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1877–1912. ГОДИНЕ
Заво� за уџ!енике, Бео'ра�, 2015, с,р. 254.

О�усу ис�орио"рафске ли�ера�уре о �рошлос�и С�аре Ср)ије у
XIX и �оче�ком XX века, ис�оријске ка�е"орије која је, у "ео"раф-
ском смислу, �рема о1ређењу Јована Цвијића, наше" знамени�о"
ан�ро�о"ео"рафа, о)ухва�ао Рашку о)лас�, Косово и Ме�охију и
Ско�ско-�е�овску о)лас�, не1авно је о)о"аћен новом, 1ра"оценом
књи"ом �рофесора Алексан1ра Рас�овића о о1разима 1и�лома�-
ско-�оли�ичких ак�ивнос�и Велике Бри�аније �рема Косовском
вилаје�у – а1минис�ра�ивно-у�равној је1иници Османлијске им-
�ерије, формираној 1877. "о1ине, с циљем 1а �ре1с�авља њену
својеврсну �ре1с�ражу, ис�урени о1)рам)ени )е1ем �рема хри-
шћанској Евро�и и мла1им, �оле�ним 1ржавама, Кнежевини Ср-
)ији и Кнежевини Црној Гори. Својом новом књи"ом, иначе ше-
с�ом �о ре1у, �рофесор Рас�овић се �ри1ружио оном кру"у
ср�ских, али и евро�ских �осленика музе Клио, који су фокус ис-
�раживачке �ажње усмерили ка �рошлос�и С�аре Ср)ије у је1ној
о1 њених нај1инамичнијих и нај�ур)улен�нијих временских е�а-
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�а – �ерио1у који хронолошки сеже о1 Ср�ско-�урских ра�ова
1876–1878. "о1ине, о1носно Берлинско" кон"реса, 1о Прво" )ал-
канско" ра�а 1912. "о1ине, �ј. осло)ођења колевке ср�ске сре1њо-
вековне 1ржавнос�и о1 вишевековне �урске вла1авине и њено"
ин�е"рисања већим 1елом у 1ржавно )иће Краљевине Ср)ије и
мањим у оквире Краљевине Црне Горе.

Као ш�о се квали�е� сваке "рађевине вре1нује количином
у"рађене арма�уре, �ако се и �ос�и"ну�и 1оме� ис�орио"рафско"
научно" ра1а о1ређује ње"овом у�емељеношћу на изворној, �ј.
хеурис�ичкој основи. Ка1а је, �ак, реч о књизи „Велика Бри�ани-
ја и Косовски вилаје� 1877–1912. "о1ине“, с �уном о1"оворношћу
може се ус�вр1и�и 1а је „"рађевина“ �рофесора Рас�овића са"ра-
ђена на „чврс�ом �лу ис�орије“. Оном које је и у времену које о�-
сервира �рофесор Рас�овић, али на жалос� и 1анас, �ло које �о-
1рх�ава и на коме се ломе )ројни ис�оријски �роцеси 1у"о" �ра-
јања, који ника1а нису коначни и 1овршени и својом
сеизмичком 1имензијом ос�ављају �оражавајуће �осле1ице!
Акри)ичнос� �рофесора Рас�овића јасно о1ређују чињенице, о1-
носно марљиво ис�раживање �римарних архивских извора �о-
храњених у 1е�оима )ри�анско" Форин офиса, Архива Ср)ије,
Архива САНУ и Архива Ју"ославије, коришћење 13 з)ирки о)ја-
вљених извора инос�ране и чак 44 1омаће �ровенијенције, �ри
наслова мемоарске ли�ера�уре из �ера )ри�анских с�иса�еља,
�е чак 199 )и)лио"рафских је1иница – моно"рафских с�у1ија,
чланака из с�ручне �ерио1ике, �ема�ских и з)орника са научних
ску�ова у земљи и инос�ранс�ву, чији су ау�ори релеван�ни на-
учно-ис�раживачки ра1ници и во1ећи ау�ори�е�и у својим
о)лас�има, �о�у� ака1емика Михаила Војво1ића, Вла1имира
С�ојанчевића, Милора1а Екмечића, Бо"умила Хра)ака, за�им
Славенка Терзића, Душана Ба�аковића, Милоша Ја"о1ића и 1ру-
"их. 

У о)иљу у�о�ре)љених 1окумена�а, �осе)ну важнос� имају 1е-
�еше које су својим на1ређенима у Лон1он са �ерена слали )ри-
�ански 1и�лома�и и о)авеш�ајци – Хју)ер� Џернин"ам, Џон
Блун�, Кир)и Грин, Џерал1 Гул1, Син1и Локок, Џорџ Вин1ем, Сен�
Џон, Ралф Пеџе� и 1ру"и, али и извеш�аји ср�ских �осланика на
цари"ра1ској Високој �ор�и – Сава Грујић, Вла1ан Ђорђевић, С�о-
јан Новаковић, Че1омиљ Мија�овић, Ђорђе Симић, �е конзули из
Приш�ине, Ско�ља и Би�оља – То1ор С�анковић, Бранислав Ну-
шић, Сима Аврамовић, Мирослав С�алајковић, Милан Ракић, Ми-
хаило Рис�ић, Живојин Балу"џић, Јован Јовановић-Пижон, Пан�а
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Гавриловић, Дими�рије Бо1и, Милојко Веселиновић, Михаило
Рис�ић и 1ру"и. Овај 1окумен�арни кор�ус �ре1с�авља 1рама-
�ична све1очанс�ва о а�окали��ичном �оложају ср�ско" наро1а
С�аре Ср)ије изложено" свако1невном �ерору и )ес�ијалнос�има,
како званичних османлијских влас�и, �ако и још више, о)есних,
ар)анашких сусе1а, ос�рвљених �рема свему ш�о је ср�ско.

