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ЧЕ ДО МИР ПО ПОВ – ИСТО РИ ЧАР СИН ТЕ ЗЕ

Спо ме ни ца ака де ми ку Че до ми ру По по ву, В. Кре стић, М. Вој во дић, Д. 
Ста нић, Љ. Кр кљуш, Б. Бе шлин, Ђ. Ђу рић (уре ђи вач ки од бор), Ма ти ца срп ска, 
Но ви Сад 2017

Са вре ме на, постструк ту ра ли стич ка те о ри ја исто ри је ука зу је да 
исто ри о гра фи ја има озби љан про блем са чи ње ни ца ма, ко је мно ги исто
ри ча ри про гла ша ва ју за до ка зе про шле ствар но сти, док кри ти ча ри ин си
сти ра ју да исто ри ја по сто ји ис кљу чи во као текст. Прин ци пи исто ри зма, 
ка ко их је де фи ни са ла још не мач ка по зи ти ви стич ка исто ри о гра фи ја 19. 
ве ка, пре о вла ђу ју ћа су схва та ња исто риј ског ме то да, кроз фор му нео ран
ке ов ског сти ла, и у са вре ме ној исто ри о гра фи ји. За ла га ње за ме тод „кри
тич ке исто ри о гра фи је” по ста је ме та на ра тив по зи ти ви ста – ре кон струк
ти ви ста и њи хо ве за ме не хе у ри сти ке хер ме не у ти ком (кри ти ка из во ра 
по ста је си но ним за ин тер пре та ци ју). Нео прав да но ду го чи ње ни це су 
ту ма че не per se, усме ра ва ју ћи на уч на ис тра жи ва ња ка пи са њу при ло га 
у ко ји ма ни зо ви ло гич ки по ре ђа них чи ње ни ца (ко је Ро лан Барт на зи ва 
„па ра дом зна че ња”) во де ка „исто ри о граф ској објек тив но сти”. Пи та ње 
ин тер пре та ци је сво ђе но је на из бор и ре до след ни за ња чи ње ни ца, усло
вив ши по ја ву пој ма „кри тич ке исто ри о гра фи је”. При хва та ње струк ту
ра ли зма, што је до шло упо ре до са афир ма ци јом шко ле ана ла, од но сно 
при хва та ње не дог мат ског марк си стич ког по гле да на исто ри о гра фи ју, 
омо гу ћи ло је кон струк ти ви сти ма да су бјек ти ви зу ју ин тер пре та ци ју, 
ко ја је сте кла пре и мућ ство над до та да све моћ ним чи ње ни ца ма. У све ту 
чи ње ни ца ар хив је сма тран ми сте ри о зним чу ва рем исто риј ске исти не, 
а на тај на чин схва та на исто ри о гра фи ја ни је по ста ла ма ње дог мат ска, 
ви ше објек тив на, ни ти је от кри ла прин ци пе уни вер зал не исти не, на
шав ши се до кра ја 20. ве ка у ду бо кој ме то до ло шкој кри зи.

Исто ри ча ри син те зе сма тра ни су не кре ди бил ним, у не до стат ку 
екс перт ског ис ку ства, по ши ро ко рас про стра ње ном ми шље њу, ва жи ли 
су за нео ри ги нал не. Њи хо ва кри ви ца се огле да ла у не при хва та њу дог
ма ти ке; нео ри ги нал ност, јер су (ре)ин тер пре та ци ју сма тра ли ва жни јом 
од чи ње ни це, а оп ту жбе ко је су за тим сле ди ле ре ми ни сцен ци је су ути
ца ја ко ји су њи хо ва де ла оста вља ла. Че до мир По пов је ло шим исто ри
ча ри ма на зи вао оне ко ји ми сле да се у до ку мен ти ма на ла зи це ла исти на 
(стр. 21–22), све сно се код пи та ња ме то да опре де љи вао за син те зу. На 
ње го ва схва та ња исто риј ског ме то да зна чај но је ути цао про фе сор ски 
по зив, ко ји га је, у ви ду те ре та од го вор но сти, под сти цао на пи са ње уџ бе
ни ка. Уџ бе ни цисин те зе усме ре ни су ка шко ло ва њу ка дра на ви со ко
школ ским уста но ва ма, где су и да ље не над ма ше ни на уч ни по ду хва ти. 
Опре де љу ју ћи се за син те зу, По пов је афир ми сао ин тер пре та ци ју ис пред 
чи ње ни ца, ко ји ма је вла дао знат но бо ље од по зи ти ви ста. Ње го ва на ра
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тив на ло ги ка, ја сна и пре ци зна, по ста вља ла је осно ве сту ди ја ма мо дер не 
и са вре ме не исто ри је на ју го сло вен ским уни вер зи те ти ма. Исто ри о граф ска 
ра ди о ни ца Че до ми ра По по ва на ста ја ла је у окви ри ма ко ле ги јал них кру
го ва за јед нич ке др жа ве, где се од ви јао жив ди ја лог око пи та ња ме то да. 
Исто ри о граф ски рад пра ћен је уте ме ље њем пред ме та на но во сад ском 
Фи ло зоф ском фа кул те ту, ко ји је у По по ву имао до стој ног про фе со ра, 
чи ја не пре ки ну та тра ди ци ја на ста вља да сле ди ње го ве иде је и смер ни це, 
по себ но у узо ру бла гог ка рак те ра, на уч ног по ште ња и лич не че сти то сти.

