ри од ли
бе рал ног ка пи та ли зма од 1770. до 1871. го ди не) об ја вље на су 1989. 
у из да њу Из да вач ког пред у зе ћа Ма ти це срп ске, а тре ћи том (ко ји 
об у хва та до ба им пе ри ја ли зма 1871–1914) им је до дат у дру гом из
да њу За во да за уџ бе ни ке из 2010. го ди не.

За ни мљи во је да је Гра ђан ска Евро па над жи ве ла све ре фор ме 
на шег ви со ког школ ства у по след ње без ма ло три де це ни је. Пред
мет ко ји је про фе сор По пов уоб ли чио и за ње га по ста вио ме то до
ло шке окви ре на Но во сад ском уни вер зи те ту (пред мет Оп шта исто
ри ја но вог ве ка об у хва тао је пе ри од од кра ја XV до по чет ка XX ве ка) 

1 Упо тре би ли смо тер мин при руч ник јер се у скрип та ма ау то ри зо ва ним 
1985. го ди не, ко је је проф. По пов при пре мио за сво је сту ден те као увод у проу
ча ва ње Оп ште исто ри је но вог ве ка, об ја шња ва да су при руч ни ци они оп шти 
пре гле ди ве ћих раз до бља или круп них исто риј ских те ма ко ји сво јом са же то шћу, 
си сте ма тич но шћу и пре глед но шћу нај бо ље мо гу да по слу же за са вла да ва ње 
еле мен тар них струч них зна ња из јед ног пред ме та и за при пре ма ње ис пи та. Он је 
сам Гра ђан ску Евро пу скром но свр стао у при руч ни ке, ма да се се за пра во ра ди 
о це ло ви тој син те зи.
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пр во бит но је пре да ван у то ку пет се ме ста ра од дру ге до че твр те 
го ди не сту ди ја. Ка сни је је он по де љен на Оп шту исто ри ју но вог 
ве ка I (од кра ја XV ве ка до по чет ка ре во лу ци ја се дам де се тих го ди
на XVI II ве ка) и Оп шту исто ри ју но вог ве ка II (од по чет ка ре во
лу ци ја се дам де се тих го ди на XVI II ве ка до 1945. го ди не). Пр ви је 
пре да ван два, а дру ги три се ме стра. По том је под при ти ском бо
лоњ ске ре фор ме, а про тив уну тра шње ло ги ке пред ме та и про це са 
ко је он об ра ђу је, ра ни ја Оп шта исто ри ја но вог ве ка II по де ље на 
на че ти ри јед но се ме стра ла на пред ме та, да би нај но ви јом – дру гом 
бо лоњ ском ре фор мом, би ла вра ће на два дво се ме страл на пред ме
та Оп шта исто ри ја XIX ве ка и Оп шта са вре ме на исто ри ја (ко ја 
об ра ђу је оп шту исто ри ју XX ве ка). Све вре ме ове про свет норе фор
ма тор ске оди се је Гра ђан ска Евро па је, уз дру ги при руч ник про
фе со ра По по ва, Од Вер са ја до Дан ци га, за пра во би ла стуб ко ји је 
чу вао ја сно де фи ни са ни и струк ту ри са ни основ ни кор пус зна ња 
ко ји су ови пред ме ти об у хва та ли. Чу ва ње је згра кор пу са зна ња 
уни вер зи тет ских пред ме та у дру штве ноху ма ни стич ким на у ка ма 
био је у по след њој де це ни ји и тре нут но је сте нај о збиљ ни ји иза зов 
у од бра ни од не пре кид них ре фор ми до за ти ра ња.

Пр ва два то ма Гра ђан ске Евро пе об у хва та ју пе ри од од се дам
де се тих го ди на XVI II ве ка до 1871, ко ји сам про фе сор По пов на
зи ва пе ри о дом ли бе рал ног ка пи та ли зма.2 Он на гла ша ва да се при
др жа вао на сле ђа ма рк си стич ког ме то да, али ме то да не дог мат ског 
ма рк си зма,3 као и кон цеп ци ја Жа ка Год шоа, Ро бер та Пал ме ра и 
Ери ка Хоб сба у ма.4 По пов од по ме ну тих ау то ра при хва та да ова 
епо ха по чи ње атлант ским ре во лу ци ја ма (две по ли тич ке и јед на 
ед ко ном скодру штве на) се дам де се тих го ди на XVI II ве ка, али за 
раз ли ку од њих крај ове епо хе ста вља у 1871. го ди ну. Ти ме об у хва
та и про цес ко нач ног уки да ња фе у да ли зма у Ру си ји (што и ис точ ну 
Евро пу ста вља у кон текст оп ште е вроп ских про це са), за тим ује
ди ње ње Не мач ке и Ита ли је, чи ме је ко нач но по ста вље на по зор
ни ца за ве ли ку ди пло мат ску игру – про фе сор По пов је са ве ли ком 

