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УВОД
Тематски зборник Руски добровољци у Србији 1876. године
садржи радове руских и српских историчара који су учествовали
на истоименој међународној конференцији октобра 2021. године у
Алексинцу. Конференција је била уприличена у време 145. годишњице првог у модерној историји добровољачког покрета који је настао
у руском друштву. Одржана је у оквиру првих „Шемјакинских читања“ посвећених сећању на истакнутог руског србисту најновијег
доба А. Л. Шемјакина (1960–2018)1. Руски добровољаки покрет био
је главна тема зборника иако неки чланци превазилазе оквире ове
теме. Поред тога, у зборник је укључено и пет прилога. Два прилога
представљају реакцију уважених учесника без научних звања – генерала Коњиковца (о руским добровољцима у ратовима деведесетих) и свештеника Илића. Друга три представљају историјске изворе у вези са делатношћу М. Г. Черњајева у Србији. Ове документе су
за објављивање припремили докторанти Центра за руске и источоевропске студије Одељења за историју Филозофског факултета Универзитета у Београду.
Треба напоменути да су догађаји 70-их година XIX века били
изузетно важни и за Србију и за Русију. У Србији је Велика источна
криза обухватила устанак у Босни и Херцеговини (у основи и обиму
– трећи српски устанак) и српско-турске ратове 1876. и 1877–1878.
Руски добровољци учествовали су у првом од ових ратова. И устанак и ратови представљали су борбу Срба за независност, коју су добиле Србија и Црна Гора након Берлинског конгреса 1878. године.
Уз сву замршеност и амбивалентност међународне ситуације, а нарочито окупацију суседне Босне и Херцеговине од стране АустроУгарске, остваривање независности за било коју државу, укључујући
и Србију, било је огроман корак напред. Напоменимо да је управо овај
квалитативно нови период у историји Срба после стицања независности постао главни део истраживања А. Л. Шемјакина.
За Русију је руско-турски рат, који су заправо започели руски
добровољци, био последњи од десетак других које је она водила од
краја XVII века. Сваки од ових ратова слабио је Османско царство,
1
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самим тим приближавајући ослобођење и међународно признање
Србије.
Притом је последњи руско-турски рат апсолутно посебан. Руси
су тежили јасним циљевима: приступ Русије њеним природним границама на југу – обалама Црног мора. Друго, излаз из овог затвореног мора кроз мореузе у отвореније Средоземно море.
Овај рат је, пак, био другачији. Русија у њему није имала својих
интереса. Штавише – од самог почетка Велике источне кризе званична Русија је настојала да се не меша. Распоред снага на светској сцени
јој очигледно није ишао у прилог. И у Русији су то веома добро разумели и посебно су се бојали да се не понови сценарио Кримског рата.
Србима су подршку пружали само руски добровољци. И тако би, вероватно, остало и надаље. Међутим, интервенисала је руска јавност.
Дакле, прва одлика руско-турског рата састоји се у томе што
је он био изнуђен, без јако изражених циљева с руске стране. Друга одлика: овај рат је био директно усмерен ка ослобођењу Јужних
Словена. У самој Русији су тада словенофилска осећања нагло порасла. И управо су она гурала власти ка рату за ослобођење истокрвне
и истоверне браће.
Редак је случај не само у историји Русије, али посебно у њеној историји, да је јавно мњење одиграло тако значајну, чак и одлучујућу улогу. Притом се јавност обично залаже за мир, а овај пут је,
насупрот ставу државе, она позивала на рат.
Крајем априла 1877. године званична Русија је ушла у рат, шест
месеци после пораза Србије, када је већина османских трупа већ напустила западни Балкан и била спремна да дочека Русију на својим
источним границама. Званична Русија ушла је у рат са закашњењем
и невољно, будући да војска и привреда државе нису биле спремне за рат (као што то обично бива у Русији). Ушла је у рат, унапред
знајући да већ закључени међународни уговори не уливају наду у
територијална проширења на мореузе. Тако је руски добровољачки
покрет заправо утицао не само на расположење шире јавности него
и на државну политику уопште.
доктор историјских наука К. В. Никифоров,
директор Института за словенске студије РАН
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ВВЕДЕНИЕ
Тематический сборник «Русские добровольцы в Сербии 1876
г.» был составлен из трудов русских и сербских историков, принявших
участие в международной конференции с тем же названием в октябре 2021 г. в г. Алексинац. Конференция была приурочена к 145-летию первого в новой истории добровольческого движения, возникшего в российском обществе. Эта конференция состоялась в рамках
первых «Шемякинских чтений», посвященных памяти выдающегося русского сербиста последнего времени А.Л. Шемякина (1960–
2018)2. Русское добровольческое движение оказалось в центре внимания сборника, хотя некоторые статьи и выходят за рамки этой
темы. Дополнительно в сборник включено пять приложений. Два
из них стали реакцией уважаемых участников без научных званий
– генерала Кониковаца (о русских добровольцах войн 1990-х годов)
и священника Илича. Еще три приложения являются историческими источниками, связанными с деятельностью М.Г. Черняева в Сербии. К печати эти документы подготовлены докторантами Центра
по изучению России и Восточной Европы Отделения истории Философского факультета Белградского университета.
Нужно отметить, что события 1870-х годов были чрезвычайно важными и для Сербии, и для России. В Сербии Великий восточный кризис вобрал в себя восстание в Боснии и Герцеговине (по сути
и масштабу – Третье сербское восстание) и сербско-турецкие войны
1876 и 1877–1878 гг. На первую из этих войн и отправились русские
добровольцы. И восстание, и войны были борьбой сербов за независимость, которая и последовала по решению Берлинского конгресса
в 1878 г. для Сербии и Черногории. При всей запутанности и неоднозначности международной ситуации, в частности оккупации Австро-Венгрией соседней Боснии и Герцеговины, достижение независимости для любой страны, в том числе Сербии, означало огромный
шаг вперед. Кстати, именно этот качественно новый период истории
сербов после обретения ими независимости и стал основным в исследованиях А.Л. Шемякина.
2
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Для России русско-турецкая война, которую начали фактически русские добровольцы, стала последней после десятка других,
которые она вела с конца XVII в. И каждая из таких войн ослабляла
Османскую империю, приближая тем самым освобождение и международное признание Сербии.
Причем последняя Русско-турецкая война была совершенно
особой. Предыдущие – преследовали ясные цели: во-первых, выход
России на свои естественные пределы на юге – к берегам Черного
моря. Во-вторых, выход из этого закрытого моря через Проливы в
более открытое Средиземное море.
Но эта война – другая. Собственных интересов у России в ней
не было. Более того – с самого начала Великого восточного кризиса
официальная Россия стремилась в него не впутываться. Расклад сил
на мировой арене был явно не в ее пользу. И в России это прекрасно понимали и особенно опасались повторения ситуации Крымской
войны. Поддержку сербам оказывали только русские добровольцы.
И так бы, наверное, оставалось и впредь. Но вмешалась русская общественность.
Поэтому первая особенность Русско-турецкой войны заключается в том, что это была война вынужденная, без собственных
ярко выраженных целей. Вторая особенность. Это была война непосредственно направленная на освобождение южных славян. В самой
России тогда резко выросли славянофильские настроения. И именно они подталкивали правительство к войне за освобождение единокровных и единоверных братьев.
Редкий случай не только в истории России, но в истории России особенно, когда общественное мнение сыграло такую значительную, даже решающую роль. Причем обычно общественность
выступает за мир, а в этот раз вопреки государственной позиции
она призывала к войне.
В конце апреля 1877 г. официальная Россия вступила в войну, спустя полгода после поражения Сербии, когда большая часть
османских войск уже покинула Западные Балканы и была готова
встретить Россию на своих восточных границах. Официальная Россия вступила в войну с запозданием и нехотя, так как армия и экономика страны к войне (как это и бывает обычно в России) не были
готовы. Вступила, наперед зная, что уже заключенные международные договоры не позволяют надеяться на территориальные приращения на Проливах. Таким образом, русское добровольческое движе-
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ние 1876 г. фактически повлияло не только на настроения широкой
общественности, но и на государственную политику в целом.
д.и.н. К.В. Никифоров,
директор Института славяноведения РАН
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„РУСКИ КРСТАШИ“ У СРБИЈИ 1876. ГОДИНЕ – ЈЕДИНА НАДА
ЗА СПАС
Апстракт: Циљ рада је да питање руских добровољаца у Србији у време Првог српско-турског рата 1876. представи са
аспекта емотивних и људских погледа савременика, који су
у кратком времену потиснути у други план и, врло брзо, као
такви су заборављени. Томе је видно допринео пораз Србије
у рату, а права истина је још више затамњена после тешких
догађаја из Другог српско-турског рата (1877–1878). Тада
је, после успешне заједничке српско-руске војне кампање,
дошло до руско-турских мировних преговора и Санстефанског мира (3. март 1878). Под баластом грубе стварности и
заштите руских државних интереса након победничког рата
против Османског царства, уговорене границе Велике Бугарске страховито су погађале српске интересе. Због тога се
краткотрајно српско-руско савезништво ускоро преобратило
у налете међусобних оптужби, осуђивања и порицања. Многи
прворазредни извори помогли су нам да реконструишемо
несталу историјску слику о томе шта је у моралном прогледу
за српску борбу значио долазак руских добровољаца.
Кључне речи: Србија, Русија, руски добровољци, кнез Милан
Обреновић, српска војска, Јован Ристић, дипломатија, руски
цар

Није непознато да је Кнежевина Србија објавила рат Османском царству 1876. године, иако је војно и финансијски била апсолутно неприпремљена за успешан подухват. Постоје, међутим, у историји разних народа и такви тренуци у којима се одлуке од пресудног
значаја морају донети без искључивог ослонца на здрав разум. Један
од таквих момената засигурно јесте и онај из 1876. године.
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Источна криза, започета устанком у Херцеговини 1875, ушла је
у орбиту европске дипломатије, која је била подељена у главном питању – питању одржања Османског царства у Европи. Планови о реформисању Турске, побољшању нехуманих услова живота хришћана
у њеним европским провинцијама и насилничком понашању власти
према православном становништву били су дубоко у сенци европске
дипломатије. Њен главни интерес био је разматрање наследства над
тим провинцијама, односно коме ће оне припасти након повлачења
Османског царства.
Растрзана између историјског позива да реагује и заштити
своју прекодринску браћу и чињенице да јој сва дипломатија, а посебно руски званичници саветују мир по сваку цену, Кнежевина Србија се нашла на мукама. Одлука о рату није брзоплето донета. Скоро годину дана се одлучивало о њој. Мишљења су била подељена,
али су углавном била против рата. Двадесетдвогодишњи кнез Милан Обреновић се уплашио – подршку Скупштине није имао, а оштра
упозорења из Беча и Петрограда да се не меша, узнемиравала су га.
После огромних спољних притисака, на позорницу је у мају
1876. ступио политичар Јован Ристић, који је од почетка шездесетих
година 19. века и као српски представник у Цариграду (1861–1867)
и као кнежев изасланик у бројним европским мисијама за време друге владавине кнеза Михаила (1868) прошао кроз многа искушења.
Био је кључна личност у Кнежевини и после топчидерске катастрофе (1868–1873).
У исто време, са ступањем на дужност Другог акционог министарства 6. маја,1 у Србију долази руски генерал Михаил Григорович Черњајев, с лажним пасошем у којем је стајало да путује у Палестину. Пре одлуке да дође био је код цара, који му је забранио да иде
у Србију. Председник Московског словенског комитета И. С. Аксаков
му је пак обезбедио документа и испратио га са једним циљим – да
организује Србе и да ступи у рат против Османског царства. На предлог министра војног, кнез Милан и влада су решили да му најпре дају
српско држављанство а потом да га приме у државну службу као генерала српске војске. Дочекан је срдачно, са превеликим надањима
кнеза и свих његових поданика. Нико се није питао да ли долазак руског генерала подразумева да је и свемоћни руски цар и заштитник
уз Србе. Митрополит Михаило, који је са челницима словенофилских
1
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комитета био у преписци, клицао је од радости. Аксаков је, упркос
противном званичном владином ставу, почео да врбује добровољце
у Русији за српско-турско ратиште.2
Први извештај Черњајева с лица места није много обећавао.
„За рат им недостаје много, а пре свега новац“, писао је. Кнез га је одмах послао да изврши инспекцију утврђења дуж Мораве до Алексинца. Пре поласка за Србију, Черњајев је од Аксакова тражио да обезбеди зајам српској влади у Русији, а док то не буде, да спреми милион и
по рубаља за прву помоћ. Цар за то није хтео да чује. Наредио је ађутанту да се преко министарства полиције и конзула у Београду А. Н.
Карцова наложи Черњајеву да одмах напусти Србију и да се врати у
Русију. Порука је стигла у Београд када је Черњајев већ постао српски
држављанин. Пошто је одбио да поступи по царевој наредби, конзул
је са њим прекинуо сваки даљи контакт.3 То ће бити огроман камен
спотицања за кнеза током Првог рата, који је умногоме допринео
крајњем поразу Србије. Кнез је прихватио рат као опцију уз аргументе које му је Ристић навео. Сигурно је због тога Карцов извештавао
Игњатијева да је кнез под апсолутним утицајем своје владе и да је
Ристић господар ситуације. „Опште мишљење је да ако рата не буде,
биће револуције против Милана Обреновића“, настављао је руски кон2

3
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Аксаков је писао: „Я начал вербовку без всякого дозволения правительства. Общество просто завоевало себе это право“. И. В. Чуркина, „Славянофилы и русское правительство во время Восточного кризиса 1875–1878 гг”, Славяне и Россия: Россия, Болгария, Балканы Проблемы войны и мира. XVIII–XXI вв. (Мифы и
реальность), гл. редактор К. В. Никифоров, Москва, 2019, стр. 174.
Записи Јеврема Грујића. Књига трећа. (Друга влада Обреновића и турски ратови), Зборник за ИЈК, Прво одељење, књ. 9, Београд, 1923 (даље: Записи, III), стр.
165; Освобождение Болгарии от турецкого ига. Документы в трех томах, под
редакцией С. А. Никитина, В. Д. Конобеева, Ал. К. Бурмова, Н. Т. Тодорова, т. 1
(Освободительная борьба Южных Славян и Россия 1875–1877), Москва, 1961,
(даље: ОБТИ), том 1, с. 182–183, 208–208, 231; Л. В. Кузьмичева, Русија и припреме Србије и Црне горе за рат са Турском у пролеће 1876. Околности доласка
у Србију М. Г. Черњајева, Делиград од устанка ка независности 1806–1876, Београд, 2007, стр. 251–260; Иста, „Долазак М. Г. Черњајева у Србију 1876 године“,
Расински анали (10) 2012, стр. 209–224; С. А. Никитин, Славянские комитеты
в России, стр. 292–294; Факсимил указа кнеза Милана М. Обреновића од 12/24.
маја 1876. којим је Михаила Григоровича Черњајева произвео у чин „ђенерала“, публикован у: Каталог са изложбе „Повратак генерала – 145. годишњица
доласка руских добровољаца у Србију“, аутор изложбе и каталога проф. др А.
Тимофејев, Београд, 2021, стр. 21.
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зул, који то мишљење није делио. Веровао је да се кнез могао извући
из ужасног положаја да је показао већу чврстину. Али, ње није имао.4
Чињеница је да је у Каљевићевом кабинету 1875. године само
један члан владе био за рат – Стојан Бошковић.5 Бошковићев мемоар,
у којем је изнето мишљење да је у интересу државе и династије да се
што скорије огласи рат, заправо је Ристићевих руку дело.6 То није био
апел за моменталним ратом, већ за нужним, добро припремљеним и
осмишљеним сукобом. Србија мора ступити у рат, каже се у том мемоару, јер од јесени 1875. западне силе, па и Русија, исказују све јасније
намере да Аустро-Угарској као сили „пуномоћници” препусте решавање судбине хришћана у Босни и Херцеговини. Србија је морала да
оспори такав приступ у решавању сукоба на Истоку, те у том смислу
да пређе преко дипломатских проблема који је одвраћају од сукоба с
Турском. Погледајмо какви су то били разлози. Прво, Аустро-Угарска
је отишла корак даље и опомињала да ће добити мандат од Европе,
односно да ће као њен опуномоћеник да предузме мере против Србије. Ристић није знао о каквим је мерама реч, али је претпостављао
да се оне не могу извести без кршења међународног уговора, попут
запоседања територије Кнежевине или пак уласка у градове по овлашћењу Порте и пристанку сила. У таквим околностима војна акција Србије могла је бити спречена, али је Ристић сматрао да није срамота нити понижење за Србију да се заустави пред оружјем велике
силе која врши мандат Европе. Истовремено би се свим силама ставило до знања да је Кнежевина спремна да српско питање брани и
ратом. Био је чврсто уверен да дипломатским средствима Србија не
може да постигне жељени циљ, до успеха се може доћи само „крвљу
и гвожђем“, тврдио је. Занимљиво је да је Ристић постао главни заговорник рата, али да је препустио Ратном савету одговорност за
одлуку да ли се под постојећом ратном спремом, и фактички без савезника, може ратовати.7
4
5
6
7
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ОБТИ, 1, с. 241–243.
О ратном расположењу Ј. Ристића видети: Д. Радовић, „Јован Ристић. Биографија државника“, докторска дисертација одбрањена на Филозофском факултету Универзитета у Београду, 2020, стр. 174–175.
Мемоар je писан Ристићевом руком и чува се у Ристићевим хартијама у АСАНУ.
Објавио га је С. Терзић, Рат против Турске или револуција у земљи, Мешовита
грађа 17–18 (1988), стр. 189–183. О томе да га је Бошковић представио кнезу,
влади и Карцову пише Љ. Каљевић, Моје успомене, 1908, стр. 24.
С. Терзић, Рат против Турске, 182; Д. Радовић, нав. дело, стр. 179–180.

18

Сузана РАЈИЋ

„РУСКИ КРСТАШИ“ У СРБИЈИ 1876. ГОДИНЕ – ЈЕДИНА НАДА ЗА СПАС

О резултатима већања у Ратном савету кнез Милан је извештавао директно генерала Черњајева. После постигнутог споразума са
Црном Гором 15. јуна, на седници владе 17. јуна, под председнишвом
кнеза, донета је одлука да се уђе у Босну, а кнез Никола са својом
војском у Херцеговину ако султан не одговори на њихово писмо да
им се уступе ове области на управу. Одлуку о рату кнез је саопштио
Черњајеву писмом истог тог дана.8
Врховну команду над свом војском, по Уставу, примио је кнез.
Одлучено је да се рат Османском царству објави на Делиграду 30. јуна
1876. ратном прокламацијом кнеза Милана Обреновића, а да војска
пређе границу 2. јула, на дан када је 1868. Милан Обреновић ступио
на престо. Прокламација је написана у Београду. Кнез ју је понео са
собом када је 29. јуна, у четири сата изјутра, кренуо са Саве за Делиград. Топови са градских бедема огласили су тренутак када је кнез, у
пратни кнегиње, њених сестара, чланова владе и бројних виших чиновника, пошао из двора на Саву.
Нема сумње да је рат објављен свесно и плански, као што се
не може спорити ни чињеница да рат, као инструмент за остварење
политичких циљева, није био припремљен на пољу међународних
односа. Зато је било изузетно тешко да се одреди војнички циљ рата
који је требало да истекне из политичких циљева.
У Ратном савету најспорнији део је био утврдити правац ратних операција. Већина је била да се главне операције усмере ка југоистоку, ка Нишу. Мањина, којој се приклонила влада, заговарала је
да се делује офанзивно само у правцу Босне, као политичког објекта
рата. Мањина је сматрала да Србија са милион становника не може
да се супротстави Турском царству, да она нема снаге да води дуги
рат и да мора хитно да овлада што већим делом турске територије
и да уз помоћ великих сила издејствује мир.9
8

9
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Записи, III, 177; Руски архив 1–2 (1914), Москва, стр. 35–38. - У писму Милана Обреновића Черњајеву од 5/17. јуна 1876, кнез га обавештава да је рат известан,
али не и начин како да се у њега ступи – да ли „као разбојници“ на основу присуства турске војске на српским границама и због „наше угњетене браће коју
ваља ослободити“ или затражити Босну, што ће Турска одрећи, па онда за 24
сата кренути у офанзиву на турску територију. Као човек, Милан Обреновић
је за прву опцију, а као кнез за другу. На такав став навели су га обзири према
Европи. Зато је хтео да се припреме односи за дипломатски прекид односа.
Записници седница министарског савета Србије 1862–1898, приредио Н. П. Шкеровић, Београд, 1952, (даље: Записници седница), стр. 169; Н. Ракочевић, Ратни
планови Србије против Турске од вожда Карађорђа до краља Петра, Београд,

19

РУСКИ ДОБОРОВОЉЦИ У СРБИЈИ 1876. / РУССКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ В СЕРБИИ 1876.

Начелник Главног генералштаба, основаног фебруара 1876,
потпуковник Љубомир Ивановић је помирио оба гледишта. У свом
елаборату од 24. јуна 1876. појаснио је политичарима разлику између великог и малог рата, утврђујући као непобитну чињеницу да
Србија мора да води велики и кратки рат, сходно њеном политичком
и војном уређењу.10
***

У рат се кренуло свесно, упркос очигледној неприпремљености на пољу дипломатије, војске и финансија. „Када сам увидео да морам да бирам између револуције у земљи – коју би изазвао део политичара – и борбе са Турцима донео сам одлуку да је рат бољи избор,
много часнији и достојнији мене“, писао је кнез, додавши да је рат био
у неку руку и његова потреба, јер ће тако доказати да он не жели да
осрамоти свој народ нити своју младу жену, који су рат желели.11 За
такву одлуку требало је понети огромну одговорност.
Кнез Михаило се, на пример, није усудио да крене на турску
силу са народном милицијом. Ни Блазнавац то није смео, већ је говорио да ми немамо војске ни да се бранимо од Турске, а камоли да
је нападамо. Кнез је од лета 1875. био начисто да народ у земљи не
жели рат. Када му је Ристић појаснио опасности од социјалиста које је
он са Блазнавцем с муком сузбио 1871. и 1872. године, а који су про-

10

11
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1933, стр. 116–130. Опширније у: Сузана Рајић, Спољна политика Србије између
очекивања и реалности (1868–1878), Београд, 2015, стр. 455–461; Н. Ђокић, „Ратни планови и стратегијски развој српске и турске војске на моравском војишту
у лето 1876. године“, Алексинац и околина у прошлости, зборник радова, Алексинац, 2016, стр. 310–314.
У објашњењима Љубомира Ивановића наглашава се да Србија нема војске да
истовремено напада на више страна. Док се не сломе главне снаге турске и не
освоји Ниш, на другим странама не смеју се предузимати акције. Стога је циљ
војске на Дрини да суделује са западно-моравском у правцу где су турске снаге најјаче – Митровица, Сјеница и Нови Пазар. Треба се спојити са војском Црне
Горе и одсећи Босну и Херцеговину, а не газити у њу са Дрине, као што су многи
министри мислили. Јасно је било да тек пошто се успешно реши Ниш, на дневни ред може доћи Босна. То је било решење које су сви једногласно усвојили,
али су после пораза оспоравали његову валидност. Архив Србије (АС), к. 29, д.
11, Љ. Ивановић, Ратни план у рату Србије са Турском, 12/24 јун 1876, пов. бр.
163, упућен министру војном; Н. Ђокић, нав. дело, стр. 314; Милева Алимпић,
Живот и рад генерала Ранка Алимпића, Београд, 1892, стр. 550–559.
Архив Српске академије наука и уметности (АСАНУ), Историјска збирка (ИЗ),
14680, к. 7, ф. 29, д. 131, Милан Обреновић – Наталији 10/22. јул 1876.
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дрли у Скупштину и предложили револуционарне мере уперене против државних установа и свих носилаца државне власти, кнез је добро поразмислио. Ту су биле и амбиције супарничке династије чији је
представник већ био у Босни са својим присталицама. И кнез Никола
Петровић, који се под притисцима јавно изражавао у корист мира а
потајно радио на помагању херцеговачких устаника, није био сасвим
безопасан. Цетиње је од 1872, захваљујући Светозару Милетићу, Лази
Костићу, Светозару Марковићу, било кандидат за нови српски пијемонт, јер се Београд дуго већ држао по страни. Када је Черњајев поднео извештај кнезу, након обиласка утврђења и трупа дуж Мораве и
Дунава у јуну 1876, и рекао му да је запањен „равнодушношћу народа према предстојећем рату“ и одсуством ентузијазма код мобилисане народне војске, кнез је одговорио: „О рату одлучује интелигенција, а народ се, нарочито сељаштво, никад не изјашњава у прилог
рата“. Он је, дакле, усвојио Ристићеве погледе, узимајући рат као нужан без обзира на то што је опште расположење у народној војсци и
народу из којег она потиче било неповољно. И од тада више одлуку
о рату није преиспитивао, чак ни у најтежим тренуцима на бојишту.
О револуцији у Србији причало се свуда около, интезивно од
Херцеговачког устанка. Један чешки лекар изјавио је у то време да
„народ у коме свака друга кућа има клавир не диже револуцију“. Али
зато сељачка друштва веома лако постају револуционарна. Кнезу је
интуиција говорила да је у опасности. Своју судбину везао је за Бога,
генерала Черњајева и руске добровољце.
Са суповачког виса, 2. јула ујутру, испалио је први српски топ
на турску караулу. Алексиначка бригада првог позива прешла је границу и кренула пут Мрамора. Силовити учинак српске артиљерије
видно је поправио морал у редовима српске војске. Заузети су висови Тополнице и фалило је још неколико сати да се издржи на бојном
пољу. Војничко неискуство је, ипак, убрзо узело свој данак. „Сељак
неће да се бије, па му ти навуци какву хоћеш униформу“, јадао се
рањени мајор Хаџић, који је морао да иступи из борбе због две ране
а да није имао искусног официра да му преда команду над бригадом.
Пала је команда на потпоручника који тек што је изашао из академије. После неколико сати борбе српска војска је кренула да се распада, ћупријска бригада се повлачила у хаосу... те се и артиљерија мора-
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ла повући. Таквих примера, попут овог с почетка рата, било је током
четворомесечне борбе против војске Османског царства на претек. 12
Тек је на бојном пољу кнез заиста схватио да „земља не жели
рат“ и „да иако немамо артиљерију за дивљење, пешадија нам је за
презир“, да Србија нема војску већ сељаке који су оставили своје њиве
и породице, да је велика дефанзива у току и да руски добровољци
настоје да збију редове и организују одбрану. Биће ово отрежњујуће
искуство за младог кнеза. Сигурно су га због тога Руси који су у то
време долазили са њим у контакт описали као личност без заноса
својственог младим људима. Од њега се очекивало да буде у првим
борбеним редовима, писао је руски конзул, а не да иде од једне армије до друге и да седи у Главном штабу.13
Черњајев је 3. јула, после напорне трочасовне борбе, заузео
јако турско утврђење на Бабиној глави. А Ранко Алимпић је у пет ујутру прешао са војском Дрину и ушао у жестоки окршај код Бјељине, сатеравши противника у саму тврђаву. Народ у Босни је са одушевљењем поздравио српску војску. Телеграфски билтени који су
излазили у Београду јављали су о сјајној победи Черњајева. У његовој близини водила се целодневна борба да се Турци одбију од Тимока. Њихова навала да заузму Зајечар није успела. Српска војска је
заузела Ак Паланку, гласили су званични извештаји, који нису одговарали истини. Фрањо Зах на Јавору није успео да заузме на висовима добро утврђене турске положаје, иако се војска 6. јула храбро борила више од пет сати. Обострани губици били су значајни. Истог
дана потпуковник Чолакантић успео је да заузме непријатељске карауле на Рашкој, али ни он није успео да задржи положај. Званични
извештаји штампани у Српским новинама нису истинито извештавали са бојишта, те се јавност у престоници и широм земље питала
када ће доћи до одлучне победе.14
12
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В. Ђорђевић, „На граници. Успомене из Првог српско-турског рата 1876. године“, Отаџбина, Београд, 1880, стр. 118–120, 122–123, 127–130, 133–139, 182–
188. Успомене Ђорђевића из ратова су одштампане најпре у Отаџбини: 1880.
први део под насловом „На граници. Рат 1876“ и 1881. други део под насловом
„Преко границе. Други рат 1877“. Ђорђевић је 1907. године засебно издао оба
дела под називом „Историја српско-турских ратова“, Српске новине, бр. 136, 21.
јун/3. јул 1876.
ОБТИ, 1, стр. 289–290.
Битке за Сјеницу и Нови Пазар, где су се Турци бранили из утврђених положаја,
донеле су огромне губитке српској страни. Ни под Чолакантићем и, пред крај
рата, под Новоселовљевим предводништвом ова војска није имала успеха. Њу

22

Сузана РАЈИЋ

„РУСКИ КРСТАШИ“ У СРБИЈИ 1876. ГОДИНЕ – ЈЕДИНА НАДА ЗА СПАС

Успех четвородневних борби српске војске није био у складу
са очекивањима. Упркос тој чињеници било је наде да се он може поправити. Од 4. до 6. јула командујући Моравском војском није успео
да са успехом прикупи податке о терену, о броју непријатеља. Ширене су деморалишуће вести о великој турској сили која је послата из
Ниша у помоћ. Млада војска, још ненавикнута на ратне услове, више
пута се повлачила посматрајући неодлучност свог команданта. Бежања војника, ратна суђења и стрељања убијали су морал у војсци.15
Катастрофалан пораз на Великом Извору од 12. до 18. јула, повлачење с Бабине главе на Пандирало 15. јула, заузимање Књажевца од стране Турака 5. августа и напуштање Зајечара српске војке 5.
августа оставили су неизбрисиве последице на даља дејства. Турска
војска се тек крајем августа повукла из ових градова, остављајући за
собом пустош. И тада, пошто је српска војска 18. јула после крваве
борбе поражена, Черњајев је одлучио да и на Тимоку пређе у дефанзиву и вратио се у Алексинац. Предах је добродошао противничкој
страни, која га је искористила и до 23. јула у Ниш послала појачање.
Пет дана касније, извршена је концентрација турске војске.16
У време битке за Велики Извор кнез Милан је осећао да се
ствари ломе: „Ако Бог жели да победа буде с нама, народ Србије, надам се, запамтиће да су кнез и кнегиња били са њим у најтежим тренуцима... Ако је пак Божија воља таква да сила и варварство победе
над правдом, над идејом добра и цивилизације, знаћемо да смо учинили оно што је дужност од нас захтевала“.17 Приметно је да је кнез
нагло клонуо после пораза на Великом Извору, али се врло брзо прибрао, углавном захваљујући Черњајеву и Ристићу.
15

16
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су разједале свађе и неслога у командном врху, које су се преносиле и на војнике. П. Опачић, С. Скоко, Српско-турски ратови 1876–1878, Београд, стр. 64–68.
Из штампаних ратних билтена и преписке вођене међу припадницима војске
на источном и југоисточном ратишту, у: В. Ђорђевић, На граници..., стр. 169–179.
Званични извештаји штампани у јулу месецу 1876. у Српским новинама не одговарају фактичком стању на бојиштима, односно лажно представљају и увеличавају српске победе.
С. Грујић, Операције Тимочко-моравске војске, књ. 1, св. 2 (Офанзива Моравске
војске), Београд, 1901, стр. 125–131; С. Грујић, нав. дело, књ. 2, св. 3 (операције
Тимочке војске), стр. 79–80; Н. Ђокић, „Ратни планови и стратегијски развој
српске и турске војске на моравском војишту у лето 1876. године“, Алексинац
и околина у прошлости, Алексинац, 2016, стр. 332–333.
АСАНУ, бр. 14680/VII-131, кнез Милан – кнегињи Наталији, Алексинац, 5/17.
јул 1876.
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Када се из Алексинца вратио у Параћин, написао је кнегињи
20. јула веома сталожено и оптимистично писмо. Описао јој је жестоку борбу пред Зајечаром, где је битка почела у седам изјутра и
око поднева била скоро добијена. Турци су се нашли у нереду између две ватре. Али, трупе састављене од Влаха поплаше се и омету
готово добијену битку. Кнез ни тада није клонуо, надао се да ће се
исправити пропуст. „Ја верујем у успех! за нас је боље да смо ратовали него да нисмо ратовали. По мени, све остало је споредно“, тврдио
је наглашавајући да не треба губити храброст због једне изгубљене
битке. Резимирао је кратко: „победили смо на Бабиној Глави и имамо две победе на Бјељини. Тамо где смо ми нападали Турке одбранили су се, а тамо где су они напали нас имали смо успеха. Турци су
много бољи у одбрани него у нападу. За сада Турци не форсирају напад на нашу територију, а ми смо се учврстили на њиховој. То је сва
разлика. У Београду, међутим, изгледа да нас критикују да не идемо
довољно далеко. Али у Београду нема баш велико полагање у нас“,
јетко је закључио. И Јован Ристић је после пораза на Великом Извору био миран, констатујући кратко да „не можемо да потиснемо Турке али ни они нас не могу да истерају из позиција“.18
После пораза на Великом Извору 18. јула кнезу је било потребно да се посаветује са искусним војним лицима које кораке треба предузети. Како њих није имао у окружењу, обратио се влади. То је
довело до преклапања надлежности војних и цивилних власти и до
мешања владе у чисто војна питања. Кнез је са фронта послао влади
у седам тачака систематизоване проблеме, материјалне и војне. Писао је да је стање у војсци „несносно и претеће“, да је офанзива немогућа јер чак ни Ранко Алимпић са најбољим добровољачким одредима није успео да порази Турке и заузме Бјељину, иако је одбио њихов
напад. Черњајев му је говорио да у положају у коме се војска нашла
после 18. јула једва да је могућа и дефанзива, јер је граница сувише
дуга и мора се чувати од турских напада. Онда је кнез објаснио да
подизање устанка код месног становништва на турској територији
није могуће, као што је било планирано уочи рата. Сељаци су једва
примали пушке од српске команде, али су их предавали Черкезима
чим би се појавили, јер су их се бојали. „Зар да се бијемо са царем“, говорили су. Официри су интригирали против Черњајева, иако је њи18
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АСАНУ, бр. 14680/VII-131, кнез Милан – кнегињи Наталији, Параћин 8/20. јул
1876; Н. Крстић, Дневник. Јавни живот, II, Београд, 2006, приредио М. Јагодић,
стр. 341.
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хов број јако мали и нужно је било повећати га на сваки могући начин. Најгоре је, вели кнез, што војници беже пред непријатељем, не
појединци, већ читави батаљони дају се у бег када виде тридесетак
Турака. Ратовање је спало на артиљерију, а пешадија је испод сваке
критике, чак није способна ни за чување топова. Генерал Лешјанин је
храбар, али је противник Черњајева. Упркос томе, њега војници неће
да следе. Рекли су му да они неће више да прелазе Тимок. „Страх од
Турака и ђулета је велики“, јављао је кнез влади. Отуда три четвртине српских рањеника у јулским борбама на југоистоку јесу они који
су се међусобно повређивали да би ишли кући на лечење. Убијен је
капетан који је ту појаву покушао да спречи. Деморализација је потпуна, а Зајачар у том погледу најгори. Черњајев је тражио да влада
реши питање добровољаца, да пронађе искусне официре и војнике
из Војне границе или Русије и да што пре дође до двомесечног примирја како би се стање међу расутим трупама довело у какав такав
ред. За понашање пожаревачке, јагодинске, ћупријске, зајечарске, неготинске бригаде, генерал је рекао да је испод сваког нивоа с војничке тачке гледишта. Мере предузимане по војним законима нису помогле, а јасно је да се не може пола војске поубијати, закључује кнез.19
Влада је разумела да је дошло до пуцања свих шавова на
војиштима, како оном на истоку тако и на југозападу и западу. На
саветовањима 26. и 27. јула донела је одлуке срочене у дванаест тачака, које су министри Јован Ристић и Јеврем Грујић однели кнезу у
Делиград.
Кнезу су казали да се влада, као и пре рата, залаже за офанзиву на западном правцу, од Ибра до Саве, а на истоку да се пређе
у дефанзиву. Ако не може да се одједном на целом западном потезу напада, онда нека Ратни савет одлучи где, када и каква је офанзива могућа, па ће влада са Црном Гором да уговори једновремена
дејства. Влада је тражила да кнез хитно упути митрополита Михаила у Русију са писмом за руског цара, да тражи потпору руске владе
„у питањима од опште користи за Србију“. Официре ће влада преко
министра војног тражити у Русији, али нека и кнез и Черњајев све
способне старешине из народне и стајаће војске унапреде у офи19
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Записи, III, 190–195. - Кнез Милан је настојао да посредује у општењу између
Лешјанина и Черњајева, јер је њихова нетрпељивост довела војску у забуну при
повлачењу, уочи пада Зајечара и Књажевца. Телеграм кнеза Милана – Черњајеву, Алексинац 19/31. јул 1876. објављен у каталогу Изложбе „Повратак генерала – 145. годишњица доласка руских добровољаца у Србију“, Београд, 2021.
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цирска звања. Поводом недисциплине у војсци влада препоручује
да се она искорени строгим и законским мерама команданата. У
најважнијем питању, а то је примирје, влада сматра да би то било
погубно по Србију када већ и кнез и влада сматрају да с ратом треба наставити.20
У престоници, где се најгласније заговарао рат, борбени дух
је опао већ код првог застоја на фронту. Ратни протагонисти су критиковали војсковође и сасвим другачије говорили о снази народне
свести, у коју су доскора много полагали. „Одушевљење Београђана
за рат свело се већ на нулу“, писао је кнежев секретар непосредно
пред пад Књажевца, додајући да су престоницом завладали страх и
бројне „сокачке лажи“.21 Са пребацивањем одговорности настављало
се све више како су се ређали застоји и порази. Погрешно је схватано
да се пошло на све или ништа и да је све пропало, пошто у прве две
недеље рата није постигнут одлучујући резултат. Такав притисак
је био за кнеза тежак и непријатан, док га је министар Јован Ристић
стоички подносио не дозвољавајући да се изгубе из вида прави мотиви уласка у рат са неизвесним исходом, кога су сви били свесни.
„За сада“ се може бити једино у дефанзиви и све зависи од добровољаца који збијају редове за одбрану, закључио је кнез. Остали
су му непремостиви проблеми, попут огромног недостатка официра
за народну милицију, који се ниоткуда нису могли обезбедити. Кнез
је далекосежно схватио да Србија не може бити побеђена класичним путем. Може се десити једино да „ништа не добије“ и у томе би
се огледао њен пораз. Велике силе ће оставити Србију у оквирима у
којима је била пре рата, срећне што није успела да се домогне Босне.
Констатовао је да у стагнирајућој фази рата ниједна од две зараћене
стране није била у предности. „Да трупе нису одустале пре неки дан
и да су издржале још сат времена, рат би био завршен“, јадао се кнез.
Европа, потакнута овим успехом, можда би се умешала да присили
Турке на мир који би нама био наклоњен. Генерал Черњајев марширао би право ка Софији, писао је кнез, дивећи се „храбром генералу,
величанственом у својој смирености и херојству“.22
20
21
22
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Записи, III, стр. 195–197.
Државни архив Србије (ДАС), ПО, к. 29, д. 26, 28, 32 Извештаји кнежевог секретара Д. Јоксића кнезу Милану из Београда, јул/август 1876.
АСАНУ, бр. 14680/VII-131, кнез Милан – кнегињи Наталији, Параћин 10/22. јул
1876; Исто, Делиград, 19/31. јул 1876; Н. Крстић, Дневник. Јавни живот, II, стр.
341.
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Изасланик кнеза и српске владе Милосав Протић проследио је 17. јула влади врло неповољне вести из Петрограда о разговору са канцеларом Горчаковим око Босне. Канцелар је прво рекао да Русија не жели да зна како ће и шта ће Србија чинити јер је
заратила мимо воље Русије. Онда је упознао Протића са одлукама
у Рајхштату које су се тицале Србије. Оне су на српског изасланика оставиле врло мучан утисак. Горчаков је три пута категорички
изјавио Протићу да Србија неће добити Босну све и да порази Турке. У најбољем случају, може се надати заокруживању граница. „Ако
будете сретни у рату, што јако сумњам, можете добити мало округле границе, али Босну никако добити нећете па ма колико пролили крви, јер Аустрија не допушћа увећану Србију“, преносио је Протић Горчаковљеве речи.23
Сваког часа се очекивало да се конзул Карцов врати из Беча,
где је отишао по инструкције код амбасадора Новикова. У јеку борби
крајем јула и почетком августа, на свеукупно стање утицале су „превише забрињавајуће вести од Карцова“.24
У ноћи између 5. и 6. августа стигла је вест о поразу Хорватовића испред Књажевца. Истог дана кнез је издао указ и објединио команду Тимочке и Моравске војске под руководством Черњајева. Команда на западном војишту, као што је влада предлагала, није
обједињена. Решено је да се утврђује друга одбрамбена линија и да
се митрополит Михаило пошаље у Русију по помоћ.25
Кнеза су охрабрила херојска дела војске приликом одбране
Књажевца. Четвртог дана жестоких борби он пише: „Оно што ме погађа у свему овоме јесте да су се наше трупе дивно бориле. После пет
дана борби, турске трупе су напредовале само пет сати.“ Палили су
села, од којих неке чак и петролејом, рушили цркве... Отпор је пружан до последњег атома снаге.26 Код кнеза се пробудио понос због
исказаног јунаштва у бици и вратиле су му се вера и храброст, упркос крајњем исходу који није био повољан. Увидео је да је у једномесечној сталној борби његова војска очврснула и борила се све боље и
23

24
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Рукописно одељење Народне библиотеке Србије (РОНБС), Преписка IX, 6891/57,
Р 1.012, писмо бр. 25, М. Протић – Ј. Ристићу.
АСАНУ, бр. 14680/VII-131, кнез Милан – кнегињи Наталији, Параћин 14/26. јул
1876; Исто, Делиград, 23. јул/4. август.
Записи, III, стр. 199–202.
АСАНУ, бр. 14680/VII-131, кнез Милан – кнегињи Наталији, Делиград, 23. јул/4.
август 1876; Н. Крстић, Дневник. Јавни живот, II, стр. 341.
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боље.27 Требало је турским варварствима на српском земљишту узнемирити руско јавно мњење које ће приморати цара да изађе из неутралности и да, у име правичности, заштити хришћане уласком у рат
против Османског царства.28 Веровао је Черњајеву да ће до тога доћи.

