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Кп.ига „О историји и историча-
рима" тематски је подел.ена иа че ги-
ри дсла. Прпи иоси назип „Тсматско-
методолошки окиири" (13-61), други 
„Учитсл.и и инспиратори" (61-161), 
трећи „Афинитети" (161-267) и четп-
три „Читалачки немири" (267-301). 
Радови укл.учени у опу књигу, по 
речима аутора, не представл.ају нај-
репрезеЈггативнији избор из четири 
децеиијс дугог бављења историјском 
науком, него су то радови који треба 
да пруже слику о ауторовим интере-
совањима за поједине методолошке 
и темагске области. 

Први део садржи текстопе о мето-
долошким гемама, који показују иај-
важнија интерссовања аутора. Рад 
„Објективпост и апгажованост исго-
ричара" написан је за шири скуп 
љубител.а историје, а говори о објек-
тивности историје и историчара 
кроз примере Фраицуске и Октобар-
ске револуције, наводећи неколико 
теорија сазнања. Тема „Неки методо-
лошки проблеми историје и георије 
међународпих односа" је рефераг са 
последњег стручног састаика пастав-
ника историје СФРЈ, одржаиог у Гор-
њем Милановцу 1990. наглашен је 
интерес историјске науке за међуна-
родна збивања интензишгије у XX 
веку, I I I T O је последица тешких по-
треса током његовог трајања. Исто-
риографске школе писале су посеб-
ну врсту историографске литерату-
ре, познате као историја дипломати-
је која је у први план стављала одно-
се између влада, политичке и стра-
тешке интересе држава, питања без-
бедности граница. За такво тума-

чење поље истраживања морало је 
остати уско, ограничено претежно 
на дипломатске архиве, који нису 
били довољни да пруже потпун од-
говор на многа пигања. Зато је исто-
рија дипломатије подвргнута крити-
ци позитивистичке историографије, 
што је довело до трансформације ис-
торије дипломатије у ширу, свеобух-
ватну историју међународних одно-
са. Заслуга за ro припада француској 
школи историје међународних одно-
са, коју је после Другог светског рата 
засновао Пјер Ренувер а наставио 
Жан-Батист Дирозел. 

Рад „Европске силе и српски на-
род у XIX веку" представља ауторов 
методолошки нацрт за ову комплек-
сну тему, саопштен на научном ску-
пу посвећеном 190-oj годишњици бит-
ке на Делиграду 1806. и 120-oj го-
дишњици битке на Шуматовцу 1876, 
одржаном у Дому Војске Југославије. 
Ч. Попов је приказао историју инте-
реса европских сила у оквиру ре-
шавања Источног питања, поводом 
велике источне кризе 1875-1878. По-
нашање европских сила било је у 
складу сопствених интереса. Аустро-
Угарска је страховала од стварања 
велике јужнословенске државе која 
би могла да постане упориште руске 
доминације при решавању Источног 
питања и зато је морала да покаже да 
јој је највише стало до мира на Бал-
кану. Зато је била иницијатор сми-
ривања стања у Босни и Херцегови-
ни. А, у ствари, иза таквог става 
стајала је одлука аустроугарског вој-
нополитичког врха да се у првој по-
вољној прилици запоседне БиХ. 
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Став Русијс био је иедослелап. Група 
окупл>еиа око цара залагала се за 
statiis quo, а слонсиофилска струја за-
ступала јс став да Русија мора кори-
стити потресе па Балкапу за но-
већање свог и сузбијање других ути-
цаја. Нелика Бригаиија је била за 
очувањс слабе Турске прско које би 
обезбедила прсвласт у источпом Ме-
дитерапу и спрсчила руско овлада-
вање мореузима. Сгав Немачкс при-
казан је као нсприс грасан, али јс 
Бизмарк радио на отклањању аус-
тро-руског сукоба, а желео је сукоб 
Русије и Британије. Фрапцуска је 
прихватала свако рсшење које јс спа-
савало мир међу великим силама. 

Најзад, рад „Мемоари као историј-
ски извор и као иптсрнретација ис-
торије" бави се питањем ко пишс 
мсмоаре. Слсди одговор да то пај-
чешће чине бивши војиици и поли-
тичари, уметници, научници, али и 
други. Тежња мсмоариста је да што 
тачнијс опишу догађаје у којима су 
учествовали и да кроз тај опис до-
стигну што погпунију историјску 
истину. Историчари су према њима, 
као према извору, сталпо имали кри-
тичку резерпу из два разлога. Прво, 
сведочсња увек долазе накнадно. Дру-
ги разлог је субјективност сведока. 
Међутим, мемоари су понекад једи-
ни извор о одређеном историјском 
збивању. 

