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ма учествовао за^едно са сво

}им стрицем. Три следейа погла-

в.ъа говоре о употреби компаса,

о морским стру^ама и ветрови-

ма. Шесто и! седмо поглавл>е се

односе на саставл>ан>е мала и

употребу бо]а да би се позедини

елементи ]асни]е истакли. У

осмом поглавл>у ]е реч о позна-

тим морима и океанима. Читаво

девето поглавл>е ]е посвейено

португалским открийима и осва-

]ан,има, док се у десетом поглав-

л>у говори о земл>ама почев од

Абисини^е па све до Рта добре

наде. V ^еданаестом поглавл>у

говори нам аутор о тродимен-

зионално] мапи, ть о глобусу

ко)И употребл>ава]у Португалии,

а стално настода да докаже како

]е земл>а округла. У дванаестом

поглавл>у показу)е како су Пор

тугалии допловили до Инди)е

указу)уйи увек и на раздал>ине.

Тринаесто поглавл>е се задржа-

ва на Кинеском мору, на неким

острвима и н>иховом становни-

штву, при чему су коришйени

португалски извори. Следейа два

поглавл>а, четрнаесто и петнаес-

то, говоре о Индиском океану

и о начину одреЬивала географ-

ске ширине и дужине. Шеснаес-

то поглавл>е опнсу)е Персщски

залив и н.егове обале са насе-

.ъима. Следейа четири поглавл>а

да]у опис западног дела Инди.)-

ског океана при чему су опи

сана и нека острва као и африч-

ка обала. Остала поглавл>а по-

свепена су Атлантском океану,

открийу Новог света и, у првом

реду, л>удима ко^ су похрлили

у та] свет.

Кн>ига садржи и прозни део

ко}а се односи на Средоземно

море. Он се састо.)и од 209 по-

главл>а и 215 мапа ко]е — гле-

дано савременим очима — ^есу

умногоме прецизне.

Поменимо да се аутор, гово-

рейи о ж>]'единим локалитетима,

зауставл>а и на н>иховом гео

графском, исторщском, економ-

ском, етничком и одбрамбеном

значащу.

У сваком случа)у, об]авл>и-

па1ье овог старог рукописа ко.)и

— _ како смо вей поменули —

ни)е остао непознат сводим са-

временицима, навешйе пас да

унеколико променимо устал>сно

мишл>е1ье о односу Османли]'а

према мору, док йе турколозима

са разних подруч]а пружити мо-

гуйност за бол>е сагледаше не

ких до данас недовольно позна-

тих шцединости. Сетимо се само

тешкойе ко^е )е имао енглески

преводилац — како сам истиче

— кад ]'е реч о топонимима

ко.1е зе требало прелставити за-

падн>ачком кориснику ове ккьиге

(стр. 30—31).

Момчшю Д. Савик

1УГОСЛОВЕНСКО-БРИТАНСКИ ОДНОСИ

Саопштенл са округлог стола, одржаног 23—25. септембра 1987. године

у Крагудевцу, поводом 150 година од доласка првог британског конзула

у Србн)'у, Институт за савремену исторщу, Београд 1988, 412 + (4)

Долазак Цорца Л. Хоцеса у

Срби^у 1837. године ]е означио

почетак дипломатских односа

Велике Бриташце и Кнежевине

Србще. Та година ]е узета као

успоставл»ан>е првих ]угословен-

ско-британских односа те )е одр-

жававъем научног скупа 1987. обе-

лежена н>ихова стопедесет годиш-

1ьица. Ова] Зборник представл»а

кн»игу саопштен>а са тог скупа.

„Зборник ]е хронолошко-про-

блемски структуиран, тако да су,

у оквиру четири карактеристич-

не хронолошке целине, обрайена

на]важни^а питала ]угословен-

ско-британских односа: а) ]уго-

.словенско-британски односи до

Првог светског рата; Ь) односи

у току Првог светског рата; с)
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односи у меЬуратном периоду и

периоду Другог светског рата;

й) односи у периоду после Дру

гог светског рата."

На почетку Зборника Живо-

мир Спасий ^е, у чланку „Кра

гу)евац као престоница Срйце

у време успоставл>ан>а српско-

-британских односа" (стр. 7—24),

описао Крагу]евац како )е изгле-

дао у време доласка првог ен-

глеског конзула Ц. Л. Хоцеса

(Сеогве Ыоус! Нойдех) у Србиру

и н>еговог путованъа у Крагуъе-

вац да би био примл>ен код кне-

за Милоша. Ж. Спасип се, иа]-

пре, послужио путописима из

XIX века да би приказао како

^е Крагу]евац изгледао у очима

оновремених школованих луди.