Последње наде

Шест недеља од напуштања престонице кнез се 12. августа,
у поподневним сатима, домогао Београда, непосредно пред порођај
кнегиње.29 На састанку владе 15. aвгуста, кнез је изнео предлоге француског и италијанског конзула да посредују у корист мира. Тражио
је мишљење министара може ли се непријатељ задржати на другој
одбрамбеној линији, пошто је прва линија одбране пала. Нико није
хтео да преузме одговорност, те је мишљење затражено од начелника Главног штаба Ивановића, Черњајева, Алимпића и Чолакантића.
Питање је гласило може ли војска по бројности и моралном стању да
истера Турке са српског земљишта и може ли да одбије непријатељски напад. Команданти су кроз два дана одговорили кнезу, дајући негативан одговор. Баш тих дана Турци су послали део снага наспрам
Ибарске војске на Црну Гору, али су војници одбили да крену у напад за својим бригадирима. Алимпић је јавио да је одржање положаја
на Дрини, на турском земљишту, са постојећим бројем војника тешко могуће.30 Предложио је офанзиву, дубље да уђе у Босну и боље се
27

28
29
30
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АСАНУ, бр. 14680/VII-131, кнез Милан – кнегињи Наталији, без места, 25. јул/6.
август 1876.
Исто, без места, 26. јул/7. август 1876.
Исто, без места, 29. јул/10. август 1876.
Већина у Ратном савету је сматрала да продор у Босну може да доведе у питање
одбрану Србије, те да би се муслимански живаљ оштро супротставио српској
војсци. С друге стране, извештаји српских повереника са терена су говорили супротно: да је у турској војсци после првих напада српских трупа дошло до расула
и да би се у дубину Босне могло лако продрети. П. Опачић, С. Скоко, Српско-турски ратови 1876–1878, Београд, стр. 55–62. Западна војска под генералом Ранком Алимпићем је добила налог Врховне команде да крене у напад, иако је по
главном плану требало да се држи дефанзиве. На вести да су турске трупе малобројне и утаборене у Бијељини, Зворнику и још неколико пунктова, у ноћи
између 2. и 3. јула 1876. Алимпић је кренуо у напад преко Бујуклића аде, да заузме Бијељину. Малобројна и необучена војска Подрињске бригаде, која је деловала као средња колона, није извршила наредбе главнокомандујућег, те је
кренула да се враћа ка Дрини. Резултат вишедневних борби на западном ратишту је био тај да нису заузети ни Бијељина ни Мали Зворник, али су српске
трупе прешле на тло Босне и утабориле се од села Попова до Босанске Раче. Са
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позиционира, али је затражио знатно појачање, које се није могло
обезбедити. Потпуковник Ивановић је дао најцеловитији одговор
констатујући да турска војска није бројнија од српске, али да се она
стално увећава, док српска непрестано опада. Морално стање у војсци је лоше, јер је преовладало уверење да се Србија сама бори против Царства, док се Срби у Турској не дижу на устанак. Ипак, положаји
Тимочке и Моравске војске су снажни, те начелник Главног генералштаба сматра да се турска сила на том делу може одбити, што не важи
за положаје Ибарске и Дринске војске. Ивановић се ограђује од прогнозирања сигурног успеха, јер је искуство показало да су и најјачи
српски састави олако одступали у налету првих окршаја. Стога је готово немогуће очекивати да се Турци избаце са српског земљишта,
за шта је потребан бој на отвореном пољу, а на то војска није спремна. Чекао се још одговор Черњајева, али је и он био сагласан са осталим командантима да снаге и морала нема довољно у војсци, због
чега предлаже да се затражи примирје.31
По мишљењу војних стручњака постојале су само две могућности: или да Турци наставе да продиру из правца Тимока или
да продиру у Србију моравском долином.32 У другом случају морала се скупити сва резерва и концентрисати код Алексинца и Делиграда. И у првом и у другом случају, план Черњајева је био следећи:
да се брани до јесени, до снегова који ће, када ударе, нанети много веће недаће нападачу него Србима, који ће се бранити из ровова. Черњајев је гајио наде у одржање до зиме, па на пролеће да Русија припомогне притешњеној Србији! Са намером да купи време,
затражио је примирје.33
У међувремену је дошло до неколико снажних турских напада на српске положаје на Морави. Турска је 19. августа 1876. отпочела напад на алексиначке положаје, а сутрадан је напад проширила на
целој линији, и са десне и са леве обале Мораве. „Наши су били изненађени турским нападима... Суповац је наскоро пао и наша се војска
повукла ка Тешици, где се борила до 7 часова у вече. Наши губитци
прилични – артиљерија се одликовала“, писало је у извештају.34
31
32
33
34
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војног и политичког гледишта, та офанзива није донела очекиване користи
и допринела је слабљењу свеукупног моралног стања и у војсци и у јавности.
Записи, III, 205, стр. 211.
П. Тодоровић, Дневник једног добровољца, стр. 6.
Исто, стр. 7.
Исто, стр. 11.
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Једина извојевана победа у шестодневним исцрпљујућим борбама однета је 23. августа на Шуматовцу. Сутрадан, у пола три по подне, српска влада је упутила ноту представницима свих сила у Београду да 25. августа дођу у двор на састанак. „Друга помоћ нама треба, а
на ту се Русија неће решити“, писао је Ристић крајем августа 1876. алудирајући на руско учешће у рату. У шест поподне сви конзули су били
испред кнеза Милана, а са њимe и министар иностраних дела Јован Ристић.35 Кнез им је саопштио да својим владама пренесу жељу владе Србије да се непријатељства прекину и да се са Портом успостави трајни
мир. Нагласио је да су борбе за Шуматовац трајале шест дана без прекида и да нису донеле знатнију предност ниједној од зараћених страна, а војиште је постало права „касапница“. Престанак непријатељства
треба да је општи, заправо да се односи и на Црну Гору, која му је била
савезник у рату, истакао је кнез.36 Кнез је завршио говор, а конзули су
пожурили да пренесу својим владама његову изјаву.
Без помоћи Русије, која није послала новац и официре, кнезу
се даље ратовање чинило немогућим. Међутим, августовски порази
српске војске отрезнили су најтврдокорније антиратне заговорнике у Петрограду. И онда, када се већ није могла преокренути ствар на
ратишту, нагли прилив руских добровољаца од краја августа месеца
вратио је наду и веру у борбене редове. Генерал Черњајев се спремао
да пређе у наступање.37 Ристић се још увек надао да ће се створити
прилика да се после стабилизације источног и јужног војишта крене у офанзиву на запад. Он је и после победе на Шуматовцу заговарао спајање двеју српских војски. „Стање јесте тешко, али није очајно“, тврдио је.38
Уследио је неочекивани захтев Черњајева да кнез обустави
започете преговоре о примирју, тврдећи да му позиције „никада нису
биле боље“. Кнез је, између Ристића који је деловао посредно, изокола
у корист наставка дејстава, те Черњајева који је то исто тражио отвореним путем, прихватио да обустави акцију конзула. Порта је својим
35
36

37
38
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ДАС, ПО, к. 73, д. 303; АСАНУ, бр. 7940, Исписи из бечких архива, Вреде – Андрашију, Београд, 25. август 1876; ДАС, МИД-ПО, 1876, ф. 2, д. 2, пов. бр. 825.
Actenstückeaus den correspondenzen des Kais. undKön. gemeinsamen Ministeriums
des äussernüberorientalischeangelegenheiten, Wien, K. K. Hof- und staatsdruckerei,
1878, v.16 Mai 1873 Bis 31 Mai 1877, 379–380.
ДАС, МИД-ПО, 1876, ф. 2, д. 3, пов. бр. 873.
Исто, ф. 4, д. 7, пов. бр. 778, пов. бр. 801, пов. бр. 83, пов. бр. 970, пов. бр. 890, пов.
бр. 893.
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условљавањима томе умногоме допринела, наступивши веома бахато
на предлоге великих сила о обустави ватре. Черњајев је почео куражити кнеза да ништа није изгубљено и да се победа још може издејствовати. Ободрио га је нагли прилив руских официра, који су пристизали у све већем броју, јер је царским манифестом добровољцима
напокон одобрено да иду у Србију.39 Широм Русије формирани су добровољачки одреди, који су уз музику и усклике испраћани на Балкан
са железничких станица. Од краја августа до пред крај септембра масе
не само војника већ и обичних људи, сељака, кренуле су пут Србије.
Када се подигла огромна халабука око руских волонтера и њиховог
покрета, цар је 28. септембра забранио формирање добровољачких
одреда ради придруживања армији генерала Черњајева. Без обзира
на то, српски министри тражили су од Московског словенског комитета још добровољаца.40 Царев ађутант Кирејев писао је Черњајеву да добровољци који се пријављују и полазе за Србију нису војна
лица, да је међу њима маса авантуриста и разних занесењака, те да
општој ствари не могу да допринесу. Српске новине су, међутим, извештавале све најлепше о новопридошлим руским добровољцима, о
помоћи у новцу који је руски народ сакупио и послао српској браћи
у невољи, о кнегињи која је са осећањима најдубље захвалности отправила писмо директору природњачког музеја у Москви који јој је
послао копију иконе Пресвете Богородице која је помогла Александру Невском да се одбрани од напада Швеђана.41
39
40
41
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Број руских добровољаца 1876. године процењује се на 2.645 по Черњајеву (у
Моравској и осталим војскама), а по српским изворима 2.718, Записи, III, стр.
243. По извештајима Комитета за Србију је отправљено 4.303 добровољца, а
Аксаков каже да је маса остала у Румунији.
ОБТИ, Т. 1, стр. 316–319, 322, 376–380, 396, 398; Москва–Србија, Београд–Русија.
Документа и материјали, т. 2: Друштвене и политичке везе 1804–1878, приредили М. Јовановић, Л. В. Кузмичева, А. Тимофејев, Е. Иванова, Београд–Москва,
2011, стр. 433–434, 443, 453, 456–457, 463–464.
Српске новине, бр. 231, 18/30. септембар 1876; Илустрација иконе Пресвете Богородице А. О. Адамова, гравура К. Крижановски. „Кругозор“, 1876, у: Каталог
изложбе „Повратак генерала – 145. годишњица доласка руских добровољаца
у Србију“.
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***

Битке на Морави су настављене све до 11. септембра, када је
на положајима на Бобовишту дошло до крвавог боја у коме су обе
стране претрпеле губитке, те им је био неопходан предах.42
У јеку борби, 5. септембра, у Београд стижу Московска знамења, која су церемонијално испраћена у Србију. Знамења којима је
Димитрије Донски победио татарско-монголску војску на Куликовом
пољу 1380. године предата су кнезу Милану, који је у писму захвалности написао: „Нека ово знамење буде залог вечне љубави између
два братска народа, руског и српског. Свом руском народу, проникнутом благодарним мислима о помоћи својој (српској) браћи, обраћам
се са осећањем дубоке захвалности“.43 Кнезу је остало само да верује
Черњајеву да ће Руси брзо доћи. Императоров син и наследник, царевић Александар, поручио је Черњајеву да подржава план о обједињавању свих добровољачких снага, ради вођења одсудне битке. Руски
званичници на Неви су, међутим, и даље остали уздржани. Горчаков
није пристао да му кнез у мисију пошаље митрополита ради прецизних договора. Канцелар је упутио изасланика у Беч да извиди тамошње расположење према евентуалном руско-турском рату. Русија је
пре рата морала обезбедити неутралност Монархије, а она се није добијала лако и без цењкања. Черњајеву је руски војни представник у
Цариграду јавио да треба издржати само још месец дана и Турци ће
бити готови. А када су издржали још два месеца, пред саму Ђуниску
42

43
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Најпре је 1. септембра Турска отпочела нови напад на Горњи Адровац. Ту је савладала српску војску, попаливши сва села до Јастрепца. Турски војници су 4.
септембра похрлили да пређу леву обалу Мораве, јер им је циљ био да прекину везу између Алексинца и Делиграда. Развиле су се тешке борбе од Алексинца до Шиљеговца, а нарочито на Бобовишту, где се 11. септембра одсудна битка водила пуних дванаест сати, од јутра до мрака. У пресудном моменту, када
је требало зауставити Турке да не продру у Србију Моравском долином, заблистали су својом храброшћу руски официри. Бугарски добровољци су први пут
деловали као организована дружина у одреду капетана Р. Николова. Црногорски војвода и сенатор при српском штабу Машо Врбица се придружио одбрани са три стотине црногорских момака који су се одазвали његовом прогласу
Свим Црногорцима и Херцеговцима. Одбрана је претрпела велике губитке код
Адровца, када је погинуо и руски добровољац, пуковник Николај Николајевич
Рајевски. Губитака је било и на Бобовишту (11. септембар), на Кревету (28–30.
септембар) и, напокон, на Ђунису (23. октобар), С. Грујић, нав. дело, књ. 3, св.
5 (Продирање Турака долином Мораве), стр. 8, 12, 16, 18, 30–31, 53–58; П. Опачић, С. Скоко, Српско-турски ратови 1876–1878.
Записи, III, стр. 175.
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битку од њих је тражено да се још месец дана одрже „и ствар ће сигурно тријумфовати“.44 У стварности није било тако и предсказања
да ће Русија објавити рат Турској нису се обистинила.
Веровало се, ипак, да ће Србе Бог и Русија спасити. Поведен
овим узлетом духа у критичном тренутку, Черњајев је на Делиграду,
куда су знамења отправљена, спремио војску и прогласио Милана Обреновића за краља. Тај догађај је смишљен као начин да се покренута
акција за постизање примирја обустави. Доиста, у томе се и успело.45
После пораза на бојишту почетком септембра, кнез се кајао
што победом на Шуматовцу 23. августа 1876, којом је осветлано
српско оружје, није завршио даљу исцрпљујућу, ризичну и неравноправну борбу. После жилавог отпора на Бобовишту, Черњајев је кнезу
послао свог помоћника Монтевердија да на сваки начин осујети примирје. Горчаков је преко Карцова поручио кнезу Милану да Черњајева разреши дужности ако му противуречи.46 Тиме му је заправо поручио да се не нада у Русију да му пружи излаз из тешке ситуације.
Када Монтеверди није успео, Черњајев је смислио други план.
У ноћи између 13. и 14. септембра позвао је начелника Санитета
Владана Ђорђевића, који је служио код њега у штабу, и предао му
писмо за кнеза. Доктору је рекао да мора кнеза да увери да је проглашење независности и проглас краљевине нужан корак како би
руско јавно мњење што пре натерало званичнике да објаве рат Турској. „Лед је проломљен“, тврдио је Черњајев, „треба само прионути,
па је све добијено... Кажите кнезу да не суди Русију по Карцову... реците му да ћемо се одржати до зиме“. А војска је његова брига, рекао
је Черњајев, напоменувши да је већ разговарао са Хорватовићем и
другим официрима. Пуковник Ђуро Хорватовић је идеју Черњајева
44

45
46
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Записи, III, стр. 167. - Влада је још 31. маја 1876. донела одлуку да се митрополит упути у Русију али предлог није прихваћен у Русији. Зато је поновила свој
захтев 27. јула; Исто, 196. Циљ митрополитовог пута био је да постигне „наклоно помагање руске владе у питањима од опште користи по Србију“. У августу је јављено преко Карцова да нема потребе за митрополитовим доласком,
којим се могу постићи контрарезултати – изазивање европског нерасположења
према Русији; Д. Мекензи, нав. дело, стр. 298.
Москва–Србија, Београд–Русија. т. 2, стр. 461–463.
Государственний архив Российской федерации (ГАРФ), ф. 828, оп. 1, д. 1463, л.
16; АСАНУ, бр. 7940, Исписи из бечких архива, Вреде – Андрашију, Београд, 24.
август и 29. август 1876; ДАС, ПО, к. 29, д. 100-III, генерал Черњајев – главнокомандујућем кнезу Милану Обреновићу, 2/14. септембар, 5/17. септембар 1876,
6/18. септембар 1876, 10/22. септембар; С. Грујић, нав. дело, књ. 3, св. 5 (Продирање Турака долином Мораве), 35–37.
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подржао, прихвативши понуду да он буде тај који ће пред постројеном војском прогласити нову српску краљевину.47 Ђорђевић је 14.
септембра, у поподневним часовима, нашао кнеза на Бањичком брду.
Изненађен ненадaном посетом, забринуо се да ли је на Делиграду, у
Главном штабу, све у реду. Узео је у руке Черњајевљево писмо и на
лицу места га прочитао. Затим је склопио писмо и ставио га у џеп,
а Владана Ђорђевића упитао за новости у Делиграду. „Ама да је брком мрднуо, нит’ се намрштио, нит’ насмешио“, бележи изасланик.
Само му је захвалио на труду и позвао га да у осам увече буде у двору на вечери. На пријему у плавој сали старог двора кнез је полушапатом открио генераловом изасланику своје страхове. „Ама, какве су
то сад идеје код вас тамо у Делиграду? Зар мени није положај ионако
ужасно тежак, него хоћете да ми га учините немогућим којекаквим
пронунцијаментима“, завапио је. Када је Ђорђевић кренуо гласно да
објашњава кнезу, прекинуо га је: „Ћутите, хоћете да вас неко чује у
двору!“. Онда је у полугласу изложио своје гледиште које нам открива
савршено кнежево познавање ствари, како руске званичне политике
тако и европске дипломатије, која се сва ангажовала на утаначавању
примирја. Мана Черњајевљевог плана, нагласио је кнез, лежи у томе
што почива на једној погрешној претпоставци, да је снага руског јавног мњења тако силна да може приморати цара да јој се покори. Сви
који тако мисле љуто се варају, продужио је кнез. Цар Александар и
његов канцелар остарили су управљајући огромним царством и њих
не може да превари никаква публицистика. Свака влада зна како се
прави јавно мњење и колико оно вреди, прокоментарисао је кнез и
категорички устврдио да би прихватањем предлога постигао контраефекат јер би учинио незгоду Русији. Она би морала према њему
да заузме непријатељски став зато што би цео свет говорио како је
Русија наговорила Србију на тај провокаторски корак према АустроУгарској. Могао је још говорити о опасностима које би Србији претиле са севера, у случају да прихвати генералов „фантастични“ план,
услед споразума у Рахштату. Кнез је, дакле, био потпуно отрежњен
од свих илузија и заблуда у погледу стања у земљи, али и европској
и руској политици према рату који је био у току.48 Зато је решио да
истраје у започетим мировним преговорима који нису ишли нима-
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П. Тодоровић, Сећања на краља Милана, стр. 147.
В. Ђорђевић, На граници, Отаџбина књ. V, 1880, стр. 84–105.
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ло једноставно. Кнезу је руски цар послао отворену депешу у којој
му саветује да што пре дође до примирја.49
Изузетно велики проблем је настао када је Черњајев, не чекајући кнежев одговор, 16. септембра 1876. окупио војску на Делиграду и Милана Обреновића прогласио краљем. Предосећајући да се
неће сложити, Черњајев је похитао да кнеза стави пред свршени чин.
Организовао је у војсци проглашење Милана Обреновића за краља,
чак и наново полагање заклетве његовом краљевском величанству.
Топови на Делиграду су у част краљеву грмели целог дана. Када је
Ђорђевић 16. септембра увече у девет сати ушао у Главни стан код
Черњајева, који је био смештен у школској згради, затекао је велико
славље којем су присуствовали српски официри, команданти, њих
седамдесетак. Орило се на све стране „Живио краљ Милан!“. Ђорђевић је пришао генералу и предао му кнежево писмо. Овај га је отворио, прочитао га, намрштио се и кратко одвратио: „Није било могуће
причекати. Не може се натраг, ствар је свршена“.50
Кнез је био приморан да војсци саопшти да се не може примити краљевске титуле јер су томе противне све велике силе, па и Русија. Команданти, Хорватовић пре свих, који је у овоме имао највише
учешћа после Черњајева, није се обазирао на кнежеву заповест. Он
је све до Ђуниса кнеза титулисао пред војском краљевским звањем
и није ни мислио да оповргава дело за које није имао владареву сагласност.51
Проглашење краљевине на Делиграду имало је контраефекат на владајуће расположење у дипломатији. Император је одмах
телеграфисао аустријском цару да може рачунати на његову непоколебљивост у поштовању уговореног политичког правца, те да има
49
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ДАС, МИД-ПО, 1876, ф. 2, д. 2, пов. бр. 825; РОНБС, Преписка IX, 6891/57, Р 1.012,
писмо бр. 10, М. Протић – Ј. Ристићу.
У телеграму Черњајеву од 3/15. септембра 1876. кнез је, између осталог, наложио генералу „да покрет о коме је реч настанете задржати док Вам не стигне
моје писмо“; Факсимил телеграма објављен у каталогу изложбе „Повратак генерала – 145. годишњица доласка руских добровољаца у Србију“.
Записи, III, стр. 219; Ратни дневник једног другокласца (вођен од 10. Јула до 22.
Октобра 1876. год.), Алексинац, 2021, приредио Зоран Стевановић, стр. 59, 66.
- Очевидац, учитељ, који је мобилисан у Крушевачкој бригади другог позива,
записао је 4/16. септембра 1876: „Данашњи је дан, може се рећи, – најзнатнији
дан у нашој војсци; свуда се по ланцу хори: ’Живио’. Глас ’Живио’ – најпре је с
десног нашег крила од Вукање отпочет, па свуд до свршетка позиције прихватан и понављан! Заклетва се на верност краљу данас положи. Топови из Делиграда само грме. Одушевљење у војсци највише влада.“
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и воље и снаге да спречи планове генерала Черњајева и српске владе. Карцову је речено да посаветује кнеза да у одговору буде обазрив
према војсци, да јој захвали на поверењу, али да јој стави до знања
да таква мера не може имати снаге без сагласности других држава.
Српска влада је одлучно изјавила да не прихвата неблаговремене и
у датим политичким околностима штетне манифестације од 16. септембра, које се нису прошириле изван Делиграда, где им је био епицентар. И поред тога, сва дипломатија је с подозрењем гледала на
Србију. Новиков је тврдио да је манифестација на Делиграду заправо „атентат на интересе и политику Аустро-Угарске“, а на Балплацу
се сматрало да је влада сама удесила читав случај будући да су биле
уплетене личности од кнежевог поверења. Андраши је поручио Ристићу да Монархија проглашење Србије за краљевину неће признати.52 На Балплацу нису били задовољни кнежевим умирујућим одговором и пруженим објашњењима. Тамо су се шириле гласине да се
у Жичи спрема крунисање српског краља. Бурна је била и реакција
британског конзула.53
Европска дипломатија је поново покренула посредовање у корист мира. Али, кнез Милан се опет приклонио Черњајеву и Ристићу.
После саветовања са министрима, пре него што је усвојен закључак
да су сви Портини мировни захтеви Србији неприхватљиви, стигао
je поверљиви извештај руског војног агента из Цариграда да ће за
Србе „бити добро ако могу барем још месец дана издржати“. Одлука да се мора наставити борба и издржати бар још месец дана једногласно је прихваћена, а понижавајући услови примирја су одбијени. Инспекцијом српских положаја с обе стране Мораве, министар Т.
Николић је 23. септембра утврдио да је расположење војске добро,
52
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Милан Обреновић – генералу Черњајеву, 22. септембар/4. октобар 1876, у: Руский
Архивь, I, Москва, 1914, 57. - Кнез Милан је молио Черњајева за разумавање јер
Србија не сме да изазове незадовољство целе Европе. Черњајев у писму својој
супрузи пише како га је кнез молио да одустане од намере да га са војском прогласи за краља, али да је он то учинио упркос кнежевом противљењу. РГВИА,
Ф. 726, оп. 1, д. 90, л. 16; ДАС, МИД-ПО, 1876, ф. 2, д. 3, пов. бр. 940, пов. бр. 946,
пов. бр. 960, пов. бр. 972, пов.бр. 973; АСАНУ, бр. 7940, Исписи из бечких архива, Андраши – Вредеу, Беч, 26. и 29. септембар 1876.
АСАНУ, бр. 7940, Исписи из бечких архива, Вреде – Андрашију, Београд, 3. октобар 1876; АС, МИД-ПО, 1876, ф. 2, д. 3, пов. бр. 996; Исто, ф. 2, д. 4, пов. 1004,
пов. бр. 1005; ГАРФ, ф. 828, оп. 1, д. 1463, л. 17; ДАС, ПО, к. 29, д. 100 а, б, в, г, д;
Дипломатско представништво Србије у Бечу, том I, 349–357; В. П. Мещерский,
„Правда о Сербии“, Русские о Сербии и Сербах, Санкт-Петербург, 2006, подготовка и коментарии А. А. Силкин, А. Л. Шемякин, стр. 149–152.
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да је снабдевена храном, али је у врло лошем оделу пред наступајућу
зиму. Кнез је наредио Јовану Ристићу да опозове прихваћено посредовање сила, што је он 26. септембра учинио.54
За промену снага на терену већ је било доцкан. Скоро цео
септембар и прве две декаде октобра протекли су без икакве промене позиција на бојишту. Дани су пролазили у ситним чаркама. За то
време велике силе су преговарале са Портом, траћећи време и ишчекујући тотални пораз Србије. Одуговлачење до краја октобра месеца
допринелo je коначном поразу Србије. Потајно, силе су дале времена Турској да дефинитивно на бојном пољу победи Србију којој се, са
становишта изгубљеног рата, могу диктирати услови мира. Рат је фактички био изгубљен још 1. септембра после пораза на Адровцу. Следовало му је повлачење војске под Алимпићем са турског земљишта
у Босни на српску страну реке Дрине 8. септембра, а потом напад Турака на Мали Зворник и опасност да непријатељ продре преко Дрине дубље на српско тло.55
Тада су морал и борбени дух војске потпуно посрнули. Догађај на Делиграду јесте изазвао контраефекат у процесу посредовања сила и уздржаности Русије према Србији, али је истовремено
спасао војску од потпуног расула, освестивши макар делимично у
њој значај заклетве кнезу и отаџбини. Расписи и наредбе нису више
давали никаквих резултата. Од 16. до 18. септембра кнез и влада су
доносили врло контрадикторне мере. С једне стране су тражили од
Русије живље ангажовање на постизању примирја, а са друге су правили спискове хитних потреба које су упутили Словенском комитету у Петрограду. Потребовано је петнаест хиљада добровољаца, још
официра, новац, три милиона дуката и што више козака с коњима и
оружјем, још муниције и оружја.56
Черњајев је остао при ставу да се хитно мора обезбедити помоћ у људству и новцу од народне Русије и да зато званична страна у
Петрограду треба да обезбеди барем шестонедељно примирје. Турцима је месец дана без престанка стизало појачање, док га је Србија
54
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ДАС, МИД-ПО, 1876, ф. 2, д. 2, пов. бр. 839, пов. бр. 856; АС, ПО, к. 73, д. 303;
Исто, к. 29, д. 100, Т. Николић – кнезу Милану, 11/23. септембар 1876. и генерал Черњајев – кнезу Милану, 13/25. септембар 1876; Записи, III, 220–224; Ј. Ристић, Дипломатска историја, св. 1, стр. 144–145.
Actenstückeausdencorrespondenzen des Kais. und Kön. gemeinsamen Ministeriums
des äussernüberorientalischeangelegenheiten, Wien, K. K. Hof- und staatsdruckerei,
1878, v.16 Mai 1873 Bis 31 Mai 1877, 458.
Записи, III, стр. 218.
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само из Русије могла добавити. Черњајев је хтео да иде лично у Русију и да за две недеље прибави помоћ.57
Све до Ђуниса Черњајев није попуштао, верујући да може успети да продужи рат до зиме. Жртве таквог плана су биле огромне. Два
дана пре пораза на Ђунису Черњајев је писао Аксакову да ће засигурно однети победу, што ће спасити Русију од уласка у рат. После пораза на Ђунису, када је турској војсци пут у срце Србије постао отворен,
Ристић је на Черњајевљево алармантно тражење примирја писао Протићу у Петроград тврдећи да ће Турци за десет дана бити у Београду ако одмах не дође до примирја. Русија је 30. октобра 1876. поставила ултиматум Порти да у року од четрдесет и осам сати омогући
шестонедељно примирје или ће цар опозвати Игњатијева и прекинути дипломатске односе са Турском. Отвореном ратном претњом
Порти Русија је спасила Србију пропасти. Првог дана новембра 1876.
на снагу је ступило двомесечно примирје.58
Гола и боса српска војска пружала је отпор од 19. до 29. октобра, по киши и хладном времену у танким блузама и у поцепаним
опанцима. Било је ужаса и страха на свим позицијама, о којима нескривено пишу само појединци; „свега довољно, само куражи не“, бележи извор са линије одбране Крушевца, који је остао пуст јер је цео
евакуисан. Преко хиљаду мртвих и дупло више рањених било је само
у последња три дана борбених дејстава, до пораза на Ђунису. Повлачење у Ражањ, а потом у Параћин 30. октобра и 1. новембра извршено је под дејством лажних вести да су сви Срби побегли с бојног поља
а да су сви Руси изгинули.
Кнез је у пратњи Черњајева најпре стигао у Ражањ. Дочекао
га је фронт од два батаљона руских добровољаца, јер су се остали већ
повукли ка Ћуприји и Параћину. Кнез је прегледао положаје на Делиграду 1. новембра, након Ђуниске битке. Видео је да спаса нема.
Онда се окренуо натраг, преко Ражња за Параћин. Док је 2. новембра био на путу за Београд, стигла му је депеша од Игњатијева да је
шестонедељно примирје ступило на снагу 1. новембра. Руски ултиматум Порти довео је до обуставе ватре, мада су Турци ушли у небрањени Алексинац и опустошили га. Званичне новине јављале су
57
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Записи, III, стр. 222–223.
ГАРФ, ф. 828, оп. 1, д. 1643, л. 168–169, Горчаков – Карцову о ултиматуму Русије;
Россия и национально-освободительная борьба на Балканах, стр. 180–181; Дневник генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алекеевича Милютина 1876–1878,
стр. 145–148; НИОР РГБ, ф. 126, к.7, А. А. Киреев, Дневник 1876–1878, л. 20.
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да се кнез вратио у престоницу, али ниједном речи није поменут пораз. Тек је 3. новембра јављено о двомесечној обустави непријатељства и ултиматуму руског цара.59
Незрелост младог кнеза и неприпремљеност за сложеност ситуације и одговорне одлуке биле су више него очите. Његову несигурност додатно су увећале тешке међународне и унутрашње околности, јер су јавно показале да је његова улога маргинална како у
земљи тако и изван ње. Ово је било време највеће кнежеве немоћи на
престолу, када је било тешко и помислити да је ишта од њега зависило. Милан Обреновић је био само један титуларни владар без власти.
***

Вести које су из Србије стизале у Русију биле су све једна гора
од друге – тврдило се да је српска интелигенција желела рат са Турском, док је народ сасвим индиферентан према идеји ослобођења
подјармљене браће те стога не жели више да ратује. Даље, на сва звона се виче како Србија има свега 6.000 регуларних војника. То што је
са мало регуларне војске и још мање руских добровољаца успела да
четири месеца одолева сили од 80.000 до 100.000 турских војника
није у тренутку пораза и оптужби значило ништа! Изасланик српске
владе у Русији Милосав Протић срећно је, али касно завршио своју
мисију везану за зајам и провоз оружја.60
59
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Српске новине, бр. 234, 21. октобар/2. новембар 1876. и бр. 235, 22. октобар/3.
новембар 1876; Руски ултиматум објављен у бр. 243, 2/14. новембар 1876.
Записи, III, стр. 209–210. - Тек је у току августа дошло до ратификације уговора
закљученог између међународне трговачке банке у Петрограду и Волшко-Камске трговачке банке, с једне стране, и опуномоћеника кнеза и владе Милосава
Протића, с друге стране. Када је Протић изашао пред Горчакова са предлогом
да Србији помогне у новцу и оружју, овај је понављао: „Не желим изаћи из неутралности, никакви новци не долазе у обзир“. НИОР РГБ, ф. 126, к. 6, А. А. Киреев, Дневник 1869–1876, лл. 126–127. На овом уговору Протић је радио више
од два месеца. Отплата на 23 године, по 300.000 кредитних рубаља годишње,
на име отплате главнице и камате. Тек када се заврши папирологија у Петрограду, банке ће Протићу издати аванс од једног милиона рубаља. Србија је поверила банкама да, за услугу коју јој чине, продају обвезнице српског зајма,
како би повратиле дата средства за предзајам (аванс). Зајам се извршавао постепено, те је од уговорених четири милиона рубаља до краја рата Србији исплаћено 2.130.000 рубаља. П. Милосављевић, „Припреме Србије за рат са Турском 1876“, Balсanica X (1978), стр. 135–138.
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Простора за излазак Русије из строге неутралности је ипак
било. Словенски комитети су интезивирали све своје активности и
прикупили значајна средства за устанике у Босни и Херцеговини, за
избеглице, Бугаре.61 Почетком јуна 1876. у акцију се дала и сама императорица.62 Године 1876. у Србију је упућено из Русије 115 лекара и више од две стотине сестара, студената медицине и другог болничког особља. За медицинску помоћ Србији и Црној Гори било је
прикупљено седам стотина хиљада рубаља. Послато је више од стотину тона болничке опреме.63 Оружје, пак, до краја Првог рата није
стигло, јер га је зауставила Румунија на својој територији, услед прокламоване неутралности.64 Неодлучно деловање Русије њеним противницима је давало простора да се удружују и да раде на сузбијању
њеног утицаја. Закаснела руска помоћ у оружју, новцу и официрима
ипак је само једна страна медаље која се односи на овај бременити
историјски догађај. Признање српских званичника, као и јавности
руским херојима не може се порећи.
Гледано кроз призму мисије генерала Никитина из децембра 1876. и јануара 1877. године, после блиског сусрета Срба и руских добровољаца, остали су само неразумевање, оптужбе и неповерење. Али, ако погледамо изблиза, схватићемо да такав закључак
не може опстати.65
У Србији је после примирја, које је ступило на снагу 1. новембра 1876, завладало не мање тешко време од оног ратног. Голи, боси,
гладни, руски ратници преплавили су Београд и Смедерево. Изгре61
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НИОР РГБ, ф. 126, к.6, А. А. Киреев, Дневник 1869–1876, лл. 111–115; Дневник генерал-фельдмаршала графа Дмитрия Алексеевича Милютина 1876–1878, Москва, 2009, стр. 86–90.
НИОР РГБ, ф. 126, к.6, А. А. Киреев, Дневник 1869–1876, лл. 124. С. Магдаленић,
Слике из наших ратова са Турцима и Бугарима, књ. 1: Први рат с Турцима, Београд, 1888, стр. 81–88.
Л. И. Нарочницкая, Россия и национальнo-освободительное движение на Балканах. 1875–1878. К столетию русско-турецкой войны 1877–1878 гг, Москва, 1979,
стр. 105–107; Записка по III отделению о проводах в Петербурге санитарного
отряда и добровольцев, уезжающих в Сербию, 1 сентября 1876, Освобождение
Болгарии от турецкого ига. Документы в трех томах, Т. 1, Москва, 1961, стр.
373.
ОБТИ, 1, 244, 260, 275–276, 283, 289–290; С. А. Никитин, Славянские комитеты
в России, стр. 297.
С. Рајић, „Мисија генерала Никитина у Србији 1876/1877. године“, Пирот од
турске касабе до модерног града. Преко Берлина и Версаја, зборник радова, Пирот, 2018.
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ди су били свакодневни. Српска влада се нашла у расулу, државне
благајне биле су празне. Говорило се да су угрожени кнежев положај, чак и живот.66
Кнез је, напротив, стоички подносио недаће које су га снашле.
Примио је Черњајева 11. новембра у аудијенцију, на којој је Матија Бан
у име четрдесет и осам књижевника, уметника, угледних професора
прочитао слово сачињено у знак признања за жртве руског генерала
и његових бораца. Генерал је одговорио страсно, нагласивши да се
усамљени српски народ борио сам против турске силе са три континента и да би исход био другачији да је Русија благовремено реаговала.67 Официри, српски и руски, приредили су генералу ручак у Београду, у гостионици код „Краља“. Министар спољних послова одржао
је том приликом говор који је од изузетног значаја за разумевање
места и улоге руских добровољаца у очајничком настојању Србије
да се ратним сукобом отресе мрског турског господарства. Има ситуација када се народ, без обзира на снагу, мора одважити и поћи за
својом дужношћу, заборављајућу угодности и благостања, нагласио
је том приликом Јован Ристић. Европска дипломатија била је неспособна да стане на пут вековним страхотама Срба у Босни и Хервеговини, вели он. А Османско царство опасало је Србију дивљим хордама и ланцима од Тимока до ушћа Дрине. Србија је дошла у позицију
да мора да покуша или да пробије тај гвоздени ланац, па да и својој
покореној браћи притекне у помоћ, или да с њима постане жртва,
оставивши славан спомен народа који је љубио слободу више него
свој живот. Тако се изродио крвави рат у којем су се две мале кнежевине бориле против једне царевине. У једној неравноправној борби
засијало је херојство иако су пале велике жртве. Али жртве нису залуд пале, „заједница са нашом старијом браћом руском крвљу је запечаћена“, нагласио је говорник у тренутку када је руски цар одбио
да га као кнежевог министра прими у аудијенцију. Он је нагласио да
је за малени српски народ било важно да учврсти заједницу са племенитим, великодушним руским народом који броји осамдесет милиона душа, па је још пожелео да тробојнице два народа заједничком
радњом донесу и срећније резултате. Непријатељи се смеју српским
66
67
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ГАРФ, Ф. 109 с/а, III Отделение Собственной Его Императорского Величества
канцелярии . Секретный архив, оп. 4А, д. 449, 1–3.
Све исто Черњајев је изнео и императору у меморандуму о српско-турском рату
и његовом исходу, датиран 17/29. новембра 1876, у: Д. Мекензи, нав. дело, стр.
294–302.
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постигнућима, зато што их не разумеју, устврдио је Ристић, док су узвишени духови, који не тргују пропалим турским папирима, задивљени напорима Србије која се борила за начела слободе и човечности.
Тако се српски народ уврстио у оне народе који се боре за цивилизацију и напредак. Трошна је турска зграда, само један удар са мало
већом снагом и она је готова, наглашавао је министар не кријући да
он ту већу снагу види у оном царству где „сунце не залази“. Крв на
плодним пољима Мораве и Тимока неће бити узалудна, јер ће из ње
нићи „коначна слобода наша“. И ко год познаје виталност српског народа знаће да ће се Србија поново подићи. „Ми не очајавамо уз оне
добре пријатеље који су нам послали у помоћ тако врсне вође који су
нам дали славног команданта ... коме и непријатељ завиди на енергији и дејатељности, који је дошао први из средине великог народа
руског, поткрепио наше поуздање у свети и велики предузетак наш.
Живио наш славни војвода, генерал Черњајев, живили храбри официри, који су његовим стопама пошли, живила наша војска која четири месеца одолева сили и навали варвара“, завршио је Ристић свој
одговор у кнежево име на здравицу Черњајева.68
Черњајев је једва изгладио односе са императором, који му
је тек 1880. године одобрио да за своје заслуге понесе Таковски крст
о врату и Споменицу за ратове 1876, 1877. и 1878. године.69 Сећања
на њега и његове храбре руске саборце остала су у српском народу
до данас. У 21. веку, опхрваном бројним глобалним проблемима који
значајно погађају интересе српског народа, историјским усудом наново примораног да се бори за своја права, правду и начела човечности, догађај од пре сточетрдесетпет година добија посебно значење и тежину.
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Српске новине, бр. 241, 30. новембар/12. децембар1876. и бр. 246, 5/17. новембар 1876.
Указ Милана Обреновића о одликовања М. Г. Черњајева од 30. септембра/12.
октобра 1878. и Царски указ из 1880. године, на изложби „Повратак генерала
– 145. годишњица доласка руских добровољаца у Србију“, Крушевац, 2021.
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„РУССКИЕ КРЕСТОНОСЦЫ“ В СЕРБИИ В 1876 ГОДУ
– ЕДИНСТВЕННАЯ НАДЕЖДА НА СПАСЕНИЕ
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Резюме: Княжество Сербия объявило войну Османской империи в 1876 году, хотя оно было абсолютно не готово ни в
военном, ни в финансовом отношении. Разрываясь между
историческим обязательством реагировать и защищать своих
бесправных братьев под властью Османской империи и тем
фактом, что вся дипломатия, и особенно российские официальные лица, советовали ему сохранять мир, Княжество Сербия оказалось в агонии. Решение о начале войны о начале войны созревало почти год. Моральная и материальная помощь
русского народа в борьбе за справедливость, гуманность и
свободу имела огромное значение , учитывая, что противник
был гораздо сильнее. Однако основной действующей силой
в Первой сербско-турецкой войне были русские офицеры
во главе с генералом Михаилом Григорьевичем Черняевым,
а также другими добровольцами, прибывшими в Сербию
летом и осенью 1876 г., понимая величие жертвы в схватке,
превосходившей человеческие силы. Сербский политик в
тяжелые минуты после поражения утверждал, что жертвы
пали не напрасно, потому что „общность с нашими старшими
братьями была укреплена кровью“.
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ЖУРНАЛ «ПЧЕЛА» М.О. МИКЕШИНА О РУССКОМ
ДОБРОВОЛЬЧЕСКОМ ДВИЖЕНИИ В СЕРБИЮ В 1876 г.