2 Че до мир По пов је Оп шту исто ри ју но вог ве ка по де лио на три епо хе: 1) 
епо ху ге не зе ка пи та ли зма, од кра ја XV до дру ге по ло ви не XVI II ве ка (око 1770) 
– у окви ру Ма ти чи ног про јек та Исто ри је Евро пе у ову епо ху об ра дио је проф. Дра
го љуб Жи во ји но вић у књи зи Успон Евро пе; 2) епо ху ли бе рал ног ка пи та ли зма, 
од кра ја XVI II ве ка до се дам де се тих го ди на XIX ве ка; 3) епо ху мо но по ли стич ког 
ка пи та ли зма (им пе ри ја ли зма), од се дам де се тих го ди на XIX ве ка до 1917–1918. 
го ди не.

3 О то ме је пи сао Ми ха ел Ан то ло вић у тек сту „Mag num opus Че до ми ра 
По по ва – Исто ри ја Евро пе у ’ду гом 19. ве ку’”, Збор ник Ма ти це срп ске за исто
ри ју, бр. 83, Но ви Сад 2011, 159–181.

4 Тре ба на гла си ти да је упра во ака де мик Че до мир По пов за слу жан што 
је Год шо о во де ло Ре во лу ци је 1848. пре ве де но на срп ски – он је на пи сао пред го
вор за срп ско из да ње.
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по све ће но шћу про у ча вао ди пло мат ску исто ри ју, по себ но про бле ме 
ве за не за Ис точ но пи та ње – и на кра ју, као ис кре ни убе ђе ни ле ви
чар, он од ма рк си стич ке исто ри о гра фи је при хва та да је во до дел
ни ца епо ха и Па ри ска ко му на, ко ја је на ста ла те исте 1871. го ди не.

У скла ду са овом пе ри о ди за ци јом и ме то до ло шким при сту
пом је и ор га ни зо ван са др жај исто ри о граф ске ма те ри је у пр ва два 
то ма. Раз ја шње не су дру штве ноеко ном ске при ли ке уо чи по чет ка 
атлант ских ре во лу ци ја, дат је пре глед раз во ја гра ђан ске ми сли 
ко ја их је из не дри ла и об ра ђе не су три атлант ске ре во лу ци је: ин
ду стриј ска у Ен гле ској, Аме рич ка и Фран цу ска бу р жо а ска. 

Иа ко це ло трок њиж је но си ја ко обе леж је осо бе ног на ра тив ног 
да ра Че до ми ра По по ва (ко ји је сви ма на ма ко ји смо има ли сре ћу 
да чи та мо ње го ве тек сто ве, слу ша мо ње го ва пре да ва ња и го во ре 
до бро по знат), оде љак ко ји се од но си на Фран цу ску бу р жо а ску ре
во лу ци ју до и ста пле ни сво јом са др жај но шћу, ја сно ћом и си гур ном 
ин тер пре та ци јом. На не пу них ше зде сет стра ни ца ус пео је да ис при
по ве да све што је нај зна чај ни је о де сет го ди на европ ске исто ри је 
(1789–1799) у ко ји ма је у прак си на стао по ли тич ки и дру штве ни 
оквир ко ји се углав ном одр жао до да нас.5 На сли чан на чин из ло
же ни су и одељ ци ко ји об ра ђу ју исто ри ју остат ка Евро пе у вре ме 
ре во лу ци је6 и На по ле о но ву епо ху. По оби му је чак тре ћи на пр ве 
књи ге по све ће на те ма ма ко је об ра ђу ју исто ри ју на у ке, тех но ло ги је 
и дру штве не ми сли, по че му је та ко ђе ова књи га мо дер на.