Затим }е обрадио развоз града

у обиму и становништву, н=его

во привредно Начале и претва-

ран>е у административно-управни

и просветно-културни центар Ср-

би^е. На кра)у, аутор }е, у на.1-

крайим цртама, дао приказ бор-

бе против Милошеве апсолути-

стичке владавине и ььегов пал.

„Англооугословенске везе кроз

векове" (стр. 29—37) ъе рад Ве-

селина Костила у коме )е дао

преглед ових веза пре Хоцесо

вог доласка у Србщу. Пошавши

од непотврЬене приче да )е Ри

чард Лав.ъе Срце сврайао у За-

дар 1192. године, В. Костий }е,

преко неких ман>е важних кон-

таката у XIV и XVII веку, до-

шао до боравака надбискупа

Маркантуна де Доминиса и Ива

на Бъ'ундовийа у Енглеско^. У

овом периоду су, свакако, на]-

важшца два писца ^угословен-

ских кра]ева ко]и су посетили

Енглеску у друпч половини

XVIII века: Руйер Бошковий и

Досите] Обрадовий. В. Костий

нщ'е пропустио да, на кра}у, по-

мене скромног водника, тобшцу

Дубровачке републике, Ви.ъема

Робинсона.

Познату наклогьеност В. Е.

Гледстона С№Шат Е\уаП С1ас1-

81опе) балканским народима Фред

Синглтон (Рге<1 5т{»1е1оп) )е по-

кушао да )ош дубл>е осветли у

свом чланку „Мг. С1ас1з1опе апй

те Еазгегп Оиезйоп" (39—50).

Пошто }е, на.) пре, дао кратак

преглед Гледстоновог политичког

успона, Ф. Синглтон ^е сво] рад

поделио на два дела: ТЬе ММ-

1о1Ыап Сатра18п, NоVетЬег —

БесетЬег 1879" и „С1асЫопе\

Зоигсев оГ 1пГогтапопч аЬои(

те Ва1кап5". У првом ]е аутор

изншао из оквира поднаслова

истичуйи Гледстонову наклоност

према поробл>еним балканским

народима, посебно Црногорци-

ма, док ]е у другом навео ауто-

ре юьига и писама из ко]их се

Гледстон напа]ао информацщама

о Балкану. Основе Гледстонове

политике Ф. Синглтон вида у

„С1ас151опе'8" . . . „зсгощ; тога!

соп\'1сПоп 1па1 $та11 паПоп* Ьае1

те гщЫ ю доуегп тет5е1уез,

апй 1йа1 те с1оттгоп о{ опе

паНоп Ьу а 1аг8ег ро\уег \уаз

тога11у \лггоп§" али и да Глед

стон „си<1 по1 ^ап1 1о вее те

сотр!е1е йез1гисх1оп о! ТигЫзЬ

ро\уег, ав Ье геагеа* 1па1 Ьо1й

те Кизз1ап апс1 АйвIпап тгрег-

гайзт \уои1с1 Ьаке аоЧ'атаде оР

1Й18 зкиаЦоп т огск-г (о ааЧгапсе

1йе1Г о\уп 1п1егез1з т хйе Ва1-

капв".

У чланку „Мисща првог бри-

танског конзула у Срби]и, усло-

ви и личности" (51—65) Брани-

слав Вуковий }е настоъао да, на

основу познатих чин>еница, пру-

жи объ'ектившцу слику првих

српско-енглеских контаката у

XIX веку. Пошто ]"е у првом

делу рада изложио опште окви-

ре положата Срби)'е тридесетих

година прошлог века, аутор }е

дао кратку оцену делатности

Де]вида Уркарта фаУ1<1 Чгяи-

Йагх) и анализу н,егове кн>иге

А Рга%теп1 о/ Иге Шыогу о/

8еп>га. У трейем делу рада В. Ву

ковий ^е правпдно истакао да

Ъе пуковника Хоцеса, због неус

пеха ньегове мисщ'е у Србищ и

пада кнеза Милоша, неправедно

негативно оценио и ььегов прет-

поставл>ени, Палмерстон, и неки

касни)'и историографи. Пре би

се могло рейи да они ни са

географске, као Палмерстон, ни

са истори]ске дистанце нису

могли объективно да сагледа^у

ситуацтц'у у Србищ у ко^ ъе

Хоцес морао да делуъе.