Аннотация: Статья позволяет составить представление о
характере русского добровольческого движения в Сербию
в 1876 г. и его освещения в одном из самых популярных художественных журналов России. Характер публикаций и
подбор иллюстраций во многом зависел от личных вкусов
и пристрастий издателя журнала художника, скульптора и
публициста М.О. Микешина.
Ключевые слова: журнал «Пчела», М.О. Микешин, сербо-турецкая война 1876 г., русские добровольцы в Сербии, М.Г.
Черняев, Н.В. Максимов, русская периодическая печать, славянские комитеты

Переломный момент в судьбах югославянских народов Балканского полуострова – Великий восточный кризис 1875–78 гг. нашел
широкое отражение в российской печати. Не было такого печатного
издания, будь то центральные газеты или местная провинциальная
печать, которые не освещали бы ход восстаний и войн 1875–1878 гг.
на Балканах. Некоторые из них имели собственных корреспондентов на полях сражений. Остальные пользовались информацией телеграфных агентств или давали собственные комментарии происходящему. Этот массовый источник, который позволяет представить
степень вовлеченности в балканские дела русского общества, а также понять, как формировалось общественное мнение в поддержку
борющихся народов, активно используется учеными и ему посвяще-
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ны многочисленные труды1. Не осталось в стороне и изучение освещения российской прессой такого феномена как массовое движение добровольцев, направлявшихся из России для участия в войне,
которую в июне 1876 г. Сербское княжество объявило вместе с союзной Черногорией могущественной Османской империи. Некоторые исследователи обращались и к изданиям, помещающим иллюстративный материал о войне. Так, С.А. Кочуков обратился к анализу
иллюстраций, помещенных в журнале «Всемирная иллюстрация»2.
Довольно долго отечественные исследователи оставляли
без внимания участие в этом деле художественного журнала «Пчела», издававшегося в Санкт-Петербурге в 1875–1878 гг. Объяснялось
это во многом скептическим отношением к неординарной, яркой и,
безусловно, талантливой личности издателя этого журнала, его организатора и души, художника, скульптора, писателя и общественного деятеля Михаила Осиповича Микешина.
Михаил Осипович Микешин родился 9 (21) февраля 1835 г. в
деревне Максимовка Смоленской губернии близ г. Рославля в семье
обедневшего помещика. Отец его был человеком начитанным, образованным, много повидавшим, принимал участие в войне 1812 г. в
партизанском отряде А. Фигнера3. Свое полуголодное детство, первые опыты рисования, школьных товарищей он ярко и с теплотой
описал в очерках на страницах журнала «Пчела» – «Как на зорьке,
как на зорьке»4 и «Шальной панич»5. После окончания Рославльского уездного училища Микешин работал чертежником в конторе правительственного агента на строительстве Московско-Варшавского
шоссе писателя и помещика Смоленской губернии В.А. Вонлярлярского. Именно он и привез в 1852 г. шестнадцатилетнего художника
в Петербург и определил в Академию художеств в класс батальной
живописи профессора Б. П. Виллевальде. О необыкновенной одаренности юного художника свидетельствует то, что уже в первый год
обучения в академии за картину «Лейб-гусары у водопоя» он полу1
2
3
4
5
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С.А. Кочуков, „Русские добровольцы на Балканах в 1876 году (по материалам
визуальных источников)“, Война и оружие. Новые исследования и материалы.
Труды Шестой Международной научно-практической конференции 13–15 мая
2015 года, ч. II, Санкт-Петербург, 2015, с. 386–399.
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чил малую серебряную медаль, а сама картина была куплена императором Николаем I.
В 1858 г. Микешин с отличием закончил Академию художеств, получил за картину «Въезд графа Тилли в Магдебургский собор» большую золотую медаль и право на шестилетнее пребывание
за счет академии за границей. Но правом этим он не воспользовался,
поскольку взялся за работу над своим первым скульптурным произведением – моделью памятника «Тысячелетие России» в Новгороде. Малоизвестный молодой художник неожиданно для всех выиграл конкурс, в котором участвовали 57 скульпторов и художников,
большею частью академиков и профессоров.
После этого М. О. Микешин участвовал в создании многих
памятников: адмиралу Грейгу в Николаеве, Александру II в Ростове-на-Дону, Кузьме Минину в Нижнем Новгороде, Екатерине II в Петербурге, Богдану Хмельницкому в Киеве, Ермаку в Новочеркасске.
Графика и живопись Микешина представлены во многих отечественных музейных собраниях, в том числе и в Русском музее. Диапазон художественного творчества Микешина необыкновенно широк от монументальных памятников до лубочных картин и даже игральных
карт на фольклорные сюжеты. Прославился М.О. Микешин и как иллюстратор многих литературных произведений, в том числе и своих
собственных. Высокий, яркий, красивый человек он служил моделью
и для своих друзей-художников. Его бюст в 1865 г. изваял А. М. Опекушин, а красочный портрет Микешина в полный рост, написанный
в 1888 г. И.Е. Репиным, приобрел для своей галереи П.М. Третьяков.
Михаил Осипович Микешин скончался 31 января 1896 г
в Санкт-Петербурге. Похоронен он на Никольском кладбище Александро-Невской лавры. Память о Микешине сохранилась на его родной земле, в Смоленске, где к его 150-летию был установлен памятник. Его автор скульптор А.И. Рукавишников изобразил художника
с его главным творением – моделью памятника «Тысячелетие России». Торжественно было отмечено в 2020 г. 185-летие художника в
Новгороде, где представлена была его ранее неизвестная скульптура «Иуда», и на родине Микешина в Рославльском историко-художественном музее.
Имя художника Микешина хорошо известно историкам искусства, его творчеству посвящены аналитические статьи, а вот его
общественная и публицистическая деятельность практически не
нашли отражения у исследователей. Сравнительно недавно эту сто-
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рону жизни Микешина затронул в своей обстоятельной книге его
биограф О.М. Добровольский6. К сожалению, книга носит художественно-публицистический характер и не снабжена научным аппаратом. Тем не менее, именно Добровольский отметил как сербский
след в творчестве Микешина, так и его работу в журнале «Пчела»7.
Михаил Осипович Микешин редактировал журнал «Пчела»
в 1875–1878 гг. – как раз в годы Великого восточного кризиса. В этом
журнале он помещал и собственные сочинения, и рисунки. Журнал
был заявлен как иллюстративный еженедельный журнал искусств,
литературы, политики и общественной жизни. Идея издавать общедоступный журнал большого формата с иллюстрациями зародилась
у Микешина давно, и в 1875 г. он подал в Главное управление по делам печати прошение об издании журнала «Русские народные листы
с картинками», представив очень подробный план и обоснование. Не
получив согласия на это издание от министра внутренних дел А.Е.
Тимашева, художник принял предложение популярного журналиста
А.С. Гиероглифова стать соиздателем журнала «Пчела»8. Вскоре Микешин фактически остался главным и единственным издателем и
редактором этого журнала, что вызвало, правда, обиду Гиероглифова. Журнал «Пчела» просуществовал чуть больше трех лет, но оставил яркий след в российской журналистике. Финансовые трудности
заставили Микешина прекратить издание весной 1878 г. Он тяжело переживал свою неудачу и оставил об этом яркие воспоминания,
проиллюстрировав их портретами сотрудников редакции9.
Журнал выходил размером ин-фолио еженедельно и составлял 50 номеров в год, за исключением 1878 года, последнего года его
существования, когда вышло всего 30 номеров. Ежегодно журнал издавал отдельной книжкой все опубликованные за год номера. Всего
вышло четыре таких тома. Как правило, в этих томах сохранялась
внутренняя нумерация страниц каждого номера, но в третьем томе
была введена общая для всех страниц тома нумерация. Читателям,
оформившим годовую подписку, журнал присылал также отдельные
литографированные листы, помещенных в журнале иллюстраций.
Среди них находились и портреты русских добровольцев в Сербии.
6
7
8
9
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М.О. Микешин не случайно так горячо взялся за публикацию
материалов о сербо-турецкой войне. Сербия, ее история и ее народ
были ему знакомы не понаслышке. Ему пришлось не только побывать
в Сербии, но и провести в сербской столице полтора месяца по приглашению сербского правительства. В 1866 г. Микешин принял участие в конкурсе, объявленном сербским правительством, на сооружение в Белграде монумента в память Первого сербского восстания10.
Присланный художником проект памятника заинтересовал сербского князя Михаила, и он личным посланием пригласил Микешина приехать в сербскую столицу. Посетивший с дипломатической миссией в
Санкт-Петербург Йован Ристич подтвердил это приглашение, и Микешин стал собираться в Сербию. Он прибыл в сербскую столицу в
конце мая 1868 г. и, остановившись в гостинице «У оленя», узнал, что
князь Михаил убит заговорщиками. Дело возведения памятника откладывалось, но сербские власти предложили художнику остаться
и поработать над моделью памятника князю Михаилу. Памятников
предполагалось даже два – в центре Белграда и в Топчидерском парке, где князь был убит. В Топчидерском парке Микешина поселили в
двухэтажном доме и приставили к нему мальчика-слугу и кухарку,
которая потчевала его блюдами сербской национальной кухни. Альбом художника заполнился рисунками жителей Белграда. Шесть недель понадобилось Микешину для выполнения заказа. «В одном из
них – для Топчидерского парка – предлагалось воздвигнуть памятник из монолита в виде грота с сербским гербом на просторной террасе, где могли бы совершаться панихиды. Наверху грота – полулежащая фигура князя Михаила, отдыхающего и задумчиво глядящего
вдаль. Подползшая снизу змея вонзает жало в его грудь у самого сердца»11. Микешин все же был больше художником, а не скульптором и
очень любил многофигурные композиции. Это отразилось и в его
проекте для памятника князю Михаилу в центре Белграда: стоящему на пьедестале князю подносит ключи от крепости Али Риза-паша,
рядом серб в национальном костюме заканчивает высекать надпись
«Мысль твоя не погибнет!»12 Проекты Микешина были одобрены, и
он в свою очередь предложил для сбора денег на памятники напечатать отдельными листами его проекты и продавать их. Министр иностранных дел Сербии Димитрие Матич личным письмом 20 сентября
10
11
12
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1868 г. поблагодарил Микешина за эту идею и выразил уверенность,
что его проекты будут реализованы. Но за четыре года дело не сдвинулось и в 1872 г. был объявлен новый конкурс, к участию в котором
Микешин вновь был приглашен сербским правительством. Под псевдонимом отправил он еще один проект, как бы конкурируя сам с собой. Но победа ему не досталась, его проект сочли опоздавшим к назначенному дню13. Памятник был сооружен по проекту итальянского
скульптора Энрико Пацци.
Первый год издания микешинской «Пчелы» совпал с подъемом национально-освободительной борьбы славянских народов на
Балканах. Летом 1875 г. восстание началось в Герцеговине, затем перекинулось на Боснию. Это был отправной момент в развитии Великого восточного кризиса 1875–78 гг. Борьба герцеговинцев и боснийцев вызвала глубокое сочувствие в России. Газеты и журналы
помещали многочисленные корреспонденции, в рядах повстанцев
сражались русские добровольцы, славянские комитеты занимались
сбором денежных средств для помощи восставшим. Журнал «Пчела»
также не остался в стороне от этих событий. В нем публиковались
репортажи из Герцеговины (№№ 37, 42), зарисовки и стихотворения, посвященные национально-освободительной борьбе на Балканах (№№ 38, 42). В «Пчеле» начинали печататься очерки по истории,
географии, обычаям и обрядам южных славян. Это серия очерков
дипломата и историка Л.В. Березина «некоторые черты жизни австрийских южных славян» (№№ 20, 39, 50). Однако, в 1875 г. балканские публикации «Пчелы» были все же немногочисленными. Гораздо полнее и достовернее были, например, корреспонденции газеты
М.Г. Черняева «Русский мир», у которой был собственный корреспондент на Балканах П.А. Монтеверде – отставной офицер, писавший под
псевдонимом Петр Петров. Он находился в отряде воеводы Пеко Павловича непосредственно в зоне боевых действий повстанцев, и его
корреспонденции вызывали тревогу российского правительства14.
К тому времени Балканы и Сербия уже хорошо были знакомы
русским читателям по газетным и журнальным публикациям15. Но
13
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сербо-турецкая война 1876 г. вызвала особый интерес и сочувствие
в обществе. Решимость и храбрость народов двух маленьких княжеств – Сербии и Черногории, выступивших против мощной Османской империи, не могли не вызвать восхищения и желания помочь.
С самого начала войны журнал живо откликнулся на публиковались снабженные. На его страницах начинается публикация снабженных иллюстрациями материалы о ходе войны и ее участниках.
Журнал призывал читателей жертвовать средства на дело славянской борьбы. Особое место в журнале уделялось добровольческому
движению. Фельетонисты журнала – Иван Афанасьевич Кущевский
(1847–1876)16 и начавший печататься после его смерти под псевдонимом «Аз Рцы Слово» Александр Васильевич Арсеньев (1854–1896)17
– комментировали ход отправки добровольцев в Сербию. Их репортажи позволяют достаточно полно представить картину набора добровольцев в Санкт-Петербургской комиссии славянского благотворительного общества. Авторы фельетонов работой этого общества
были не слишком довольны18. Они приводили факты не только сочувственного отношения российского общества к начавшейся в войне, но и материалы, свидетельствовавшие о попытках использовать
это сочувствие в корыстных целях как журналистами, так и предпринимателями. И.А. Кущевский еще в августе 1876 г. абсолютно точно
предсказал, как отнесутся к движению добровольцев прославлявшие его газетчики в случае поражения Сербии: «…возьмите-ка турки
Черняева в плен, ах, ты увидим тогда, сколько помой выльют на его
голову ушаты передовых статей»19. Возмущение вызывали у фельетонистов попытки эксплуатировать популярность славянского дела
ловкими дельцами, выпускавшими, например, «шубки Черняева»20.
В соответствии с основным направлением «Пчелы» как «журнала русской иллюстрации» его фельетоны сопровождались рисунками. Так, например, на рисунке «Комната при Сан-Петербургском
Славянском благотворительном комитете, где раздаются пособия»21
детально воспроизводится обстановка набора добровольцев для поездки в Сербию, представлены все основные типы русских добро16
17
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вольцев – офицеры, вышедшие в отставку, старые солдаты, мещане, купцы, студенты.
Журнал помещал на своих страницах серию иллюстраций о
сербо-турецкой войне, которые либо входили в рубрику «В стране
славянской борьбы за освобождение», либо отдельно. Так, 1 августа
1876 (№ 29) помещены сразу девять иллюстраций под общим названием «Сербо-турецкая война». На всем протяжении войны с июня
по октябрь 1876 г. журнал публиковал иллюстрации, отражающие
важнейшие ее события. Читатель мог представить себе их по следующим зарисовкам: «Сербские регулярные войска и волонтеры»,
«Турецкие регулярные войска» (№ 32), «Отряд русских и черногорских волонтеров, отражающих атаку турецкой кавалерии под Мрсолом 22 августа» (№ 36), «В сербском лазарете» (№ 40), «Сербские
пленные, сжигаемые на медленном огне». Иллюстрации не только
отражали ход этой нелегкой войны, они пробуждали сочувствие в
широких массах русского народа и способствовали росту добровольческого движения.
Русскому добровольческому движению в целом и его отдельным представителям уделялось на страницах журнала большое внимание. 19 сентября 1876 г. была открыта «Галерея портретов русских добровольцев, отправившихся в Сербию»22. Редакция журнала
сообщала, что, начав по многочисленным просьбам читателей «галерею отважных русских людей, которые с оружием в руках решились отстаивать великую идею славянской свободы и единства»23,
она воспользовалась материалами, предоставленными ей Санкт-Петербургским отделом Славянского благотворительного комитета
и обращалась ко всем остальным отделам славянских комитетов, а
также к самим добровольцам, их родственникам и друзьям с просьбой присылать в редакцию портреты добровольцев. В этой галерее
журнал поместил портреты 78 добровольцев24. В большинстве своем
это были портреты офицеров, а изображений простых солдат практически не встречается. Исключением является рисунок «Знаменщик Т.Ф. Щербина со знаменем, пожалованным от московского ку22
23
24
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печества в Сербию»25. В комментарии к рисунку сообщалось, что Т.Ф.
Щербина происходит из крестьян, прослужил в армии 23 года, участвовал в Кавказской войне и отправился в Сербию добровольцем.
Добровольцам, отличившимся в ходе войны, были посвящены в журнале отдельные статьи, представляющие особый интерес,
так как в них не только подробно излагаются их биографии и ратные подвиги, но и содержатся сведения о том, как они попали в Сербию, и что заставило их оставить мирную жизнь на родине.
Первым добровольцем, которому журнал посвятил такую статью, приехавший одним из первых в Сербию отставной штаб-ротмистр лейб-гвардии Конного полка, активный общественный деятель, славянофил и член Санкт-Петербургского славянского комитета
Николай Алексеевич Киреев, погибший в сражении под Извором.
В статье рассказывается о мужестве Н.А. Киреева, об обстоятельствах его гибели, причиной которых безапелляционно называется трусость сербских солдат, оставивших своего командира во время штурма крепости26.
Журнал помещал на своих страницах сведения о русских
военачальниках в сербской армии. Очерк о командующем Тимокско-моравской армии генерале Михаиле Григорьевиче Черняеве
(1828–1898)27 в отличие от иных русских периодических изданий28
был вполне благожелательным. Здесь сказывалась и личная симпатия издателя журнала к генералу. Спустя почти десять лет Микешин выразил уважение к Черняеву: разрабатывая в 1884 г. проект
памятника Александру II для Ростова-на-Дону, он поместил бюст М.Г.
Черняева среди сподвижников царя-освободителя, которые должны были на балюстраде окружать памятник. В письме к своему другу драматургу А.Н. Островскому Микешин писал: «Полагаю, что ты
можешь оспаривать Черняева, но за него говорит огромная его популярность в народе и его героические почины, как в Туркестане
(взятие Ташкента), так и инициатива в славянском восстании»29. Черняев в свою очередь высоко ценил Микешина. М.Г. Черняев в 1882
25
26
27
28
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«Пчела», 1876, № 49, с. 15–16.
«Пчела», 1876, № 30, с. 15.
«Пчела», 1876, № 33, с. 10–11.
Такими были, например, публикации о Черняеве в журнале демократического направления «Дело» См. № 3, с. 182 и № 7, с. 95.
О.М. Добровольский, Микешин, Москва, 2003, с. 367.
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г. был назначен генерал-губернатором Ташкента и решил увековечить событие, в котором сам принимал непосредственное участие,
заслужив прозвище «Ташкентский лев». Проект памятника «Воинам,
павшим при штурме Ташкента, 15 июня 1865 года» генерал заказал
М.О. Микешину. Работу этой художник выполнил в срок, но Черняева, не справившегося со сложными обязанностями губернатора, от
должности отстранили, и проект не был осуществлен. Лишь гипсовую копию макета, выкрашенную масляной краской, поставили в
городском саду30. Правда, в 1887 г. художник все же побывал в Ташкенте, его пригласили для установки иконостаса, сделанного по его
эскизам, в Спасо-Преображенском соборе31.
В № 41 журнала за 1876 г. был помещен портрет и биография
начальника штаба Черняева генерала Дмитрия Петровича Дохтурова (1838–1905), а в № 42 портрет и сведения о командующем Ибарской сербской армией Семене Корниловиче Новоселове (1812–1877).
В статье о Новоселове отмечались его заслуги в подавлении польского восстания 1863–1864 гг.32 Таким образом, редакция по-разному
воспринимала дело борьбы за независимость южных славян и дело
сражений за свободу польского народа. Первых нужно было поддерживать, а выступления вторых жестоко подавлять. Эта же позиция
отражена и в некрологе «В память добровольца Станислава Баранцевича»33. Рассказывая о мужестве Баранцевича, молодого блестящего офицера, который подал в отставку 15 августа 1876 г. чтобы
отправиться в Сербию, о его героизме, о той популярности, которой
он пользовался на войне среди русских и сербов, журнал особо подчеркивал, что он «поляк и католик» и является приятным исключением среди поляков – «слепорожденных ублюдков славянства»34.
Помещая материалы о сербо-турецкой войне, журнал рассказывал не только о русских добровольцах, но и публиковал портреты
сербских военачальников, очерки об их ратных делах. Читателей зна30
31
32
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комили с архимандритом Дучичем – «предводителем сербских добровольцев», сражавшихся под Сеницей35, с генералом Ранко Алимпичем – «предводителем сербских войск, действующих под Белиной
в Боснии»36. В очерке о полковнике Георгии Влайковиче – командующем корпусом «охотников» в составе армии генерала Алимпича
– говорилось, что этот «популярнейший среди сербских предводителей человек» состоял на русской военной службе во время осады
Севастополя в 1854 г., где и потерял в бою ногу37.
В № 35 от 12 сентября 1876 г. была помещена статья «Сербские военные силы», дающая представление о структуре сербской
армии, ее численности. Приводились названия и дислокация шести
сербских дивизий, указывалось местоположение входящих в дивизии бригад, давались имена и характеристики всем сербским военачальникам, указывалась система ружей, которыми располагала
сербская армия.
Пока длилась первая сербо-турецкая война, журнал публиковал материалы, свидетельствующие о мужестве и героизме ее участников. Такая позиция «Пчелы» соответствовала общему подъему в
защиту дела освобождения южных славян. Но с переменой ситуации
на театре войны изменилась и позиция русской прессы по отношению к ее участникам, в том числе и к русским добровольцам. Обвиняли Черняева, называя его авантюристом, обвиняли штабных офицеров из числа русских добровольцев в пьянстве и разгуле, обвиняли
сербов в трусости. Журнал «Пчела» с горечью констатировал: «Стали
швырять грязью в мертвых и живых мучеников за распятое на кресте славянство»38. Журнал демократического направления «Дело»,
например, писал: «Никакого возрождения тут не было, а было несколько минут искреннего увлечения и несколько месяцев крайней
бестолковщины, от которой пострадали одинаково и сербы, и лучшие между русскими. […] Черняев совершенно не понял ни характера своей роли, ни духа и традиций того войска, которым ему пришлось командовать. […] Это было какое-то “сложное самоубийство“,
люди лезли на штыки не для того, чтобы «освобождать кого бы то
35
36
37
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ни было (для этого нужно прежде всего самому знать цену свободе),
а просто для того, чтобы освободиться от себя самих от своей собственной пустоты и ничтожества»39. Анализируя непростой характер
взаимоотношения штаба Черняева с сербскими офицерами и солдатами, журнал «Дело» писал: «Черняев забыл или не хотел знать, что
имеет дело с конституционным государством, где центр тяжести
лежит в народе, […] он окружил себя штабом из русских офицеров,
третировавших свысока все сербское и обходившихся как с холопами с людьми, не знавшими прежде розог или грубого обхождения.
Очень понятно, что сербы стали не доверять бескорыстию русских,
охладели к делу, которое сами же затеяли и стали бегать с поля сражения. В предыдущие войны за независимость никто не думал обвинять сербов в трусости»40.
«Пчела» оставалась одним из немногих журналов, которые
по-прежнему защищали добровольческое движение. Одной из главных своих задач редакция считала противостоять попыткам очернить подвиг русских добровольцев теми изданиями, которые «со
злорадством собирали факты и фактишки, сплетни и утки корреспондентов, ловко подтасовывали все, что могло бы опошлить и извратить высокий смысл самопожертвования»41. В декабрьском номере 1876 г. журнал опубликовал статью «В штабе и на позиции»42, в
которой решительно осуждалась попытка противопоставить штабных и позиционных офицеров среди русских добровольцев. Статья
стала ответом на «Письмо г. Токмачева», опубликованное в № 266
«Нового Времени».
Журнал «Пчела» пытался защитить доброе имя русских добровольцев, но общая волна сомнения в полезности этого движения
коснулась и его страниц. Уже в декабре 1876 г. в статье «Славянские
мученики»43, посвященной памяти добровольца Владимира Фермора, присутствует недовольство плохой организацией добровольческого движения и медицинской помощи во время войны. В некрологе памяти К.В. Сикорского – командира роты отряда полковника
39
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Медведовского, помещенном в пятом номере за 1877 г., содержался
призыв не оставить семью покойного без средств к существованию,
а также помочь всем раненым добровольцам, вернувшимся в Россию.
Новое настроение по отношению к добровольческому движению отличает статью о добровольце А. Гольдштейне, убитом при защите
Алексинацких позиций44. Автор статьи Николай Васильевич Максимов сам был добровольцем и мог правдиво рассказать о событиях
прошедшей войны. Максимов решил дать читателям «Пчелы» полную характеристику добровольческого движения, оценку основным
группам русских добровольцев и ответить на следующие вопросы:
«Кто эти добровольцы? Что это за люди? Какого они склада? Каких
нравственных качеств?»45. Он сумел полно, объективно и честно ответить на эти вопросы, волновавшие русское общество: «Можно сказать, что в Сербии сосредоточились русские люди различного склада. Были тут и пьяные бездомники […] Были в Сербии и жаждущие
военной славы, ордена Такова, медали, увлекшиеся лишним числом,
более возвышенным положением в армии. Были в Сербии и авантюристы, которые струсив на первых порах, уходили из своих батальонов, впрочем, таких было мало. Были в Сербии очень честные молодые люди, которые можно сказать бессознательно явились в Сербию
из жажды сильных ощущений. […] Они вставали во фронт и умирали,
умирали только потому, что всегда и при всех обстоятельствах жизни привыкли честно исполнять свои обязанности […] Были в Сербии
и люди, вставшие под ружье просто из чувства сострадания к ближнему: таких людей было большинство. Такие люди вышли из народной среды русского общества и эти люди были самые честные, самые
непорочные, самые исполнительные, самые молчаливые, самые храбрые и добросовестные»46. Рассказывая о смерти Гольдштейна, Максимов с горечью констатировал, что «он назвал свою смерть “глупой
смертью” и заявил, что он ошибся в принципе в той идее, которая
влекла его в Сербию». Максимов считал, что Гольдштейн относился
к особой группе добровольцев: «Такие люди, явившись в Сербию сознательно, из-за идеи ошиблись в принципе. Они умирали ужасною
смертью! Они умирали с ясным сознанием того, что они ошиблись,
44
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что они умирают совершенно бесполезно для себя, для сербов, для
всего славянского вопроса, для всего человечества»47.
Таким же настроением проникнуты и рисунки этого номера.
На рисунке В.Д. Поленова «Возвращение последних русских добровольцев из Сербии»48 изображены измученные, оборванные люди,
унылые и усталые, расположившиеся на палубе парохода на мешках
и сундучках, многие перебинтованы, на костылях.
С тем, чтобы дать наиболее верное представление о сербо-турецкой войне, о причинах поражения Сербии, об участии русских добровольцев в этой войне, журнал опубликовал в 1877 г. целую серию
воспоминаний русских добровольцев. Эти воспоминания, написанные сразу после окончания войны, порой даже дневники, которые
велись в ходе войны, давали читателю реальное представление о
прошедшей войне и ее участниках.
Одним из первых был опубликован дневник замечательного
русского художника, русского добровольца в Сербии Василия Дмитриевича Поленова (1844–1927). В качестве художника-иллюстратора он сотрудничал с журналом «Пчела»49. Его дневник «От Киева
до Делиграда»50 посвящен событиям со времени прибытия автора в Белград 24 сентября 1876 г. до его назначения на позиции «известного храбреца Андреева», взорвавшего турецкий мост на Мораве. Дневник содержит характеристику штабу Черняева, сведения об
организации лазаретов, имена многих русских добровольцев. Поленов эмоционально охарактеризовал свои впечатления от встречи с
Черняевым: «Я вышел от него совершенно им обвороженный, мне
припомнился Кутузов в “Войне и мире”51. Многочисленные зарисовки В.Д. Поленова52 позволяли читателям «Пчелы» представить театр боевых действий и его участников.
Тема конфликтов между русскими и сербскими офицерами
прозвучала в очерке Н.В. Максимова «Из альбома добровольца в Сер47
48
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бии»53. Характеризуя сербского полковника Д. Хорватовича как талантливого и храброго офицера, он подчеркнул его расположение
к русским офицерам, столкновения же между русскими и сербскими офицерами объяснул «уязвленным самолюбием сербских офицеров, которые в большей части случаев подчинялись русским»54.
Н.В. Максимов (1843–1890) принял участие и в Русско-турецкой войне 1877–78 гг. и написал об этих двух войнах воспоминания «Две
войны» (СПб., 1879). Его книга стала одной из наиболее честных и
достоверных о сербо-турецкой войне. Книга эта легла в основу художественного произведения известного советского писателя Б.Л.
Васильева «Были и небыли» (М., 1980).
О тяжелых днях разгрома армии Черняева под Джунисом
(17–18 октября 1876 г.) и гибели русских добровольцев рассказывается в «Очерках из воспоминаний русского волонтера в сербских
войсках»55 Н. Витте.
Различные типы русских добровольцев нашли отражение
в очерке «День в Делиграде»56. Очерк не подписан, а в примечании
сказано, что все фамилии вымышлены. Об отсутствии дисциплины,
о трусости бригадного командира, о бессмысленной атаке, затеянной для того, чтобы «расшевелить осторожного командующего», о
гибели десятков людей рассказывает в очерке «Иллюминация»57 доброволец П. Петровский.
Помещая все эти разноплановые воспоминания, журнал оставался на позиции защиты честного имени русских добровольцев:
«Если часть наших добровольцев и не устояла на высоте своего призвания, если меж ними и попадались личности, не сохранившие чистоты своих отношений к делу, “семья не без урода”, то от этого сама
идея, увлекшая их, нисколько не меньше»58.
Вопросам отбора, отправки и снабжения добровольцев посвящена статья «Как мы помогаем славянам»59. Она является как бы
заключением всей публикации журнала «Пчела» о сербо-турецкой
53
54
55
56
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войне и о русском добровольческом движении. Статья, подписанная
«В.В.», по существу была анализом брошюры Л.К. Мартьянова «Свод
замечаний, предоставленных в ревизионную комиссию Санкт-Петербургского благотворительного общества, членом означенной комиссии Л.К. Мартьяновым, по обревизовании им дел бывшей Комиссии
для сбора пожертвований». В предисловии к этой статье М.О. Микешин написал, что охотно дал ей место, так как сам был членом Славянского комитета и участвовал в дбух заседаниях Комиссии для
сбора пожертвований и «с отчетом г. Мартьянова вполне согласен
и как член бывшего Славянского комитета, и как русский гражданин, глубоко преданный славянской идее»60. Содержательный отчет
Мартьянова свидетельствовал о многочисленных неразумных тратах Комиссии, о ряде бестактных действий, к числу которых относилась посылка 100 000 рублей на имя князя Милана 1 октября 1876
г., от которых он отказался, так как деньги просило не сербское правительство, а генерал Черняев.
Особое внимание в отчете уделено деятельности Комиссии
по отправке русских добровольцев в Сербию. Сообщается, что «дело
здесь обстоит еще печальнее», так как комиссия «не догадалась спросить сербское правительство, в чем наиболее оно нуждается, и действовала без всякого определенного плана, так сказать зря»61. Комиссия постановила выдавать офицерам по 175 рублей, а нижним
чинам по 125 рублей каждому, но впоследствии эта норма изменилась следующим образом – офицерам по 200 рублей, а нижним чинам по 100 рублей. «Спрашивается: какие мотивы руководили Комиссией офицерам увеличить, а нижним чинам уменьшить премию?»,
– возмущался автор статьи. В отчете сообщалось, что поводом к недоброй молве о русских добровольцах явился невнимательный отбор добровольцев комиссией, что привело к тому, что генерал «Дандевиль просил письмом из Белграда прислать к нему 10 офицеров
для учреждения в Белграде военной полиции»62. Комиссия, обсудив
это письмо нашла его «заслуживающим уважения». В связи с чем автор статьи справедливо отметил: «Постановление Комиссии об учреждении в столице чужой страны русской военной полиции нельзя
60
61
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назвать иначе, как в высшей степени опрометчивым и бестактным».
Отмечалось также и несогласованность действий комиссии. Так, 9
сентября 1876 г. в ответ на запрос Рерберга из Тифлиса, «можно ли
отправлять добровольцев на собранные средства, на запрос Хвостова из Грозного, «можно ли рассчитывать на перевозку в Белград 200
кавказских героев», и на запрос Карасева из Черкасска, «продолжать
ли набор людей и покупку лошадей», комиссия первым двум отказала, а последнему неожиданно дала согласие.
Остается нерешенным до конца вопрос о числе русских добровольцев, прибывших в Сербию. В разных источниках и в литературе эта цифра колеблется от 3500 до 5000 человек. В отчете Л.К.
Мартьянова приводятся точные сведения о том, сколько добровольцев было отправлено Санкт-Петербургской комиссией по сбору пожертвований: «Всего-навсего на театр войны было отправлено 869
добровольцев, в числе которых находились: 1 генерал, 403 офицера,
289 нижних чинов и 176 разночинцев, денег истрачено 267 770 рублей 92 копейки, так что средним числом каждый доброволец обошелся около 309 рублей» 63.
Статья «Как мы помогаем славянам» явилась заключительной
публикацией «Пчелы» о сербо-турецкой войне, о русском добровольческом движении. В ней подробно и взвешенно проанализированы
все ошибки, связанные с организацией движения добровольцев, приведшие к определенной дискредитации имени русского добровольца как в Сербии, так и в некоторых кругах русской общественности.
Большая часть вины за плохую организацию подбора и отправки добровольцев возлагалась на Комиссию по сбору пожертвований при Петербургском славянском комитете, где «дилетантизм и
барская беспечность господствуют над делом». При этом автор статьи, помещенной в «Пчеле», добавил: «Комиссия поступала не только опрометчиво, она поступала незаконно. Она взяла на себя роль, не
принадлежащую ей, она превысила власть, может быть с очень хорошими целями, но, когда решаешься на такое дело – нужно уметь
выполнять его»64.
Итак, журнал «Пчела» и его издатель М.О. Микешин старались дать объективную оценку добровольческому движению в Сер63
64
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бии, не скрывая и темных сторон его организации. Однако общий
тон как публикаций журнала, так и иллюстративного материала отдавал должное высокому подвигу Русских людей, отправившихся на
помощь братскому сербскому народу.
Окончание публикаций материалов о сербо-турецкой войне и русских добровольцах не означало, что журнал оставил тему
национально-освободительной борьбы южных славян. Журнал начал публиковать материалы о русско-турецкой войне 1877–1878 гг.
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ЧАСОПИС ПЧЕЛА М.О. МИКЕШИНА О РУСКОМ
ДОБРОВОЉАЧКОМ ПОКРЕТУ У СРБИЈИ 1876. ГОДИНЕ

Кључне речи: часопис Пчела, М. О. Микешин, српско-турски рат
1876. године, руски добровољци у Србији, М. Г. Черњајев, Н.
В. Максимов, руска периодична штампа, словенски комитети

Резиме: Талентовани руски уметник, вајар и публициста Михаил Осипович Микешин је од 1875. до 1878. године издавао
и уређивао илустровани часопис Пчела, осмишљен да развија
уметнички укус читалаца и да их упозна са основним правцима савремене уметности. Међутим, значајно место у часопису
заузимали су материјали посвећени догађајима на Балкану.
Разлог за то су били како опште расположење руског друштва
тако и лични однос према словенској борби М. О. Микешина.
Уметник је био у Србији, добро је знао њену историју и волео
је српски народ. Учешће руских добровољаца у српско-турском
рату свеобухватно је пропраћено у часопису. Објављиване су
не само репортаже са бојних поља него и илиустрације које
су омогућавале читаоцу да створи реалну слику догађаја.
После завршетка рата и повратка добровољаца у отаџбину,
часопис је започео објављивање њихових дневника и мемоара, а такође и аналитичких чланака чији је задатак био да
оцене добровољачки покрет. За разлику од многих руских
публикација, Пчела се заузела за репутацију добровољаца,
констатујући притом грешке и недостатке у организацији
самог покрета. Часопис је доприносио да се код руских читалаца формира објективна слика о српско-турском рату 1876.
и његовим учесницима.
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РУСКИ ДОБРОВОЉЦИ 1876. У СЕЋАЊИМА
САВРЕМЕНИКА – КРАТАК ОСВРТ

Апстракт: Велика источна криза (1875–1878) и српско-турски ратови и данас заузимају важно место у домаћој, као и у
иностраној историографији. Одмах на почетку сукоба у Србију
је стигао већи број руских добровољаца, махом официра. У
раду су анализирана различита запажања и сећања савременика о тим добровољцима, њиховом значају и улози у рату. У
преко стотину различитих врста записа савременика остала
су и различита запажања о руским добровољцима. У највећем
делу говорило се о њима похвално и позитивно, у мањем делу
и позитивно и негативно, док је занемарљив број оних који
су износили искључиво негативне оцене.
Кључне речи: Велика источна криза, Русија, Србија, руски добровољци, савременици, сећања

Период Велике источне кризе (1875–1878) и српско-турских
ратова заузимао је и данас заузима важно место међу научним и истраживачким радовима и у земљи и у иностранству.1 Када говоримо
о иностранству, на првом месту мислимо на Русију и радове руских
научника. На овом пољу, захваљујући њеном богатом истраживачком
опусу, можемо истаћи професорку Људмилу В. Кузмичеву са Историјског факултета Московског државног универзитета М. В. Ломоносов, која се у низу стручних радова бавила различитим аспектима руских добровољаца у Србији 1876. године и Великом источном
1
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Видети: Библиографија југословенске литературе о великој Источној кризи
1875–1878, књ. 1: (1875–1978), приредили Ј. Максин, А. Лолић, Београд, 1979;
М. Радевић, „Библиографија југословенске литературе о великој источној кризи 1875–1878“, Зборник Историјског музеја Србије 24, (1987), стр. 135–158.
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кризом. Поред ње, важно место заузима наш покојни колега Андреј
Л. Шемјакин. Својим радовима, а посебно монографијом о Николају
Рајевском (грофу Вронском)2 Шемјакин је осветлио бројна места и
улогу руских добровољаца у Првом српско-турском рату. Његова студија о грофу Вронском на један необичан и пријемчив начин осликава нам лик не само једног већ бројних руских добровољаца који
су дошли у Србију и борили се за српски народ или, како је Јован Ристић навео у Дипломатској историји, „да пролију своју крв за ствар
хришћанску и словенску“.3
***

Србија је у Први српско-турски рат 1876. ушла под притиском
догађаја, очекујући да ће то довести и до уласка Русије у ратна збивања. Српска очекивања подгревале су изјаве Н. П. Игњатијева, руског амбасадора у Цариграду, као и бројних словенофила. Игњатијев
је чак поручивао да је то тајна царева жеља. „Што би ви хтели, да вам
господар отворено каже своју тајну жељу? Разуме се да он то не може.
А ја вам понављам: чим објавите рат, Русија ће одмах за вама“.4 Уместо уласка Русије у рат, Србију су помогли руски добровољци. У недостатку српских виших официра, они су попунили војне штабове,
некада у искључиво руском саставу, а некад мешано са српским официрима и добровољцима из других земаља. Било је и случајева разних комбинација, па и таквих да руски командант у српском штабу
за свог ађутанта има једног Енглеза.5
Највише пажње у историографији заузимао је свакако Михаил
Г. Черњајев, добро познат у словенофилским круговима у Русији, али
и у Србији. Личност богате и специфичне биографије, оставио је доста трага у Првом српско-турском рату. Незадовољан тиме што није
унапређен у чин генерала након што је на челу руских трупа ушао
у Ташкент, дошао је у сукоб са руским министарством војним, те је
2
3
4

5
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и пензионисан. Био је један од уредника словенофилског листа Рускиј мир, који је инсистирао на томе да након избијања устанка 1875.
године руска помоћ Србији не сме да остане само на слању новца.6
Черњајев је иначе од раније сматран „једним од највећих пријатеља
српских у Русији“.7 У лето 1876. долази у Србију и постаје главнокомандујући војске на Моравском фронту. Његова личност, деловање
и особине и данас представљају окоснице супротстављених ставова
у историографији, од оних изразито позитивних до оних осуђујућих
и негативних. Са доласком Черњајева, у Србију долази и неколико
хиљада руских добровољаца.
О тачном броју руских добровољаца који су стигли у Србију
и даље се воде полемике.8 Већина руских добровољаца се налазила
у Тимочко-моравској, док су поједини добровољци, па чак и одреди,
учествовали у борбеним дејствима у Ибарској војсци. Главна борбена дејства у којима су учествовали руски добровољци заједно са
српским војницима и официрима била су напад на турске положаје
на Бабиној глави у првим данима рата, сукоби на Великом Извору у
јулу, одбрана положаја у околини Алексинца и Делиграда у августу,
одбрамбене битке у околини Кревета, октобарске битке у области
Ђуниса, које су окончане поразом српске војске. Иако је о ратовимa и
добровољцима писано много, мало радова се дотиче целокупне слике руских добровољаца, како су примљени, како су их видели у Србији, како су их видели српски официри, а како војници. Због тога
смо се и определили да у овом раду покушамо да дамо слику руских
добровољаца какву су имали њихови савременици у Србији. Највећи
део дневничких записа, мемоара, сећања и казивања савременика о
овом периоду публикован је у наредним деценијама, у часописима
Ратник, Отаџбина и другим, или као засебна издања.
У више од стотину различитих врста записа савременика
остала су и различита запажања о руским добровољцима. У највећем
делу говорило се о њима похвално и позитивно, у мањем делу и по6

7
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зитивно и негативно, док је занемарљив број оних који су износили
искључиво негативне оцене.
***