Са др жај дру ге књи ге об у хва та пе ри од ре ста у ра ци је, Vоrmärzа, 
Про ле ћа на ро да и ко нач ног три јум фа ли бе рал ног ка пи та ли зма, 
ује ди ње ња Ита ли је и Не мач ке, као и оде љак о књи жев но сти и умет
но сти од кла си ци зма до ре а ли зма. Осо бе ност По по вље вог де ла је 
што је то на јед нак на чин об ра дио и исто ри ју За пад не Евро пе, у 
ко јој се не што ра ни је од и гра ва ве ћи на про це са, и Ис точ ну Евро пу, 
па и исто ри ју бал кан ских на ро да у оној ме ри ко ли ки је зна чај до
га ђа ја на Бал ка ну за то ко ве европ ске исто ри је, а он је по ка зао да 
то ни је оно ли ко ма ло као што је из ло же но у ве ћи ни за пад них син
те за исто ри је овог пе ри о да.

Тре ћи том Гра ђан ске Евро пе об у хва та пе ри од од 1871. до 1914. 
го ди не и об ра ђу је до ба мо но по ли стич ког ка пи та ли зма или им пе

5 За 15 го ди на, ко ли ко ра дим на пред ме ту ко ји је уоб ли чио про фе сор По пов, 
ни сам имао при ли ку чу јем да се не ки сту дент по жа лио да му је овај са др жај (ко
ји се да нас по ла же као ко ло кви јум) не ја сно и не при сту пач но из ло жен у књи зи. 
Ве ру јем да је сли чан став и сту де на та го то во 30 ге не ра ци ја ко је су це ло ку пан 
ис пит спре ма ле из Гра ђан ске Евро пе.

6 Зна чај из ла га ња о до га ђа ји ма и про це си ма у оста лим де ло ви ма Евро пе 
у вре ме Фран цу ске бур жо а ске ре во лу ци је ака де мик По пов уо чио је и при ме нио 
у свом де лу мно го пре не го што је по ста ла по пу лар на при ча о цен тру и пе ри
фе ри ји, то ли ко на гла ша ва на у исто ри о гра фи ји по след њих го ди на.
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ри ја ли зма. И у ње му се ау тор др жао ре че ног ме то да и на чи на из ла
га ња у ко ме је пр во по ста вио дру штве ноеко ном скоидеј не окви ре 
епо хе. За исто ри ча ре не ре шив про блем струк ту ри ра ња ра до ва ко ји 
об ра ђу ју ову епо ху – из ла га ти исто ри о граф ску ма те ри ју по др жа
ва ма или кроз ме ђу на род не од но се и за пле те – по ку шао је да ре ши 
та ко што је је дан во лу ми но зан оде љак по све тио исто ри ји сва ке 
од шест ве ли ких си ла, а у по себ ном одељ ку об ра дио ме ђу на род не 
од но се, ме ђу ко јим је са по себ ном па жњом пи сао о Ве ли кој ис точ
ној кри зи – за ко ју је био из у зе тан струч њак. На тај на чин је ус пео 
да у из ла га њу бу де ви ше ком пле мен тар но сти не го по на вља ња.

Ако смо у ста њу да до бро про це ни мо тре нут не то ко ве раз во ја 
дру штва, чи ни нам се да ће убр зо у умно жа ва њу зна ња о исто ри ји 
вре ме на ко је смо до ју че сма тра ли са да шњо шћу и за тр па ни три
ви јал но сти ма сва ко дне ви це, но вим ге не ра ци ја ма XIX век по ста ти 
јед на ко да лек као еги пат ске пи ра ми де. При то ме по у зда ну исто рио
гра фи ју све ви ше у јав ном про сто ру за ме њу ју сен за ци о нал но сти 
ко је нас за си па ју по лу тач ним ,,за ни мљи во сти ма” и би зар но сти ма. 
Има ју ћи то у ви ду, си гур ни смо да ће Гра ђан ска Евро па оста ти 
мај дан зна ња о ду гом XIX ве ку и ин те лек ту ал ној, при вред ној, де
мо граф ској и по ли тич кој до ми на ци ји Евро пе у не ка да шњем све ту. 
Да кле, Че до мир По пов је Ср би ма дао ау тен тич но ви ђе ње из пер
спек ти ве оп ште исто ри је ко је не са др жи са мо фак то гра фи ју већ и 
ин тер пре та ци ју па и мо рал ну по у ку, ко је исто ри о гра фи ја не тре
ба увек да се од ри че.

Че до мир По пов био је не са мо спре ман исто ри чар, ка ко би ре
кли у XIX ве ку, већ из над све га по све ће ник сво је стру ке. Ова књи га 
је нај ре пре зен та тив ни ји спо ме ник тих ње го вих осо би на.*  

* 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.