Ретки су били Енглези ко]и

су током XVIII и XIX века пу
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В. Ротвел занемарио утица] ве

личине српских победа пре и

после албанске Голготе на по

литику своёе земл>е. МеЬутим,

проблем обнавл>ан>а Белпце или,

на пример, тежак проблем рас

пада Аустроугарске монархнее

су, нужно, у оним токовима ко

пима се кретала британска ди

пломатика потисли ^ужно (или

ёош више, ёУг°) словенско пи

тание понекад и дал.е од другог

плана.

МеЬутим, известан броё бри

танских ёавних радника се тру

дно да током рата приближи

британское Давности истину о

српском народу и тиме утиче на

британску политику и помогне

српском народу. О делатности

тих угледника и раду низа уд

ружена (Српски потпорни фонд,

Српско друштво у Велико] Бри

танией итд., у цил>у политичке,

матерщалне и хумане помойи,

нише Убавка Остоёий-Феёий у

раду .Акциёе за помой Србиёи

у Велико] Британией током пр-

вог светског рата" (191—200).

Трепа хронолошка целина ово-

га Зборника почшье чланком

Смил>ане Буровий „Британски

извори о економском разводу

тугославиёе 1918—1941. године"

(203—220). Она ее настегала да

укаже на „драгоценост конзу-

лариих извештаёа и других до-

кумената економске проветц'ен

цие"е коёе у великом изобил>у са-

држи РиЬИс Кесогй ОЩсе у

Лондону".

У бурном времену прегрупи-

саватьа снага од 1931. до 1937.

Тугославиёа, упркос своёоё же-

л>и, ниёе могла да остане само

посматрач коёи гледа своёа по

сла. И Великое" Британией, коёа

]е водила политику емприпатьа,

могло ее да одговара да се Ту

гославиёа не орие*ентише преви-

ше ттрема Немачкоё али ни пре-

ма Француско1 са кое'ом су везе

Тутославие'е вей поста1але тради-

ционалне. МеЬутим, В. Британи-

е'а ние'е давала Тугославиёи ни

прави савет ни поуздану потпо-

ру па е'е и англофил кнез Павле

почео да гледа ка Немачкоё .

После посета европским метро-

полама М. Стоёадиновий се вра-

тио са ёаким утисцима из Бер

лина и Рима (РЬШр НерЬигп,

„Тйе Оп§1П5 ог" 'Арреазетепг.'

ап<1 Ап81о-Уи§051ау Ке1аИопз,

1931—1937", стр. 223—236).

Да ёугословенско-британски

дипломатски и економски одно-

си од 1918. до 1941. године „нису

одговарали нивоу политичких

односа" показао ее Живко Авра-

мовски у раду .Дугословенско-

-британски економски односи у

периоду измеЬу два светска ра

та" (237—254). Аутор ёе система

тично поделио рад на три це

лине: 1. Британски заёмови у

Тугославиёи, 2. Трговинска раз

мена и, 3. Британски капитал у

.Тугославиёи. Уочл>иво ёе Аа се

В. Британиёа клонила тешн>е

привредне сарадн>е са Тугосла-

виёом ДОК ёугословенско-исмачка

трговина ниёе почела да постаёе

таква да ёе могла да угрози

британске интересе.

Четири рада Зборника су по-

свейена британско-ёугословенским

односима током Другог светског

рата.

Учесник ратних догаЬаёа по-

знати Фицроё Меклин (р11ггоу

Мас1еап) е'е. под насловом

„ВпИ5Й-Уивоз1ау К.е1а1юп5 сшг-

тр 1Йе Зесопй \^огШ \ЛГаг (255—

—260), укратко изнео своёа се-

Йан>а о боравку у Тугославиёи

за време ратних дана.

V раду „Боитанско-ёугословен-

ски односи 1941—1945" (261—275)

Венцеслав Глиший ее дао пре-

глед односа британске владе

према нациоиално-ослободилач-

ком покрету у Тугославиёи. На-

велени период ее поделио на два

лела узимаёуйи за преломни мо-

менат одлуку британске владе

да пошал>е вое'ну мисие'у V пар

тизански врховни штаб. Други пе

риод ове поделе карактеришу

британска помой у ратном мате

ри ёалу, еугословенско-британски

преговопи и притисак В. Британи

ёе да НК01 пристане на обнав-

л>ан>е уставне монархиёе. И ова1,

лруги, период В. Глиший 1е поле-

лио на два дела узимаёуйи као

границу вишки споразум до

кога су се британски политича-

тш налали да Йе н>ихова помой

НОП-у обезбедити обнавл>ан>е
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товали југословенским земљама

и, затим, о томе оставили бе-

лешке. Још су ређе биле Енгле-

скиње које су се усудиле да пу-

тују Балканом. О таквим жена-

ма пише Иванка Лукић-Типсаре-

вић у чланку „Сећања британ

ских путница које су путовале

по нашим крајевима у 18. и 19.