Највећи део савременика био је сложан у томе да је Србија у
рат са Османским царством 1876. године ушла неспремна и без квалитетног наоружања, стајаћа и народна војска имале су хроничан недостатак командног кадра, који је био готово без искуства за позициони рат. Редовна српска војска је шест месеци пре рата имала само
317 официра, од којих је било пет пуковника, 12 потпуковника, 20
мајора. Од тога су само 24 официра била са штапском струком. Ове
недостатке у већој мери покрили су руски официри и војници из добровољачког састава. Већ за време првих битака видео се проблем у
заповедништву и јединству у командном ланцу. Артиљеријски пуковник Дамњан Влајић истицао је да су руски официри у командама потиснули српске официре, што је створило одређену заједљивост код
појединаца у српском кадру. Међутим, и он као и други савременици
непобитно истичу да је руска помоћ имала велики одјек у моралном
погледу, нарочито код обичних војника. Деловање добровољаца утицало је на подизање морала и храбрости код српске народне војске.
Посебан проблем у командном ланцу биле су тешкоће у комуникацијама. Нижи командни кадар често није разумевао наређења
која је добијао од добровољаца који су се налазили у командном кадру, посебно када је реч о писменим наређењима. Језичке баријере често су служиле као окосница осликавања негативних утисака о појединим добровољцима. Иако су појединци кривили Черњајева да није
на време слао наредбе јединицама, наилазимо на бројне ситуације
које говоре другачије. Можда је најбољи пример када се у борбама
око Шиљеговца, курир кога је Черњајев хитно послао са наређењима и упутствима за пуковника Ђуру Хорватовића, успут напио у једној механи и скочио у Мораву „мртав пијан, где се и удавио“.
„Једно је налагао главнокомандујући, друго је налагао шеф
главног штаба, треће разни нижи официри“, остало је забележено.
Када говоримо о проблемима у командном ланцу, важно је напоменути и да су бројне јединице остајале без команданата готово одмах
на почетку борби. Тако се наводи да је један „руски официр јуче сасвим лудо погинуо, кажу, метнуо на сабљу своју капу, и напред пред
ланцем викао ’напред браћушко, напред! вперјод на штики!’ па је
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тако и погинуо“. Остатак ове јединице потом се разбежао пред турском потером.9
Черњајев и други руски официри били су навикнути на командовање правим војним јединицама, а не одредима народне војске. Ту
се често налазила срж проблема. Сам генерал Ранко Алимпић, командант на фронту према Дрини, наводио је да „нема довољно поверења
у своје војнике“.10 Британска штампа је извештавала да у српским јуришима руски официри гоне војнике пиштољима. Појава саморањавања да би се избегло учешће у даљим борбама била је доста распрострањена. Необученост и ненавикнутост на слушање команди
стварали су бројне проблеме. Рат је у ствари показао све слабости система народне војске. Покушаји дисциплиновања су стварали отпоре
и узроци су стварања касније негативне слике, посебно о Черњајеву.
Један од примера је када је за време борби, на северној падини Рујевице, Черњајев са пратњом срео групу наоружаних људи у народном
оделу који су били одвојени од своје чете. Тада је наредио да их као
бегунце ишибају за пример. Због овог потеза био је критикован јер
најпре није поуздано утврдио да ли се ради о дезертерима.11
Они који су га највише критиковали сагласни су у томе да је
за поразе и турске нападе једини кривац Черњајев. Тако су, чак и тренуцима када је војска морала да се одмори, налазили одговорност
Черњајева. „У време битака на Књажевцу и Шиљеговцу Черњајев
мирно руча. Када су Турци жестоко напали Књажевац, јединице су се
кретале пужевски, а како се оклевало и прогањало и у оном тренутку кад се чу грмљавина топова са североистока од Књажевца, како
се печенице пекле, обедовало и после дечије воденице правиле на
манастирском пољу – не пристоји нам да опширно опишемо“.12 Официрска му је трпезарија личила на вашар, где за вечером увек седи
до 30 људи, од којих се ни двојица међу собом не познају. Сам он је
показивао невиђену „осорљивост“, писао је о Черњајеву српски официр Светозар Магдаленић.13
9
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***

Иако је било неопходно тражити и некога окривити за пораз,
већина савременика била је умеренија у оценама. Пера Тодоровић и
Владан Ђорђевић, који су се налазили у штабу генерала Черњајева,
критиковали су устројство народне војске, која није била спремна
да изнесе терет рата са Турцима. Тодоровић је онима који су сваљивали терет кривице на Черњајева и руске добровољце одговарао да
„наше патриоте морају да престану са својим патриотским лагањем,
да оповргавају сами себе и лажно доказују“.
Иако слике руских добровољаца нису црно-беле, наравно као
што ништа није црно-бело, неопходно је заиста одати почаст људима који су дошли да се боре без обзира на њихове могуће интересе
и личне разлоге. Међу њима је било младића од двадесетак година.
Једно дирљиво сведочанство оставио нам је Миливоје Прендић, који
је у време избијања рата 1876. имао свега 17 година. „У јулу месецу
исте године дошао је у Алексинац генерал Черњајев и настанио се у
кући мога деде Ристе Прендића. Као добровољац био сам телеграфист при штабу Черњајева. Черњајев је био поштен и симпатичан,
изванредно храбар. Та се његова храброст нарочито увидела у борби
на брду ’Бабиној глави’. Тада је голом сабљом напао на Турке. Што је
најважније, у редовима руских добровољаца било је неколико младића, скоро деце. Понеки од њих тада су први пут узели у своје руке
оружје. Тако сам једног симпатичног младића, сина богатог москавског трговца, ујутру учио како треба руковати сабљом и револвером, а већ увече погинуо је у боју“.14 Пера Тодоровић се присећао пуковника Дохтурова, који је у августу 1876. године стигао из Русије.
„То je био веома спреман официр. Врло интелигентан; према сваком
и млађем пажљив и приступачан. Скроман, а у свима пословима изврсно разумен и вредан. Поред великих, огромних послова у штабу,
често се бавио и на терену, обилазећи положаје и трупе“, писао је Тодоровић.15 Бројни су описи руских официра и војника који су се одликовали изузетном храброшћу, борили се увек у првим редовима,
нису жалили свој живот.
14
15
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***

Када говоримо о црно-белим сликама, овде вреди навести и
најистакнутије критичаре руских добровољаца, међу којима су можда
највећи официр Светозар Магдаленић и италијански добровољац Ђузепе Барбанти-Бродан, који су руске добровољце делили у три групе:
1. пропали свет, без крова и без хлеба, који се добро запослио и дошао је у рат зато што није знао шта друго да ради; то су они
који се опијају:
2. војници по занимању, људи који су дошли овамо из великодушности, из жеље да направе своју каријеру, и још из осећања дужности, пошто се ратује против вечног, неумољивог непријатеља њихове отаџбине и њихове вере; то су образоване личности, у почетку
доста симпатичне и љубазне, али које се после кратког времена показују надуване, грубе и навикнуте да сваком заповедају;
3. ова врста су људи који представљају оно што је добро у руском незваничном народу – то су добровољци дошли да понуде свој
живот из чистих великодушних побуда; веома образовани младићи,
у већини богати, ватрени, пуни вере у револуцију, жуде да се жртвују
за племениту идеју, слабо уверени у своју моћ у Русији, а који се овде,
сви заједно, надају да ће наћи полазну тачку за велики покрет коме
теже, али су изнад свега одушевљени самоодрицањем и борбом, увек
љубазни, живахни, весели, понеки пут воле да се проведу, премда су
јаки карактером, привлаче другога и њиме нехотице завладају.
Магдаленић је наводио да је било само 200 Руса који су били
словенски чисти идеалисти, поред њих још 500 корисних, а остало
је била незаинтересована маса. Било их је који су дошло да дангубе, због провода и просто због разузданог и безбрижног живота или
што су били плаћени да иду у Србију. Неки нису ни знали где је Србија, мешајући је са неком пресијском покрајином.16 Штабови руских
официра били су претворени у племићка гнезда, док седе за столовима, српски сељаци би иза њихових леђа махали гранчицама да не
дозволе мувама да падају по тањирима.17
Разлоге за овако негативне ставове можемо пронаћи у животним путевима самих критичара. Магдаленића су више пута руски официри кажњавали за непослушност, док је Барбанти био не16
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задовољан јер су руски официри били у вишем командом ланцу од
њега. Магдаленић је ишао тако далеко да је кривио руске добровољце да су донели сифилис, нарочито у поједина насеља у зајечарском
округу.18 Иако је готово извесно да су постојали добровољци који су
имали сифилис (чињеница је да је био изузетно распрострањена болест), тврдња да су га управо они донели нема никаквог основа. Томе
у прилог говори и то што је сифилис био ендемска болест у готово
целој источној Србији.
***

Порази у Првом српско-турском рату, проналажење кривца
и сећање на тешке дане праћени су међусобним пребацивањима и
оговарањима руских добровољаца и српских официра, што је користила и штампа либералног опредељења у Русији, која је и без тога
била критична према добровољачком покрету. Тако је забележена и
пародија говора кнеза Милана руским добровољцима: „Браћо Руси,
ми вас љубимо, само идите кући молим вас, церемонијалним маршом! Право в Русију!“19
Када сумирамо разматрања и сећања савременика о руским
добровољцима чињеница је да им нико од њих није одрицао на првом месту храброст. Управо та храброст, често луда храброст, пленила је пажњу савременика. Тако су, на пример, подвизи Николаја Рајевског и његова погибија праћени са достојанством и дивљењем. Ако
изузмемо појединце, попут Светозара Магдаленића који је износио
изразито негативне оцене о руским добровољцима, остали који су и
писали у негативном тону, махом су такве оцене износили о Черњајеву. Критикован је да није био практичан човек, да није признавао
да за њега могу да постоје препреке, да му је срце било јаче од разума. Ипак, ни његови највећи непријатељи, а имао их је много, нису
могли да укажу на било какво његово дело из користољубља. „То
је био човек велике душе и несебичан у пуном смислу те речи“, писао је Карцов, руски посланик у Београду.20 Иако се „много предавао
машти и оптимизму, ипак је све официре, и српске и руске на бојном
18
19

20
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Време, 16. 12. 1936.
А. С. Книћанин, Ратни дневник, књ. 1: Први рат: 1876–1877, Београд, 1880, стр.
168.
Ю. С. Карцов „ Иза кулиса дипломатије“, Дело, 60/1 јул 1911, стр. 193.

72

Данко ЛЕОВАЦ

РУСКИ ДОБРОВОЉЦИ 1876. У СЕЋАЊИМА САВРЕМЕНИКА – КРАТАК ОСВРТ

пољу, надмашао својом војничком спремом и својим искуством“, навео је Јован Ристић.21
У суштини, након неуспеха у Првом српско-турском рату тражио се кривац за поразе. Неумољиви критичари су као главног кривца означавали Черњајева. „Ја сам лично био код ђенерала Черњајева и уверавао га да је устанак спремљен, да народ чека само да му се
дотури оружје и муниција... али ђенерал Черњајев то није хтео одобрити... То беше за мене страшан пораз“, писао је Тодор Станковић.22
Ипак, он нигде не наводи да оружја и муниције често није било ни
за саму војску, да су транспортне могућности било готово никакве.
Умеренији савременици су ипак опрезније сагледавали читаву ситуацију и говорили о немогућностима тадашње српске војске
да се избори са надмоћнијим непријатељем. Народна војска, уз недостатак наоружања, без обзира на бројне добровољце, није могла да
изнесе терет рата. Черњајев је био свестан да су га многи кривили
за поразе, те је он сам кривио политички врх и дипломатију: „Да дипломатија није почела при крају народног покрета, већ стала на његово чело, колико би крви и новца било сачувано, колико би се жалости и разарања избегло. И тада и сада, радње дипломатије су сличне
акцијама команданта, који нема дефинитиван план, па је стога спреман да изврши десет пута више посла него што је потребно, само да
би избегао општу битку (...) Када покрећете рат, морате имати на уму
једини циљ: победу, која је, без обзира колико скупо коштала, увек
јефтинија од најјефтинијег пораза“.23
У сваком случају, одговорност се не може пребацити на једну
личност, а у овом случају одговорност може да дели више фактора. На
крају, морамо истаћи да је упркос појединим негативним писањима о
Черњајеву и руским добровољцима, њихова заслуга у ратном вихору
1876. године била велика, поготово са аспекта официрског кадра тј.
његовог недостатка у српској војсци. Чак и они који су писали изразито негативно о добровољцима нису ово одрицали. Можемо рећи
да је у сећањима савременика позитивна слика руских добровољаца
ипак односила превагу над оним негативним искуствима. И када је
реч о негативним сликама, умногоме је у њима предњачио генерал
Черњајев, у знатно мањој мери је негативна слика била присутна у

21
22
23
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Ј. Ристић, нав. дело, стр. 147.
Т. П. Станковић, Успомене, приредила Б. Лилић, Пирот, 1996, стр. 18–19.
„Черњајев у Србији као војсковођа и политичар, од једног старог војника“, Отаџбина, III/8/32 1881.
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целини када се говори о руским добровољцима. Словенско братство
и „љубав Срба према Русима као братском народу“ често су односили
превагу над било каквим негативним утисцима о ратним збивањима.
Можда је најбољу слику српско-руског јединства током рата и
виђење обичних војника оставио италијански дописник Никола Лазаро: „Сви ти тако различити елементи стварали су једну величанствено хармоничну целину, лепу до узвишеног. Меланхолија песме
спајала се са пуцкетањем ватре, као што се бледа светлост месеца
сједињавала са црвеним сјајем пламена. Силовита игра са Кавказа
губила је свој дивљи карактер поред мирног српског кола; никада
закон супротности није стварао лепшу целину, која је електризирала и опијала. Уверен сам да, када би пала турска бомба у двориште,
нико се не би бринуо“.24

24
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Н. Лазаро, Србија током рата 1876. године, Београд, 2007.
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Резюме: Великий восточный кризис (1875–1878 гг.) и сербско-турецкие войны до сих пор занимают важное место в
историографии. Сразу же в начале конфликта в Сербию прибыло большое количество русских добровольцев, в основном
офицеров и бывших военнослужащих. В статье анализируются различные наблюдения и воспоминания современников
об этих добровольцах, их значении и роли на войне. В более
чем сотне различных записей современников сохранились
разные наблюдения о русских добровольцах. В большинстве
своем их хвалили и оценивали положительно, в меньшей
степени – как положительно, так и отрицательно, при этом
количество давших исключительно отрицательные оценки
было ничтожно.
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НОВО О ПУКОВНИКУ РАЈЕВСКОМ
(ИЗМЕЂУ ДВА ИЗДАЊА СМРТИ ГРОФА ВРОНСКОГ)∗

Апстракт: Уочи објављивања другог издања књиге Смрт
грофа Вронског у Београду 2006. Андреј Шемјакин је упознао
читаоце са новооткривеним подацима о Николају Рајевском
Трећем, који је послужио као прототип за лик грофа Алексеја
Вронског у роману Л. Н. Толстоја Ана Карењина. Истовремено
се у чланку критички разматрају митови и заблуде везани за
биографију Рајевског који су распрострањени у руској/српској
публицистици. Аутор поуздано прати пут Рајевског у Србији
– од мотива за учешће у српско-турском рату 1876. године, до
погибије и настојања породице да овековечи сећање на њега.
Кључне речи: Алексеј Вронски, Лав Толстој, Ана Карењина,
Николај Рајевски Трећи, српско-турски рат 1876. године, црква
Св. Тројице у Горњем Адровцу, манастир Св. Романа

Године 2002. у Београду је изашла наша књига Смрт грофа
Вронског. Сада је на прагу њено друго издање, исправљено и допуњено. Користећи сусрет у Алексинцу, хтели бисмо да изнесемо неке нове
податке о пуковнику Николају Николајевичу Рајевском до којих смо
дошли радећи на другом издању. У исто време овај скуп је добра прилика и да критичније приђемо неким верзијама које постоје у литератури о Рајевском и које су постале доста популарне, „шетајући“ из
рада у рад. У ствари, многе од тих верзија су историјски митови, који
немају са реалношћу никакве везе. То можемо да тврдимо са пуном
∗
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Рад је био објављен 2005. у зборнику Делиград од устанка ка независности:
1806 –1876, Београд, 2007. Преносимо овај рад драгог преминулог колеге као
успомену на његов научни рад.
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одговорношћу, користећи се новим подацима из руских и српских
архива... Али да кренемо редом.
Прво, што се тиче мотива доласка Рајевског у Србију 1876. године, често се, како у руској тако и у српској публицистици, чује да је
он отишао из Русије после љубавне драме, да се убије на елегантан
начин – да погине у борби. Али ми – колико год тражили – нисмо пронашли ни једног јединог трага те такозване драме. А нисмо ни могли
да га нађемо, јер је Рајевски био човек сасвим другог кова. Ево његове
интегралне карактеристике, узете из Руског биографског речника:
„Рајевски је био човек великог формата, он је припадао оном броју
ретких руских природа, које целог живота неуморно траже активну делатност, а када се једном зауставе, спремне су да у то уложе сву
своју душу“. Питамо се – које је природе морала да буде та „акција“
коју је Рајевски тражио? Одговор је доста једноставан – словенска
ствар. „Пошто се рано заинтересовао за судбине словенских народа
– читамо код чувеног руског научника и архивисте Бориса Лавовича
Модзаљевског – још у студентским данима и под утицајем Аксакова,
Рајевски наравно није могао остати хладнокрвни посматрач словенског покрета 1875. год. и Српског ослободилачког рата са Турцима,
који је почео одмах после тога.
И то је апсолутно тачно. Ево шта пише сам Николај Николајевич Марији Григоријевној Рајевској (жени млађег брата Михаила и будућој ктиторки „цркве Вронског“ код Горњег Адровца) 21. јула 1876.
из Одесе, где је боравио чекајући оставку и желећи да што пре отпутује у Србију: „Овде сам ево већ три недеље и никако да кренем... Да
ли ће ме још дуго тако мучити? Време измиче, новац – такође, и уместо да први стигнем у Србију, ја ћу стићи последњи – ако уопште тамо
и стигнем. Зар сам се због тога лишио свега, одрекао се породичног
живота и провео најбоље године своје младости сам? Настојао сам
да своје ствари средим тако, да у датом тренутку будем слободан, да
без жаљења ризикујем свој живот због ствари до које ми је стало, са
надом да ћу, можда, успети да прославим име које носим. А ето сада,
када је тај тренутак настао, губим време ништа не радећи, чекајући
да чиновници благоизволе сетити се мога постојања и дати ми одсуство или уважити оставку, за шта молим већ толико времена!“
Синовљеву тврдњу о његовим мотивима одласка у Србију
потврђује и мајка. Петог септембра 1876, одговарајући на саучешће
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Београђана, Ана Михајловна Рајевска је рекла: „То је била давнашња
жеља мога сина: одавно је у свом срцу гајио жељу да се жртвује за ослобођење Словена и за протеривање Турака из словенских земаља“.
И у писму сестри свог покојног супруга Јекатерини Николајевни Орловој, након повратка из Београда, она је писала: „Знала сам да ћете
много патити када сазнате за несрећу која ме је задесила. То створење, тако пуно живота, жара и самопрегора, посвећено добробити
своје отаџбине и целог човечанства, позвано је са овога света баш у
тренутку када је, после бројних и мучних разочарања, коначно постигло успех бранећи ону ствар која му је дуги низ година била непрекидна преокупацијa“.
Дакле, све је јасно – права мотивација доласка Рајевског у Србију, да ратује као добровољац са Турцима, била је идеолошке, а не
личне природе. Приче о његовој „љубавној драми“ немају никаквог
историјског покрића.
Друго, на основу нове грађе сада смо у стању да са већом прецизношћу реконструишемо детаље последњег месеца живота Н. Рајевског, почевши од 21. јула. Неки српски аутори сматрају да је баш тада
он кренуо из Одесе. Међутим, то није тачно. Тек 27. јула он је добио
обавештење о одобреној оставци и истог дана телеграфисао из Одесе мајци у Јалту: „Сутра крећем преко Јашија у Турн-Северин“.
Његов пут у Београд (а затим и на фронт) није тешко скицирати. Прво је возом стигао до Турн-Северина. Затим се пребацио преко Дунава у Србију и остао два дана у Кладову, одакле је послао телеграм војном министру Николићу у којем тражио даља наређења.
Добивши налог да путује за Београд, Рајевски је дошао у Текију, а
одатле кренуо бродом за српску престоницу. Тамо је стигао 4. августа. Сутрадан је добровољац био „примљен у службу као пуковник“,
посетио Николића, кнеза Милана Обреновића, председника Државног савета Јована Мариновића и сликао се за успомену у атељеу фотографа Стевановића. Шестог августа, око шест сати увече, Рајевски је у
друштву са неколико руских официра отпутовао бродом „Делиград“
из Београда за Смедерево. Сутрадан, у седам ујутру, они су пошли кочијом за Делиград, где се налазио штаб генерала М. Черњајева. Интересантно је да се, према речима његових сапутника, „Рајевски на станицима трудио да говори српски и да су га добро разумевали“. Око
поноћи официри су дошли у Делиград, али, не затекавши генерала,
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продужили су пут за Алексинац. Тамо су стигли 8. августа између 4
и 5 сати и, преноћивши у механи, већ се 9. представили Черњајеву.
Даља збивања су боље позната – Рајевски је добио команду
над десним крилом српске одбране, храбро се борио са својим јединицама два дана на терену, за шта је 9. августа добио Таковски крст,
али је већ 11. био смењен са дужности под изговором да је напустио
положај без наређења. Међутим, то није била истина. Без обзира на
то, њега су ставили на располагање у Главни штаб, да би (како је он
сам написао уочи смрти са тужном иронијом) „јахао у гомили заставника за Черњајевом“. И такво је стање трајало све до 20. августа. „Сада
ми је постало потпуно јасно – наводи Рајевски у том последњем у животу писму – да ми и не желе дати никакву команду, ни могућност да
се истакнем, како бих изгубио стрпљење и како би ме натерали да
одем одавде, где је моја присутност због нечега непријатна Черњајеву… Ако такво стање и даље потраје, онда ћу ја кроз неколико дана
дати оставку и отпутовати у Русију, јер сам дошао овамо да служим
Српској ствари, а не да седим без посла и трпим увреде од Черњајева“.
Из овога се још једном види прави мотив доласка аутора писма
у Србију, као и однос Черњајева према њему. Сујетан и амбициозан,
спреман на сваки рат (било у Туркестану, било у Србији) искључиво
ради сопствене славе, генерал је био љубоморан на Рајевског, па га
је свесно запостављао. Парафразирајући Станиславског, док је Рајевски волео саму „Српску ствар“, Черњајев је највише волео себе у њој…
Али о томе сад нећемо више да говоримо – има о томе доста у другом издању књиге, као и у посебном чланку који је тек изашао. Уместо тога, вратимо се на тај кобни 20. август.
Како је погинуо Николај Рајевски на положају лаке пожаревачке батерије поручника Косте Шамановића – добро је познато. Најпотпунију информацију о томе садржи књига покојног Горњоадровчанина Стојана Јовића. Али извори из Русије саопштавају нове детаље
о последњим тренуцима његовог живота. Ради се о својеручној белешци К. Шамановића (тада већ почасног мајора у пензији), написаној 5. марта 1902. године и намењеној породици Рајевски:
„Када сам ја са бригадном пожаревачком батеријом, којом
сам као поручник командовао, око два сата поподне заузимао положај више села Горњег Адровца, видим ту г. пуковника Николу Рајевског, где са осталим нашим официрима и народним старешинама
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повраћају у ред пешадију Рудничке бригаде, која је била у нереду;
скупивши све трубаче и добошаре г. пуковник Рајевски командовао
је да свирају и ударају на јуриш и тако под командом г. Рајевског одпочну борбу, заузму ограду једне њиве и предњу ивицу једне шумице. У самој пак њиви а у линији стрељачког ланца био је доста добар
положај за батерију, ја се рескирах за рад бољег и што дужег држања
наше пешадије и одмах са батеријом заузмем исти положај и одпочнем дејствовати противу надируће турске пешадије; тек што сам отпочео дејствовати – пуцати из топова, јави ми народни водник моје
батерије, да ме тражи г. пуковник Рајевски, у које време и сам г. пуковник дође код мене, ја му рапортирам да сам командир батерије;
он ме, пљескајући по рамену, заблагодари што сам се жертвовао са
батеријом и на таком је блиском одстојању поставио.
Г. пуковник Рајевски био је сјашио са коња – ког је био предао мојим возарима топовским – и бавио се на овом положају и код
моје батерије за сво време док није погинуо, вршио је дужност команданта нашег десног крила. Поред командовања он је у току борбе скицирао положај турске и наше војске и питао ме је колико би
још требало топова те да се може одржати овај положај, на шта сам
му ја одговорио, да остане моја батерија и да треба још две пољске
батерије; потом је и даље посматрао ток борбе и водио белешку код
моје батерије.
Око четири сата после подне ја сам био на десном крилу батерије и осматрао дејство метака рукујући батеријском ватром, –
јави ми водник моје батерије Антоније Станојевић са речима: г. поручник, погибе г. пуковник Рајевски, показујући ми руком где је пао
између првог и другог топа моје батерије; ја одмах одем код њега,
нађем га где је пао на седиште, ухватио се обадвема рукама за главу, а оловку са бележником испустио преда се; ја га узмем обадвема
рукама испод пазуха питајући га шта вам је, чим сам га почео да дижем те да видим где је ударен, одпустише му се обадве руке од главе и он сиромах само још једном зевну и испусти своју јуначку душу
у мојим рукама. Држећи га испод пазуха и видећи да је издануо зовнем водника Станојевића... те га изнесемо позади топова; а доцније
наредим те га војници са водником предаду у мом присутству болничарима, који су га однели на превијалиште у позадину које се је
по сазнању налазило код цркве Свете Петке“.
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Са превијалишта, уз налазе доктора Хадана, тело је било предато Главном штабу, одакле је сутрадан (то јест 21. августа) пренето у манастир Свети Роман и тамо сахрањено привремено. Али постоји легенда да је његово срце заувек остало у том првом гробу…
И у вези са том легендом следи трећа тачка нашег излагања.
У прошлом издању књиге о „грофу Вронском“ ми смо само констатовали постојање ове лепе и општепознате легенде. Али сад, после
нових сазнања, како се нама чини, могу се рационално објаснити и
настанак легенде и оно што је у ствари иза тога стајало.
У најновијој историји манастира Свети Роман њен аутор протосинђел Хаџи Никодим Ђураков пише да, после испраћаја тела Рајевског у Русију, „очевици тврде да му је утроба враћена ‘у исти гроб’,
који је после тога скромно обележен и који је остао такав до данашњих дана“. Али ко би могли да буду ти очевици? Одговор налазимо
у једном манастирском летопису из 1911. који је објавио још крајем
тридесетих година прошлог века Милојко Веселиновић. Читамо у
њему: „Игуман Данило Недељковић… Он је доцније произведен у
чин архимандрита и управљао манастиром 29 година – од 1873. до
1902. године, када је оболео и умро 1907. уочи Петровдана“. И даље:
„Још за време боловања архимандрита Данила за светороманског
старешину постављен је архимандрит Атанасије Радовановић. Он
и данас управља манастиром, али је у дубокој старости“. На другом
месту у књизи Веселиновића, где се говори о Рајевском и његовом
кратком „боравку“ у манастиру, наилазимо на коментар: „Рајевски је
престојао, вели архимандрит Атанасије, у том гробу само два дана,
па је извађен и тело му је спремљено за пут у Русију, а утроба му је
враћена у исти гроб“.
Ови драгоцени подаци бацају светло на све оно што се дотада
сматрало митом. Архимандрит Данило (што се види из времена његовог старешинства) био је тај који је примио тело мртвог Рајевског
у августу 1876. године. Значи – он је видео све што се са њим десило.
Према томе и коментар архимандрита Атанасија, Даниловог наследника и савременика, добија карактер извора којем се може веровати…
Веома је битно да причу манастирског старешине потврђује и
активност старог пријатеља браће Рајевски још из студентских дана
и Николајевог сапутника на путовању у Србију 1867. године, руског
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потпуковника Константина Кесјакова – управо је он, на молбу Ане
Михајловне Рајевске, дошао у Свети Роман по њеног сина.
За повратак у домовину тело Николаја Рајевског је било ископано, те на молбу Кесјакова балзамовано (операцију је извршио
његов пријатељ бугарски добровољац доктор Молов) па положено у храстов сандук, затим у други – оловни, и најзад отпремљено
за српску престоницу. Процес балзамовања, као што је познато, подразумева извлачење унутрашњих органа, који су и остали на месту
првог укопа (сетимо се – „утроба му је враћена у исти гроб“). Тако дa
гроб у Светом Роману заиста није празан – део праха добровољца,
укључујући и његово срце, упокојен је у земљи за коју је он погинуо.
Али се у причи владике Атанасија поткрала и једна грешка –
да се тело руског официра налазило у Светом Роману само два дана.
Старог старешину је издало памћење, што је лако показати. Зна се
да је оно донето у манастир и тамо покопано 21. августа. А 29. августа алексиначки окружни начелник Стеван Лукић телеграфисао је
из Делиграда министру иностраних дела Јовану Ристићу: „Овамо је
потпуковник Кесијаков, и он овде очекује на поручени тамо у Београду неки оловни сандук, у коме ће сместити мртво тело полковника Рајевског и тамо донети“. Кесјаков се 31. августа лично обраћа
Ристићу, молећи га да одговори Ану Михајловну од доласка у Горњи
Адровац (јер мајка је, без обзира на све, хрлила на место погибије
сина): „Молим вас учтиво да саобштите госпођи ђенералици Рајевској, да је место где је погинуо њен племенити син заузето Турцима.
Ми се налазимо под дејством турских пушака и топова. Због тога молим вас да изручите госпођи Рајевској моју просбу да амо не путује,
јер је то забадава. Ја ћу привести његово тело ових дана“.
И 1. септембра за „грофа Вронског“ је почело путовање кући.
У 11 часова ујутру, по изјави дописника Новог времена, његово тело
је извађено из гроба и после свих неопходних припрема, уз пратњу
звона, испраћено из манастира Светог Романа. „Када је тужна процесија ушла у Делиград – наставља очевидац – дочекали су је свештеници певањем и батаљон војника бубњавом добоша и плотунима
из пушака и топова“. Други Рус - официр такође је записао: „Данас су
провозили тело пуковника Рајевског, њему су одали почаст са три
плотуна и шест топовски салви“. Уз то, „цео штаб и сви официри,
Руси и Срби, пратили су сандук из Делиграда далеко путем за Ражањ“.
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Кесјаков је 4. септембра допремио тужни терет у Београд.
Мајстори су посребрили украсе на површинама саркофага, а затим
га затворили и залили оловом, припремивши га за последње путовање. У 5 сати поподне, у присуству огромног броја људи, сандук је
изложен у Саборној цркви. Следећег јутра био је одржан и парастос.
A у 6 часова увече сандук је био изнет из цркве и у пратњи целокупног београдског гарнизона, генералштаба, свештенства и масе света, уз звуке војне музике, однет на пристаниште.
Тамо је већ чекао брод „Делиград“, онај исти који је само месец дана пре тога довезао живог Рајевског из Београда у Смедерево.
Сада га је мртвог, уз грмљавину топова, односио у Одесу, одакле су
железницом земни остаци били превезени до станице Фундуклејевка (у среском месту Александровки). A отуд су вранци, украшени
погребним тракама, брзо довезли „грофа Вронског“ до породичног
имања Јеразмовке, где је он заувек и остао, поред костију деде, чувеног генерала Рајевског Првог – браниоца легендарне батерије на
Бородинском пољу.
И ми ћемо се усудити да претпоставимо, не плашећи се да ћемо
се много преварити, да се иза зида породичне гробнице у Свјато-Крестовоздвиженској цркви налази оловни сандук са храстовим унутар
себе, у којем лежи нетакнут распадањем Рајевски Трећи у униформи
српског пуковника… У ниши на зиду иза кога је скривен његов саркофаг постављенa је плоча од челика са натписом: „Пуковник Николај Николајевич Рајевски. 5. новембар 1839 – 20. август 1876. Убијен
у битки код Горњег Адровца“. Сахрана је обављена тек 23. септембра
уз учешће свештеника Свјато-Крестовоздвиженске цркве Андреја Нестеровског и ђакона цркве Јевлампија Осинског. Докуменат о сахрани је потписао Григориј Плуговскиј.
Четврта је на реду историја „цркве Вронског“, или Свете Тројице, код Горњег Адровца и спомен-крста који стоји поред ње са натписом да је на овом месту погинуо Рајевски. Одмах треба рећи да то
није сасвим случајно да је „црква Вронског“ посвећена Светој Тројици – 21. новембра 1839. Николај Рајевски је био крштен у цркви Св.
Тројице у граду Керчу, где му је тада служио отац – генерал Рајевски
Други. Даље, у српској литератури се често тврди да се краљица Наталија „лично постарала о откупу парцела на којима треба да се гради црква и да је била у преписци с братом пуковника Рајевског баш
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поводом изградње цркве“. Нажалост, то је доста субјективно и произвољно тумачење неких чињеница. Да се ствари виде јасније, опет
помаже грађа из Русије. Дакле, краљица Наталија Обреновић је водила преписку са Михаилом Рајевским (као и са његовом супругом
Маријом Григоријевном). То је тачно. Али у њој му је она обећала
само да ће се обележити место погибије његовог брата. И то је све –
о цркви тад није било ни речи. Битно је да је своје обећање краљица испунила. Тај крст са натписом, који сада стоји поред цркве, био
је подигнут у августу 1887. баш њеним настојањем. При томе је сав
практични део посла око тога обавио наш стари познаник Шамановић, који је у међувремену добио чин капетана, а тада је вршио дужност команданта дивизиона Шумадијског артиљеријског пука у Ћуприји. Управо је њему, као непосредном учеснику догађаја, поверио
овај посао војни министар Србије пуковник Сава Грујић.
Касније се Коста Шамановић сећао тих дана: „У почетку августа месеца 1887. а по налогу Њеног Величанства Краљице Наталије,
ондашњи Министар војени г. пуковник Сава Грујић послао ме је те
сам на истом бојишту више села Горњег Адровца нашао положај где
је моја батерија била а потом и само место где је пао и издануо покојни Рајевски, па сам то место у квадрату од пет метара оградио са
дрвеним дирецима и обшио са летвама, а у средини самог ограђеног
места поставио сам крст од камена на коме је стављен натпис: ‘Руски
пуковник Никола Рајевски у борби са Турцима погибе на овом месту
20-ог августа 1876. године’. Овај привремени и мали споменик овако подигнут предао сам на чување среском начелнику и обштини,
а о свему овоме поднео сам извештај г. Министру војеном. Сав трошак око овога споменика исплатило је из своје касе Њено Величанство Краљица Наталија“.
И већ 22. августа краљица је саопштила Михаилу Рајевском:
„Чим сам се вратила у Београд, постарала сам се да потражим официре који су се задесили поред вашег брата у тренутку његове славне
смрти и ево, благодарећи помоћи министра војске, господина Саве
Грујића, испуњавам обећање и обавештавам вас о месту где је пао
пуковник Рајевски жртвујући се за словенску ствар. Драго ми је што
сам то могла учинити за вас... Топографски план и фотографију места
добићете за који дан“. А 20. октобра отправник послова српског посланства у Петрограду Михајловић обавестио је Марију Григоријев-
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ну Рајевску: „Ових дана добио сам од ађутанта Њеног Величанства
Краљице Српске план земљишта, где је погинуо пуковник Рајевски у
Српско-турском рату 1876, са наредбом да исти пошаљем Вашој Високопреузвишености. Хитам да испуним ову пријатну ми обавезу“.
План, као и фотографија, чувају се у породичном архиву Рајевских.
Дакле, све је јасно. Краљица Наталија је обећала Михаилу
Рајевском да ће обележити место на којем је погинуо његов брат. И
она је (уз помоћ С. Грујића и рукама К. Шамановића) испунила своје
обећање, плативши при томе власнику (сељаку Новаку Стефановићу)
за узету четвртину ара земље – квадрат од пет пута пет метара. Ни о
каквој цркви, а још мање о куповини плаца за њену изградњу 1887.
није било ни говора – зар није чудно да готово два хектара (колико
ће у ствари бити купљено 1901. године) коштају само 60 франака,
што их је платила краљица? Када је током лета те исте 1901. епископ
нишки Никанор куповао плац за изградњу, он је платио 2.000 франака,
колико му је у ту сврху послала из Петрограда Марија Григоријевна.
И сада је време да пређемо на цену изградње храма – колику
своту новца је завештала за то Ана Михајловна Рајевска, колико је
било потрошено и колико је остало? Руски аутори тврде да је мајка
оставила за цркву на месту погибије сина 300.000 рубаља. Српске
пак колеге по том питању дају предност другој легенди. „Грофица
Рајевска – читамо у једној публикацији – поверила је владици Нишком 3.000 дуката за градњу оба објекта (односно цркве и школе –
прим. А. Ш.). Радови су завршени према плану и у предвиђеном року,
а утрошен је тек сваки трећи дукат. Преостали новац - свих 2.000 дуката, како се каже у предању, владика је вратио грофици Рајевској“.
Заиста је лепо предање, али историјски извори говоре нешто
друго. Мати је за изградњу спомен-храма завештала 50.000 рубаља.
Али треба имати у виду да су рачуни око изградње ишли у францима и динарима (папирни динар је тада стајао према папирном франку као један према један). А Марија Григоријевна је слала новац у Србију у златним францима, где су они претварани у динаре.
Тако су укупни расходи за градњу оба објекта износили 98.800
франака, од којих је нишки предузимач Јосиф Коларо (за подизање
здања цркве) добио 65.662 динара. Ове цифре, које се налазе у папирима архива Рајевских, потврђује и документ „са друге стране“, а
то је рачун о добијеним из Русије и утрошеним за изградњу сред-
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ствима који се чува у архиву Нишке епархије СПЦ. Према том рачуну укупна сума новца добијена од Марије Рајевске износи 100.800
динара (наведених 98.800 плус ранијих 2.000 за куповину плаца).
Томе је додато још 7.010 динара – маржа, која се добијала приликом
мењања франака у злату које је слала Марија Григорјевна за динаре
у папиру. Дакле, свега је било 100.800 златних франака или 107.810
динара. Што се тиче Колара, он је, осим хонорара за изградњу цркве, добио 14.300 динара за подизање школе, а такође и два бонуса –
од 2.507 и 1.333 динара.
А сада да преведемо све у рубље – 108.800 франака у злату значило је 44.440 рубаља. Од суме коју је завештала мајка остало
је, према томе, 5.600 рубаља. Њих је Марија Григоријевна послала у
Србију као црквени капитал. Руска мисија га је уложила у „Управу
Фондова“ и сваке године „црква Вронског“ је добијала 720 франака
камате за своје потребе. Тако је све трајало до 1915. После слома Србије Мисија је послала папире „Управе Фондова“ у Петроград, где се
њихови трагови губе услед познатих догађаја 1917. године. Али ко
зна, можда се они и данас чувају негде у пребогатим депоима Архива спољне политике Русије.
И најзад, године 2001, после рестаурације „цркве Вронског“,
на њеном зиду се појавила мермерна плоча са текстом: „Спомен црква Св. тројице, споменик руско-српског братства по оружју, обновљена поводом прославе 125. годишњице погибије руског пуковника
грофа Николаја Рајевског, на иницијативу амбасадора Русије у Београду В. Јегошкина, средствима Министарства за иностране послове
Русије, руских и југословенских организација, са благословом епископа Нишког Иринеја и уз подршку општине Алексинац, 2. септембра 2001. године“. Текст је детаљан и дирљив. Само се једна грешка поткрала у њему – нико од Рајевских никада није носио никакве
титуле, а генерал Рајевски Први 1821. чак је и одбио да прими грофовско достојанство од руског цара. Али, очигледно, верзија о пуној
идентичности историјског и књижевног јунака (Николај Рајевски –
гроф Алексеј Вронски) толико је јака да су људи и прототипа произвели у „сијатељство“.
Дошли смо до краја и морамо нагласити следеће. Ми увек поштујемо свако туђе мишљење када се оно темељи на чињеницама и
аргументима. Без тога се ауторска размишљања могу лако претво-
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рити у неко постмодернистичко виђење у коме су интерпретације и
тумачења много битнији него факти. Такав приступ је могућ у књижевности, али историја – то је ипак друга ствар. Она, као прецизна
наука, не трпи (тачније – не би требало да трпи) митове... И још нешто: разуме се, ми никако не сматрамо да је наш есеј о Вронском ослобођен грешака. И увек ћемо бити захвални људима који нас буду
поправљали у нашем раду, јер права наука – то нису амбиције појединих аутора, него трагање за што потпунијом и истинитијом информацијом о прошлости и о људима из те прошлости. Тако се бар
нама чини.
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Резюме: О полковнике Николае Николаевиче Раевском много
писали историки, но много и публицисты, смешивающие
мифы и реальность. С помощью новых данных из российских и сербских архивов имеющаяся историография может
быть критически дополнена и переоценена. Эти новые данные касаются мотивов его приезда в Сербию в 1876 г., реконструкции последнего месяца его жизни, а также истории
так называемой Церкви Вронского, а точнее мемориального
храма Святой Троицы в Горни-Адроваце. Что касается мотива приезда Раевского в Сербию в 1876 г., то и в русской,
и в сербской публицистике писалось, что он якобы покинул Россию после любовной драмы, чтобы погибнуть в бою.
Эта «бульварная версия» была далека от реальных мотивов,
полковника Н.Н.Раевского. Его, несомненно, вели не личные
мотивы, а желание, не заботясь о собственной жизни, помочь
делу освобождения славян и православного мира от османов.
Архивные данные позволяют более точно определить, что
произошло в течение последнего месяца жизни полковника Раевского, а также подробности его смерти. Кроме того,
они позволяют реконструировать вклад королевы Наталии
(Обренович) в строительство мемориального храма Святой
Троицы в Горни-Адроваце, получившей разговорное название
«Церкви Вронского». Новые данные показывают, что королева
лишь обещала отметить место, где он умер. Строительство
храма профинансировала мать погибшего героя.
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Аннотация: В статье рассматривается вклад Андрея Леонидовича Шемякина (1960–2018) в изучение роли русских
добровольцев в Сербо-турецкой войне 1876 г. В частности,
доказательство им известной гипотезы, что Льву Толстому
прототипом для графа Алексея Вронского послужил Николай
Раевский 3-й. Освещена полемика с приверженцами антинаучных мифов и заблуждений, получивших распространение в
связи с биографией Раевского и другого известного деятеля
добровольческого движения – генерала М. Черняева.