Посе)ан ис�раживачки на�ор ау�ор је усмерио на анализу �и-
сања он1ашњих во1ећих )ри�анских лис�ова „Тајмса“ и „Дејли
�еле"рафа“ и неколико �ровинцијалних, на чијим с�у�цима су
о)јављивани на�иси о �ешком �оложају хришћанско" с�ановни-
ш�ва у немирној �ровинцији Османлијске 1ржаве, какав је )ио
Косовски вилаје�. 

У ме�о1олошком смислу књи"а �рофесора Рас�овића �о1еље-
на је на �ри широка �ема�ска кру"а – „Бри�анска �оли�ика �рема
Косовском вилаје�у у 1ру"ој �оловини 19. века“, „Ен"лези и Ко-
совски вилаје� у �ре1вечерје Прво" све�ско" ра�а“ и „Бри�анска
јавнос� о Косовском вилаје�у“. Сваки о1 њих �онаосо) у се)и са-
1ржи неколико �ема�ских рукаваца који 1е�аљано ела)орирају
ис�оријске �роцесе, 1о"ађаје и личнос�и у вези �оли�ичких з)и-
вања и 1руш�вено-економских �рилика у Косовском вилаје�у у
назначеном хронолошком оквиру. Професор Рас�овић �ако
�ише о �ерце�цији Османлијске им�ерије у )ри�анској с�ољној
�оли�ици у XIX и на �оче�ку XX века, ак�ивнос�има )ри�анских
1и�лома�а �рема Косовском вилаје�у уочи и након Берлинско"
кон"реса 1878. "о1ине, о�ре1ељењу )ри�анске вла1е �рема 1ело-
вању Прве �ризренске ли"е, у�а1има ал)анских )аши)озучких
�љачкашких "ру�а �реко ср�ско �урске "ранице на �рос�оре
Кнежевине/Краљевине Ср)ије о1 1878. 1о 1900. "о1ине, �ро"они-
ма у"ле1них ср�ских �рвака са �рос�ора Косовско" вилаје�а, �о-
кушајима османлијских цен�ралних влас�и 1а �о1 �ри�исцима
руске 1и�лома�ије, �ре све"а, реформским акцијама, колико-�о-
лико, �о)ољшају несносни �оложај ср�ско" живља у С�арој Ср)и-
ји, о1носно у)лаже с�иралу свако1невних злочина и �ерора који-
ма је он )ио изложен, �лановима и акцијама креа�ора )ри�анске
с�ољне �оли�ике у кон�екс�у Прво" )алканско" ра�а и о1лучних
ис�у�а чланица Балканско" савеза �ро�ив �зв. )олесника на Бос-
фору, �е реакцијама и �олемикама у )ри�анском �арламен�у, с
�им у вези. Ау�ор се )авио и о1разима си�уације у Косовском ви-
лаје�у у о"ле1алу )ри�анске ш�ам�е и шире јавнос�и, оном ш�о
ис�раживану �ему чини ак�уелном и у овом �рену�ку и књизи
1аје с�ецифичну научну вре1нос�, а �о су с�ановиш�а савремене
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)ри�анске ис�орио"рафије о Косову и Ме�охији, Ср)има и Ал)ан-
цима.

Књи"а �осе1ује и значајну илус�ра�ивну ком�онен�у, са�кану
о1 1ва1есе�ак оновремених фо�о"рафија личнос�и, "ра1ова и
кул�урно-ис�оријских с�оменика Косова и Ме�охије, ш�о чи�ао-
цу, замишљеном у ишчи�авање �ре"рш�а чињеница и фак�о-
"рафских 1е�аља, омо"ућава 1а зас�ане и �ре1 со)ом с�вори сли-
ку 1авно �рохујалих времена чији о1раз, на жалос�, "о�ово ис�ом
�ра"иком и 1рама�ичношћу исијава и 1анас.

Поре1 на�ре1 �омену�о", књи"у чине још и им�ресивни науч-
ни а�ара� – чак 611 �о1ножних на�омена, минуциозно на�исан
закључак, ре"ис�ар личних имена и )елешку о ау�ору.

На крају, �ре)а ис�аћи 1а је важна ис�оријска син�еза �рофесо-
ра Рас�овића �исана 1о�а1љивим, лако чи�љивим с�илом, �ако
1а је разумљива и оном кру"у чи�алачке �у)лике чија �ре1знања
о ис�оријским �оковима, �ре све"а о�ш�е" карак�ера, нису вели-
ка. Јез"рови�а реченица и смисаоно-кон�екс�уална �овезанос�
мнош�ва �о1а�ака у кохерен�ни скла1, 1о�риносе с�варању ја-
сне слике о „злом вак�у“ у �рошлос�и С�аре Ср)ије, оном у коме
се ср�ски е�нички кор�ус налазио у о"ромним искушењима, су-
очен са сваковрсним и свако1невним изазовима, „чврс�о се 1р-
жећи зу)има за земљу“, у�ирући се 1а очува своју )иолошку су�-
с�анцу!

Такво с�ање у Закључку књи"е јасно на"лашава и �рофесор
Рас�овић: „С�ална нес�а)илнос�, �раћена ал)анским �о)унама и
немирима, �ре�њама, зас�рашивањима, �љачком, на�а1има, ра-
њавањима и у)ис�вима Ср)а резул�ирала је масовним е"зо1у-
сом, о1носно исељавањима Ср)а из вилаје�а у Ср)ију и насилним
мењањем е�ничке слике �о" �рос�ора у �рило" Ал)анаца“. По-
сле1ице ово" својеврсно" „круњења“, о1носно �ањења ср�ско"
е�носа на Косову и Ме�охији 1анас су више не"о ви1љиве!
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