веку" (69—86). Вероватно је леди

Мери Вортли Монтегју (Магу

\Л/оп1еу Моп(адие) била прва

британска дама која је пропу-

товала кроз Србију 1717. године

и о том свом путовању оставила

белешке. Лујза Хеј-Кар је била

у Србији срединой следећег века

а за водиче је имала Вука Ка-

рацића и његову кћер Мину.

Највише простора И. Лукић-Тип-

саревић је, разумљиво, посвети

ла Г. М. Мекензијевој (Сеог§та

М. Маскеп51е) и А. П. Ирбијевој

(АйеНпе Р. 1гЬу) и њиховом чу-

веном путовању кроз Грчку, Ма

кедонку, Албанију, Црну Гору

и Босну.

Јсдан од најинтересантнијих

радова је „Ортюп-шакегз: 1ће

Ва1кап5 т ВгШзћ Рори1аг Шег-

агиге 1856—1876" (91—117), чла-

нак Венди Брејсвел (Шепйу С.

ВгасешеН). Разматрајући важни-

је објавл>ене радове Британаца

који су у том периоду путовали

Балканом и, потом објавили сво-

је утиске, В. Брејсвел их је,

условно, поделила на славенофи-

ле (Ншпрпгу 5апсгмп1ћ, №Шат

ГЈепгоп, Непгу Вагк1еу, С. М.

МаскепгЈе, РаиПпа 1гЬу) и тур

кофиле (Сеог^е АгЪи1ппог, 51агп-

з1аи5 51. С1а1г, Јатез Сгеавћ).

Иако наглашава да је било и-

другах фактора који су утицали

на јавно мњење В. Британије и

да, можда, пример који је иза-

брала није баш најбољи, В. Бреј-

свел је, истичући Гледстона и

његов чланак о покољу Бугара,

пронашла најупечатл>ивији при

мер и веома добро одредила хро-

нолошке границе свога рада.

Владимир Стојанчевић је по

казав да се британска политика

према Србији, у односу на ра-

нији став, није много изменила

током кратког периода између

Санстефанског уговора и Бер

линског мира. Подржавајући ау-

строугарске потезе и објектив-

не српске захтеве за прошире-

њем територије, Велика Брита-

нија је пажл>иво настојала да

сузбије руски утицај на Балка-

ну („Велика Британија и одре-

ђивање граница Србије и Црне

Горе 1878. године", 119—133).

Британско интересовање за

руде у Србији је представила

Даница Милић у раду „Закупан

из Енглеске у српским рудници-

ма до I светског рата" (135—

—148).

Британскс-српски односи на

почетку XX века су се разви-

јали од једностраног британског

прекида дипломатских односа,

због краљеуморства у Београду,

до груписања на истој страни

пред избијање Првог светског

рата. У синтетичком раду бри

танскс-српски односи и прегру-

писавање великих сила на по

четку XX века" (151—163) Лш-

љана Алексић-Пејковић је обја-

снила међузависност интереса

великих сила и њихових међу-

собних односа и британско-срп-

ских односа. Развој догађаја у

периоду од 1903. до 1914. водно

је В. Британију да од префиње-

них дипломатских потеза подрш-

ке Аустро-Угарској и, поготово,

Турској дође до тога да буде

на другој страни када су ове

царевине пропадале. Последние

те њене политике осетила је и

Србија.

Кратак али драматичан и кр-

вав период светске историје —

Први светски рат — је, у дру

гое хронолошкој целини овог

Зборника, застуаљен са два рада.

Да се британски интерес»

нису увек поклапали са ннтере-

сима јужних Словена и да су

патње и победе српског народа

тек делимично утицале на ток

британске политике показао је

Виктор Ротвел (Ую1ог Ко1ћ\\'е11)

V чланку „ВгШзћ РоНсу оп 1ће

5оШћ 81ау Оиеяйоп Диппв ^огЫ

\Л^аг I" (167—190). Он је веома

добро објаснио сву замршеност

европске политике тога доба те

зависно од њених кретања и ва-

рирање британске политике у

односу на стварање нове југо-

словенске државе. Делује да је
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буржоаске монархине у 1угосла-

ВИ)И.