Ключевые слова: Андрей Шемякин, Сербо-турецкая война
1876 г., русские добровольцы, Лев Толстой, граф Алексей
Вронский, «Анна Каренина», Николай Раевский, Михаил Черняев, исторические мифы

Не новость, что массовое восприятие творчества выдающихся
художников и ученых носит избирательный характер. Наиболее известным среди широкой аудитории становится одно произведение
или работа, которую автор мог и не считать главным своим достижением, и которой, во всяком случае, не исчерпывается его наследие.
Например, немногие, за исключением относительно немногочисленных физиков, «вспомнят», в чем, кроме теории относительности, состоит вклад в науку Альберта Эйнштейна. Имя Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, благодаря фильму «С широко закрытыми глазами»
Стенли Кубрика, сегодня для миллионов людей по всему миру ассоциируется с так называемым Вальсом №2, который композитор на-
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писал по заказу в 1938 г. за несколько дней вместе с несколькими
ругими пьесами.
Андрею Леонидовичу Шемякину (1960–2018) для его книги «Смерть графа Вронского»1, опубликованной в 2002 г., потребовалось «немного» больше времени. Тем не менее аналогия с Шостаковичем и его вальсом, как нам кажется, присутствует. Российские
слависты и их сербские коллеги Шемякина знают, прежде всего, как
исследователя сербского радикализма (идеологии и движения); государственно-политического и социокультурного развития Сербии
и Балкан в последней четверти XIX – начале ХХ в.; официально-дипломатического и общественного аспектов русско-сербских отношений того же времени; роли Сербии в Первой мировой войне; взаимоотношений сербов с остальными югославянскими народами и
процесса образования Югославии.
Однако широкому кругу читателей в России, Сербии и за их
пределами Андрей Леонидович известен как автор «научно-популярного очерка», в котором доказывается давно и неизвестно кем
впервые озвученная гипотеза. А именно, что Льву Толстому прототипом для образа графа Алексея Вронского в романе «Анна Каренина» послужил полковник Николай Николаевич Раевский 3-й (внук
бородинского героя), погибший в Сербии в бою с турками 20 августа 1876 г. возле села Горни Адровац.
«Смерть графа Вронского», публикация которой была приурочена к 125-летию первой Сербо-турецкой войны и участию в ней
русских добровольцев, стала следующей монографией после докторской диссертации – «Идеология Николы Пашича»2, опубликованной в 1998 г. Что побудило автора сменить тему? Очевидно, потребность «отдохнуть» от своего главного героя и желание попробовать
себя в новом качестве. Задача, которую он поставил перед собой, не
позволяла ограничиться одной лишь исторической реконструкцией «биографии Н.Н. Раевского на общем фоне перипетий той эпохи».
Требовалось предпринять «экскурс в неведомую ранее область литературоведения»3.
1
2

3
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Помимо научной необходимости этот шаг объяснялся и «спортивным» интересом. В Институте славяноведения РАН Шемякину
не раз приходилось наблюдать, как коллеги из числа филологов,
культурологов и литературоведов смело берутся за историческую
проблематику. Увы, не всегда это сопровождалось соблюдением методологии, принятой у служителей Клио. Об отношении Андрея Леонидовича к этим нарушениям «Сухаревской конвенции» можно судить
по критике апологии генерала М.Г. Черняева, предпринятой коллегой из ближнего зарубежья и подкрепленной одними ссылками на
Ф.М. Достоевского: «Здесь перед нами пример того, как “чистый” литературовед пытается овладеть ремеслом историка, что мы только
приветствуем: наука не может развиваться без междисциплинарного подхода. Однако при обращении к новому “жанру” следует “хоть
немножко уважать” его базовые правила»4. Таким образом, имелось
желание показать, каким должно быть историко-литературоведческое исследование. Подчеркнем, его научную корректность ни при
жизни автора, ни после его смерти никто не поставил под сомнение.
А ведь и в России, и в Сербии5 книга выдержала по два издания…
Кроме того, вокруг легенды о «Раевском-Вронском» скопилось множество ошибочных представлений и мифов. Их разоблачение всегда служило одним из главных мотивов, побуждавших Шемякина взяться за перо и не только в связи с интересующим нас
сюжетом. Ненадолго отвлекаясь от него, напомним, что и тема главной книги автора, посвященной Н. Пашичу, – вызов расхожему, сформировавшемуся еще в межвоенное время представлению, будто тот
был исключительно политиком-практиком. Лишенный идейного
багажа, он, якобы, поэтому не оставил после себя сколь-нибудь значимых «письменных следов». «Что ж, за подобными утверждениями легче скрыть недостаток архивных изысканий», – уже на 11-й
странице монографии А.Л. Шемякин бросает перчатку к ногам своих оппонентов, которым он противопоставил источниковую и фактологическую фундированность собственных аргументов.
Не уклонялся Андрей Леонидович от полемики, и когда та
или иная «контроверза» затрагивала условно второстепенные темы,
4

5
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Он же, „Генерал от коммерции. М.Г. Черняев в Сербии в 1879–1881 гг.”, Токови историје, 2012, 3, с. 362. (https://tokovi.istorije.rs/lat/uploaded/3%202012/
CLANAK%20-%20SEMJAKIN%20ANDREJ.pdf)
А. Шемјакин, Смрт грофа Вронског, Београд, 2002; Он же, Смрт грофа Вронског,
2. измењено и допуњено издање, Београд, 2006.
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его интересовавшие. Например, ему регулярно приходилось «ставить на место» некоторых современных сербских авторов, безосновательно возлагавших на Россию ответственность за те или иные
трагические эпизоды сербской истории XIX – начала ХХ в. В написанных А.Л. Шемякиным главах «Истории Югославии в ХХ в.» значительное место уделено разоблачению голословного утверждения о
причастности России и ее представителей к организации Майского
переворота 1903 г., положившего конец правлению Обреновичей в
Сербии6. В 2018 г. в Белграде вышла одна из посмертных статей, в
которой опровергнуты домыслы о финансировании Петербургом в
1880-е годы заговора радикалов, ставивших целью свержение злосчастной династии7. В нескольких работах продемонстрирована несостоятельность попыток возложить на Сербию ответственность за
развязывание Первой мировой войны8.
Возвращаясь к Раевскому, мы не станем воспроизводить все
«фактические и концептуальные огрехи», допущенные его российскими и сербскими биографами. Шемякин подробно написал о них
в предисловии ко второму изданию книги, в рецензии на книгу Будимира Поточана, напечатанной в журнале «Годишњак за друштвену историју»9, а также в статье «Ново о пуковнику Рајевском», опубликованном в сборнике «Делиград од устанка ка независности»10.
Упомянем лишь некоторые анекдотические заблуждения, распространявшиеся вышеупомянутым сербским автором, дабы показать,
с каким уровнем оппонирования приходилось сталкиваться Шемякину. Чего стоит хотя бы описание хрестоматийного подвига Н.Н. Раевского 1-го (поведшего своих несовершеннолетни сыновей в ата6
7
8

9
10
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Югославия в ХХ веке: очерки политической истории, Москва, 2011, с. 19-22; А.
Шемякин, „Как убивали в Белграде георгиевского кавалера”, Токови историје,
2007, 3, с. 7-16. (https://tokovi.istorije.rs/cir/uploaded/3%202007/2007_3_01_
Semjakin.pdf)
А. Л. Шемјакин, „Никола Пашић и режим Милана Обреновића (1883–1889)”, Русија/СССР и државност Србије/Југославије, Београд, 2018, с. 147–162. (https://
inslav.ru/sites/default/files/editions/2018_rusija-sssr_i_drzavnost_srbije-jugoslavije.
pdf)
А.Л. Шемякин, «Василий Николаевич Штрандтман и его „Балканские воспоминания”», Штрандтман В.Н. Балканские воспоминания, Москва, 2014.
А. Шемјакин, „Између мита и чињеница (о књизи Будимира Поточана ’Вронски. Част и Љубав’”, Годишњак за друштвену историју, 2001, 8, 3 (http://udi.rs/
wp-content/uploads/2020/12/07.-%C5%A0emjakin.pdf)
Он же, „Ново о пуковнику Рајевском (између два издања Смрти грофа Вронског)”, Делиград од устанка ка независности, Београд, 2007, с. 263–272.
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ку на французов), который состоялся «в Бородинской битве под
Смоленском, у деревни Салтановка»11. Или воспроизведение версии
судьбы матери Н.Н. Раевского 3-го «графини» Анны Михайловны Раевской, которая якобы «после войны прибыла в послевоенную Болгарию, чтобы раздавать милостыню сиротам – детям погибших на
войне, а злодеи ее ограбили и убили»12. И если два этих фантастических утверждения имеют только внутрисербское хождение, то привычка присваивать Раевским графский титул оказалась «заразной».
О «русском полковнике графе Н.Н. Раевском» написано на мемориальной табличке, появившейся на стене церкви Св. Троицы в Горнем
Адроваце после реставрации, предпринятой в 2001 г. по инициативе российского МИДа.
Указывая, что Раевские «никогда не носили никаких титулов»13, Шемякин объяснил появление этой ошибки главной особенностью восприятия сербами легенды о Раевском – Вронском. А именно, тем, что «реальный участник событий и литературный персонаж
– полковник Раевский и граф Вронский – сплелись в сознании сербов в единый образ… Версия о тождестве исторического и литературного героев в Сербии столь прочна, что прототипа также возвели в “сиятельство”»14.
Судьба Вронского исказила представления о жизни Раевского.
Так, о причинах приезда последнего в Сербию в 1876 г. «часто в российской и сербской публицистике говорится, что он покинул Россию
из-за любовной драмы, дабы покончить собой элегантным манером
– пасть в бою»15. На это Шемякин ответил: «Мы, сколько ни искали,
не сумели обнаружить ни единого следа этой так называемой драмы. Да и не могли его найти, потому что Раевский был человеком совершенно иной закалки». Объясняя, какой именно, автор процитировал Русский биографический словарь: «Он принадлежал к числу
тех редких русских натур, которые всю жизнь неустанно ищут себе
живого дела и, раз остановившись на чем-то, готовы вложить в него
11
12
13
14
15
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А.Л. Шемякин, Смерть графа Вронского, 2-е изд, с. 26. (Салтановка находится
неподалеку от Могилева, то есть примерно в 500-х км. от Бородино.)
А. Шемјакин, Између мита и чињеница, с. 318. (На самом деле, она скончалась
в 1883 г. в Петербурге и похоронена в своем имении в Воронежской губернии
рядом с мужем – Н.Н. Раевским 2-м. Авторство версии принадлежит профессору белградской Великой школы Алимпие Васильевичу (1831–1911))
А.Л. Шемякин, Смерть графа Вронского. 2-е изд, с. 117.
Там же, с. 25, 117.
А. Шемјакин, „Ново о пуковнику Рајевском“, с. 263.
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всю свою душу». Речь, разумеется, идет о славянском деле: «Рано почувствовав интерес к судьбам славянских народов – интерес, зародившийся в нем еще в студенческие годы, в кружке и под влиянием
И.С. Аксакова [...] Раевский, естественно, не мог остаться хладнокровным зрителем возникшего в 1875 г. славянского движения (т.е. восстания в Герцеговине [...] и начавшейся вскоре войны сербов с турками за освобождение»16.
Следует отметить, что в связи с мотивами участия в Сербо-турецкой войне Шемякину приходилось «реабилитировать» не только
Раевского, но Вронского. Андрей Леонидович не соглашался с разделяемым многими литературоведами мнением, будто автор романа, отправляя своего героя в Сербию, хотел показать, что он ничтожен и нравственно мертв. Толстой якобы «наказывает» Вронского,
заставляя бороться за «дело, бессодержательность которого разоблачена в романе устами Константина Левина». Писатель, действительно, изначально критически относился к самой войне и к русскому добровольческому движению. Однако Шемякину удалось, как нам
кажется, показать, что отношение это эволюционировало от полного неприятия к сочувствию. Эта перемена прослеживается и в судьбе
Вронского. Для него поездка в Сербию «не шаг отчаяния, не попытка
заработать славу или скрыться от кредиторов. Для Вронского – это
дело»17 («Жизнь моя мне не нужна, так отдать ее за дело»). «Он не
только едет сам, но эскадрон ведет на свой счет», – другие персонажи романа подтверждают серьезность намерений Вронского. В этом
он близок своему прототипу. В письме матери Раевский писал, что
«собирается взять с собой достаточную сумму денег, дабы явиться в
Сербию волонтером, ни в чем не нуждающимся, а не авантюристом,
продающим свои услуги сербскому правительству»18.
Оценивая роль своего героя в добровольческом движении, Шемякин ссылался на офицера и публициста Н.В. Максимова, который
разделял русских участников Сербо-турецкой войны на несколько
категорий. Раевский, несомненно, относился к первой – «идеалисты,
строго-сознательно явившиеся в Сербию, в силу святого увлечения
идеей борьбы за свободу и независимость родственного народа»19.
16
17
18
19
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А. Л. Шемякин, Смерть графа Вронского. 2-е изд, с. 55-56.
Там же, с. 50.
Цит. по: А.Л. Шемякин, Смерть графа Вронского. 2-е изд, с. 129.
А. Шемякин, „Генерал М.Г. Черняев и сербская война”, Токови историје, 2006,
1-2, с. 27. (https://tokovi.istorije.rs/lat/uploaded/1%202%202006/2006_1-2_01_
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Имелась и другая категория, которая «состояла из искателей приключений, из жаждущих славы, высшего положения, увлекавшихся
повышениями, наградами». Место в ней заслужил другой известный
доброволец, а именно, главнокомандующий сербской армией в войне 1876 г. Михаил Черняев, которому посвящены две статьи, вышедшие в журнале «Токови Историје» в 2006 и 2012 годах.
Помимо «мотивов участия [...] в Сербской войне (подлинных,
а не стандартных уверений в желании лично помочь освобождению
сербов от турок)»20, интерес представляли профессиональные и человеческие качества генерала. Что касается полководческих особенностей, то они «объективно не способствовали решению „славянского вопроса” вооруженным путем. Воспитанный в николаевское
царствование [...] он исповедовал архаичную тактику [...] фронтальный удар в штыки и фланговый обход одним из подразделений [...]
При этом опыта руководства крупными частями и боевых действий
с регулярной армией он не имел. И вообще ему была присуща склонность к партизанщине и анархии [...] Кропотливая штабная работа
[...] его не интересовала»21.
Как личность Черняев «препарируется» в сравнении с Раевским: «Даже самое приблизительное их сопоставление показывает, что перед нами – две отличные позиции, причем практически во
всем: в восприятии ими славянской идеи, в мотивах пребывания в
Сербии, в трактовке самого понятия “доброволец”. Что [...] позволяет
более точно определить место каждого из них в иерархии добровольческого движения – не по звездам на погонах, разумеется»22. Объясняя разницу между полковником и генералом, Андрей Леонидович
вспоминал известный девиз К. Станиславского: «Любите искусство
в себе, а не себя в искусстве». Перефразируя эти слова, Шемякин сделал следующий вывод: «Если [...] Раевский и десятки других, погибших и выживших, добровольцев любили само „славянское дело”, то
их предводитель – более всего любил себя в нем»23. «Из-за своих личных качеств Черняев стал олицетворением многих неприглядных
психологических и поведенческих черт русского добровольческого
20
21
22
23
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Там же, с. 8.
Там же, с. 14, 9.
А. Шемякин, Генерал от коммерции, с. 364.
Он же, Генерал М.Г. Черняев и сербская война, с. 22.
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движения – продолжил Шемякин – на нем лежит немалая доля ответственности за поражение Сербии в войне с Турцией в 1876 г.»24
Эти оценки представителей добровольческого движения не
продукт «научной интуиции» или неких умозрительных построений. С точки зрения источниковой и фактологической фундированности авторскую аргументацию можно считать эталонной, в чем не
составляет труда убедиться, так как большая часть цитируемых текстов доступна в сети. С одной стороны, перфекционизм в обосновании собственных выводов можно считать отличительной особенностью всех работ А.Л. Шемякина. Нам, признаться не приходилось
встречать предметную и убедительную критику или опровержение
каких-либо его тезисов. С другой, тот факт, что Раевский и Черняев
так подходят для создания романтических образов русских «Тристана» и «Роланда», побуждал к особой тщательности. Тем более, что,
как писал Андрей Леонидович, «есть еще апологеты генерала»…
Добровольческое движение как историческая тема присутствует не только в исследовательских работах Шемякина, но и в подготовленных им сборниках опубликованных и архивных материалов. Свидетельства русских участников Сербо-турецкой войны Г.А. де Воллана,
Н.В. Максимова, А.Н. Хвостова, В.В. Ящерова, С.П. Коломнина включены в 1-й том издания «Русские о Сербии и сербах»25. Во 2-м томе опубликованы дневник и переписка профессора П.А. Кулаковского, в которых отражено пребывание в Сербии в 1879–1881 гг. М.Г. Черняева,
а также близкого к нему добровольца и авантюриста Н.В. Зюсмана26.
«Эхо былых сражений: русские памятники в долине Моравы», – так озаглавлен раздел 3-го тома российско-сербского серийного издания «Москва–Сербия, Белград–Россия»27, который Шемякин подготовил вместе с сербскими коллегами А. Тимофеевым, Г.
Милорадовичем, М. Перишичем. Документы освещают установку в
Алексинаце памятника погибшим добровольцам. Особый интерес
24
25
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Он же, Генерал от коммерции, с. 361.
Русские о Сербии и сербах. Т. 1: Письма, статьи, мемуары, Санкт Петербург, 2006.
(https://inslav.ru/images/stories/pdf/2006_Russkie_o_Serbii.pdf).
Русские о Сербии и сербах. Том II (архивные свидетельства), Москва, 2014.
(https://inslav.ru/sites/default/files/editions/2014_russkie_o_serbii_i_serbax_2.
pdf); О Зюсмане см.: Шемякин А.Л. Никола Пашич в Болгарии (1883–1885) //
Studia Balcanica. К юбилею Р.П. Гришиной. М., 2010, с. 102–107
Москва – Сербия, Белград – Россия. Сборник документов и материалов. Том 3/
Общественно-политические и культурные связи. 1878-1917 гг., Москва–Белград,
2012.
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представляют воспоминания офицера сербской артиллерии Косты
Шамановича о бое 20 августа 1876 г. у села Горни Адровац и гибели
Н.Н. Раевского28.
Опубликованные материалы автор использовал при обращении к более широкой исторической проблематике. Наблюдения
о Сербии последней трети XIX – начала ХХ в., оставленные русскими
добровольцами, дипломатами, журналистами, профессорами, будучи рассмотренными в совокупности, представляют «репрезентативный комплекс». Он дает возможность оценить «менталитет сербского традиционного общества – его универсальные характеристики
и эволюцию в результате воздействия европейских идей и институтов». Этой теме посвящены семь коллективных трудов, озаглавленных «Человек на Балканах», подготовленных Шемякиным в качестве ответственного редактора и члена авторского коллектива29.
К каким выводам можно прийти на основании этих наблюдений? Например, об ограниченной способности сербского общества
воспринимать достижения европейского цивилизации свидетельствуют воспоминания добровольца и военного хирурга С.П. Коломнина: «Мы встретились с народом, не привыкшим лечиться и поэтому не придававшим лечению большого значения [...] До войны в
каждом из 17-ти округов княжества существовала небольшая больница, но жители неохотно обращались туда за помощью, так что эти
больницы пользовались скорее официальным, чем действительным
значением»30. О социальной однородности сербского народа и па28
29

30
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Человек на Балканах в эпоху кризисов и этнополитических столкновений XX века,
Санкт-Петербург, 2002, с. 418; Человек на Балканах и процессы модернизации.
Синдром отягощенной наследственности (последняя треть XIX – первая половина XX в.), Санкт Петербург, 2004, 192 с.; Человек на Балканах. Государство
и его институты: гримасы политической модернизации (последняя четверть
XIX – начало XX в.), Санкт-Петербург, 2006, 358 с.; Человек на Балканах: социокультурные измерения процесса модернизации на Балканах (середина XIX – середина XX в.), Санкт-Петербург, 2007, 376 с.; Человек на Балканах: Власть и общество: опыт взаимодействия (конец XIX – начало ХХ века): Сб. ст., отв. ред. Р. П.
Гришина, Санкт-Петербург, 2009, 336 с.; Человек на Балканах глазами русских,
Санкт-Петербург, 2011, 344 с.; Модернизация vs. война: Человек на Балканах накануне и во время Балканских войн (1912–1913), Москва, 2012, 436 с.; Человек
на Балканах: Особенности «новой» южнославянской государственности: Болгария, Сербия, Черногория, Королевство СХС в 1878–1920 гг, Москва, 2016. 408 с.
С. Коломнин, „Общий медицинский очерк Сербско-турецкой войны 1876 г. и
тыла армии в Бессарабии и Румынии во время Турецкой войны 1877 г.”, Русские о Сербии и сербах. Т. I, с. 251.
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триархальности его нравов позволяет судить «демократичный» характер общения сербских офицеров и солдат, отмеченный русскими. Вышеупомянутый Н. Максимов описал как мобилизованный
крестьянин при встрече целовался и разговаривал на «ты» со своим
земляком – военным министром Тихомилем Николичем31. Разговор
добровольца-мемуариста с сербскими солдатами служит иллюстрацией идеализированных представлений сербов о далекой России:
«Сербы заинтересуются, начнут расспрашивать подробно о житьебытье русского крестьянина. Начнешь им, бывало, рассказывать [...]
– Знаете, что братики? [...] у нас есть такие крестьяне, что всего раза четыре в год мясо пробуют [...]
– Не истина! – крикнет, бывало, серб, шибко крикнет, даже
рассердится.
Так ничем и не уверишь серба в горькой правде вашего рассказа»32.
В заключение оговоримся, вышеприведенные примеры участия А.Л. Шемякина в полемике по тому или иному вопросу не значат, что он нарочно искал повода «скрестить шпаги» с кем-нибудь.
Они – свидетельство того, что приближение к исторической истине
неизбежно ведет к столкновению с небрежностью и дилетантизмом.
Противостоять им Шемякина побуждало его credo как исследователя,
которым он руководствовался в изучении добровольческого движения и прочей тематики: «Мы всегда относились с большим уважением к чужому мнению, если оно основывается на фактах и аргументах.
Без них авторские рассуждения могут легко превратиться в некое
постмодернистское видение, для которого интерпретации и трактовки гораздо важней фактов. Такой подход допускается в художественной литературе, однако история, все-таки, – другое дело. Будучи точной наукой, она не терпит (вернее, не должна терпеть) мифов
[...] Подлинная наука это не амбиции отдельных авторов, а стремление к более полной и объективной информации о прошлом и людях
из этого прошлого. Так, по крайней мере, нам кажется»33.
31
32

33
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А. Л. ШЕМЈАКИН О РУСКОМ ДОБРОВОЉАЧКОМ
ПОКРЕТУ 1876. ГОДИНЕ

Кључне речи: Андреј Шемјакин, српско-турски рат 1876, руски
добровољци, Лав Толстој, гроф Алексеј Вронски, Ана Карењина, Николај Рајевски, Михаил Черњајев, историјски митови

Резиме: Професионалним историчарима А. Л. Шемјакин је
познат пре свега као истраживач српског радикализма, државно-политичког и друштвено-културног развоја Србије
и Балкана у периоду од последње четвртине XIX до почетка
XX века, руско-српских односа тог времена, улоге Србије у
Првом светском рату, односа Срба са другим југословенским
народима и процеса настанка Југославије. Међутим, широком
кругу читалаца Шемјакин је познат као аутор књиге у којој
се доказује да је Лаву Толстоју као прототип за лик грофа
Алексеја Вронског у роману Ана Карењина послужио пуковник Николај Николајевич Рајевски Трећи (унук јунака битке
код Бородина) који је погинуо у Србији у бици са Турцима 20.
августа 1876. године. Око легенде о „Рајевском-Вронском“
накупило се мноштво погрешних представа и митова. Њихово
разоткривање је један од главних мотива који су подстакли
Шемјакина да почне да пише, и то не само у вези са наведеном
темом. Проучавање добровољачког покрета било је значајно
за решавање ширих питања. Запажања о Србији у периоду од
последње трећине XIX до почетка XX века која су изнели руски
добровољци, дипломате, новинари, професори, размотрена
свеукупно, омогућавају нам да проценимо менталитет српског
друштва – његове универзалне карактеристике и еволуцију
као резултат утицаја европских идеја и институција.
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СЕРБЫ ПОД РУССКИМ СТЯГОМ 1876/1916.

Аннотация: Статья посвящена судьбе ставшего символом русско-сербского боевого братства знамени русских добровольцев сербо-турецкой войны 1876 г. Специально изготовленное
на народные пожертвования оно долгое время хранилось в
Сербском подворье г. Москвы, а в сентябре 1916 г. было торжественно передано в сформированный в России Сербский
добровольческий корпус. Особо примечательно, что именно
под этим знаменем сербские солдаты и офицеры приняли
участие в антибольшевистской борьбе на русском Севере в
1918–1919 гг.
Ключевые слова: Михаил Черняев, Милан Обренович, Славянский комитет, Сербо–турецкая война 1876 г., Русско-турецкая война 1877–1878 гг., Сербский добровольческий корпус
1915–1917.

События восточного кризиса 1875–1876 гг., а также последовавшей за ним Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. получили довольно обширное освещение как в российской, так и в европейской
историографии1. Актуализации изучения проблематики, связанной
с оценками российской политики на Балканах второй половины XIX
1
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См.: например: Россия и восточный кризис 70-х годов XIX в.: (сб. статей), Москва,
1981; Россия и Болгария: К 125-летию русско-турецкой войны 1875–1878 гг, Москва, 2006, 172 с; Россия и восстание в Боснии и Герцеговине. 1875–1878. Документы, Москва, 2008; С.П. Цехмистренко, Греция, Россия и Восточный кризис
1875–1878 гг.: Страницы истории, Москва, 2013, 224 c.; К.В. Мельчакова, Босния
и Герцеговина в общественно-политической жизни России в 1856-1875 гг, Москва, 2019; Л.Ю. Пахомова, Балканский лакмус. Австро-венгерская политика в
Боснии и Герцеговине и российская дипломатия. (1878–1908), Москва, 2021.
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в., способствовало празднование в 2018 г. 140-летия окончания войны с Османской империей и установления российско-болгарских
дипломатических отношений. Посвященные этим событиям самые
разнообразные культурные, общественно–политические и научные
мероприятия стали заметной приметой общественной, научной и
культурной жизни как России, так и стран балканского региона. При
этом в угоду политической конъюнктуре в общественно-политическом дискурсе не только Болгарии, но и Сербии стали заметны попытки подвергнуть исторической ревизии как собственно роль России в освобождении Балкан от турецкой зависимости, так и итоги
Сан-Стефанского договора и последовавшего за ним Берлинского
конгресса, который традиционно воспринимается как дипломатическое поражение царской дипломатии. В этом смысле солидаризируемся с мнением корифея отечественной славистики В.Н. Виноградова, писавшего: «Что было до? Болгария в крови и развалинах.
Сербия разгромлена войсками Османа-паши, будущего защитника
Плевны. Босния и Герцеговина – восстание на грани агонии. Румыния – провал попыток добиться независимости, закамуфлированной под индивидуальность. Восстановление власти Порты на Балканах лишь вопрос времени. И прозябание на полуострове. Что стало
после? Через 34 года произошло то, о чем предки не грезили даже
в сладких мечтаниях. Сербы, болгары, черногорцы, греки самостоятельно разгромили Османскую империю. И долгий путь к победе
начался 3 июля 1878 года в день подписания Берлинского трактата,
принесшего трем княжествам независимость и позволившего болгарам восстановить порушенную почти за полтысячелетия до того
государственность»2.
Действительно, в истории Европы Берлинский конгресс стал
неким водоразделом, завершившим в ее истории 30-летний период
конфликтов и потрясений. После его подписания и до начала Первой
балканской войны 1912 г. европейский континент уже не испытывал
глобальных военных конфликтов, кроме трех скоротечных войн на
его задворках – между Сербией и Болгарией в 1885 г., Турцией и Грецией в 1897 г. и итало-турецкой войны 1911–1912 гг. Причем амбиции Италии на Триполи впервые были санкционированы на том же
Берлинском конгрессе. Таким образом, по словам В.Н. Виноградова,
«язык не поворачивается клеймить позором договор, перечеркнув2
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ший последние тяжелые для России итоги Крымской войны, [...] признавший государственную независимость Сербии, Румынии и Черногории, [...] нанесший Османской империи удар, от которого она
уже не оправилась. [...] Наступила новая эпоха в истории полуострова, первую скрипку в ней стали играть сами балканские народы» 3.
Однако, вернемся к истокам этого кризиса. Вспыхнувшее летом 1875 года антитурецкое восстание в Герцеговине побудило молодого сербского князя Милана Обреновича начать подготовку к войне
с Турцией. В июне 1876 г., предварительно подписав соглашение о военно-политическом союзе с Черногорией, он объявил о начале военных действий, которые, продлившись всего четыре месяца, привели
к закономерному поражению слабой плохо обученной сербской армии. В октябре 1876 г. после вмешательства России, которая предъявила Порте соответствующий ультиматум, военные действия были
прекращены. С событиями скоротечной войны 1876 г., 145-летие которой отмечались в 2021 г. неразрывно связано имя главнокомандующего сербской армией известного российского генерала, покорителя Ташкента М.Г. Черняева, который прибыл в страну весной 1876 г.4
Именно в период развития Восточного кризиса 1875–1878 гг.
среди русского общества получила распространение новая форма помощи «братьям славянам» – массовое добровольческое движение, что
стало в условиях самодержавной России уникальным примером самоорганизации общества. Несмотря на то, что многими уезжающими на
Сербско-турецкую войну двигали самые разнообразные побудительные мотивы, причем не всегда бескорыстные, идея о прямом участии
в судьбе южных славян стала получать широкую общественную поддержку, а при Славянских комитетах5 появились специальные вербовочные пункты6. Причем число желающих ехать в Сербию было на3
4

5

6
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Славянские комитеты - общественно-политические и благотворительные
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много большим, чем изначально рассчитывали7. Большую роль в этом
играло и сербское подворье, которое до получения Сербией полной
независимости в 1878 г., помимо своих непосредственных функций,
связанных с развитием церковных и культурных связей с Россией, по
словам исследователя Л.В. Кузьмичевой, посвятившей истории его создания не одну научную публикацию, являлось «фактически первым
официальным представительством Сербии в России»8.
Замечу, что в задачу данной статьи, цель которой осветить небольшой, но на наш взгляд интересный эпизод тех событий, не входит исследование аспектов Восточного кризиса 1875 г., равно как и
разбор событий Сербо-турецкой войны 1876 г., принесшей многим
ее участникам – русским добровольцам, большую степень разочарования. Причем ни точное количество отправившихся туда, ни имена
многих русских добровольцев, павших за свободу Сербии, до сих пор
неизвестны9.
Пик кампании по вербовке добровольцев пришелся на июль–
август 1876 года. Отъезд их в Сербию вызвал неподдельный энтузиазм российского общества, сопровождавшийся шумными патриотическими манифестациями и торжественными молебнами. В Москве
на пожертвования было изготовлено специальное воинское знамя10.
7
8

9
10
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сборниках документов «Армия без государства. От сербского к югославянскому
добровольческому корпусу в России во время Первой мировой войны», втором
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коллективном труде На дальних рубежах. Россия и Сербия в годы Первой мировой войны См.: Я.В. Вишняков, А.Ю. Тимофеев, Г. Милорадович, Армия без государства. От сербского к югославянскому добровольческому корпусу в России во
время Первой мировой войны: сб. док-тов, Москва, 2014, 404 с. Интернет-ресурс:
https://mgimo.ru/; Я.В. Вишняков, А.Ю. Тимофеев, Г. Милорадович, На дальних
рубежах. Россия и Сербия в годы Первой мировой войны. Москва, 2018; Москва
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Белград, 2011–2012.
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Согласно докладной записке императору Александру II, подготовленной III отделением, «первая мысль об изготовлении означенного знамени принадлежит члену Московского славянского благотворительного комитета, служившему в Лесном департаменте, отставному
коллежскому регистратору Михаилу Трескину. Мысль эта была обсуждаема на собрании означенного Комитета, которое и определило: по
изготовлении знамени отправить его сербскому воинству. Помянутое
знамя есть копия знамени Московской великокняжеской дружины
Дмитрия Донского и сделана в виде хоругви со следующими надписями: 1. “Именем русских людей, желающих вручить знамя сербскому воинству во имя освобождения от вражеского ига, порабощавшего
братьев-славян в продолжении пяти веков” и 2. “От такого же ига избавилась и Россия 8 сентября 1380 года на Куликовом поле победою,
одержанною под таковым же знаменем, бывшим в Московской великокняжеской дружине и на которое в последние минуты перед битвою
в лице своих князей, вождей и рати молилась вся Россия”»11. Изготовлено оно было достаточно быстро. Уже в середине августа 1876 г., как
доносил пристав Тверской части московскому обер-полицмейстеру,
на Тверской улице, в магазине Шадрина «для обзора публики» было
выставлено «знамя, предназначенное генералу Черняеву, и кружка
для сбора в пользу пострадавших славян»12. Причем слухи об отправлении этого символа в Сербию быстро распространились по древней
российской столице. В частности, в докладной записке пристава Басманной части московскому обер-полицмейстеру от 24 августа 1876 г.
говорилось: «Вследствие напечатанной статьи в № 214 «Русских ведомостей» 24-го сего августа о том, что изготовленное для генерала
Черняева знамя будет отправлено в Сербию по Курской железной дороге, уже с 7 часов пополудни громадное количество народа начало
стекаться к вокзалу, и, несмотря на заявление со стороны полиции и
лиц, служащих в управлении станции, что знамя отправлено не будет,
публика не верила, ссылаясь на газетную статью, не расходилась, а,
напротив, прибывала, и в 8 часов вечера наполнила все залы пассажирской станции, площадь вокзала и даже противолежащую сторону
линии, где стояли приготовленные вагоны. При отъезде волонтеров
публика пела: “Спаси, Господи, люди твоя” и гимн “Боже, царя храни”,
повторенный несколько раз. Кричали “ура” государю императору и
11

12
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наследнику цесаревичу, кричали “ура” князю Милану, “живiо” сербскому народу и “ура” Черняеву. Кричали “на турок”, “смерть туркам”,
“смерть башибузукам”, “смерть англичанам”. Когда двинулся поезд, вагон, где сидели волонтеры внутри, на тормозе и передней площадке
вагона зажглись бенгальские огни. Неумолкаемое “ура” раздавалось
вслед уехавшим, и многие из публики были убеждены, что в багажном вагоне повезено и знамя, а другие остались в предположении,
что знамя будет отправлено 25 августа по Курской железной дороге,
а не по Смоленской. Шедший в это время дождь заставил многочисленную публику наполнить залы вокзала, а многие, избегая тесноты
и давки, влезли на столы, причем ограждавшие платформу перила и
барьеры были свалены, сломаны. Стоявший большой стол в зале 1-го
класса от напора и давки публикою был тоже поломан. Несчастий же
с людьми не было, хотя опасность и являлась от непреходимой толпы на линии рельсового пути, и только энергическими усилиями полиции, местных жандармов и служащих лиц на станции, беспрестанными напоминаниями, при темноте, с трудом могли очистить путь,
осветив таковой ручными фонарями и свистками локомотива, чтобы
публика дала место отходившему поезду»13.
Однако эти ожидания публики были обмануты, а на следующий день, 25 августа 1876 г., знамя освятили в Троице-Сергиевой
лавре. Во время церемонии оно было «вынуто из ящика и положено
на мощи преподобного Сергия». После этого в переполненном Свято-Троицком соборе «духовенством знамя было перенесено на средину церкви и читались обычные молитвы при освящении знамен вообще; во время этого знамя было прибито к древку первым гвоздем
архимандритом Саввою и прочим духовенством, а потом всеми участвовавшими в привозе его лицами и наконец бывшими случайно дамами и генералом Замятиным»14. В тот же день, как отмечалось в докладе московскому генерал-губернатору, знамя «в особом отделении
вагона перевезено в Москву», а затем в «закрытом ящике» было «увезено к Страстному монастырю на квартиру вице-президента Славян-

13
14

inslav

Там же, с. 438.
Там же.

108

Ярослав ВИШНЯКОВ

СЕРБЫ ПОД РУССКИМ СТЯГОМ 1876/1916.

