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Вакатса XXI

Е. Британи)и, око чще процене
се дуто преговарало као и немогуйност 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 библиографща радова британских аутора
о тугослави)и. Библиографи)у ,]е
саставио Цон Хортон (топп I.
НоЛоп).

Зборник ]\)гословенско-британски односи, због разумл>иве ограничености и округлог стола и
саме кн>иге, гаце могао да пружи дубл>е и опширшце анализе
читавог периода од стопедесет
година. Зато неке, \ош увек неистражене, догаЬа]е и процесе
у ,1угословенско-британским односима тек треба об^аснити па
Зборник ва ъа схватит» не само
као обележаван>е зубиле^а веЬ
и као почетак веНих за]едничких напора на истраживан>у меЬусобних 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 Енглез 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{ 8егхпа. 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 Уркартова 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 утншц турске власти и Руаце. У
другом, „дипломатском", делу намеравао ]е да покаже коде су
„поводи, средства и цил>еви уплнтан>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 (словенске Л>. Р) по пореклу и мисли на Србщу, а преко Србн)е
и на словенско становништво у
Европи". Аутор Белешке о пис
цу Б. Вуковип ]е изложио претпоставке о томе да ли ]е ова
кн>ига, коуа представл>а незавршени први део Уркартове замисли, део неке веЬе ко]у ]е Ур
карт планирао да напише и
об)ави.
Оно што се налази пред читаоцем ]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

http://www.balcanica.rs

Критике, прикази, извешта^и
до пада Српске Крал>евине под
туреку власт"; 2. „Турски односи
са Аустрирм и Руслом од под1армл>иван>а Србще до устанка
1804. године"; 3. „Српски устанак против ]аничара 1804. годи
не"; 4. Од устанка 1804. године
до Букурешког мира" и 5. „Бу
курещки мир — тражи се амнестща за Србе". С обзиром на то
да ]едини примерак кн>иге ко
}Ои се користно Б. ВуковиЬ
„има предке али нема задке ко
рице", не може се тврдити да
ли ]е юьига икада завршена.
За време у коме $е створена,
кн>ига ]е писана са доста података и показу]е да се аутор тру
дно да буде, што ^е могуйе бол>е,
упуЬен у матерщу ко]ом се бавио. МеЬутим, то не значи да
юьига нема фактографских грешака. Према ономе што пружа,
она юце знача]ни|и извор за ис
торику Србще али ]есте знача
щей докуменат времена у коме
ще настала.
Сходно односу Д. Уркарта пре
ма материки ко^ом се бавио, мо
гу се запазити неколика обележ]а. ПишуЬи на кра]у „Увода"
„Распоред граЬе", Уркарт ни]е
сакрио да сматра да кл>учну
улоп/ у истории Срби]е игра
Руси]а. МеЬутим, у само] Исто
риш Србще ова негова иде] а
коща, бар у неким приказании
периодима, тце била далеко од
истине, прераста у нешто што
ни]е претерано назвати русофоби]ом. Немогуйе ]е утврдити са
каквим ]е митилелем Уркарт
пошао из Енглеске. Вероватно 1е
да га ]е оно што \е видео и чуо
V Черкеско] и Турско) навело
на помисао да ]е Русина велика
опасност чак и за Евгюпу. Си
гурно ще да су кнез-Милошеве
жалбе ово н>егово мишл>ен>е потпуно учврстиле.
Друго обележ!е Уркартове
Историке Србще ]е условна наклогьеност мал им народима под
турском влашНу. Условна због
тога што он уочава тешко стан>е у коме се налази туиска ра!'а
али не сматра да щ'е спас у тье-
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ном ослобаЬан>у од турске вла
сти вей у очуваньу реформисаие
Турске.
Оно о чему )е мислио да пи
ше у „дипломатском" делу, односно како ще замишл>ао „права
и дужности других сила", може
се наслутити по томе како ще у
Мсторщи критиковав политику
В. Британке. Н>егови први до
ласци у Србищу су били у време
експанзище руске политике и
Ункщарскелесищског уговора а из
службе ще повучен док ще такво
стан>е щош тращало. Логично ще
да ]е у .другим силама", пре
свих, видео свощу Британи]у и да
ще, пре свега, бринуо о н.еним
интересима.
Можда Д. Уркарт нище имао
дипломатског дара какав ще био
потребан у Истамбулу и ,можда
ще Палмерстон био у праву када
га ще отпустио из службе „као
импулсивног и неподложног кон
троли". Можда Уркарт ни]е могао да сагледа глобалне правце
британске спол>не политике али
ни Палмерстон из свог кабинета
нище могао да види и чу]е оно
што ]е н>егов подреЬени видео и
чуо на терену. Уркарт нище крив
што ]е, тражеЬи плодно тле за
укорен>иван.е британског утицаща, често наилазио на оне ко]и
су се клели у „ма]ку Русищу"
или на оне кощ'и су се безуспеш
но копрцали у загрл>а]у руског
медведа. Од лега се, очигледно,
уплашио и сам Уркарт.
Уркартово] Исторщи претходи предговор Владимира Стощанчевийа а на кра]у ]е „Белешка
о писцу" Бранислава ВуковиЬа
„Де]вид Уркарт и Срби]а". Архив
Срби]е ]е учинио потез вредан
хвале и све то об]авио у ]едно]
кн>изи, на]пре на енглеском (стр.
5—114) а, затим, на ерпском ]езику (115—224). Вредности кн>иге ]е знатно допринео Веселин
КостиЬ. ко]и ]е текст „Фрагмент
из историке Србще" превео на
српски щ'език.
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