Други дсо књиге посвећсн је учи-
тел>има и ииспираторима. Први спо-
менути је академик Петар Поповић, 
који је био ауторов професор. Набро-
јани су многи радови из његовог 
научног опуса. У групу учитеља уб-
раја се и Пјер Ренувеи од кога аутор 
добија драгоцена упутства за бавље-
ње историјом међународних односа. 
Рад Пјера Рспувспа заспован је на 
вишедеценијским исчражипањима ис-
торије међународних односа, где је 
изградио cnoj систем погледа на од-
носе међу државама и народима. По-
лазна тачка гог система је критички 
став према постојећим историограф-

ским правцима. Један од учитеља Ч. 
Попова је и Брапислав Ђурђев, који 
се бавио историјом јужнословенских 
(углавном српских) земаља под тур-
ском влашћу и методологијом исто-
ријске науке, где му је главни циљ да 
нрикаже и анализира изворну мар-
ксистичку филозофију историје и 
аутентични Марксов историјски ме-
тод. Име Радована Самарџића, барда 
српске историографије, како каже 
аутор, припадника београдске школе 
српске историографије, која је поста-
ла и остала трајно одана архивским 
истраживањима, можда више припа-
да инспираторима него учитељима. 
Кроз његова најзначајнија дела (Ве-
лики век Дубровника, Мехмед Соко-
ловић, Сулејман и Рокселана), пока-
зује његову прецизност стила, богат-
ство лексике, неговање култа језика, 
али све у оквирима историјске нау-
ке. Круг учитеља и инспиратора ау-
тор затвара делом Слободана Јовано-
вића без кога се не може ни научити 
ни разумети историја Србије у XIX 
веку. 

Трећи део књиге почиње рефера-
том „Иларион Руварац и Јован Ри-
стић", у коме аутор прави компара-
тивну анализу њиховог дела. И један 
и други били су, као историчари, у 
високој мери исполитизоване личнос-
ти. Руварац је у своју критичку исто-
риографију уносио клерикалну и кон-
зервативну политику српске јерархи-
је, правдајући је „болешћу" српског 
народа и својом истинољубивошћу. 
За разлику од њега, Ристић је јачи 
родољуб и постојанија личност на 
свим пољима. И као такви, значајне 
су појаве у научном и политичком 
животу Србије XIX века. Друга тема 
посвећена је увек актуелном „Ис-
точпом питању" Васиља Поповића, 
поводом његовог трећег издања за 
непуних 70 година. По мишљењу 
аутора, то је једна од најбољих син-
теза о овом проблему уопште. Оно 
иде у ред најсложенијих проблема 
европске историје од краја XVII до 
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почстка XX пска. За п>им ис заостајс 
ни дсло Димизрија Ђорђсвића, пи-
сца историјс Балкана. Ч. Попоп сс 
синтетички оспрнуо на ислокуппо 
дело onor историчара. У оиом одсл>-
ку cnoje Mec i o јс нашао и историчар 
реполуцијс Жак Годшо, чија кљига 
предстапл>а сажст синтетички при-
каз ОПНЈТИХ гокопа one пслике тсме 
европске историје. Опом поглавл>у 
припадају и ауторопа размишЈ1.ам>а о 
делима дпојицс истакнутих српских 
историчара - Славка Гаприловића и 
Милорада Пкмечића. ирви је спстску 
славу с гекао као историчар Срба у 
Угарској, а други се истрајпо бавио 
проучавап>см пасгаика и реализаци-
је југословенске идеје. Трећи део кљи-
ге запршапа се сссјом о делу Брапка 
ПетрановиИа, историчара „југосло-
венске всртикале". 

11оследн>е поглавље књиге Ч. По-
пова обухвата пет приказа дела В. 
Крестића, М. Црњанског, Д. Медако-
вића и Иве Андрића, што показује 
ширину интересован>а аутора за по-
јсдине тсматске области, на први по-
глед доста шаролико а, у ствари, 
развијаног по одређеном садржин-
ском критеријуму. Њен значај је у 
томе UJTO пружа увид у филозофска 
и методолошка схватан>а историје од 
стране аутора. Кн>ига осликава, по-
ред аугорових личних интересова-
н>а, добрим делом и кретан>е и развој 
епропске и српске историографије 
XIX и XX века. Као и сва дела овог 
типа и ово „пати" од извесних неу-
јсдпачености и недопољне тематске 
заокружености појединих поглавља, 
али то је „иужно зло" код овакве 
врсте радова. 