ского комитета Батюшкова15»16, игравшему в организации патриотических демонстраций в Москве не последнюю роль.
Теперь уже новые слухи об отправке знамени в Сербию стали
будоражить московскую патриотическую общественность. «Сего числа в ожидании отправления знамени, пожертвованного московским
обществом г-ну генералу Черняеву, по Смоленской железной дороге
в 7 ½ часов вечера публика большими массами торопилась с раннего
времени к станции означенной дороги и расположилась для встречи
на площадке возле станции и платформы. Когда приближалось время
к отходу поезда, публика интересовалась знать, где знамя, и слышны
были отзывы некоторых, что знамя положено в вагон ранее, а некоторые, не веря разговору, отвечали, что того не может быть и оно должно быть доставлено, и когда уже ударил последний звонок к отправлению поезда, а знамя все еще не было доставлено, то часть публики,
преимущественно из простого класса, бывшие на платформе, прокричавши редкое “ура”, разошлись, и беспорядка со стороны их никакого
сделано не было», – говорилось в докладной записке пристава Пресненской части московскому обер-полицмейстеру от 26 августа 1876
г. На следующий день долгожданная отправка знамени наконец-таки состоялась, что также сопровождалось шумными патриотическими манифестациями, причем это событие за короткое время собрало
на станции более 10 тысяч человек, которые снова «пели народный
гимн и кричали “ура!” государю императору, князю Милану, кн[язю]
черногорскому, победоносному воинству русскому, воинству сербскому и отъезжающим волонтерам, а также раздавались крики “на турок”,
“смерть туркам!”». После отхода поезда, как говорилось в докладе московского генерал-губернатора В.А. Долгорукова министру внутренних дел Н.В. Мезенцеву, толпа народа «разного звания», «увеличившаяся на пути любопытными до 1000 человек, направилась со станции
железной дороги по Тверской улице без шапок и пела народный гимн
и кричала «ура!». Так как собрание народа было многочисленно, то
полиции было приказано действовать как можно осторожнее, быть
15
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с публикою вежливее и приглашать ее расходиться по домам, не употребляя никаких строгих мер»17.
Естественно, что данные манифестации, несмотря на выданные полиции распоряжения, не на шутку испугали правительственные круги, особенно в контексте опасности народнического террора, а на письменном сообщении о произошедших в Москве 27 августа
1876 г. демонстрациях сам Александр II «против того места доклада,
где говорится, что главным распорядителем по отправлению церкви
и знамени был тайный советник Батюшков, [...] собственноручно изволил начертать: “Объявить ему мое неудовольствие за отправление
знамени без разрешения правительства и чтобы он впредь был осмотрительнее”»18. Но чинить препятствия ни вывозу стяга в Сербию, ни
добровольцам не стали. Более того, 27 июля 1876 г. Александр II подписал специальный указ, разрешивший отставным офицерам русской
армии ехать на войну в Сербию.
В Белграде копия хоругви с поля Куликова вызвала воодушевление. Её торжественно встречали князь, министры, духовенство, войска и общественность под музыку и колокольный звон. 12 сентября
1876 г. русский эскадрон с ней отправился в сербскую Тимокско-моравскую армию Черняева19. Князь Сербии Милан Обренович с благодарностью москвичам за присланное, по его словам, «дорогое по историческим воспоминаниям знамя», символизировавшее историческую
параллель между победой на поле Куликовом и сражениями сербов
под командованием российского генерала с участием русских добровольцев за освобождение Сербии от османского ига, писал: «Взирая
на это знамя, я в сию минуту преимущественно обращаюсь к сердцу
России – к первопрестольному граду её и от души говорю: да здравствует матушка Москва»20.
Однако в октябре сербские войска в сражении у Джуниса потерпели поражение и лишь ультиматум России, предъявленный Османской империи 31 октября 1876 г., спас Сербию и Черногорию от полного разгрома. В феврале 1877 г. Сербия подписала мир с Османской
империей. Заметим, что память о тех событиях сохранялась довольно
долго. Иллюстрированная газета «Новости Дня», выходившая в Петербурге, сообщала в 1901 г.: «18-го октября, в 25-ю годовщину Джунисского сражения сербско-турецкой войны 1876 г. группой оставшихся
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в живых участников этого сражения, русских добровольцев, была отслужена в Казанском соборе панихида по в Бозе почивающим Императорам Александру II и Александру III, короле сербском Милане Обреновиче, главнокомандующем сербской армией генерале Черняеве
и всем русским и сербским воинам в этой борьбе павшим»21.
Несмотря на то, что война 1876 г. закончилась поражением
Сербии, российское общественное мнение, подогреваемое работой
Московского славянского комитета, способствовало решению императора Александра II уже в следующем году начать войну с Османской империей, на завершающем этапе которой к ней присоединилась и сербская армия. Победоносное ее окончание принесло Сербии
долгожданную полную независимость.
История знамен, находившихся в штабе Черняева в городе Делиграде, изобилует «белыми пятнами». Следы копии стяга дружины
Дмитрия Донского затерялись в водовороте военных событий 1876–
1878 гг. А судьба ещё одного Черняевского знамени, сделанного в цветах российского триколора двуглавого орла, окаймленного лентами
с надписью «За веру и свободу славян», отражает традиции российско-сербского боевого братства, выдержавшего испытание временем
и получившего удивительное продолжение в годы другой, роковой
для Российской империи войны – Первой мировой, в ходе которой
добровольческое движение получило новое развитие22. Это Черняевское знамя, перевезённое после окончания военных действий 1876
г. из Сербии в Москву, хранилось в качестве святыни в Сербском подворье и использовалось в торжественных ритуалах. Например, в ноябре 1878 г. во время малого освящения отремонтированного Благовещенского храма23. А в марте 1910 г. во время официального визита в
Россию сербский король Петр Карагеоргиевич на торжественном богослужении «занял место по правой стороне перед знаменем русских
добровольцев, сражавшихся за Сербию в 1876 г.»24. В январе 1915 г. с
Черняевским знаменем прошло массовое шествие в Москве при проведении Дней Сербии и Черногории, в ходе которых были собраны и
21
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переданы их представителям около 50 тыс. рублей25. И именно этот
стяг через 40 лет после сражений в Сербии вновь оказался во главе
ратного строя добровольцев – только уже сербских в России.
К началу января 1915 г. в России насчитывалось более 250 тыс.
пленных военнослужащих австро-венгерской армии, а уже к осени
1917 г. их число достигло 2 млн. Среди них находилось более 300.000
югославян – сербов, хорватов, словенцев. Значительное их число оказалось сосредоточено в районе Одессы, где по инициативе сербского
военного агента Лонткевича и посла Спалайковича развернулось активное формирование югославянских добровольческих частей для
переброски этих подразделений на сербский фронт. Однако военное
поражение Сербии осенью 1915 г. и эвакуация остатков ее армии на
о. Корфу внесли в эти планы существенные коррективы. Теперь речь
шла об организации полноценного воинского формирования для использования его на русском фронте с последующей переброской на
Салоникский фронт. Вскоре данная инициатива стала приобретать
практические очертания, активизировалась и вербовка добровольцев
в лагерях военнопленных, а уже находившаяся в Одессе группа добровольцев была трансформирована в Сербский добровольческий отряд.
Так, в самом конце 1915 – начале 1916 г. начала формироваться Первая сербская дивизия, у скомплектованная для удобства управления
по принципам, принятым в русской армии, а именно: четырехполкового состава, по три батальона в каждом полку. Во главе ее был поставлен выехавший вместе с 94 офицерами в начале февраля 1916 г. с Корфу через Бриндизи, Рим, Париж, Лондон полковник Стеван Хаджич26.
Начальником штаба стал подполковник Воин Максимович27. Кроме
того, в состав формируемой дивизии были включены и русские военные чины, прежде всего технический, медицинский и ветеринарный
персонал, и придана пулеметная команда. «При этом сапоги, белье обмундирование и снаряжение положено отпускать русского образца,
за исключением фуражек, взамен которых введены особые, сербско25

26
27
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А. Иванов, „«Москва – святилище славянства». 100 лет назад в первопрестольной прошли Дни Сербии и Черногории”, Русская народная линия, 24.01.2015.
Интернет-ресурс: https://ruskline.ru/
Хаджич Стеван (1868–1931) – известный сербский генерал. Награжден орденом св. Георгия 4-й степени. В Королевстве Югославия четыре раза занимал
пост военного министра.
Максимович Воин (1876–1942) стал известным сербским генералом, профессором военной академии, редактором газеты «Воин».
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го образца шапки» (шайкачи – Я.В.).28 Летом 1916 г. было принято решение о формировании Второй сербской добровольческой дивизии.
Обе было объединили в единый корпус под командованием известного сербского генерала М. Живковича29. В целом его комплектование
было завершено к началу осени 1916 г., а части корпуса были расквартированы в районе Одессы и Александровска (ныне Запорожье). Помимо этого, стал формировался и сербский запасной батальон.
В середине мая 1916 г. свежесформированное подразделение
осмотрели российский император Николай II и находившийся с визитом в России сербский премьер-министр Никола Пашич, что говорит не столько о военном, сколько о политическом значении новых
сербских формирований. После трагедии осени 1915 г., героического
перехода сербской армии через горы Албании и Черногории с последовавшей затем ее эвакуацией на о. Корфу и переброской ее сильно
поредевших частей на Салоникский фронт этот корпус, по словам генерала Эбелова30, мог рассматриваться как фактически единственный
ресурс «в руках сербского правительства при возвращении его на родину, где всё мужское население в возрасте военнообязанных истреблено швабо-болгарами»31. В этом смысле символичным политическим жестом находящегося в изгнании сербского правительства стала
передача корпусу знамен сербской армии, специально присланных в
Одессу королем Петром Карагеоргиевичем. Доброволец А.Р. Трушнович32, ставший впоследствии офицером Корниловского ударного полка, так вспоминал об этом событии: «Боевая Сербская армия не привыкла к торжественным смотрам и многочисленные парады в Одессе
вызывали недовольство. Мы же, “австрийцы”, этих чудес насмотрелись
28

29

30
31
32
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Поливанов – Сазонову 24.02.1916 г. АВПРИ. Ф. Политархив. оп. 482. Д. 4028. Л.
7.-7 об.
О нем см. подробнее: М. Живковић, Добровољачки корпус у Русиjи. „Сећања команданта“, приредио А. Животић, Београд, 2018.
Эбелов Михаил Исаевич (1855–1919) генерал от инфантерии. В годы Первой
мировой войны занимал должность Главного начальника Одесского военного округа. В 1919 г. был расстрелян большевиками.
Я.В. Вишняков, А.Ю. Тимофеев, Г. Милорадович, Армия без государства. От сербского к югославянскому добровольческому корпусу в России во время Первой мировой войны: сборник документов, Москва, 2014, с. 217.
А.Р. Трушнович (1893–1954) – доброволец, уроженец Словении, участник белого движения. До 1934 г. проживал в СССР, после чего добился выезда в Югославию. Видный член русской эмигрантской организации НТС (Национально-Трудовой Союз). В время Второй мировой войны был в составе РОА ген. Власова. С
1950 г. Трушнович возглавлял в западном Берлине Комитет помощи русским
беженцам. Похищен в Западном Берлине и убит советскими спецслужбами.
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достаточно. Но как при таком событии, как создание сербских воинских частей в составе Русской армии, обойтись без торжеств?! Первым
из них была передача в одесском театре знамен, присланных добровольческим полкам королем Сербии Петром Первым. Присутствовали при этом премьер-министр Сербии Никола Пашич и французский
министр Альбер Тома. Исполняли гимны всех наших союзников, каждый по три раза! Вспоминая об этом через годы, я понял слова генерала Людендорфа в его записках: “И остались мы одни во всем мире”»33.
Однако корпусу были приданы не только сербские знамена.
В конце сентября 1916 г., для поднятия боевого духа солдат его 1-й
дивизии, несших в то время значительные потери в добруджанских
боях, из сербского подворья в Москве было передано знамя русских
добровольцев, сражавшихся под командованием генерала М.Г. Черняева, а для его принятия в Москву приехала специальная депутация
сербских офицеров во главе с полковником Крестичем. 26 сентября
1916 г. знамя после торжественного церемониала было отправлено в
Одессу. Из сербского подворья знамя было доставлено в Кремль, где
сербские офицеры склонили его у подножья памятника Александру
II, возложив лавровый венок с надписью «Благодарные сербы – великому Царю-Освободителю». Затем до Брянского вокзала (ныне Киевский) знамя провожал почетный караул с оркестром.
Популярный в те годы журнал «Искры», иллюстрированное
приложение к газете «Русское слово», разместил фотографии этого
события, снабдив их следующим комментарием: «После освободительной войны 1877 года знамя русских добровольцев, сражавшихся в сербской армии под предводительством генерала М. Г. Черняева,
было привезено в Москву и в продолжение 40 лет хранилось в храме
сербского подворья. Казалось, что оно исполнило свою роль, и как
священная реликвия вечно останется в храме. Но судьбе угодно было,
чтобы этот святой стяг, под сенью которого пали смертью героев за
освобождение славян лучшие сыны России – Киреев34, Раевский35 и
33
34
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А. Р. Трушнович, Воспоминания корниловца (1914-1934), Москва–Франкфурт,
2004, с. 40–41.
Киреев Николай Алексеевич (1841–1876) - деятель Санкт-Петербургского славянского комитета. Под именем Хаджи-Гирей стал добровольцем сербской армии. Погиб в 1876 г. у с. Раковица. Его труп намеренно был обезображен турками.
Раевский Николай Николаевич (1839–1876) – полковник, потомок легендарного героя войны 1812 года. Принял деятельное участие в покорении Туркестана. В 1876 г. вышел в отставку и отправился в сербскую армию. Погиб в местечке Горни Адровац. На месте его гибели возведен храм св. Троицы. Явился
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др., чтобы это знамя снова заколыхалось, чтобы оно окрыляло тех же
сербских, которые не раз с ним шли из боя в бой и которые остались
верными сынами славянства. Увы, это знамя будет развеваться как
раз над Балканами, уже раз освобожденными русскими, усеявшими
их склоны бесчисленными могилами и залившими их потоками крови. Когда знамя осенит эти могилы, – а оно вскоре осенит их, – задрожат от радости кости героев, заколышется священный прах их, и могильная тишина их будет нарушена голосами братьев:
– Спите спокойно, родные. Около вас – свои».
В свою очередь газета «Московские Ведомости» в номере от
27 сентября 1916 г. отметила, также подчеркивая особую смысловую
преемственность событий, что из подворья «знамя было вынесено
полковником И.Е. Ивановым, участником добровольческого Черняевского отряда»36.
Начавшиеся вскоре революционные события в России имели
для судьбы корпуса трагические последствия. Так и не была доведена до конца переброска его солдат на Салоникский фронт. В тоже время на фоне общего распада русской императорской армии, в его рядах
началось брожение, массовое дезертирство, из состава корпуса стали
формироваться «альтернативные» национальные воинские подразделения, некоторые солдаты и офицеры вступили в Чехословацкий
корпус. Таким образом значительная часть его бывших военнослужащих оказалась рассеяна по необъятной России – от Владивостока до
Архангельска и вовлечена в события братоубийственной Гражданской войны, причем по разные стороны баррикад. Некоторая часть
его личного состава оказалась на русском севере, в Мурманске и Архангельске, ставших для них своеобразным «окном в Европу», перевалочным пунктом перед отправкой на родину.
На фоне разложения корпуса, в августе 1917 г. черняевское
знамя передали на хранение сербскому запасному батальону, который весной 1918 г. был переброшен в Мурманский район и вошел в
качестве отдельного подразделения в состав высадившихся там английских войск. Он дислоцировался на имевшей стратегическое значение станции Кандалакша, а основной задачей сербов стала охрана
мурманской железной дороги. Однако особо примечательно, что антибольшевистскую борьбу солдаты и офицеры батальона вели именно
36
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прототипом Алексея Вронского из знаменитого романа Л.Н. Толстого «Анна
Каренина». См. А.Л. Шемякин, Смерть графа Вронского, Санкт-Петербург, 2007.
Москва – Сербия. Белград – Россия. Сборник документов и материалов. Т.3, Москва, 2012, с. 350.
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под этим легендарным знаменем, покинув Мурманск только в октябре 1919 г. Сегодня в Кандалакше сохранились две сербские могилы
– единственное свидетельство пребывания сербов на русском Севере в годы Гражданской войны.
История этого легендарного стяга возможно осталась бы неизвестной, если бы не проявленный к нему интерес журналиста, научного
сотрудника Мурманского госархива Д.А. Ермолаева. После ряда запросов в архивы Сербии и России при помощи известных ученых-сербистов Е.Ю. Гуськовой и А.Ю. Тимофеева ему удалось выяснить, что хранящийся в экспозиции Военного музея Сербии ценный экспонат под
названием «Знамя русских добровольцев» и есть то самое знамя37. Его
24 декабря 1919 г. в пригороде Белграда Земуне запасной батальон,
прибывший с русского севера, при расформировании сдал вместе со
своими документами и батальонным архивом военному министерству.
В 1934–1937 гг. реликвии, собранные оборонным ведомством, стали
экспонатами воссозданного Военного музея, основанного в Белграде
указом Милана Обреновича в 1878 г. и разграбленного при австро-германской оккупации Сербии в 1915–1918 гг. Это открытие дало старт
реализации проекта по изготовлению копии знамени, осуществленного учащимися средней школы № 10 города Кандалакша. В школьном кабинете истории развернули экспозицию «Черняевское знамя
– символ единения славян». 5 мая 2019 г. копию знамени освятил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан38. Главный результат поисков легендарного стяга их инициатор Д.А. Ермолаев увидел в
том, «что знамя вновь, как когда–то, объединило вокруг себя множество разных людей в России и Сербии»39. И экспозиция белградского
военного музея с Черняевским знаменем и его копия в России, в заполярной Кандалакше, служат этой цели.

ПРОФ. ДР Ј. В. ВИШЊАКОВ
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Д.А. Ермолаев, „Под Черняевским знаменем: Сербы в антибольшевистской борьбе на Русском Севере”, Наука и бизнес на Мурмане. «Мурман – Сербия», № 3(48),
2005, с. 18–31; Д.А. Ермолаев, „В поисках Черняевского знамени”, Мурманский
вестник, 2018, 5 октября, интернет-ресурс: https://www.mvestnik.ru/
Проект «Черняевское знамя – символ единения славян». Сайт МАОУ СОШ № 10
г. Кандалакша: http://kschool10.my1.ru/
Д.А. Ермолаев, „В поисках Черняевского знамени”.
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СРБИ ПОД РУСКОМ ЗАСТАВОМ 1876/1916.

Кључне речи: Михаил Черњајев, Милан Обреновић, Словенски
комитет, српско-турски рат 1876, руско-турски рат 1877–1878,
српски добровољачки корпус 1915–1917.

Резиме: Колективно сећање на заједничко учешће Русије и
Србије у догађајима Првог светског рата важна је компонента
у палети заједничког сагледавања прошлости. Стога морамо констатовати да је Први светски рат значајан елемент
историјског памћења и постао је својеврсна матрица не само
прошлог века него и садашњости. Чланак је посвећен судбини заставе руских добровољаца у српско-турском рату 1876.
године, која је постала симбол руско-српског војног братства.
Посебно израђена за јавне донације и дуго чувана у комплексу
Српске православне цркве у Москви, септембра 1916. свечано
је предата Српском добровољачком корпусу формираном у
Русији. Уочљиво је да су управо под овом заставом српски
војници и официри учествовали у антибољшевичкој борби
на руском северу 1918–1919.
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ДОБРОВОЉАЧКИ ПОКРЕТ У СРБИЈИ 1876. КАО ПОСЕБАН
ФЕНОМЕН У ИСТОРИЈИ РУСКОГ ДРУШТВА
Апстракт: На основу увида у обимну литературу и рукописну
заоставштину појединих истакнутих лидера добровољачког
покрета аутор сагледава појаву руског добровољачког покрета 1876. у Србији као изузетан феномен у историји руског
друштва, које је прошло кроз безброј ратних искушења у току
свог вишевековног развоја, али било је веома мало случајева
добровољаштва ван граница Русије и то као широког народног стремљења а не државних намера.
Кључне речи: руски добровољци, генерал М. Г. Черњајев,
српско-турски рат 1876, српско-руски односи, словенофили

У историји Русије XIX век је био доба културног, политичког
и духовног успона. Руска држава је елиминисала последње центре
робовласништва и хајдучије на Кавказу и у средњој Азији, јачајући
своје границе и приближавајући цивилизацију народима Истока.1
Муњевите акције мањих група добро припремљених и обучених пешадинаца, Козака на коњима и пољске артиљерије били су главни
облик ратовања руске војске у овим крајевима.2 Михаил Григоријевич Черњајев, који је тада имао велико борбено искуство, успео је
1
2
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О.Р. Айрапетов, Внешняя политика Российской империи, 1801–1914, Москва,
2006; Т. Черникова, Ј. Вишњаков, Историја Русије, књ. 2: Царска Русија (XVII –
почетак XX века), Београд, 2019.
Собрание сочинений Фадеева Р. А.: Т. 1. 60 лет Кавказской войны. Письма с Кавказа. Записки о кавказских делах, Санкт-Петербург, 1889; О.Р. Айрапетов, М.А. Волхонский, В.М. Муханов, Дорога на Гюлистан. Из истории российской политики
на Кавказе во второй половине XVIII – первой четверти XIX в., Москва, 2014.
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да искористи ову тактику 1865. године да заузме град Ташкент, чије
је становништво у то време бројало око 100 хиљада људи. Са десет
чета војника, две стотине Козака и дванаест топова, М. Г. Черњајев
је потукао у близини града снаге Кокандског каната, а затим опсео
и заузео тврђаву, коју је бранило 15 хиљада европских плаћеника,
редовних војника и локалних башибозлука. Градско муслиманско
становништво (занатлије и трговци) подржало је нову управу, надајући се ослобођењу од безакоња, слободној трговини и смањењу
пореског оптерећења. Черњајев, који је био у личном конфликту са
министром војним, убрзо је опозван из Туркестана и био је у резерви
све до пензионисања 1875. године.3 У писму од 7. марта 1867, када је
кнез Михаило Обреновић био спреман да подигне барјак ослобођења
балканских Словена, Черњајев му се обратио са предлогом да ступи
у српску службу. У одговору, кнез Михаило је затражио од генерала Черњајева да дође да преузме команду над војском када буде дао
привремену оставку, након што почне рат против Порте. Међутим,
генерал није добио царску дозволу за одлазак у Србију, а кнез Михаило је био убрзо убијен.4 У периоду 1873–1876, Черњајев је у Санкт
Петербургу издавао новине Русский мир, које су истицале националне ставове супротне опрезном реформистичком правцу владе по питању унутрашње и спољне политике. У томе је био близак групи московских словенофила који су били окупљени око И. С. Аксакова. Када
је у лето 1875. у Херцеговини избио устанак православног српског
становништва против турских власти, Русский мир је био први лист
у главном граду који је посебну пажњу посветио овом догађају.5 Од
јесени 1875. руски добровољачки покрет је почео да добија на замаху. Водећу улогу у организовању овог покрета имали су И. С. Аксаков
и М. Г. Рајевски.6 Иако су добровољци већином били присталице монархистичких, православних и конзервативних идеја, међу њима је
било и представника левице, па чак и оних са револуционарним ста3
4

5
6
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вовима.7 Ово уједињење руског народа око националног покрета, у
знак подршке православној браћи која су била под „иноверском шаком“, изазивало је непријатељство само код појединаца. У немоћном
бесу, П. Л. Лавров је из Лондона сиктао о штети и заблуди оних који
устају под заставом ослободилачке борбе турских Словена.8 Плашило га је то што је талас тероризма у Русији спласнуо, а револуционари су кренули у борбу за слободу Словена, изјављујући да „док се народ мучи под влашћу странаца и иновераца, друштвено питање увек
пада у задњи план, чак и нестаје са позорнице“.9
Словенску борбу против османског угњетавања, на страницама двевне штампе, у дневницима и у јавним полемикама, подржавали су најбољи умови Русије: композитор П. И. Чајковски, који је
у септембру 1876. написао „Руско-српски марш“, хемичар Д. И. Мендељејев, хирург Н. И. Пирогов, писци Ф. М. Достојевски, који је писао о добровољцима у Пишчевом дневнику, и И. С. Тургењев.10 У овим
околностима, генерал М. Г. Черњајев, који је јавно позивао на прикупљање средстава и окупљање добровољаца за помоћ Србима побуњеним у Босни и Херцеговини и аутономној кнежевини Србији у
припреми за рат – одлучио је да делује. Прве позиве за прикупљање
средстава и сазивање добровољаца објавио је у Руском свету крајем
августа – почетком септембра 1875. године. Званична Русија се плашила да отворено подржи турске Словене, очекујући да ће, као и
раније, наићи на противљење традиционалних противника Русије
и савезника Порте – Енглеске и Француске. Пораст грађанске свести и жеља руског друштва да предузме независне кораке, диктиране националним осећањима ван контроле државе, уплашили су
владу Русије. У фебруару 1876. Черњајев је позван у полицију и био
је приморан да дâ реч шефу тајне полиције, генералу А. Л. Потапову
да неће поћи као добровољац за Херцеговину. Добивши финансиј7
8
9
10
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ску подршку Московског словенског комитета, Черњајев је отишао
на Балкан, на чијем су истоку у међувремену покушали да подигну
устанак и Бугари. Генерала је пут водио у Београд, у који је стигао
у априлу 1876. године.11 „Операциони план“ 19. априла 1876. и „Нацрт ратне операције против Турске“ 10. маја 1876, које је саставило
војно руководство Србије уз помоћ Черњајева, свели су се на главни
план – снагама Тимочко-моравске војске изненадним нападом поразити Турке, ударивши у правцу Ниша, уз употребу бочних праваца и побуњеничких акција у Босни и Бугарској са циљем одвлачења
пажње непријатељу.12 Требало је да овај пораз турске војске обезбеди позитивне изгледе за интервенцију руске дипломатије и војске,
чији би резултати помогли у проширењу граница кнежевине и стицању њене независности. Упркос очигледним недостацима народне
војске којом је располагала аутономна српска кнежевина, Черњајев
и група руских добровољаца, која се постепено повећавала у Србији,
одлучили су да подрже ратно расположење које је владало у Београду. У то доба, у Нишу је живело мање од двадесет хиљада људи,13 од
којих су више од половине били православни Срби, што је давало велике наде на успех. Огромна подршка јавности коју је уживала борба
за слободу православних Словена на Балкану учинила је руску интервенцију неизбежном. На негодовање руског конзула у Београду
А. Н. Карцева, Черњајев је пристао да ступи у српску службу 12. маја
1876. без формалне дозволе цара.14 Већ 18. (30) јуна 1876. кнез Милан Обреновић је објавио рат српског народа османској Порти.15 Почетком лета 1876. Србија је имала регуларну војску од пет хиљада
људи, од којих је било 360 официра. Мобилизационим планом било
је предвиђено распуштање регуларне војске и стварање народне
11
12
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војске од 123 хиљаде војника. Осим тога, уочи избијања рата и у његовим првим данима, у српску службу ступило је 718 руских официра.16 Према мемоарима учесника рата и једног од аутора стратешких
планова Србије С. Грујића, укупан број турске војске (концентрисане
углавном против Србије) износио је 126 хиљада људи. Црна Гора је
имала 24 хиљаде људи, а Србија 98 хиљада.17 На Дрини је Р. Алимпић
имао 18 хиљада, на Јавору Ф. Зах 12 хиљада, М. Лешјанин на Тимоку 15 хиљада, а М. Г. Черњајев на Морави 48 хиљада (укључујући 18
хиљада људи који су деловали под командом Ђ. Хорватовића). Савремени историчари сматрају да је моравска групација Черњајева бројала 50 хиљада, источна групација Лешјанина 25 хиљада, западна групација Алимпића 20 хиљада, а Ибарска војска Заха 24 хиљаде људи.
Насупрот њима била је турска војска, у којој се налазило 20 хиљада
башибозлука, 25 хиљада резервиста и 133 хиљаде редовних војника, подељених у неколико група: 60 хиљада је штитило Ниш и Прокупље, 15 хиљада је било код Видина, 25 хиљада у Босни, 15 хиљада
код Сјенице и Нове Вароши, 18 хиљада код Новог Пазара. 18
Избијање непријатељстава је показало да је било готово немогуће поновити успехе средњоазијске акције. Регуларна турска војска
је била много боље припремљена од кокандске војске, а борбени квалитети башибозлука су били нешто инфериорнији од српске народне армије која је ту представљала милицију. Мобилизација започета
1875. довела је до повећања турске војске, као и до банкрота Порте
крајем 1876. године, али су снаге мале аутономне српске кнежевине
биле још мање. Прилив добровољаца са неослобођених српских територија под влашћу Османлија и Хабзбурговаца такође је био недовољан. Под овим условима значајну улогу је одиграо покрет страних војних добровољаца, лекара и прилив финансијских средстава
у Србију за њихово одржавање. Војну и санитарну помоћ Србима су
пружали поједини Енглези, Бугари, Немци, Данци, Канађани, Американци, Италијани, Румуни, Пољаци и други народи европске цивилизације.19 Међутим, велика већина добровољаца је дошла из Русије. До
краја јула 1876. у Србију су стигле вође војног добровољства, пензионисани професионални официри, међу којима су, поред 48-годишњег
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Черњајева, били 34-годишњи Н. А. Кирејев (погинуо 18. јула 1876) и
36-годишњи Н. Н. Рајевски (погинуо 20. августа 1876).20 Повећана подршка јавности добровољачком покрету довела је до тога да је крајем
јула 1876, и поред неодобравања министра војног Д. А. Миљутина,
цар Александар II дозволио официрима да дају привремене оставке како би учествовали у добровољачком покрету, уз обећање да ће
задржати свој чин и место у јединици по повратку. Већина добровољаца се налазила у Тимочко-моравској војсци, иако су појединци,
па чак и мали одреди, учествовали у борбеним дејствима у Ибарској
војсци. Главна борбена дејства у којима су учествовали руски добровољци заједно са српским војницима и официрима били су напад на
турске положаје на Бабиној глави у првим данима рата, сукоби на
Великом Извору у јулу, одбрана положаја у околини Алексинца и Делиграда у августу, одбрамбене битке у околини Кревета, октобарске
битке у области Ђуниса, које су окончане коначним поразом српске
војске. Словенски комитети су укупно послали 4.303 лица из Русије
у Србију, али ова цифра не укључује неколико стотина оних који су
сами стигли а да се нису регистровали у Словенском комитету при
одласку из Русије. На пример, нису урачунати у овај број Н. Н. Рајевски, Н. А. Кирејев и уметник В. Д. Поленов, награђен српском „сребрном медаљом за храброст“.21 Овај број не укључује ни медицинске
добровољце које је из Русије послао Црвени крст и друге организације и појединци. До краја августа 1876. Руско друштво Црвеног крста је послало у Србију 95 лекара, 111 болничара, 60 милосрдних сестара и до 128 тона болничке опреме.22 Озбиљност ситуације само
је подстакла жељу добровољаца да дођу у Србију. У септембру 1876.
министар војни Т. Николић је затражио од Словенског комитета да
пошаље у Србију велики одред Козака са коњима и оружјем, официре и 10-15 пешака са искуством у војној служби.23 Черњајев је у јавном извештају о утрошеним средствима написао да је током целог
20
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боравка у Србији од Московског словенског комитета примио 200
хиљада рубаља у металним кованицама (260 кг у златницима), од
којих је већину потрошио на одржавање добровољаца (официрима
из штаба по 15 дуката месечно, обер-официрима седам дуката, војницима до један дукат, остало је трошено за куповину 5.300 капута
у Аустрији, 114 коња у Румунији и за трошкове рањених, погинулих
и добровољаца који су се враћали, као и за посебне исплате избеглицама из Бугарске и Старе Србије, помоћ породицама погинулих
српских официра и војника). Овај извештај је занимљив по томе што
се Черњајев присетио да је на крају борбених дејстава под његовом
командом остало 2.446 добровољаца: 640 официра и 1.806 подофицира и војника са искуством у војној служби. У истом извештају, он
је објаснио да је један број добровољаца био изван његове команде
у Ибарској и Дринској војсци.24 У јесен 1876. на челу Ибарске војске
такође је стајао руски генерал – С. К. Новоселов.25 Да бисмо разумели значење ових бројки, подсећамо се да је према Војним шематизмима Кнежевине Србије 1876. године редовна српска војска шест
месеци пре рата имала само 317 официра, од којих је пет било пуковника, 12 потпуковника, 20 мајора. Од тога само 24 официра била
су са штапском струком.26 Пристрасни непријатељ руске националне идеје, М. Н. Покровски је проценивао број добровољаца свих врста и професија до шест хиљада људи.27
У тешким условима, јесени 1876, Черњајев је инсистирао на
томе да је дошло време за званичну интервенцију оружаних снага Русије, које би могле да искористе концентрацију снага турске војске на
западу и убрзају њихов пут до престонице Порте, кроз планинске превоје на Балкану, чиме би се избегао будући неизбежан тежак и крвав
рат.28 Турска војска у Ђунису са надмоћнијим снагама је успела да победи здружене снаге српске војске и руских добровољаца 17. (29) октобра 1876. године. Колосални губици међу добровољцима, губитак
стратешке тачке одбране и пад борбеног духа у армији су приморали Черњајева да кнезу Милану пошаље у Београд хитан телеграм у
којем се наводи да ће без хитног примирја Србија бити осуђена на
24
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пропаст.29 Следећег дана, Русија је започела делимичну мобилизацију
војске, поставила ултиматум османској влади да ургентно закључи
примирје и повуче турске трупе са предратне територије кнежевине Србије. Дана 20. октобра (1. новембра) 1876. ступило је на снагу
примирје. Черњајев је предао команду српском официру и отишао
за Београд. Интервенција званичне Русије је имала своју цену. Непослушни генерал је био принуђен да одмах напусти Србију. У новембру 1876. генерал А. Г. Никитин послат је да га замени у Србији, по
царском наређењу, и он је преузео евакуацију руских добровољаца
који су тамо остали. Генерал Черњајев је морао да сноси консеквенце своје непослушности: дуго није добио царску дозволу за повратак
у Русију, био је држан по страни од борбених операција на Балкану
током руско-турског рата и био му је изричито забрањен повратак
у Србију на почетку Другог српско-турског рата.30 Већина преживелих руских добровољаца је евакуисана из Србије на рачун Словенског комитета пре почетка 1877. године. Добровољци који су хтели
да оду напустили су земљу пре 19. јануара 1877, а они који су остали
под оружјем у саставу добровољачке руско-бугарске бригаде повучени су у Румунију 16. фебруара 1877.31
Сећање на тешке дане војне сарадње је било замрачено
међусобним пребацивањима и оговарањима руских добровољаца
и српских официра, што штампа либерално-комерцијалног смера у
Русији, која је и без тога била критична према добровољачком покрету, није пропустила да искористи (Биржевие ведомости и Голос
/ Новаја газета). По повратку у Русију, Черњајев је умало изазвао на
двобој једног од таквих пискарала који је намерно ширио клевете о
добровољцима и њиховом вођи.32 Међутим, његови саборци у Русији
и Србији сећали су се генерала по добру. Друштво „бивших руских добровољаца из остатака борбених одреда светог рата 1876. године за
ослобођење Србије“ окупљало се на свечаним парастосима у Русији
29
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све до почетка Првог светског рата.33 Године 1913. Одбор за помоћ
Србима „М. Г. Черњајев“, формиран у Санкт Петербургу, прикупио је
52 хиљаде рубаља (44,72 кг у златницима) које је упутио у Београд за
помоћ рањеницима и сирочади.34 Сећање на подвиг и жртву добровољаца допринело је распрострањености у руском друштву масовне
подршке Србији у лето 1914, што је нагнало царску владу на предузимање одлучних мера. Искра борбе која се распламсала у лето 1876.
није замрла и настављена је у руско-турском рату 1877–1878, чији
је један од резултата било међународно признање независности Србије. Османска застава, која је у јуну 1876. збачена са Калемегдана, од
тада се више никада није уздигла на зидинама Београдске тврђаве.
Потомцима су у наслеђе остале речи генерала Черњајева о
поступцима званичне Русије 1875–1878. у вези са добровољачким
покретом: „Чини се, да неуспеси дипломатије настају као последица тога што је (...) недавно један од руководилаца наших иностраних
дела тврдио, да дипломатија не признаје народе, већ признаје само
владе (...) Да дипломатија није благовремено почела при крају народног покрета, већ стала на његово чело, колико би крви и новца
било сачувано, колико би се жалости и разарања избегло. И тада и
сада, радње дипломатије су сличне акцијама команданта, који нема
дефинитиван план, па је стога спреман да изврши десет пута више
посла него што је потребно, само да би избегао општу битку.“ „Жеља
за штедљивим ратовањем увек води поразу и великим губицима (...)
Протекли рат, покренут у виду економије са 120 хиљада, отегнуо се
две године и коштао двоструко више. Када покрећете рат, морате
имати на уму једини циљ: победу, која је, без обзира колико скупо
коштала, увек јефтинија од најјефтинијег пораза.“35
Фјодор Михајлович Достојевски је погинуле добровољце у
јесен 1876. назвао „најбољим људима“, бранећи сећање на генерала Черњајева у најтежем тренутку за њега: „Словенска акција, шта
год да се деси, треба коначно да отпочне, тј. да пређе у своју активну
фазу; а без Черњајева не би добила такав развој (...) Ако је већ започела словенска акција, ко је онда, ако не Русија, требало да јој стане
33
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на чело, у томе је сврха Русије – и Черњајев је то схватио и подигао
барјак Русије. Одлучити се на ово, предузети овај корак – не, не, то
није могла да уради особа без посебне снаге (...) Ни његова нада на
хитну помоћ Русије, у сваком случају, није била грешка, јер је Русија
коначно изговорила своју велику одлучујућу реч. Да је ова реч изречена бар мало раније, онда Черњајев не би погрешио ни у чему. Ох,
многи на месту Черњајева не би желели да чекају толико дуго – то су
управо амбициозни људи и каријеристи. Сигуран сам да многи његови критичари не би могли да поднесу ни половину онога што је
он издржао. Али Черњајев је служио великом циљу, а не својој амбицији, и више је волео да жртвује све – своју судбину, и славу своју и
каријеру, можда чак и живот, само да не напусти дело (...) Они [Срби]
ће се сећати убијених Руса, који су положили своје животе за њихову земљу. Руси ће отићи, али велика идеја ће остати. Велики дух руски оставиће трагове у њиховим душама – из руске крви проливене
за њих израшће њихова храброст. И једног дана они ће се уверити да
је руска помоћ била нематеријалне природе и да нико од Руса, који
су за њих убијени, није мислио да код њих завлада!“36
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Резюме: Опираясь на обширное литературное и рукописное
наследие видных деятелей русского добровольческого движения, автор рассмотрел возникновение русского добровольческого движения в Сербии в 1876 г. как исключительное явление в истории русского общества, волонтерство за
пределами России, как широкое народное стремление, а не
государственное намерение.
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ТРГОВИНА ИЗМЕЂУ СРБИЈЕ И РУСИЈЕ (19. ВЕК)
Апстракт: У спољној трговини кнежевине и краљевине Србије у току 19. века прво место заузимала је Хабзбуршка монархија, Аустроугарска. Вредност робне размене са Русијом
видно је заостајала. Стога је одмах по стицању независности
српска влада предузела дипломатске кораке у циљу склапања
трговинског уговора са Русијом. Нестабилност српско-руских
односа крајем 19. века онемогућавала је напредак и у трговини, па и њено регулисање путем уговора. Тек са побољшањем
политичких односа дошло је до склапања трговинског уговора између Србије и Русије 15. октобра 1893. У циљу општег
националног и државног афирмисања српска влада је организовала „српски одсек“ на Међународној изложби костима,
која је била постављена у Петрограду од 24. новембра 1902.
до 30. марта 1903. Према руском извору, највећи извоз из
Србије у Русију 1900. износио је 69.259 тона пуда, а извоз из
Русије у Србију највећи је био 1897. године – 649.353 тоне пуда.
Нивоом трговинске размене обе стране су биле незадовољне
те су приступиле склапању новог трговинског уговора, који
је потписан 1907.
Кључне речи: руско-српски односи, водени транспорт, Дунав,
економска сарадња, међународни односи, енергетска сарадња

О привредним односима Србије и Русије може се говорити од
средине 19. века, без обзира на то што тада није постојала самостална српска држава. Негдашњи Београдски пашалук, кнежевина Србија
била је саставни део Османског царства, а то је одређивало њен целокупни живот, укључујући и привредни (трговина, зајмови) живот
сваколиког становништва.
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Успешни рат Русије против Турске, који је завршен миром
у Кучук-Кајнарџију 1774. године, донео је позитивне последице по
привреду обе стране. Чланом XI мировног уговора омогућена је слободна руска трговина по свим градовима на обалама Дунава. Мореуз Дарданели отворен је „за руске бродове, а руским трговцима призната права од Високе порте [турска, султанова влада] за коришћење
свих предности које су имали и француски трговци у својој трговини
по Турској“.1 „Руско-српска економска сарадња (...) сагледавана је у
догађајима чврсто повезаним са војним и политичким збивањима у
којима је привредна конотација била мање уочљива. Понекад су чак
и савременици занемаривали другу страну медаље.“2
Кримски рат (1853–1856), поразан по Русију, произвео је негативне последице по њен и политички и привредни живот – изгубила је право заштите хришћанских народа у Турској, одрекла се права
на Цариград, права држања ратне флоте на Црном мору, туторства
над дунавским кнежевинама.3
Када је реч о привредном животу српске кнежевине и њеној
спољној трговини, ваља знати да она до 70-их година 19. века није
имала свој новац. Користио се углавном турски новац (грошеви, чаршиски грошеви) и аустријски новац (цесарски дукат). Одавно се зна
да је у оптицају било 43 врсте новца.4
На обим, разноврсност, вредност трговинске размене између
Србије и Русије објективно је утицао аграрни карактер привреда обе
стране. Њихова аграрна друштва, у којима је у великом проценту доминирало сеоско становништво, које се бавило земљорадњом, сточарством, живело ван градова, била су сама себи довољна. Вековима
нису ни знала, а ни имала потребу, за техничким производима, индустријском робом широке намене, хемијским артиклима и луксузном
робом. Кроз цео 19. век Србија је у Русију извозила своје производе
ратарства, повртарства, воћарства, сточарства, а из Русије увозила
петролеум (петролеј за осветљење), усољену рибу и почетне луксузне производе. Тек на самом крају 19. века, са индустријским напрет1

2
3
4
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Д. Миљковић, „Прилози расветљавању привредних односа Србије и Русије у XIX
веку“, Грађа Историјског института САН, књ. 8, Београд, 1956, стр. 5.
Ј. В. Вишњаков, „’Над београдом господари ‘Москва’!’ Руско-српска војно-економска сарадња на почетку ХХ века“, Токови историје, 2/2018, стр. 11–28.
Исто, стр. 6.
Н. Вучо, Привредна историја Србије, Београд, 1955, стр. 234.
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ком Русије, дошло је до повећања обима, разноврсности робе и вредности трговинске размене.
Без обзира на обим трговине са било којом државом (Аустрија,
Турска, Румунија, Бугарска, Аустроугарска, Русија) уплив политике
био је редован у обликовању трговачких послова. Крајем 19. века
Србија је имала најразвијеније политичке и економске односе са Аустроугарском. Истовремено то је било доба најрђавијих (до непријатељства) односа са Русијом.5 До оваквог стања, општепознато је, „дошло је услед одлука мира у Сан-Стефану (3. март 1878. н. календар) и
Берлинског конгреса (13. јун – 13. јул 1878). Кнез Милан Обреновић,
а потом краљ (22. фебруара/6. марта 1882), владајући слој, партијски функционери и већи део јавности били су разочарани одлукама
великих сила у Берлину.6 Јетко, нервозно, а често са срџбом, Русија
је оптуживана за пасивност, па и небригу за националне и државне
интересе Србије; разочарање се пело дотле да је створено уверење
да се од царске руске владе не може очекивати помоћ при остварењу
српског националног идеала (ослобођење делова српског народа од
стране власти), те да се треба окренути на другу страну. Пуна стратешка политичка оријентација кнеза Милана (тајна конвенција са
Аустроугарском 16/28. јун 1881) трајала је до 1888. године.7 Међутим, абикација краља Милана (22. фебруара / 6. марта 1889), након
његовог седмогодишњег краљевања, утицала је на промену политичких снага у земљи, промену политичког курса, па се период од
1889. до 1893. може сматрати добом „најприснијих односа Србије и
Русије“. Но, утицај бившег краља Милана на политички живот, по силаску са престола, и на конкретне одлуке младог краља (сина) Александра није престао. Уместо да олакша посао и живот сину и допринесе стабилизовању општег стања у земљи, Милан је производио
5

6
7
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Годишњи извештаји Министарства иностраних дела Руске империје о Србији
и Босни и Херцеговини (1878–1903), (даље: Годишњи извештаји), приредили Љ.
В. Кузмичова и Д. М. Ковачевић, Нови Сад, 1996, стр. 18. - Занимљива је белешка М. Пироћанца под 13. VI 1883: „Маринковић се јуче вратио из Москве. Казивао ми је да су расположења Руса и владе према данашњем стању у Србији не
може бити непријатељскија“. Милан Пироћанац, Белешке, приредила С. Рајић,
Београд, 2004, стр. XII.
„Краљ Милан је резултатима рата и Берлинским конгресом већ био готово
сломљен. Требало је још мало па да душевни слом његов буде потпун“. С. М.
Протић, Тајна конвенција између Србије и Аустро-Угарске, Београд, 1909, стр. 8.
„Интересно је какав је утисак учинила конвенција на пок. Краља Александра
кад ју је он први пут видео и прочитао 1893. године. Он је тада узвикнуо: па ово
је издаја“. С. М. Протић, нав. дело, стр. 6.
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само супротне последице, тако да се време 1893. до 1900. може сматрати крајње неповољним по српско-руске односе.8
Два догађаја везана за личности оба Обреновића, краља и
екскраља, по природи ствари, непланирано, повољно су утицала на
званичне односе српске краљевине са царском Русијом. Реч је о веридби краља Александра са Драгом Машин јула 1900. те прижељкивањима, на српској страни, да венчани кум буде руски цар. Против
Александрове женидбе били су његови и мајка и отац, као и патријархални свет, што младожењу није мотивисало да одустане. Стоји оцена: „Краљевом женидбом коначно је завршена улога краља Милана у Србији. […] Политички обрт који је настао краљевом женидбом
[оставка владе] значио је скретање према Русији у спољној политици, а према радикалима у унутрашњој“.9
Ако је године 1901. у Србији и Русији још неко страховао да
би краљ Милан и даље могао да буде реметилачки фактор, његовом
смрћу у Бечу фебруара 1901. (у 47. години живота) тај страх је нестао.
(Ко је могао да зна шта ће донети ноћ 29. маја 1903. године, ст. к).
Дакле, крајем 19. века, тачно од 1878. до 1900. године, политички односи између Србије и Русије били су неуједначени; кретали су се од пријатељских до сасвим супротне тачке. Такво стање неповољно се одрaжавало на политички живот у Србији, на трговачки
слој, који је силом, опет проузрокованом глобалним политичким резоном, у Аустроугарској имао највећег и најмоћнијег спољнотрговинског партнера. Неповољно осцилирање политичких односа кочило
је позитивне иницијативе на плану трговине између српске краљевине и Руске империје.
Описано стање у Србији било је врло познато у Петрограду, морало се толерисати, иако је политички императив Русије било
привредно потискивање Хабзбуршке монархије са Балканског полуострва, чији је средишњи део била Србија и српске области северно, западно и јужно од ње. Подударност интереса на аустроугарском
плану била је она сила која је петнаест година (1878–1894) стрпљиво водила (и одржавала) преговоре у циљу склапања трговинског
8