Веома кратак рад (279—281)

Берислава Висковипа „Сарадаа

и за]едничка де;)ства Народно-

ослободилачке во,)ске тугослави-

]е и британских оружаних снага

на 1адрану (1943—1945)" поде

лен на четири дела, ко]и пред

ставлю]у само на.)основное тезе

за истраживаньа.

Слободан БранковиЬ ]е, у по

дужем раду, насто^ао да дубл>е

об^асни меЬународни положа]

оних фактора ко)н су, у прве

две године Другог светског рата,

представляли или се борили да

легитимно представл>а]у тугосла-

вщу. У центру пажн>е аутора ]е

народноослободилачки покрет ко-

}и се, чак и у годинама када се

борио за сопствени опстанак,

свим силама трудно да доби^е

меЬународно признание и тиме

лигитимност образовала нове

власти у земл>и. У Сов]'етском

Савезу ]е брзо схвайен распоред

и ори^ентащца снага у .Гугосла-

вщи док ]е то у Велико] Бри

танией ишло нешто теже (.Ме

Ьународни аспекта Тугославще у

време н>ене устаничке стварности

1941—1942", стр. 285—312).

У кратком чланку, неоптере-

Ьеном бро]ним чинлницама а,

ипак, препуном закл>учака И су

гестща, британски амбасадор у

1угослави]'и Ендр]у Вуд (Апагелу

\Ускх1) ]е дао сумарни преглед

британско-]угословенских односа

у послератном периоду (,Де1а-

Попя Ъегшееп Вп1ат ап<1 Уи^о-

51аУ1а, 1945—1987", стр. 317—327).

Посета британских лабуриста

тугослави]'и, септембра 1950, ]е

био, само наизглед, ман>е важан

догаЬа]' у односима две државе

у послератним годинама. Чедо-

мир Штрбац ]е у чланку „Бри

тански лабуристи у тугослави)и

1950" (331—341) показао да ]е по

сета лабуриста Народном фрон

ту, а практично КШ, превазиш-

ла оквире меЬупартизског одно

са с обзиром на то да су обе

партщ'е у то време биле на вла

сти у сводим државама. Опена

лабуристичке делегащце ]е била

да тугослави)и треба привредно

помопи а Ч. Штрбац сматра да

]е ,,ова] инищцални моменат"

. . . „антиципирао оно што Ье не

што каснще бити означено као

могуЬност коегзистенщце и са-

раднье измеЬу демократка и ^о-

мунизма".

У свом другом раду у овом

Зборнику Фред Синглтон ]е на-

сто]ао да пружи слику три)у ом-

ладинских радних акциза у ту-

гославщи на ко]има су учество-

вале омладинске бригаде из В.

Британке: пруга Шамац — Са-

ра]ево 1947, аутопут Братство —

.Тединство 1948. и Скоще 1964

године. С обзиром на то да ]е

и сам учествовао у друго] рад

ио] акцией, аутор ]е сво] чланак

„ВгШяп Уои1Ь Вп^айез ш Уи-

ё081аУ1а" (345—358) обЪ)ио сетом

али и убеЬен>ем да оваква врста

сарадн>е, упркос проблемима, има

низ сво]"их добрих страна.

Могуйност стваран>а ]угосло-

венско-бугарске федераци)е, о

чему се говорило на релацши

Москва — Софща — Београд, ]е,

из разумлзивих разлога, изазвала

узнемиреае у британским дип-

ломатским круговима. Британски

дипломатски представници у ове

три државе нису имали потпу-

не информации па ]е опасност

од нове 1'ужнословенске федера-

щце (а по Димитрову и дунав-

ске), ко.)а би била чврсто веза-

на за СССР а преко ко^е би Бу-

гарска могла да се спасе непо-

вол>них одредаба мировног уго

вора и, евентуално, постави пи-

тале ревизще границе према

Грчко], код н.их изазвала преу-

величаван>а. МеЬутим, доста ра

но су приметили да зугословен-

ски комунисти нису на]верни)и

следбеници директива из Москве

пласираних преко Коминформа

(Милан Ристовий, „Став Велике

Бриташц'е према ]угословенско-

-бугарским односима 1945—1948".

стр. 359—375).