Спо ме ни ца ака де ми ку Че до ми ру По по ву осло бо ђе на је у нај ве ћој 
ме ри апо ло гет ског ка рак те ра. По де ље на на лич ни и струч ни део, све до
чи о ути ца ји ма По по ва на са вре ме не исто ри о граф ске сту ди је у Ср би ји. 
Пи та ње ме то да, ње го вог схва та ња те о ри је исто ри је, пре о вла да ва у лич
ном де лу. Ту су да ти ко ме мо ра тив ни тек сто ви Бран ка Бе шли на, Слав ка 
Гор ди ћа, за тим исто ри о граф ски освр ти Ми ха е ла Ан то ло ви ћа, Ми ше 
Ђу р ко ви ћа, Алек сан дра Ра сто ви ћа, Ива на Не гри шор ца, као и ве о ма 
дир љи во лич но све до чан ство Јо ва на По по ва. Оби мом знат но оп шир ни
ји дру ги део (123–587) те мат ски је ве о ма ра зно лик, али се у нај ве ћој 
ме ри по ду да ра са те ма ма ко ји ма је био по све ћен и сам Че до мир По пов. 
По себ но се из два ја по ље ме ђу на род них од но са: код Ми ха и ла Вој во ди ћа 
о ди пло мат ским тај на ма Че до ми ља Ми ја то ви ћа, код Дра го љу ба Жи во
ји но ви ћа о ју го сло вен ском пи та њу у го во ру Лој да Џор џа; за тим исто-
ри ја исто ри о гра фи је: код Бран ка Бе шли на о бри тан ским ути ца ји ма на 
срп ску исто ри о гра фи ју, код Ђор ђа Ђу ри ћа о Па влу Ју лин цу и За ха ри ји 
Ор фе ли ну, код Сло бо да на Г. Ма р ко ви ћа о фи ше ров ској кон тро вер зи, а 
код Ми о ми ра Да ши ћа пре глед би бли о гра фи је Ју го сло вен ског исто риј-
ског ча со пи са под уред ни штвом Че до ми ра По по ва; по том на ци о нал но 
пи та ње: код Љу бо дра га Ди ми ћа о Хр ват ској пе де се тих и ше зде се тих 
го ди на 20. ве ка, од но сно код Љу бо мир ке Кр кљуш о Кон стан ти ну Бог
да но ви ћу. О још јед ној исто ри о граф ској те ми Че до ми ра По по ва – Све
то за ру Ми ле ти ћу – пи са ли су Ду шко Ко ва че вић и Де јан Ми ка ви ца.

Ми ха ел Ан то ло вић тач но за па жа да се По пов опре де љи вао уну тар 
исто ри о граф ског тро у гла, тра ди ци о нал ног по зи ти ви зма, дог мат ског и 
из вор ног марк си зма (15). Те шко је и ана хро но По по ва сма тра ти ис кљу
чи во марк си стич ким исто ри ча рем, иа ко се ја сно су прот ста вљао иде ја ма 
дог мат ског марк си зма и при хва тао фи ло зоф ска на че ла мла дог Марк са. 
Опре де ље ње за то тал ну исто ри ју, има нент но марк си зму, ипак се знат но 
ви ше ве зу је за струк ту ра ли сте, од но сно ана ли сте. От клон од по ли тич ке 
исто ри је и афир ма ци ја дру штве не те о ри је за јед нич ки је те о риј ски зах тев 
обе шко ле ми шље ња у су прот ста вља њу по зи ти ви зму. Као фран цу ски 
ђак, По пов је оста јао до сле дан у при хва та њу шко ле ана ла, ин те ре су ју ћи 
се за раз у ме ва ње дру штве них по ја ва и про це са пре све га. Де лу ју ћи у 
сре ди ни не раз ви је не исто ри о граф ске тра ди ци је, ни је пре ви ше па жње 
по кла њао еко ном ском де тер ми ни зму и сту ди ја ма мар ги нал ног, ко је су 
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по ста ја ле све по пу лар ни је на За па ду. Че до мир По пов је, уз не ко ли ци ну 
сво јих ко ле га на дру гим ју го сло вен ским уни вер зи те ти ма, тра си рао пут 
по ља на уч них ис тра жи ва ња и пре суд но ути цао на од ре ђе ње исто риј ских 
ме та на ра ти ва. Ње го во ин си сти ра ње на пој мов ном од ре ђе њу оп ште и 
на ци о нал не исто ри је (19–20) оп ста ја ло је и у уни вер зи тет ској на ста ви 
све до бо лоњ ске ре фор ме, ка да је уки ну то уз сна жне от по ре. Као уни
вер зи тет ски про фе сор оп ште исто ри је до ста па жње је по све тио из у ча
ва њу ме ђу на род них од но са и де фи ни са њу ме ста срп ске на ци је и др жа ве 
ме ђу европ ским на ро ди ма (58).