9
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Стоји оцена: „Доба од 1893. до 1903. године је период бескрајних унутрашњих
криза у Србији које су са забринутошћу праћене у Русији. Кулминација у неприхватању српске политике од стране Русије долази 1899. године. Тада је, после процеса поводом Ивањданског атентата [6. јун 1899], Русија у знак протеста
опозвала свога посланика и за наредних десет месеци његово је место остало
упражњено“. Годишњи извештаји, стр. 18.
Историја српског народа, шеста књига, први том, Београд, 1983, стр. 130.
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уговора између Србије и Русије. Хроника збивања око настанка овог
уговора упечатљиво говори о упливу политике на послове трговачке природе.
***

Трговина Београдског пашалука, провинције Османског царства, није била брига суверене власти. Истина, на снази су били трговински уговори Турске са више европских земаља склопљени још
1783. године, па и са Русијом, где су биле прецизиране царинске тарифе. Ова чињеница имала је дејства у време склапања непосредних
уговора Србије и Русије.10
Деценијама (пре 1804) стварна трговина, пре свега извоз из
пашалука, па и кнежевине Србије у Аустрију био је у приватним рукама. После 1815. године и извоз (трговина) је био у сталном порасту. То је било време када су кнез Милош и Миша Анастасијевић (капетан Миша) зарадили „прве милионе“ и постали најбогатији људи у
кнежевини. Слободан Јовановић сматра да „једини наш владалац који
је имао економски програм био је кнез Милош; он је сматрао Србију
као једно велико газдинство, чије вођење лежи на државној управи
као главни посао. Али од пада Кнеза Милоша 1839, наша Влада није
имала скоро никаквога економског програма. Уставобранитељи бринули су се поглавито о уређењу суда, чиновништва, школа; Кнез Михаило о уређењу војске и спољашњој политици“.11
Подстицаји (иницијативе) у циљу успостављања привредних
односа Русије и Србије нису долазили ни од стране моћног царства.
У савременој руској историографији закључено је да Русија није могла да постане угодан трговински партнер Србије услед недостатака
капитала, блискости економских структура, безиницијативности руских предузимача, слабој подршци са стране владе, што је све спречавало (тормозиле) економски продор Русије на Балкан.12 Но, ако не10
11
12
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Д. Миљковић, нав. дело, стр. 15.
С. Јовановић, Влада Милана Обреновића, књига прва (1868–1878), Београд, 1926,
стр. 229.
Н. С. Киняпина, Балканы и проливы во внешней колитике России в конце XIX века
(1878–1898), Москва, 1994, стр. 39. - Но, историјски извори говоре да је у руским
привредним круговима, у редовима племства и словенофилске интелигенције
било видно мишљење о потреби јачања руско-српске привредне сарадње. Развој догађаја је показао да је то било недовољно да убрза процес кооперације
у трговини и целокупној привредној политици. Видети: Москва–Сербия, Бел-
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посредни трговачки односи између српских и руских грађана нису
постојали, зна се да се посредством влашких трговаца, ипак, обављала трговина и српским производима.13
Ако је удаљеност руског тржишта од српских трговаца била
објективна препрека успостављању пословних односа, као и њиховом напретку, ваља додати да трговачки односи српских људи са трговцима у Турској и суседној Бугарској нису били вредни помена.
Историјска истина, као и увек, крајње је једноставна: у српској историографији старијој од сто година јасно је објашњено „да ни Турска
ни Бугарска нису тежиле да имају јаче развијене трговинске односе
са Србијом. Турској нису ти односи ишли у рачун са политичког гледишта, особито после за Србију успешних ратова“, а да је Бугарска
„одмах по своме ослобођењу показивала велики антагонизам према Србији, мада се од стране ове покушавало зближење. Узрок томе
антагонизму лежи у тежњи Бугарске да се дочепа превласти на Балканском Полуострву, при чему у Србији види најјачу препреку“.14
Берлински конгрес завршен је 13. јула 1878. и на њему је Србија добила међународно признање, сувереност. Већ 16. августа Министарски савет (српска влада), под председништвом књаза, саопштио
је „да је руски досадањи дипломатски агенат и генерални конзул узвишен на степен министра резидента за Србију“; а 20. августа исто
тело закључило је по предлогу министра „финанције“ да је „корисно
закључити трговачки уговор са Русијом па са А-Угарском. И реши се:
да заступник Министра спољних послова о томе говори руском министру за Србију“.15
На челу српске државе, почев од 1. октобра 1878, смењивале
су се владе под председништвом Јована Ристића, Милана Пироћанца,
Николе Христића, Милутина Гарашанина, Саве Грујића, Николе Пашића, Јована Авакумовића, Лазара Докића (његова прва влада од 4.
априла до 4. јуна 1893, а друга влада од 4. јуна 1893. до 23. новембра
1893). Председници влада били су партијски прваци, талентовани
политичари, чије успешно деловање није спорно, образовани људи
13
14
15
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град–Россия, сборник, документов и метариалов, (даље: Москва–Србија), приредили А. Л. Шемякин, Е. В. Иванова, М. Перишић, А. Тимофејев, Г. Милорадовић,
Москва–Белград/Москва–Београд, том 3, 2012, стр. 513–518.
Д. Миљковић, нав. дело, стр. 16.
Д. М. Пантић, Трговина и трговинска политика независне Србије, први период
1878–1892, Београд, 1910, стр. 122.
Записници седница Министарског савета Србије 1862–1898, приредио др Н. П.
Шкеровић, Београд, 1952, стр. 355.
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чије је познавање политике европских сила и суседних држава било
натпросечно. Њихово идеолошко разликовање са тачке наше теме је
ирелевантно, што се не може рећи за њихову геополитичку оријентацију у вођењу текуће и дугорочне државне и националне политике. Крај 19. века у Србији означен је као време пуног ослонца на суседну силу – Аустроугарску, што је пропраћено у старту, а и касније,
уз осуду (или критику) политике и конкретних великих политичких
потеза Русије – на штету – државног и националног интереса Србије.
У таквом глобално супротстављеном политичком расуђивању није
било могуће радити на унапређењу привредних односа са Русијом.
Али живот је тражио своје, а одговорност према себи, државном послу и народној користи (?) диктирала је ред и вредност практичних политичких и управних (можда и бирократских) поступака.
Тако је „први аутономни акт независне Србије у трговинској политици било решење Народне Скупштине од 1. фебруара 1880. Њиме
се давало овлашћење министру финансија да може повисити увозне царине према Бугарској и Турској до оне висине, у којој и оне наплаћују царине на увоз из Србије, тј. до 8% вредности.“16
За овим првим поступком регулације спољне трговине следило је склапање првог трговинског уговора између Србије и Аустроугарске 27. априла 1881, а следеће (1882) године потписан је уговор
и са Немачком.17 Степен повлашћености у трговини није имао карактер узајамности, што су напредњачке владе толерисале. Али доласком на власт либерала Јована Ристића (влада формирана 1. јуна
1887) и радикала Саве Грујића (19. децембра 1887) почиње преиспитивање. По једном мишљењу, Ристић и радикали, „два супротна и непријатељска елемента, имали су један заједнички циљ: рад на еманципацији од аустро-угарских тржишта“.18
Карактер трговине Србије са Аустроугарском и Немачком, након осмогодишње праксе, критички је простудирало српско министарство народне привреде и у писменој форми саопштило 1. маја
1889. председнику Министарског савета. Анализа почиње констатацијом да је „међу најпречим привредним потребама наше земље једна је и та, да се што више увећа извоз наши производа на страну и да
се ови изнесу на све оне стране пијаце гди могу наћи сигурне и корисне прође“ (курзив у оригиналу). Следи да је до „80% нашег извоза

16
17
18
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Д. М. Пантић, нав. дело, стр. 122.
Н. Вучо, нав. дело, стр. 231.
Д. М. Пантић, нав. дело, стр. 178.
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упућено искључно на а-угарске и немачке пијаце, а остали на пијаце западне Европе. Према томе јасно је, да је а-угарска и немачка трговина највећи део нашег извоза монополисала у својим рукама те
тиме само и даје се објаснити несталност и неравномерно кретање
наше спољне трговине и незнатне привредне користи, које црпи наш
привредник од таквог стања“.
Надаље се каже да се у „новије доба“ почело живље радити „на
крчењу пута нашим производима на пијаце талијанске, француске и
енглеске, па смо се тога ради дотакли чак и америчког континента“.
Изложено се одобрава, али одмах наставља да те мере „ни из далека не могу бити у тој мери пробитачне и осигуране, као што би оне
биле да наше најважније извозне артикле (вино, суве шљиве, ракију)
које би биле управљене на велике пијаце простране руске царевине“.
У наставку, привлачност тржишта Русије образлаже се њеном
огромношћу, али и приступачношћу воденим путем (Дунав). Огромност Русије упућује на огромност њеног тржишта, његову куповну
моћ (потражња), што са јевтиним воденим саобраћајем спада у економски резон, а затим следи политички прилаз подупрт словенским
сентиментом да „словенско сродство које нас нераздвојно веже са
руским народом – све то није побуђивало до сарадње владе да крче
и прокрче пута српској трговини сродном и блиском нам народу руском, док међу тим нисмо жалили труда да достигнемо далеке и несигурне за нашу трговину америчке пијаце“.
Описана ситуација, наведено је даље, плод је политичких погрешака које су проузроковале „привредну заблуду“, што се може осветити нашој народној привреди. Аутор ове анализе очигледно добро познаје природу, битне карактеристике српске спољне трговине
– до у појединости. Тако каже „наше крајинско вино по цени од 10
пара по литру Французи довозе својој кући, да га после као ’бордо’
извозе у Русију. Само се њима има приписати, што наше суве шљиве,
које су се негде продавале по 40 дин. сада стоје по 9–15 дин. и опет
узалудно чекају на далеку америчку пијацу која их данас одбацује“.
Као решење наведених „заблуда“ вероватно српски министар
народне привреде (писац овог документа) види у томе да се закључи „пробитачан уговор трговачки са Русијом“ а да је за то „сада најзгоднија прилика“. Предлог се подупире обавештењем да „већ почињу
руске лађе, натоварене руским еспапима да пристају уз наше обале“.
На крају анализа се завршава следећим закључком: „У предпоставци да ће трговачке везе, које су у изгледу између Србије и Ру-
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сије донети већег и сигурнијег полета нашој народној привреди, и
да ће родствене везе између оба народа тим још постати мени је част
предложити вам да би изволели подејствовати код руске владе на
остварењу трговачког уговора између Србије и Русије“.19
Тако је било маја 1889. године. Требало је сачекати октобар
1893. да се склопи предложени уговор. Из изложеног произилази да
су тада српско-руски трговачки односи били на самом почетку. Статистички извори то потврђују. На пример:
I
Вредност извоза – увоза

Год.

Вредност извоза (дин.)

Вредност увоза

1880.

35.212.269

46.095.614

1879.

1881.

1882.

38.880.762

40.127.146

40.334.090

41.567.604

43.173.824

48.451.340

II
Просечна годишња вредност од 1878. до 1887.

У саобраћају са

А-Угарском
Босном

Бугарском

Румунијом

Турском

извоз (дин.)
29.271.308
%*75,76
3.530.563
3,14
2.969.163
7,03
702.147
1,81
2.165.386
5,60

* % проценат целокупног извоза
19
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увоз

40.278.982
%89,87
479.390

619.633

1.863.012
1.561.349

Архив Србије (АС), Министарство народне привреде (МНП), Пф. X Р N0 8/889.
– Писмо МНП, пов. број 1845, 1. мај 1889 – Председнику министарског савета.
Уместо потписа иницијал Ст. Р. П.
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Год.

1884.

1891.

III
Извоз из Србије од 1884. до 1892.

Укупан извоз
39.968.706

1885.

50.418.987

1887.

1891.

1892.

45.632.752

1.627

–

IV
Увоз у Србију од 1884. до 1892.20

Укупан увоз

1886.

У Русију

34.457.803

52.279.825

Год.

1884.

У А-Угарску

50.947.185

51.694.136

36.479.955

42.572.361

37.061.764

из А-Угарске %
31.802.288
62,42

39.871.695
79,08

37.264.699
72,09
24.416.724
75,16

26.140.837
61,07

21.955.543
59,28

из Русије %
382.749
0,75

893.728
1,77
742.467
1,44

825.746
2,27

773.084
1,81
718.792
1,94

На списку роба које су се извозиле били су: стока, месо-сланина, мед-восак, воће, ракија, вино, сува шљива, жито, лан-кудеља,
дрво, камени угаљ.21
Педесет година после Д. М. Пантића о привреди Србије у 19.
веку писао је Никола Вучо. Подаци које он износи о вредности српске
спољне трговине нису сагласни са Пантићевим. Наиме, он наводи да
је од 1879. до 1887. Србија имала пасиван трговински биланс. Прецизно од 1872. до 1875. вредност спољне политике била је „око 67
20

21
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Табеле I, II, III су у : Д. М. Пантић, нав. дело, стр. 156 – 159, а табела IV на крају
књиге, без пагинације.
Д. М. Пантић, нав. дело, стр. 157.
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милиона динара“, а у периоду 1879–1882. нарасла је „на 84,5 милиона динара“. Он овај раст с разлогом повезује са повећањем државне
територије и повећањем броја становника за 303.097.22 Вучо дословно пише: „Извоз надмашује увоз за просечно 10–15% од вредности
укупног обрта. Тај однос се појављује скоро увек у поменутој размери: 1888. г. – 52,51 : 47,49; 1895. г. – 60,58 : 39,42.“23
Када је реч о статистичким извештајима, редовно се поставља
питање њихове изворне подлоге, тј. веродостојности – тачности података (извора) и њихове комплетности. С овим у вези јесте и питање колико је власт младе кнежевине успешно организовала статистичку и царинску службу, а ове прецизно обављале свој посао.
Више деценија после Пантића и Вуча овим питањима спољне
трговине Србије, пре и после стицања независности, бавила се Даница Милић. Свакако на основу проверених података пише да је спољнотрговински обрт у 1843. био 19,9 а 1875. године 72,2 милиона динара. Када се рашчлани, види се да је извоз 1843. био 8,9 милиона да
би 1875. досегао 35,1 милион динара. Наводи да је „удео у извозу из
Србије био традиционално највећи од стране Аустроугарске, са 86–
88% укупног износа“, а иста држава је била и највећи увозник у Србију са учешћем од 69,56 у 1843. до 80–82% у 1875. години.24
У тачност статистичких извештаја сумње може да подгрејава
и некомпетентност обраде, као и илегална трговина. С ове методолошке тачке занимљив је извештај руског конзулата из града Галца
о извозу роба (товаров) у Србију 1888. и 1889. године. У њему се наводи списак од 165 Срба трговаца, са назнаком колико је ко извезао
робе у 1888. години. Укупно, наведено је да су извезли 24.089 пуда25
сољене рибе, 116 пуда црвене икре, 51 пуд харинге и 6.871 сандук
(ящик) керозина.

22
23
24

25
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Н. Вучо, нав. дело, 224.
Исто.
„Друга по реду је Турска са учешћем од 20,47% до 14,14% у 1875, док се остатак односи на учешће Румуније“. Д. Милић, „Економско стање и финансије Србије у време другог српско-турског рата“, Други српско-турски рат 1877–1878.
и ослобођење југоисточне Србије поводом 120-годишњице, зборник радова са научног скупа, одржаног 17. и 18. новембра 1997. године, Београд, 2001, стр. 96.
Мера за тежину равна 16,38 кг.
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У следећој години наводе списак 177 Срба трговаца, чији је
учинак био следећи: извезли 26.876 пуда рибе, 77 пуда црвене икре,
98 пуда харинге, 6.034 сандука керозина.26
Описано стање (веома скромне) робне размене између Србије
и Русије подстакло је обе државе да приступе проналажењу позитивног решења. Побољшање политичких односа погодовало је томе те су
се обе стране вратиле на идеју склапања трговинског уговора. Наиме, већ смо навели да је идеја била стара, да је поникла још у првим
данима живота независне кнежевине када је 20. августа 1878. у Београду било закључено да се то питање покрене код руског посланика.
Од тог времена наступа мук, да би тек маја 1889. српско министарство народне привреде актуелизовало склапање трговинског уговора. Но, опет је све стало до октобра 1892. Тада је уследио предлог
руске владе „краљевској влади под 19. пр. мца, да се у Београду што
пре отпочну преговори између Србије и Русије за закључење трговинског уговора“. Руско посланство у Србији је нотом од 19. октобра
саопштило наведени предлог и истовремено навело да је руска влада обавестила посланика Персијанија и саветника Тимирјазева да
ступе у преговоре са српском владом у циљу закључења трговинског уговора.27
Дана 1. новембра 1892. године српски министар народне
привреде донео је решење: „за вођење преговора које ми је у име
краљ владе поверено, одређујем за стручне делегате с наше стране
за ове преговоре: Косту Стефановића, начелника царинског одељења
Министарства финансија, Ђорђа А. Генчића, бившег народног посланика и Михаила Цукића, секретара Министарства иностраних дела“.28
Наименована комисија је у Београду до 9. децембра 1892. одржала три радна састанка са руским делегатом Димитријем Тимирјазевим. Извештавајући о овоме Светозара Гвоздића, министра народне привреде, чланови комисије одмах на почетку наводе да се водила
реч „једино о томе шта би Руси желели да им Србија учини, у погледу њихова увоза у Србију и обратно шта би ми желели да Русија нама
учини за неке наше производе, који би се у Русију извозити могли“.
Занимљиво је да чланови српске комисије примећују да „нико
још у Србији није у стању да са прецизном сигурношћу одреди: да
26

27
28
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Архив внешней политики России (АВПР), Славянский стол ф. 166, оп. 495, дело
8901, л. 4.
АС, МНП, Пф. XXIV N0 13/97.
Исто.
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ли би се и какав наш земаљски производ могао за Русију извозити“.
Оваква процена упућује на закључак да је постојало, обострано, недовољно познавање тржишта. Ипак, у наставку претпостављају да би
„наши производи“ били: вино и суве шљиве, „кад би само транспорт
био јевтин и друго кад би се и царинске дажбине у Русији спустиле
ниже“. Ово о нижим царинским дажбинама речено је руском делегату с опаском „да би нам Русија тим повластицама учинила велику услугу. Д. Тимирјазев је одговорио да нам не може ставити у изглед да
се царина на наше производе смањује јер би онда морали те повластице да чине и другим државама с којима имају уговоре. Шљиве се
данас доносе у Русију највише из Француске“.
Обавештавајући министра С. Гвоздића да ће преговоре са руским делегатом наставити после осам дана, по његовом повратку из
Беча, проблем склапања трговинског уговора осмотрили су са политичке тачке. Ево како: „Држимо да нико неће спорити важност уговора трговинског између Србије и Русије. Ако се ми и не можемо надати каквој материјалној користи, отуд, јер је Русија далеко, и јер
су њене пијаце за наше производе за сада скоро, можда неприступне, уговор нам диктује друга важнија потреба: потреба политичка“
(курзив у оригиналу).
Полазећи од политичке целисходности српски преговарачи у закључку предлажу компромис када кажу да „мерећи ствар с те
стране [политичке] искључиво ми налазимо да ваља изаћи на сусрет
жељама и предлозима царске руске владе, али само до извесних граница и свакојако не испод концесија, које смо учинили Аустро-Угарској и Немачкој“.29
Од овог предлога прошло је четрдесет дана а да комисија није
обавештавала министра С. Гвоздића о току свог посла; 20. јануара
1893. извештавају га да су по његовим упутствима изнели руском делегату „гледиште српске владе у погледу царињења и трошаринског
поступка на суху рибу, петролеум, со и коже“. До којих су појединости
преговарали, сазнајемо из овог извештаја у делу у коме се каже да је
српска влада бранила став „да је немогућно раздвојити у цар. тарифи
рибу у бурадима од остале рибе, јер би то тад отворило широм врата
злоупотребама. Што се тиче петролеума (за осветљење) српски став
био је да се њима (српској страни) оставе слободне руке и да све буде
у складу са концесијама какве су добијене од Аустро-Угарске и Не29
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Исто, Писмо К. Стевановића, Ђ. Генчића, М. Цукића министру народне привреде. Београд, 9. децембра 1897.
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мачке. Српска страна тражила је уступак око царињења суве шљиве
тако да руска такса од 1.80 руб. буде 1 рубља на пуд. На ово је руски
делегат одговорио да би се можда могло раздвојити царињење суве
шљиве од осталог сувог воћа. Крајњи закључак је био да обе стране
израде ’нацрт уговора а затим оба споразума споје у један’“.30
У наредних двадесет дана (20. јануара – 10. фебруара) нацрти
уговора нису направљени, али је 9. фебруара одржана седница комисије на којој је Д. Тимирјазеву саопштен српски став (министров) о
таксама „петролеума и слане рибе“. Саопштавајући ово министру С.
Гвоздићу, члан комисије Ђ. Генчић пише да је Тимирјазев „примио к
знању предлог наш о таксирању петролеума са 28.60 динара од 100
кг, иако се по свему видело, да му није право што се дажбина на овај
артикал повећава са 5 и више динара у сравњењу са дажбином, која
данас постоји“. Што се тиче рибе, руски делегат је „најкатегоричније“
молио да краљевска (српска) влада трошарину од 30 динара на 100
кг сведе бар на 25 динара“. Ово је образлагао јевтиноћом слане рибе
која се увози из Русије. У жељи да поткрепи свој предлог „наговестио
је“ да би се у Петрограду то разумело као „знак доброг расположења
краљевске владе према Русији“. При крају седнице, наводи Генчић,
Тимирјазев је предложио измену вредности царинске таксе и трошарине и молио министра да одлучи „хоћемо ли горњу уступку учинити на трошарини или на царини“. На крају Генчић износи лично
мишљење да се од руског делегата тражи смањење царине на извоз
„пиротских ћилимова који би у Русији могли наћи лепу прођу, о чему
сам имао прилике да се уверим приликом мог последњег бављења
у Москви и Петрограду“.31
По Генчићевом наводу, преговори са руским делегатом били су
„обустављени на неко време“, јер се запало у тешкоће „у погледу таксирања петролеја и слане рибе“. Пошто је, по Генчићевом мишљењу,
трговачки уговор између Србије и Русије „по нас неопходна политичка потреба“, потрудио се да формулише предлог „којим би се без
штете по нас изравнале постојеће диференције, а у исто време задовољили би се и захтеви царске руске владе“.32 Упустивши се у анали30

31
32
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АС, МНП, Пф. XXIV N0 13/97, Писмо Комисије за преговарање о трговинском уговору с Русијом Светозару Гвоздићу, министру народне привреде, Београд, 20.
јануара 1893. године.
АС, МНП, Пф. XXIV N0 13/97, Писмо Ђ. Генчића – С. Гвоздићу, министру народне
привреде, Београд, 10. фебруара 1893.
Исто, Писмо Ђ. Генчића, члана комисије за склапање трговачког уговора са Русијом Светозару Гвоздићу, министру народне привреде, Београд, јун, 1893.

144

Никола Б. ПОПОВИЋ

ТРГОВИНА ИЗМЕЂУ СРБИЈЕ И РУСИЈЕ (19. ВЕК)

зу висине царине и трошарине, Генчић се осврнуо и на корист по државу, каже да „за сада државна каса има прихода од петролеума на
700.000 динара годишње“ а да би се приход могао повећати ако би
„целокупна дажбина била следећа:
1. трошарина државна на 100 кг 20.00
2. царина на 100 кг			
6.00
3. обртна пореза 7% од вредности
од 38 дин (12+20+6=38)		
2.66
Од 100 кг. свега дин. 		
28.66“

По овом предлогу, прецизира Генчић, приход државној каси
би од сваких 100 кг био пет динара више, што би се комотно могло
усвојити.
Посебан предлог Генчић је дао за „таксирање рибе“. Он подсећа да, када је „радикална влада уводила закон о трошарини на
рибу, она је рачунала да ће се приход држави од тог артикла увеличати на 600.000 дин. годишње. Практика је међутим показала противно резултате“. У наставку констатује да је до увођења трошарине Србија увозила рибе највише из Русије, просечно 500.000 кг, а у
години 1890. увоз је био 629.000 кг. „Од како је пак закон о трошарини у живот ступио, увоз је следећи: у 1891. години 65.000 кг, у 1892.
само 21.287 кг“. Даље наводи да је државни приход био само 24.259
динара те закључује да не стоји „да се са увећањем дажбина на извесне артикле, мора увеличати и приход државни“.33
У наставку свог писма министру С. Гвоздићу, Генчић утврђује
да треба узети у обзир захтеве императорске владе, „потребе народа нашег“ и интересе државне касе, те имајући у виду сва три интереса предлаже следећи начин „таксирање рибе“:
1. на име трошарине од 100 кг.
20,00
2. на име царине од 100 кг.		
12,00
3. обртне порезе 7% од вредности
на 82 (12+20+50=82)		
5,74
Свега на 100 кг.			
37,74
По Генчићевој процени, увоз слане рибе из Русије при наведеној дажбини могао би се „попети на 500 кг. годишње, што би државној каси доносило приходе годишње на 190.000 динара, а то би
33
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значило вишак приближно од 160.000 динара у сравњењу са данашњим приходом од 24.250 динара“.
Уверен у прихватљивост свог предлога, Генчић је сматрао да
би Србија „у најкраћем року дошла до трговачког уговора са пријатељском и великом државом словенском, које би из многих политичких обзира требао да буде дело руку данашње краљевске владе“.34
Припремањем трговинског уговора са Србијом у Русији се бавило Министарство иностраних дела, особито (и природно) руска
мисија у Београду, лично посланик А. Персијани и Министарство финансија, Одељење за трговину и мануфактуру (Департмент Торговли и Мануфактур), као и специјални опуномоћени преговарач Д. Тимирјазев. О стању трговине са Србијом у току преговора извештаван је
лично руски цар, који је на документима (извештајима) бележио свој
коментар, често само у једној речи. Још крајем 1881. и јануара 1882.
Персијани је из Београда извештавао о склапању трговинских споразума између Србије и Аустроугарске и Србије и Немачке. Имајући
у виду ове уговоре и мучан ток њиховог настанка, са становишта интереса Србије, руски министар финансија Иван Вишњеградски изражавао је и сагласност са предлогом руског посланика да се у пројекат
уговора Србије и Русије угради одредба о највећој повлашћености,
те да и царинска такса буде у нивоу утврђених у уговорима са германским државама. Истовремено, руски министар финансија препоручивао је да се узму у обзир и одредбе из уговора Србије са Сједињеним Америчким Државама и Русије са Румунијом закљученим
у Букурешту 15/27. марта 1870.35 Дана 11. јануара 1883. Персијани је
извештавао да су 25. децембра прошле године у Берлину потписани
трговински уговор и конзумска конвенција између Србије и Немачке. У немачки уговор, каже, уграђене су повластице које је Аустроугарска издиктирала „на рачун“ Србије. Напомиње да је текст уговора (са Аустријом) послао Министарству иностраних дела „на оцену“
14. маја 1881. У немачком уговору, прецизира се, нема трговачких
повластица о пограничном промету (trafic frontiere) што је Аустрија
израдила за себе.36
О стању трговине са Србијом министар Вишњеградски писмено је обавештавао руског цара Александра III. Тако 20. септембра
34
35
36
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Исто.
АВПР, Политархив, оп. 482, д. 2832, лист 63–64.
Исто, лист 102–103, Писмо Персијанија МИД (Милостивый Государь Александр
Егорович).
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1891, позивајући се на извештаје шефа руске мисије у Београду, пише
о успешном пласирању руских производа (робе) на тржишту Србије
захваљујући раду Обществa Черноморско-Дунайского пароходства
(паробродства). Одмах после ове опште констатације саопштава да је
захваљујући Обществу у Београду завршена изградња резервоара за
керосин (петролеј) што је, вредно достојне пажње, извршено од стране
руских градитеља употребом руског грађевинског материјала. Капацитет је 180/м. пуда37 те је руски петролеј за кратко време истиснуо
амерички и мађарски керосин са београдског тржишта. Осим њега,
каже да је могућ и успешан пласман руског шећера, свећа, кожа. Извештај се завршава констатацијом да је превоз роба врло јефтин, захваљујући сарадњи са аустријским паробродством. На дну документа
царевом руком је написано: Очень утешительно (врло охрабрујуће).38
Иван Вишњеградски, руски министар финансија, у склопу
својих редовних извештаја цару, нашао је за сходно да се у извештају
од 1. маја 1892. опет осврне на питање трговинског уговора са Србијом. Министар то повезује са сазнањем да српска влада води преговоре о закључењу новог трговинског уговора са Аустроугарском
у Бечу и да жели да повећа царинску тарифу на производе који се
увозе у Краљевину. Напомиње да склапање трговинског уговора са
Србијом има економску вредност, али и политичку важност, па предлаже да се у Србију упуте лица која би пратила преговоре у Бечу и
учествовала у припремању руско-српског трговинског уговора. Даје
предлог да то буде Д. Тимирјазев, који је по повратку из Турске био
упућен у Одесу да се упозна са радом Обществa Черноморско-Дунайского пароходства и са могућностима јачања „наших трговачких односа са придунавским државама и слабљењем искључиво економског
утицаја Аустро-Угарске тамо“. У наставку извештаја министар предлаже да Тимирјазев оде у Београд те да заједно са „нашим Послаником“ проучи могућности склапања трговинског уговора са Србијом,
као и да буде у току аустро-српских преговора у Бечу. Цар је извештај читао и предлог одобрио у Гатчини 1. маја 1892.39
Требало је да прође пет месеци па да Персијани и Тимирјазев
саопште Министарству финансија „основне услове за предстојеће
преговоре о руско-српском трговинском уговору, који Српска Влада
37
38
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тона пуда
Российский государственный исторический архив, Санкт Петербург (РГИА),
Доклады, ф. 40, оп. 1. ед. хр. 40, лист 200.
Исто, ед. хр. 44, лист 85–87.
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жели да се воде у Београду“. Наводе да је српска страна навела три
предлога: 1. давање Русији права највеће повлашћености; 2. смањење
царине и унутрашње таксе40 на слану рибу и друге предмете руског
извоза (експорта) уколико се укаже могућност после тарифних уступака датих Аустрији којима би се и Русија могла користити; 3. у случају успостављања монопола на керосин – примењивати га искључиво у Русији.
Са руске стране предложили су: 1. олакшавање извоза српских
производа уз помоћ Черноморско-Дунайского пароходства и успостављање директиве смањених тарифа између Москве и Београда,
у оба правца, уз помоћ руског и новоуспостављеног српског пароходства (паробродства) на Дунаву; 2. давање олакшица при извозу
српских производа у министарство, транзитом преко Одесе и ако је
могуће преко Рени; 3. у случају упорности српске владе, могуће је
смањење царинске таксе на суву шљиву.
Све наведено саопштено је цару као основа за преговоре, које
треба убрзати јер су аустро-српски преговори при крају, а започети
су преговори и са Немачком.41 Стога Министарство финансија моли
да се саопшти Министарству иностраних дела да се започну преговори у Београду о закључењу трговинског уговора између Русије и
Србије на основу Персијанијевих предлога. Све предложено одобрио
је цар 5. октобра 1892.42
Но, до убрзања преговора није дошло; сам Персијани је 23. марта 1893. године констатовао да се преговори о трговинском „трактату“ одвијају „врло споро“, иако је српска влада изказала своју „коначну сагласност“ на умањење царине на увоз главних руских производа
– керосина и слане рибе.43 Опет је прошло око пет месеци до настанка нацрта уговора. Врло вероватно је то било дело самог Персија40
41
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трошарина
У Бечу су 9. августа 1892. потписани трговински уговор и ветеринарска конвенција са Аустроугарском, пошто је први уговор из 1881. био орочен на десет
година. Нови уговор био је повољнији по српску државу. Такође у Бечу 24. августа 1892. потписан је нови трговински уговор и са Немачком. М. Војводић,
„Прва и друга влада Николе Пашића (1891–1892)”, Никола Пашић – живот и
дело, зборник радова са научног скупа у Српској академији наука и уметности,
Београд, 16. и 17. октобар 1995. године и Задужбини „Никола Пашић“, Зајечар,
19. октобар 1995. године, Београд, 1997, стр. 114, 126.
РГИА, лист 153–157.
Исто, ед. хр. 527, лист 7–10, Телеграм А. Персијанија МИД у Петербургу, 23. март
1893.
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нија (и Тимирјазева) који је нацрт и донео у Петербург. Шта се збило у Петрограду сазнајемо из телеграма (4. септембра 1893) српског
министарства иностраних дела Раши Милошевићу, министру народне привреде, у коме се каже да је „овдашње руско посланство јавило да је пројект нашег трговинског уговора са Русијом, потписан av
referendum 11. пр. мес. од стране руске владе примљен без икакве измене“. На крају обавештава се министар Милошевић да ће се уговор
потписати када се Персијани врати у Београд „што ће бити почетком месеца октобра“.44 Тако је и било – уговор је потписан 15. октобра
1893, а онда су уследиле уобичајене радње – припреме за ратификацију и др. Прво је краљ Александар I издао указ којим овлашћује министра народне привреде „да може Народној Скупштини сазваној у
први редовни сазив на дан 1. новембра ове године у Београду, поднети на решење предлог закона о трговинском и пловидбеном уговору између Русије и Србије“.45
Месец дана по потписивању Државни савет Краљевине Србије,
на упит Министарства народне привреде (3. новембар), писмено је
саопштио своју оцену о уговору „о трговини и пловидби између Србије и Русије“. Написано је: „Државни савет је проучио па како овим
уговором обе државе у главном признају једна другој право највећима повлашћеног народа, и само је за неколико артикла уговорено
специфична тарифа; дакле највећим делом уговорено је онако, како
је то учињено у уговорима с Француском и Енглеском, и како обзиром
на јачи развитак трговинског саобраћаја између обе државе говоре
у прилог тога, да се од стране Србије не одрече ни Русији оно право
које је и другим државама признато – Државни Савет је мишљења
да има места да се овај уговор усвоји“.46
Хроника збивања око настанка и усвајања трговинског уговора са Русијом бележи да је Народна скупштина писмено известила министра народне привреде да је решила „закон о трговинском
и пловидбеном уговору између Србије и Русије“.47 Дакле, Народна
скупштина уговор диже на ранг закона, а то је краљ потврдио својом
прокламацијом: „Ми… краљ Србије проглашавамо и објављујемо сви44

45
46
47
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АС, МНП, Пф. XXIV N0 13/97, Телеграм МИД Раши Милошевићу, министру народне привреде, Београд, 4. септембар 1893. Телеграм је потписао Авакумовић.
АС, МНП, Пф. XXIV N0 13/97.
Исто, Писмо Државног савета Министру народне Привреде, Београд, 16. новембар 1893. године. Потписао „председник Велимировић“.
Исто, Писмо Народне скупштине Министру Народне Привреде, Београд, 14. децембар 1893. Потписао „председник Народне скупштине Дим. Катић“.

149

РУСКИ ДОБОРОВОЉЦИ У СРБИЈИ 1876. / РУССКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ В СЕРБИИ 1876.

ма и свакоме, да је Народна Скупштина, сазвана у први редован сазив друге природе, решила и да смо Ми потврдили и потврђујемо ЗАКОН о трговинском и пловидбеном уговору између Србије и Русије“.
Уговор су потписали у име српске владе Андра Николић,
министар иностраних дела, и Раша Милошевић, министар народне привреде, а у име руске владе Александар Персијани, ванредни
посланик и пуномоћник министра у Србији, и Димитрије Тимирјазев, члан Савета министра финансија руске владе. Закон (у целини
преузима уговор) носи датум 14. децембар 1893. године и налази
се у Архиву Србије.48
И у Русији све формалноправне радње обављене су без икаквих тешкоћа и о томе је обавештена српска страна. Српско посланство у Петрограду телеграфисало је у Београд 30. децембра 1893. да
је данас „Њ. В. Цар изволео потписати трговински уговор између Србије и Русије и да ће се исти послати редовним куриром“.49
Српски МИД известио је 26. јануара 1894. новог50 српског министра народне привреде Симу Лозанића да су „ратификације о трговинском уговору закљученом између Србије и Русије 15. X 1893.
измењене данас у МИД“, те је „чл. IX истог уговора он је од тог дана
ступио у живот“.51
Да ли је са настанком и применом наведеног трговинског уговора дошло до позитивних последица по обим трговине између Србије и Русије? Српски извор на бази статистичких података приказује
стање далеко од задовољавајућег. Реч је о „реферату“ који је Момчило Нинчић доставио министру иностраних дела. Нинчић је већ у наслову саопштио тему свог реферата – „о потреби новог трговинског
уговора с Русијом“. Прва реченица гласи: „Трговински промет Србије
и Русије показивао је ове вредности за последњих десет година“ а затим се наводе следећи подаци:
48
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АС, МИД, ПО. 1894. Т/2, пов. бр. 1568. Закон је у целини објављен у: Москва–Сербия, стр. 523–528.
АС, МНП, Пф. XXIV N0 13/97, Телеграм МИД Раши Милошевићу, министру народне привреде, Београд, 30. децембар 1893. Потписао „по наредби министра
Влад. Љотић“.
Нову владу формирао је Ђорђе Симић, 21. јануара 1894. а трајала је до марта
1894. године. Пре ње трајала је влада Саве Грујића од 23. новембра 1893. до 12.
јануара 1894.
Као нап. 45. Телеграм МИД С. Лозанићу, Београд, 26. јануар 1894. Потписао „по
наредби министра, начелник др. М. Миловановић“.
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Извоз Србије у Русију
1894. –

Увоз Србије из Русије
658,4

1895. –

1.340,9

1897. –

450,3

1896. –

402,3

1898. –

291,5

1899 = 7.700*

663,0

1900 = 80,5

197,3

1901 = 893,3

679,9

1902 = 104,1

1903 = 3,9
*у хиљадама динара

667,7
726,7

Просечно 108,9 или 0,16% целокупног извоза – 607,8 или 1,53 целокупног увоза

У разрађеном виду у реферату стоји: „Русија је увозила у Србију поглавито ове производе:
- петролеум 		
с просечном вредн. увоза
- риба, усољена
или осушена
с прос. вред. увоза			
- коњи				
ʺ				
- минерално уље
за техничку потребу
ʺ				
- обућа од гутанерке [?]
ʺ				
- чај				
ʺ				
- биљна уља			
ʺ				

451.500 д.

44.400 д.
23.900 д.