Сво]им радом .Дугословенско-

-британски привредни односи

1945—1948" (379—388) Боко Трип-

ковий ]е настсн'ао да утврди ос-

новне узроке спорог развода тр-

говине измеЬу ове две државе.

Основни проблеми су били: ве

лике идеолошке разлике ко]е су

V друга план ставл>ене прво у

.Гугославщи, британска имовина

у Тугославщи и ]'угословенска у
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Е. Британи)и, око чще процене

се дуто преговарало као и не-

могуйност брнтанске стране да

тарантуле испоруку индустри)-

ских произвола (пре свега ма

шина) ко;)и су били неопходни

тугослави)и.

) ВгШзк СоШпЬиИопз Ю 1ке

Зшйу апй АрргесШюп о/ 1ке

Уи§оз1^ Ьапй (389—412) ]е не

велика али корисна библиогра-

фща радова британских аутора

о тугослави)и. Библиографи)у ,]е

саставио Цон Хортон (топп I.

НоЛоп).

Зборник ]\)гословенско-британ-

ски односи, због разумл>иве огра-

ничености и округлог стола и

саме кн>иге, гаце могао да пру-

жи дубл>е и опширшце анализе

читавог периода од стопедесет

година. Зато неке, \ош увек не-

истражене, догаЬа]е и процесе

у ,1угословенско-британским од-

носима тек треба об^аснити па

Зборник ва ъа схватит» не само

као обележаван>е зубиле^а веЬ

и као почетак веНих за]еднич-

ких напора на истраживан>у ме-

Ьусобних односа.

Азубодраг П. Ристик

ИСЕЧАК ИЗ СРПСКЕ ИСТОРШЕ

Ъгх\& 11гягшаг1, А Рга%теп1 1ке Шз1огу о{ ЗегЫа, 1843,

Ве1дгаае 1989, 224

Мали ]е бро] странаца ко;|и

)е, у прво] половини XIX века,

боравио у Кнежевини Србищ

или пропутовао кроз ньу и да

^е после тога об]авио кн>игу или

белешку о ово]' мало] вазално)

држави. Зош }е ман>и бро^ оних

коде су настсуали да се доме

баве, за оно време, оэбшьно и
научно. тедан од тих великих

путника и писаца био ]е и Ен-

глез Де]вид Уркарт. Д. Уркарт

]е, тридесетих година прошлог

века, неколико пута боравио у

Србищ на,щре полузванично а

затим као секретар британске

амбасаде у Цариграду. Резутат

н>еговог занимала за Срби)у,

ко]е ]е сигурно било мешавина

службених задужен>а и личних

интересована, ]есте кн>ига А

Рга%теп1 о{ 1ке Шз(огу о{ 8ег-

хпа. Об]авл>ена }е далеке 1843, и,

с обзиром на то да ^е то „прва

историка Срби^е на енглеском

.1езику" и „меЬу првим истори-

]ама (Србще, Л>. Р.) уопште", он

1е нюме задужио српски народ.

Прошло ]'е много времена док

му ^е узврапено. Захвал>у]упи

Братиславу Вуковипу и Архиву

Србщ'е припремл>ена ]е и први

пут код нас об]'авл>ена ова Ур-

картова кн>ига.

I

На кра]у увода сво]с кн»иге

Уркарт ]е написао да „предмет

ко]им Ьемо се бавити може се

поделити на три дела". У првом,

„исторн)ском", ]е требало да из

ложи истори)у српског народа,

унутраииье уреБен>е Србще и утн-

шц турске власти и Руаце. У

другом, „дипломатском", делу на-

меравао ]е да покаже коде су

„поводи, средства и цил>еви уплн-

тан>а Руси)е" али и „права н

дужности других сила". Трейи

део би се звао „Славизам" и

требало ]е да об^асни „утица]

Руси)е преко те за]еднице (сло-

венске Л>. Р) по пореклу и ми-

сли на Србщу, а преко Србн)е

и на словенско становништво у

Европи". Аутор Белешке о пис

цу Б. Вуковип ]е изложио прет-

поставке о томе да ли ]е ова

кн>ига, коуа представл>а незавр-

шени први део Уркартове зами-

сли, део неке веЬе ко]у ]е Ур

карт планирао да напише и

об)ави.

Оно што се налази пред чи-

таоцем ]е, како ]е сам аутор

насловио, „Део први, Истори]а

Србще". 1Ьо} претходи „Увод"

а сама Историка )е подел>ена на

пет поглавл>а: 1. „Историка Орби

те од доласка Турака у Европу
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