Пре вас ход но по ље лич ног ин те ре со ва ња Че до ми ра По по ва пред
ста вља ду ги 19. век – век на ци ја. Фор ма тив ни пе ри од на ци ја по ста јао 
му је све ва жни је по ље ис тра жи ва ња то ком рас па да за јед нич ке др жа ве 
и на ци о нал них су ко ба ко ји су усле ди ли то ком по след ње де це ни је 20. 
ве ка. По сма тра ју ћи на ци ју као сми тов ску при мор ди јал ну ка те го ри ју, 
до ста рев но сно је пра тио марк си стич ке уз о ре, по себ но код де фи ни са ња 
тер ми на гра ђан скобур жо а ско. Сле ди ло је ње го во ту ма че ње на ци о на
ли зма ма са, раз во ја на ци о на ли зма као ши ро ког на род ног по кре та. По пов 
ни је био склон да пре на гла ша ва уло гу ин те лек ту а ла ца и кул тур ног на
ци о на ли зма, ко ји ма ни је ус кра ћи вао уло гу по кре та ча на ак ци ју, али се 
за др жа вао на са мој ак ци ји, ши ре њу на ци о на ли за ма то ком 19. ве ка. На
ци о на ли зам по сма тра као еман ци па тор ски, ли бе рал ни, као део европ ског 
ис ку ства, на ко ји се на до ве зи ва ла и срп ска тра ди ци ја. За ње га је на цио
на ли зам су штин ски осло бо ди лач ки фак тор из око ва не же ље них им пе
ри јал них око ва (106–107). За то се сна жно су прот ста вља по ку ша ји ма 
су ђе ња „Ве ли кој Ср би ји” као исто риј ски ана хро ној и пе р верз ној пред
ста ви су ђе ња исто ри ји. Скло ност при хва та ња иде ја ли бе рал ног на ци о
на ли зма али и при хва ће на марк си стич ка тра ди ци ја По по ва је во ди ла ка 
ја сном кон стру и са њу ан га жо ва не на ци о нал не исто ри о гра фи је. У да том 
сми слу ве о ма је ин те лек ту ал но бли зак иде ја ма Сто ја на Но ва ко ви ћа. 
Пра ва је ште та што се исто ри о гра фи ја код нас ни је де таљ ни је по за ба
ви ла те о риј ским ис тра жи ва њи ма фе но ме на на ци је и на ци о на ли за ма у 
два де се том ве ку (по себ но под ути ца ји ма на род них ре во лу ци ја и по кре
та за де ко ло ни за ци ју), за др жав ши се на де вет на е сто ве ков ним иде о ло
шким обра сци ма. За гли бље на у соп стве ној про шло сти, ко ју је све ви ше 
ро ман ти зо ва ла за до је на ме та на ра ти ви ма ли бе ра ли зма, из бе га ва ла је да 
уо чи све мо де ле про ме на са вре ме но сти, не га тив не по ја ве ра ди кал них 
об ли ка на ци о на ли за ма и да се пре ма њи ма аде кват но оп хо ди. Ти ме је 
кон стант но гу би ла на сна зи сво јих ар гу ме на та. 

Срп ска ре во лу ци ја, ка ко ју је По пов де фи ни сао, јед но је од зна чај
них ре фе рент них та ча ка ње го вих сту ди ја исто ри је; ме сто су сре та ња 
на ци о нал ног и оп штег, срп ског и европ ског, ди пло ма ти је и ме ђу на род них 
од но са али и по че так по кре та на род них ма са. Ње го во ши ро ко ту ма че ње 
на ци о нал не ре во лу ци је на и шло је на кон тро верз на ту ма че ња у са мој 
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на уч ној јав но сти. Је дан њен део ни је се сла гао са те зом о пер ма нент ној 
ре во лу ци ји, ко ју је По пов од би јао да огра ни чи на до га ђај у ло кал ним 
усло ви ма, сма тра ју ћи ре во лу ци ју знат но ду го трај ни јим про це сом, ве ће 
си ли не де ло ва ња, по сле ди ца и ко нач но зна чај ни јих ре зул та та (108).

Че до мир По пов ни је исто ри чар трен до ва (39). Је дан је од рет ких 
исто ри ча ра ко ји је про у ча вао са вре ме не при сту пе те о ри ји исто ри је и 
пи сао о њи ма, што је зах те ва ло зна чај но ши ре обра зо ва ње. Од би ја ју ћи 
страх од син те зе, сво јим ра дом и на уч ним по гле ди ма по ста вио је осно
ве мо дер них сту ди ја исто ри је и тра си рао пут са вре ме ним схва та њи ма 
ме то да исто ри ча ра.
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