23.600 д.
20.800 д.
9.700 д.
8.700 д.“

Писац реферата коментарише изнете статистичке податке
те доводи у сумњу оне о вредности извоза сувих шљива. Дословно:
„Биће по свој прилици, да се те године, [1901] кад је наш извоз Дунавом био изузетно јак, кренула и већа партија сувих шљива на Црно
Море, па је на нашим царинарницама, погрешно, забележено да се
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извозе у Русију, иако су највећим делом отишле на другу страну, без
сумње у Хамбург или Амстердам. Ова претпоставка потпуно се потврдила подацима руске статистике. По њој извоз сувих шљива из Србије у 1901. није износио више од 78.000 динара“.
За овим следи закључак: „Према томе наш извоз у Русију био
је готово без вредности“. Приказавши „слаб трговински промет“,
објашњавао га је тиме што обе земље имају јако развијену аграрну
производњу, те ниједна од њих нема „велике потребе за производима друге“. Ипак, пренебрегавајући ову општепознату чињеницу, Нинчић се осврће на стање руске трговине. Констатује да је Русија 1902.
године увезла:
- простог поврћа за		
2,005.560 дин.
- свежег воћа за		
2,234.800 дин.
- сувих шљива за		
1,860.400 дин.
- дувана за			
7,104.000 дин.
- рогате стоке
- крупне за 			
5,305.000 дин
- ситне за			
4,844.000 дин.
- воска од пчела за		
10,417.000 дин.
- овчијих кожа, сирових за 9,254.000 дин.
- каменог угља за		
52.780.000 дин.
- олова за			
13.652.000 дин.
- ужарских израда за		
642.000 дин.
Сви наведени подаци омогућавали су Нинчићу закључак (препоруку): „Све ове производе Србија има у довољној количини за извоз“.
Описана чињеница – да Србија има робу – чини се да је подстакла писца овог реферата на мишљење да „при повољним подвозним и царинским приликама могло би се створити у Русији изврсно
тржиште за нашу ракију и са многим међу напред споменутим производима могли бисмо издржати утакмицу у самој Русији са њиховим домаћим производима“. У наставку следи оцена да узрок незадовољавајућем извозу у Русији може бити само „у рђавим преносним
или рђавим царинским приликама, или у једним и другим“.
Подвозне, преносне прилике (тј. саобраћај) између Србије и
Русије, по оцени Нинчића нису биле рђаве. Он наводи: „извесни водени пут Дунавом и Црним морем“ јефтин је „већ самим тим што је
воден“. Додатну вредност воденог (дунавског) пута поткрепљује и
дејством споразума „Српског и Руског Црноморског и Дунавског бро-
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дарског друштва од 1902. године“ по коме су добијене за српске производе „врло велике редукције у подвозним тарифама“. Овакво образложење омогућило је закључак да главни узрок „ништавном извозу
српских производа у Русију ваља тражити у рђавим царинским приликама тако мало поправљеним садашњим трговинским уговором“.
Да би „царинске прилике“ са Русијом што боље описао, Нинчић их доводи у релацију са другим земљама. Каже: „Изнећу колику
царину плаћају наше суве шљиве при увозу у друге земље“.
„Уговор с Бугарском предвиђа царину од 0,50 динара.
С Турском
1,40
С А-Угарском 3,30 (3 круне)
С Немачком 5 дин. (4 марке)
С Русијом
17 дин.
Што је најинтересантније, Руси, којима је потребан увоз сувих шљива, добијају их из других земаља, јер оне, дајући шљивама
лепши облик и укуснији завој, повећавају им цену у тој мери, да су у
стању поднети и ону страховиту царину од 17 дин. Тако су Руси увозили српску шљиву из Аустро-Угарске, Немачке, па чак и Француске“.
На крају свог реферата Нинчић изриче крајње негативан суд
о трговинском уговору, који се већ 12 година примењује, а „без икакве вредности за нашу спољну трговину“. За њега се може рећи „без
икакве претераности да је гори од неуговореног стања“. У тренутку
писања ове опоре оцене аутор зна да је руска влада дала (12. августа
1904) пристанак на преговоре, чиме и завршава текст.52 Нови трговински уговор биће закључен 1907. године.
У Нинчићевом реферату, како смо навели, у позитивном виду
спомиње се и споразум „Српског и Руског Црноморског и Дунавског
бродарског друштва“. Са становишта наше теме нужно се упознати
са његовим настанком. У српској верзији он слови као „Споразум од
1901. године о узајамној предаји терета између црноморског дунавског паробродског и Српског бродарског друштва“. Трајање му је
уговорено на 10 година: од 1. августа 1901. до 1. августа 1911.
52
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Архив Југославије (АЈ), 143-II, Заоставштина Николе Пашића, Реферат господину Министру Иностраних Дела о потреби новог трговинског уговора с Русијом.
У потпису: „Понизан Мом. Нинчић“. На полеђини последње странице стоји написано Пашићевом руком: „Усвојити мишљење г. Референта. Нека се учини корак код Цар. Руске Владе да одреди делегате за склапање трг. Уговора. Пашић,
9/IV [1904].
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Споразум се склапа „ради извршења 10-те тачке о трговини
и бродарству између Русије и Србије, закљученог 15. октобра 1893.
године и 4-те тачке записника конференције држане 10. маја 1898“.
Наведено је да су споразум „утврдили“ државни директор Црноморског-Дунавског Паробродског Друштва Евгеније Љвовић Кочетов и
директор Првог Српског Повлашћеног Бродарског Друштва Раша
Милошевић.
У чл. 1 „установљава се без одлагања непосредна предаја
како путника тако и робе, па било уз Дунав било низ Дунав“. У циљу
обављања посла усаглашен је и ред пловидбе тако да руско друштво
врши редовну пловидбу из Одесе по целом доњем Дунаву до Кладова, два пута недељно. Српско друштво преузело је обавезу да врши
редовну пловидбу између Радујевца и Београда једанпут недељно,
а по могућности и два пута. Такође споразумели су се да на почетку
сваке године размене свој ред пловидбе и друге детаље.53
Имајући у виду наведене статистичке податке и лична запажања меродавних високих чиновника српске државе, несумњиво је
да се дошло до сазнања да треба предузети извесне мере у циљу повећања промета роба на релацији Русија–Србија. Цитирани споразум из 1901. године производ је сазнања о незадовољавајућој трговини. У овом светлу ваља разумети и следеће мере српске владе. По
природи ствари српско министарство народне привреде дошло је на
идеју организовања „Српске Краљевске Трговинске Агентуре у Петрограду“. Наиме, идеја је потекла од М. Протића, чиновника тарифног одсека у царинском департману у Петрограду, који је саопштио
министру да је у могућности да придобије г. Кенига, индустријалца
у Петрограду, а који ужива поверење петроградских трговачких кругова, да о свом трошку установи у Петрограду трговинску агентуру,
која би уза се имала и музеј (изложбу). Српски министар у писму од
12. августа 1897. подсећа М. Протића на идеју о којој су имали позитивно, сагласно мишљење те га овлашћује да ступи у преговоре. Са
наведеном идејом министар је упознао Ђорђа Симића, председника
српске владе, и посланика у Петрограду Саву Грујића молећи га да се
и сам ангажује.54 Посланик се одазивао; својим писмом од 1. новембра
53
54
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АС, МНП, Пф. XXIV N0 13/97.
АС, МНП, ПфI Р N0 36/898, Писмо Министарства Народне привреде М. Протићу,
чиновнику тарифног одсека у царинском департману, Београд, 12. август 1897;
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1897. упознао је новог српског министра привреде са идејом трговинске агентуре. Министар, иако нов у Министарству привреде, одговорио је (пов. бр. 8472, 15. новембар 1897) посланику у Петрограду
да је вољан „потпомагати сваку радњу“, те одмах додао да је његово
мишљење да би „наш“ генерални конзул у Петрограду требало да
буде Сибирјаков „ако би он пристао да агентуру са музејом установи
по образцу наше агентуре у Будимпешти“. Навео је следеће услове:
„1. да Сибирјаков буде дужан агентуру установити о свом
трошку,
2. да двојица од чиновника агентуре буду Срби и српски поданици по одобрењу министра народне привреде;
3. да агент српске агентуре не може бити агенат никоје друге агентуре, као и да не сме послове, њему поверене уступати ком
другом;
4. да ради бољег упознавања страних потрошача са српским
артиклима, који се извозе или се могу извозити, одржава сталну изложбу тих артикала;
5. да сви агентурски послови буду под контролом МИП односно Српског посланства у Петрограду;
6. да се агентура не упушта ни у какву куповину и продају у
којем случају не ступа у послове, којима би се српска држава ангажовала ма у ком виду, и
7. да је дужна накнадити материјалне штете, које би појединим лицима проузроковала“. На крају министар саопштава да, ако Сибирјаков не пристане, треба потражити другу личност „не губећи из
вида г. Кенига, који је моме претходнику препоручен био“.55
На министрово писмо (пов. бр. 8472) одговорио је посланик С.
Грујић да Сибирјаков није прихватио понуду, али јесте Кениг, за кога
вели да је син познатог „милијонара шећерних фабрика, а сам је газда
једне фабрике“. Надаље, извештава да Кениг прихвата министрове услове, а своје саопштава у писму, које посланик доставља у преводу.56
55

56
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Писмо Министарства народне привреде Посланству у Петрограду, [Београд,
12. август 1897].
АС, МНП, ПфI, CN0 36/898, Писмо Министарства Народне привреде Посланству
у Петроград, Београд, 15. новембар 1897.
АС, МНП, ПфI, CN0 36/898, Писмо С. Грујића Министарству народне привреде,
Петроград, 9. децембар 1897. Са писмом (условима) Леополда Леополдовића
Кенига, МНП је упознао српску владу.
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Пошто је краљевска српска влада прихватила Кенигове услове, сачињен је уговор који носи датум 19. фебруар 1898. Претходно је „Њ. В. Краљ указом својим од 30. јануара ове године благоволео
поставити г. Леополда Леополдовића Кенига, трговачког саветника и индустријалца из Петрограда, за Краљевског Почасног Консула у Петрограду“.57 Уговор је требало да буде уручен Кенигу, али је
он одустао, те посланик својим писмом од 17. априла 1898. извештава Министарство народне привреде да враћа „оба примерка уговора пошто је Л. Л. Кениг одустао да се прими дирекције наше трговинске агентуре у Петрограду“.58
Српска влада и Л. Л. Кениг веома лако су прихватили међусобне услове те на тој бази и написали Уговор. Стога изненађује преокрет и Кенигово одустајање од планираног посла. Но, историјска
истина је веома често једноставна, без обзира на природу и величину историјске теме. Тако је и у овом случају: српско посланство у Петрограду „није могло код руске владе израдити да се Кенигу призна
за краљевског српског почасног консула“, пошто у Петрограду „већ
има Србија свог Генералног Консула и према томе била би обојица
са подједнаким правима“. Руска влада је била пристала да се Кениг
„утврди за Вице Консула“, на шта овај није пристао.59
Настојања високих службеника у српским министарствима
(МИД, МНП) да увећају трговину са Русијом била су стална, прожета
жељама да се она уклопи у дугорочни материјални интерес Русије. То
произлази из писма српског посланства у Петрограду (11. новембар
1900) о оснивању „Удружења за познавање Истока“ (Общество востоковедения) чији је задатак „да међу источним народима шири тачна
и правилна знања о Русији, а исто тако и да руско друштво упознаје
с материјалним потребама и духовним животом Истока“. Саопштава
се да Управа удружења има три одсека: 1. трговачко-индустријски, 2.
научно-културни и 3. васпитни. Образлаже се да Удружење под пој57

58
59
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АС, МНП, ПфI, CN0 36/898, Писмо Министарства иностраних дела Министарству народне привреде, Београд, 1. фебруар 1898.
АС, МНП, Пф, CN0 36/898, Под истом сигнатуром је концепт уговора.
АС, МНП, ПфI, CN0 36/898, Писмо Министарства иностраних дела Министарству
народне привреде, Београд, 24. април 1898. - Наведено је и да је краљ признао
оставку и истог дана (24. априла) издао указ, а да ће се посланство постарати
да „управу трговачке агенције у Петрограду прими Сибирјаков почасни консул“.
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мом „Истока“ подразумева европски исток, тј. Балканско полуострво, али и Далеки исток. Стратешки циљ, српски посланик С. Новаковић овако је видео: „Оно што су некад руски словенофили тражили
да остваре језиком, књигом и вером, ново Удружење хоће да покуша
да постигне са шире основице, путем радиности, трговине и промета, одајући пуно поштовања обичајима, језику, вери и наравима оних
племена, међу које долази. Огроман напредак радиности и индустрије руске тражи овим путем одушке на страни и хоће да се стави
у службу великој мисли, на којој се заснива огромно Царство Руско“.
Председник Удружења био је ђенерал-мајор Никола Констатиновић Шведов, коме је српски посланик, проучивши Статут Удружења, предложио да у Београду „установи Руску Трговачку Агентуру и Музеј, где би се створило најзгодније средиште како за измену
тако и за прибирање међусобних извештаја и обавештења међу Србијом и Русијом“. Шведов је обећао да ће „поклонити пажњу“.60
Организовање трговачких агентура (агенција) и музеја тј. изложби властитих артикала - предмета трговине (робе) постало је тема
редовног посла дипломатских мисија и чиновника државних установа,
па све до руског царског дома. Српско министарство народне привреде, коме су се често мењали шефови – министри, предано се бавило
организовањем, да кажемо савременијим језиком, рекламе производа своје државе. Судећи по једном српском извору, повећање трговине, ако оставимо по страни финансијски резултат (добитак, профит), било је у функцији политичке стабилности сопствене државе.
Ово лепо стоји у писму министра привреде председнику српске владе 28. новембра 1900, када каже да је „од свог уласка у Ваш кабинет,
а у циљу осигурања привредне самосталности наше Краљевине, настао да створим нових трговинских веза, а у првом реду са Русијом и
Француском“.61 (Да ли треба „преводити“ ову реченицу да се радило
о стратешкој еманципацији од економског и политичког притиска –
60

61
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АС, МИД, ПО 1900, Р/10, 1903, пов. бр. 3113, Писмо српског посланства у Петрограду (N0 671) Алекси Јовановићу [председнику српске владе и министру иностраних дела], Петроград 11. новембар 1900. Примљено у Београду 15. новембра. У прилогу је био послат и Статут.
АС, МИД, ПО 1900, Р/3, пов. бр. 326, Писмо Српског Министарства народне
привреде А. Јовановићу. Београд, 28. новембар 1900. У потпису: Министар народне привреде Д. М. Спасић. Писмо је МИД проследило у Петроград С. Новаковићу.

157

РУСКИ ДОБОРОВОЉЦИ У СРБИЈИ 1876. / РУССКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ В СЕРБИИ 1876.

угрожавања са стране Аустроугарске). За „постигнуће“ овога, каже министар, „сматрао сам да је најподеснији пут оснивање српских трговинских агентура и музеја на страни и страних у Србији“.
Из цитираног министровог писма сазнајемо да је он већ издејствовао „решење Министарског Савеза од 25. септ. ов. г.“ којим
му је „дато овлашћење да г. Св. Вукадиновићу, бившем директору
српског бродарског друштва“ може издати „суму од 6.000 динара као
помоћ у циљу оснивања једне руске трговинске агентуре у Београду
и српских трговинских агентура у Петрограду, Москви, Одеси и Варшави“. Дошавши у Петроград, Вукадиновић се прихватио посла уз помоћ посланика С. Новаковића, а ступио је био и у везу са ђенералом
Шведевим. Могуће је да је у току ових разговора (саветовања) Вукадиновићу предложено да изради известан план рада, или је, можда,
сам дошао на ту идеју, тек сазнајемо да је он „израдио један елаборат о нашим трговинским приликама и о могућностима српско-руског трговинског саобраћаја“.62 Министар Спасић веровао је у успех
свог подухвата (оснивање руске трговинске агенције).
Но, биће да није баш ишло све лако и брзо. Посланик С. Новаковић је 20. децембра (пов. бр. 230) известио министра народне
привреде „како се овде све више претреса мисао о подизању трговачких музеја и агенција“. Ово „претресање“ наставило се и наредних месеци, јер Новаковић у писму (П. N0 82) од 20. априла извештава српску владу како би имајући у виду савете „искусних људи“ а
према „податцима царинским требало у Београду саставити списак
српских и руских производа и прерађевина, које би с једне и с друге стране служиле, или служити могле, знатнијој трговачкој измени
између Србије и Русије“.63
Посланик С. Новаковић био је видно незадовољан спорошћу
организовања агенција. Новембра 1901. године писао је председнику српске владе да је по свом доласку у Петроград почео „поклањати
велику пажњу“ томе послу, да је својим писмима министру народне
привреде од 23. новембра 1900. и 20. децембра 1900. као и писмом
од 20. априла (пов. бр. 82) обавештавао о позитивном ставу руских
62
63
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Исто.
АС, МИД, ПО 1901, Т/5, пов. бр. 1065, Писмо С. Новаковића Мих. Вујићу, председнику Министарског Савета и министру иностраних дела, Петроград, 20. април
1901.
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власти. Подсећа, али и наглашава да је Посланство нотом од 28. марта 1901. (N0 213) „саопштило Царско-Руском Министарству Иностраних Дела жељу наших конзулата у Петрограду Москви и Варшави да
у интересу живљег развића трговачке размене међу Србијом и Русијом подигну изложбене музеје српских производа у поменутим
местима“.64 Савесни Новаковић, да би до краја упознао владу и министра иностраних дела у Београду о благонаклоном односу руске
владе према српским предлозима, у прилогу писма од 21. новембра
доставља руски документ: Копия с отзыва Г. Товарища Министра финансов от 28. сентября 1901. года за N0 10454. Руски помоћник министра финансија саопштава да је упознат са молбом српске владе
да се отворе музеји (изложбе) српских производа у Петрограду, Москви и Варшави у циљу повећања трговине између Русије и Србије.
У саставу молбе било је и да руска влада дозволи бесцарински увоз
српских производа, снабдевених потврдама српског министарства
трговине и српског посланства, који ће бити експонати на изложбама. Следи да са његове стране нема примедби на српску молбу с тим
1) да се експонати снабдеју потврдама српског министарства трговине и српског посланства у Петрограду о њиховом српском пореклу, с назнаком намене; 2) да се сваких шест месеци подносе извештаји о експонатима и 3) експонати не могу да се продају.65
Руски одговор на српску молбу, С. Новаковић карактерише једном као „повољан резултат“, а други пут као „повластице“. Истовремено, обавестио је владу и министра у Београду да је циркуларом од
27. октобра послао копије решења царског руског министарства финансија „конзулатима у Петрограду, Москви и Варшави“.66
Самостална изложба српских производа, по замисли српских
државних службеника, у Петрограду није отворена, али јесте 24. новембра 1902. у Таврическом дворцу у овом граду отворена „свесловенска изложба одела и градива“, која се у истом документу назива
„Прва Међународна Изложба одела и градива“, у чијем оквиру је био
и српски одсек.67
64

65
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АС, МИД, ПО 1901, Т/5, пов. Бр. 3109, Писмо (пов. бр. 243) С. Новаковића Мих.
Вујићу, Петроград, 21. новембра 1901. године.
Исто.
Исто.
АС, МНП, Тф. РN0 28/903, Писмо (пов. бр. 2041) Министарства иностраних дела
Министарству народне привреде, Београд, 30. новембар 1902, преноси извеш-
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Иза организовања српског одсека стала је српска држава:
„Председник Одбора Петроградске Изложбе Костима“ био је српски
министар народне привреде. Стварни организатори били су веома
компетентни, стручни људи на челу са др Симом Тројановићем, директором Етнографског музеја у Београду. Уз Тројановића главни
посао су обавили Ђока Јовановић, скулптор, и Никола Зега. Историчар, посланик Стојан Новаковић са особљем посланства све време
је био укључен у организовање изложбе. Комесар одсека (српског
одељења) био је Милан Протић.
Карактер ангажмана српских организатора овог одељења на
изложби у Петрограду био је изнад чиновничког, рутинског отаљавања посла. Извори су о томе сагласни. Тако Н. Зега свој извештај
закључује следећим речима: „Да сам као члан Одбора, сваки поверен посао разумео извршити најбољи је доказ сјајна награда, коју је
наше одељење добило, за које сам пуних 8 месеци неуморно и одушевљено радио“. А како је радио? „Ради набавке народног одела и
других етнографских предмета пропутовао сам ове крајеве: срезове Белички и Левачки у Моравичком округу, Јасеницу и Гружу Крагујевачку. Јадар. Рађевину, Азбуковицу у Подрињском округу. Ужички округ цео. Срезове Љубићски, Драгачевски, Моравички, Трнавски,
Жићски. У Крушевачком округу Расину, Жупу и Копаонички срез. Колубару, Подгорину и срез ваљевачки у Ваљевском округу“. Резултат
истраживачког рада Зега овако представља: „Од одела набавио сам
свега комплетних костима 19 и то 11 женских, 5 мушких и 3 дечија,
а непотпуно 10, 4 женска, 4 мушка и 2 дечија одела. Сем костима народног набавио сам и много других ствари као: аљетке, јелека, зубуна, долама, кецеља, пешкира, рукавица, чарапа, разног накита, алата, оружја, инструмената, судова итд.“68
Концепција изложбе била је постављена на територијалном
начелу; уз Русију биле су представљене: Аустрија, Немачка, Француска, Шведска, Јапан, Кина, Персија итд.69
68

69
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тај спрских посланика из Петрограда.
АС, МНП, Тф. РN0 28/903, Извештај Николе Зеге – Одбору Петроградске Изложбе Костима, Београд, 15. јул 1903.
АС, МНП, Тф. РN0 28/903, Писмо Министарства иностраних дела – Министарству народне привреде, Београд, 30. новембар 1903, преноси извештај српског
посланства у Петрограду о отварању изложбе. У наведеном извештају се наво-
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По отварању изложбе српски одсек је посетила велика кнегиња, тако се наводи у поменутом извештају, а високу гошћу је „предусрео и поздравио Краљ. Посланик са Госпођом и представио јој особље
Посланства и Изложбе“. „Музика је свирала нашу народну химну за
цело време докле се Вел. Књегиња [Олга] бавила у нашем одсеку“,
дочарава се атмосфера првог сата изложбе.
А како је изгледао српски одсек, сазнајемо из истог извештаја:
„Пошто су ствари нашега одсека на време приспеле из Београда, а и
намештај је готов био на неколико дана раније, неуморним трудом
и настојавањем Др. Симе Тројановића и родољубивом ревношћу и
финим артистичким укуском Ђ. Јовановића, скулптора, наш је одсек
веома разнолико и укусно распоређен и смештен, тако да нарочито
привлачи богатом збирком детаљних ствари одела – својим чисто националним карактером“. А као доказ наводи се да „руски стручњаци
се нарочито баве нашим одсеком и он их више свију привлаче. Публицистички свет и образовано друштво много хвале национално
шаренило и разностручност нашег одсека“.
Похвале су сустигле и од главних организатора изложбе:
„Председница Одбора Књегиња Шчербатова и главни комисар А. Ф.
Остроградски дубоко су захвални Влади Краљевској што није жалила
ни труда ни трошка да се богатство српског народног одела и прибора који узањ иде тако успешно и лепо представи“. Следи општа (политичка) оцена писца извештаја: „У политичком смислу Србија добија
не мало што се у свима објавама изложбе помиње име Краљевине уз
остале велике земље које су на изложби представљене“.
Писац извештаја, вероватно М. Протић, свакако у споразуму са
послаником С. Новаковићем, има само лепе речи о ангажману Тројановића:70 „Неопходно је било и веома је погођено што нам је послат
70
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ди да је „од балканских земаља само Србија потпуно представљена својим националним оделом“.
Сима Тројановић (Шабац 2/15. фебруар 1862 – Београд 8/21. новембар 1935),
етнограф, антрополог, биолог. За дописног члана Српске краљевске академије
изабран 1904. године. Од 1901. до 1921. био је директор Етнографског музеја
у Београду, а од 1921. до 1924. редовни професор и декан Филозофског факултета у Скопљу. Организатор неколико етнографских изложби о српском народу: Лијеж 1905, Букурешт 1906, Лондон 1907, Париз 1910. Опширније у: Енциклопедија српске историографије, приредили Сима Ћирковић – Раде Михаљчић,
Београд, 1997, стр. 685.

161

РУСКИ ДОБОРОВОЉЦИ У СРБИЈИ 1876. / РУССКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ В СЕРБИИ 1876.

Др Сима Тројановић, који је прекрасно познајући свеукупну збирку,
помогао орјентовању изложбе“.71
А како је сам професор Тројановић видео „своју изложбу“, читамо у његовом извештају „Министру Народне привреде као Председнику Одбора Петроградске Изложбе Костима“. Одмах на почетку
извештаја каже да је распоред ствари (експоната) обавио са Ђ. Јовановићем, које је пре његовог доласка у Петроград организовао посланик С. Новаковић. Распоред је „удешен колико у декоративном смеру
толико и у научном, јер на један начин за себе не би показивао онако лепу целину, као у тако комбинованој слици“. На почасном зиду у
облику купе су били приковани ћилими, прегаче, појаси, разне друге тканине, особито старосрбијанске и македонске рукотворине. У
орманима су биле све лутке њ. в. краљице, а и неколико у природној величини које је прибавило Министарство привреде. „Ради већег
ефекта у сваки орман уведена је електрична лампа, па се злато, сребро, шик и шљокице блистају и чудну чаробну слику приказују“ – са
задовољством бележи Тројановић.
Принцу Олденбуршком, такође са задовољством, саопштио је
да је „наша Краљица највише допринела што је наша изложба остварена; да је она потпуно опремила 10 лутака, да је поклонила ћилиме
[…] да је из Двора позајмила и једну колекцију ретких везова“.
Највише пажње посетилаца, наводи, привлачила је „невеста
из средачке жупе у Старој Србији, јер јој је костим ванредно живописан. На глави има шлем од збијених сребрних парија, који се у крст
завршује, на прсима носи сребрни оклоп, а опасана је видно везеном прегачом […] и због класична изгледа прозвата је ’Амазонком’“.
После навођења ових драгоцених појединости о изгледу изложених предмета, њиховом дејству на публику, Тројановић закључује да је „Србија овом приликом очувала реноме просвећене државе, многе образоване људе и стручњаке за себе заинтересовала, а и
масе руског народа бољи ће појам о нашој отаџбини добити“. У истом
смислу стилизован је и крајњи закључак: „Кад се све сведе сме се
закључити да ће име Дома Обреновића и Српства са изложбе дале71
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АС, МНП, Тф. Р/N0 28/903. - На крају извештаја каже се да Тројановић, „вечерас“
(30. новембар 1902) полази преко Москве и Румуније за Београд. Изложба у Петрограду била је отворена до 30. марта 1903. године.
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ко одјекнути међу Русима и да ће за српску националну идеју ова изложба имати великог значаја“.72
Из цитираних извештаја сазнајемо делимично порекло и изглед експоната, а захваљујући уредном и ажурном Сими Тројановићу
дознајемо да су „ствари“ биле „у 886 бројева а близу 1000 ексемплара“. Потицале су из: 1) Двора; 2) Етнографског музеја; 3) Одбора, оне
које су набавили по Србији чланови Одбора Сима Тројановић, Никола
Зега и „ректори Призренске Богословије г. Стеве Димитријевића“.73
По завршетку изложбе сви предмети су спаковани у 37 сандука и
враћени у Београд,74 заједно са 12 витрина и пет стаклених ормана
у „37 колета од којих неколико доста истрошени беху“.75
Описана међународна изложба костима у Петрограду (24. новембар 1902. – 30. март 1903), у чијем саставу је био и српски одсек,
никако није имала за циљ конкретни пословни (трговински) успех.
Она је била један вид успешног представљања бића српског народа уз помоћ уметности, етнографског материјала, рукотворина на
бази властитог поимања лепог (и корисног). Слика српског народа, са предоченим оригиналним узорцима уметности и примењене
уметности, требало је да створи позитиван утисак и помогне стварању благонаклоне атмосфере у свим видовима српско-руске међудржавне сарадње.
Позитивне последице петроградске изложбе нису се могле
очекивати у наредном блиском периоду, а поготово не на пољу дневног јачања трговине. Иначе, успешна робна размена на релацији Србија – Русија у последњој деценији 19. века није имала сталан раст.
То се лепо види из руског извора.76
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АС, МНП, Тф. XV РN0 28/903. Извештај је потписао: Др Сима Тројановић, члан Одбора Петроградске Изложбе Костима. Одаје признање пређашњим министрима народне привреде Миловану Миловановићу, Ђоки Николићу.
АС, МНП, Тф. XV РN0 28/903, Писмо С. Тројановића Одбору Петроградске Изложбе Костима, Београд, 19. јул 1903. године.
АС, МНП, Тф. XV РN0 28/903, Писмо С. Новаковића Министарству Народне Привреде, Петроград, 25. априла 1903. године.
Као нап. 69.
РГИА, ф. 22, оп. 3, ед. хр. 128, лист. 19.
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Година

1891.

1892.

Увезено из Србије*
756

Извезено у Србију
/

704

28.311

727

352.879

1896.

4.545

326.990

1898.

3.031

1893.

2.152

1895.

866

1894.

1897.

1899.

1900.

1901.

1.916

484.255

6.031

649.353
90.327

18.293

128.710

69.259

161.340

29.149

227.522

* Мера је т. п. (тона пуда).
Као што видимо, из Србије у Русију је највише робе отпремљено 1900, а у Србију је из Русије допремљено највише 1897. године.
Успешност српско-руске трговине добрим делом је зависила
од ефикасности транспорта роба воденим путем. Раша Милошевић,
директор српског бродарског друштва, 1902. године био је у Петрограду, где је са руским званичницима, уз одобрење утицајног руског
министра финансија С. Витеа прецизирао детаље транспорта. Све наведено саопштило је на званичан начин руско посланство у Београду српској влади77 са објашњењем да царска влада има „замисао да
се установи што је могуће јача заједница у вези руске и српске пловидбе на Дунаву“. У наставку речено је да руска влада сматра „заједницу веза као подлогу за развиће узајамних економских интереса
[…] и тежи уједно учвршћивању веза које наравно имају бити основа за односе Србије са Русијом“. Овај општи став нови руски посланик Њ. В. Чариков (1900–1903) пропратио је благонаклоним комен77
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АС, МИД, ПО 1901, Р/3, 1903, пов. бр. 468. – Писмо српског МИД – М. Миловановићу, министру народне привреде, Београд, 5. марта 1902.
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таром „како се види склоност руске владе да Србију помогне где год
јој је то могуће“.78
***

На основу изнетог можемо закључити да је прво место у
трговини Србије, пре и после стицања независности (1878), заузимала Аустрија тј. Аустроугарска. Вредност робне размене са Русијом и суседним балканским државама знатно је заостајала. Такво стање било је последица неразвијених политичких односа, али
и карактера и јачине привреда сваке државе понаособ. Доминантни аграрни карактер привреда Русије, Бугарске, Румуније (раније
популарно зване „дунавске кнежевине“) био је компатибилан са
привредом Србије. Та енормна подударност, истоветност формирала је и праксу и свест о самодовољности; тек са општим техничким напретком (скован је термин модернизација), индустријском
производњом за потребе војске, саобраћаја, са нужношћу за производима хемијске, текстилне, прехрамбене индустрије, као и повећаном потражњом за луксузном робом – осетиће се потреба за
већим тржиштем од домаћег. Привреда великих бројева, која има
снагу да постигне и квантитет и квалитет одређених артикала, по
природи ствари, тражи и велики терен и велики број купаца. То је
једна страна медаље, а друга, дубоко историјска, формирала је политичку мисао у чијем је центру ослобођење (и уједињење) сународника „који још“ живе у саставу Османског царства и Хабзбуршке монархије. За тај месијански циљ (ослобођење) нације ваљало је
припремити и нацију и државу. Ово што означавамо као „месијански циљ“ лагодно се може уклопити у синтагму: национални идеал.
Тријумф идеје националне државе, што је показала историја национализма неких (великобројних) нација у Европи, у Србији је протумачен као закономерни ход, једном речи као императив историје.
За владајући слој у Србији и мислеће људе, од Гарашанинових дана,
било је јасно да за то предузеће (оживотворење националног идеала) треба имати материјалну силу и моћног савезника. Именовање
тог моћног савезника постала је јабука раздора у првим деценија78
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Исто.
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ма независне српске државе. Сврха тог моћног савезништва никако се не би исцрпљивала у једном подухвату било које природе, већ
је, разуме се, подразумевала кооперацију у битним животним питањима нације и државе обе стране. У таквој поставци привредна
(трговинска) сарадња заузимала је видно место.
Десет година независности Србије, време кнеза, па краља Милана Обреновића било је у знаку промене општег политичког курса
на страну Аустроугарске, што је скоро умртвило трговину Србије са
Русијом. Абдикација краља Милана 22. фебруара (6. марта) 1880. године, а потом и његова смрт фебруара 1901. проузроковале су промену политичког курса и јачање привредних послова са Русијом. Но,
нестабилна политика младог краља Александра Обреновића хранила је сумњичавост руског царског двора и спречавала замах новим
продуктивним пословима у било којој сфери.
Колико је требало времена (1878–1893) да се закључи уговор
о трговини и пловидби између Србије и Русије (15. октобар 1893) показује низак степен заинтересованости обе стране.
У српском министарству народне привреде били су веома
обавештени о природи (подређеност) и профитабилности српске
трговине са западним земљама, те су на бази тих сазнања потражили промене на боље у јачању трговине са Русијом. Поменути уговор
требало је да послужи тој сврси. У истом циљу ефикасно је регулисана сарадња у саобраћају на Дунаву.
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ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЕРБИЕЙ
И РОССИЕЙ В 19 ВЕКЕ

Ключевые слова: российско-сербские отношения, водный
транспорт, Дунай, экономическое сотрудничество, международные отношения, энергетика

Резюме: Во внешней торговле княжества и королевства Сербия
на протяжении XIX в. первое место занимала Габсбургская
монархия, Австро-Венгрия. Величина торговли с Россией и
соседними странами отставала. Это было следствием неразвитости политических отношений и аграрного характера
экономики. Только при общем техническом прогрессе (модернизации) произошло увеличение производства различных
товаров, даже предметов роскоши, что расширило торговлю.
Правящему классу Сербии и его единомышленникам со времен
Гарашанина было ясно, что для достижения национального
идеала (освобождения и объединения) необходимо иметь
материальную основу и могущественного союзника. Поэтому сразу же после обретения независимости (июль 1878 г.)
сербское правительство предприняло дипломатические шаги
для заключения торгового договора с Россией. Нестабильность (позитивных) сербско-российских отношений в конце
19 века (во время австрофильской политики короля Милана
Обреновича) препятствовала прогрессу в торговле, а также ее
регулированию посредством договоров. Только с улучшением
политических отношений 15 октября 1893 г. был заключен
торговый договор между Сербией и Россией. В целях всеобщего национального и государственного утверждения сербское
правительство организовало «сербский отдел» на Международной выставке костюмов, проходившей в Петрограде с 24
ноября 1902 г. по 30 марта 1903 г.
По данным русского источника, максимальный объем экспорта
из Сербии в Россию в 1900 г. составлял 69 259 тонн пудов, а
самый самый значительный экспорт из России в Сербию был
в 1897 г. - 649 353 тонн пудов. Обе стороны шла недовольны
уровнем торговли и подписали новое торговое соглашение. Но
даже эта работа была медленной; он был завершен в 1907 г.
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ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛАВЯНСКИХ КОМИТЕТОВ
В ГОДЫ КРИЗИСА И ВОЙНЫ 1870-Х ГОДОВ – ГУМАНИТАРНЫЙ И
КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТЫ
Аннотация: В статье дается характеристика гуманитарного и
культурного аспектов посредничества Славянских комитетов
и обществ между Россией и Балканами, преимущественно в
1875–1876 гг. На примерах из хроники благотворительности в Воронежской губернии раскрывается взаимодействие
между Славянскими комитетами и Обществом попечения о
раненых и больных воинах (Российский Красный Крест), в
контексте деятельности широких слоев русского общества,
вдохновлявшихся не только информацией, исходившей от
Славянских комитетов и из прессы, но символическими образами народного самосознания, содержащего архетипическую
картину православного Востока. Среди этих образов важное
значение имел образ Куликовской битвы и ее участников,
что отразилось в истории «Черняевского знамени». В статье восстанавливаются связанные с Восточным кризисом
страницы биографии императрицы Марии Александровны,
благотворительницы белорусских земель и педагога П.И.
Чепелевской, знаменосца-добровольца из Воронежа Т.П. Щербины, священника воронежского Покровского монастыря
Я.В. Путилина.
Ключевые слова: Славянские Комитеты, Российское общество Красного Креста, социокультурное взаимодействие,
императрица Мария Александровна, Прасковья Ильинична
Чепелевская, Трофим Павлович Щербина, священник Яков
Путилин, храм Александра Невского в Белграде, Покровский

inslav

169

РУСКИ ДОБОРОВОЉЦИ У СРБИЈИ 1876. / РУССКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ В СЕРБИИ 1876.

монастырь в Воронеже, Лискинский район Воронежской области, Черняевское знамя (знамена)

Славянские благотворительные комитеты и общества – организации, существовавшие в России с 1858 по 1921 г. и ставившие
целью оказывать: финансовую помощь зарубежным славянским религиозным и образовательным учреждениям (изначально преимущественно православным); всевозможное содействие славянским
студентам, жившим в России; распространение знаний о славянстве
в России и знаний о русской культуре в среде зарубежного славянства, а также поддержку тех культурных и политических деятелей,
которые подвергались преследованиям за убеждения со стороны
держав, чья государственная идеология предусматривала борьбу с
«панславизмом» (прежде всего, имелись в виду Австрия/Австро-Венгрия и Турция). Первый Славянский комитет возник в Москве в 1858
г., его председателем стал А.Н. Бахметев. Комитеты привлекали для
сбора средств на нужды славян представителей самых разных общественных групп – от родственников царя до волостных старшин и
мастеровых. Впоследствии важнейшими центрами в структуре славянских комитетов и обществ стали Санкт-Петербург, Киев и Одесса, при этом группы участников комитетов и отдельные их члены
собирали пожертвования в пользу славян и в других городах (так, в
Воронеже в 1875–1876 гг. жил и работал член Санкт-Петербургского славянского комитета Г. Кулжинский1).
Участники славянских комитетов с самого начала уделяли
особенное внимание положению на Балканах. Та или иная помощь
оказывалась ими балканским славянам в 1858–1874 гг. практически ежегодно. В составе комитетов работали люди, неоднократно
бывавшие в балканских провинциях Османской империи, поддерживавшие постоянные контакты со своими единомышленниками
в Воеводине, Княжестве Сербия, Старой Сербии, Боснии и Герцеговине, Далмации, Черногории, Македонии. Достаточно назвать имена А.Ф. Гильфердинга, А.В. Рачинского, И.С. Аксакова. Незаменимым
посредником между Москвой и зарубежными славянами в течение
многих лет служил протоиерей М.Ф. Раевский, состоявший священником при русской посольской церкви в Вене. Митрополит Сербский
Михаил, искренний друг московских славянофилов, многажды бы1
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Вероятно, Григорий Иванович Кулжинский, церковный писатель, этнограф
(1838 – после 1913).
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вавший в России, также оказывал славянским комитетам неоценимую помощь.
История славянских комитетов и обществ часто становилась предметом исследования2. Однако, по преимуществу, внимание
специалистов концентрировалось вокруг всего нескольких дискуссионных тем, таких как идеологический характер руководства организаций, роль славянских комитетов в отправке добровольцев на
Балканы в 1876 г., причины закрытия Московского славянского комитета в 1878 г., взаимодействие славянских обществ с так называемым неославистским движением рубежа XIX–XX вв. Уделялось внимание и гуманитарным аспектам деятельности организаций. Однако,
догматический европоцентризм, с одной стороны, и зацикленность
на вопросе о соотношении элементов «либерализма и реакционности» славянофилов в советской и постсоветской историографии, с
другой, до сего дня, на наш взгляд, являются препятствиями для
выявления ряда феноменов и закономерностей, связывающих деятельность славянских комитетов с процессами взаимодействия
Модерна и Традиции в элите и обществе в целом – это касается как
России, так и Балкан. В частности, до сей поры обходится молчанием связь идеологии славянофильского движения и славянских обществ с комплексом традиционных представлений о православном
Востоке, сохранившихся у русских крестьян ко второй половине XIX
в. В этой связи практически всеобщая положительная реакция крестьянства на призывы славянофилов о помощи боснийским сербам,
а затем болгарам в 1875–1877 гг. преподносится, в лучшем случае,
2
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Н.А. Попов, „Религиозная и национальная благотворительность на Востоке
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как «счастливая случайность», а в худшем – как показатель «темноты» «угнетенных народных масс», которыми «манипулировали» хитрые «панславистские агитаторы». Между тем, у русских крестьян
имелись и собственные представления о Балканах, почерпнутые
из личного общения. Странники-богомольцы, десятки лет ходившие между Москвой, Киевом, Иерусалимом и Царьградом, попадали в славянские земли Австрии и Турции, приносили в родные села
и деревни известия о притеснениях единоверцев, услышанные из
первых уст. Русские ремесленники-иконописцы еще со времен войн
Екатерины II проложили маршрут на Балканы. У этого маршрута
появлялись новые ветви. Об одном из эпизодов непосредственного общения русских и сербских крестьян и ремесленников в Боснии
упомянул в 1873 г. Нил Попов, многолетний секретарь Московского
славянского комитета: «Прибыли в Боснию из Киева русские с иконами, писанными на дереве, из коих некоторые были в красивых, даже
серебряных окладах. Православные жители Сараева и окольных селений... с удовольствием покупали русские иконы [...] Православная
община, желая оказать любовь русским иконописцам, дошедшим
первый раз в Боснию, уступили им церковный дом […] для продажи
икон [...] Но митрополит Дионисий в одно прекрасное утро прогнал
русских [...] Русские должны были выехать не только из Сараева, но
и из Боснии»3. Как видно, для того, чтобы понять, как живут единоверцы на Балканах, этим крестьянам – иконописцам не требовалась
хитрая пропаганда, как не требовалась она и богомольцам, вернувшимся из Османской империи в харьковские, воронежские, саратовские села. И когда эти крестьяне и их многочисленные родственники услышали призывы славянских комитетов, они восприняли это
лишь как удостоверение подлинности собственных взглядов со стороны «господской».
Без упомянутого выше комплекса представлений убеждения
славянских комитетов имели бы лишь узкое и (или) кратковременное, хотя, возможно, и ощутимое воздействие, наподобие реакции на
события в Южной Африке рубежа XIX–XX веков («Трансвааль, Трансвааль, страна моя...»). Но, в отличие от реакции на борьбу Трансвааля, которая была в огромной степени внутрикультурной (реальных
представлений абсолютному большинству подданных Российской
империи получить не довелось, количество русских добровольцев
3
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в Трансваале было весьма скромным, так что обывателю приходилось домысливать события, опираясь на прессу), то применительно
к России и Балканам можно говорить не только о внутрикультурной,
но и о межкультурной реакции. Не только у русских крестьян были
традиционные представления о христианском Востоке, но и у сербских и болгарских – о России.
Посредничество славянских комитетов носило практический
характер, оно олицетворялось конкретными людьми (медиаторами
социокультурного взаимодействия и цепочками таких медиаторов),
а общие представления «о единоверных и единокровных братьях»
служили скрепляющей силой этих цепочек. Информационным отпечатком цепочек взаимодействия были заметки в прессе России
и Сербии, которые фиксировали взаимодействие через личностное
(биографические справки, упоминания конкретных участников кампании помощи – индивидуальных и коллективных) и локационное
(упоминание одних и тех же мест сбора в российской и зарубежной
прессе) измерения. Совокупность субъектов социокультурного взаимодействия (славянских комитетов, Женского общества К. Миловук,
Сербской митрополии и русских епархий, Общества попечения о раненых и больных воинах, императорского двора и т. д.) может быть
рассмотрена либо монографический, путем анализа каждого субъекта в хронологическом и географическом измерениях, либо путем
локализации (через биографию нескольких личностей и характеристику одной локальной зоны взаимодействия). Для формата статьи
может подойти лишь второй вариант. Социокультурное взаимодействие будет нами показано через деятельность нескольких лиц, роль
которых в историографии не освещена должным образом применительно к нашей теме – императрицы Марии Александровны, благотворительницы П.И. Чепелевской, знаменосца Черняевского знамени
Т.П. Щербины, сборщика в пользу славянских комитетов священника Я.В. Путилина (о роли руководителей и известных членов комитетов – например, А.В. Васильева – будет идти речь в рамках общего
повествования). Локальной зоной взаимодействия избрана родная
для автора Воронежская губерния, хотя, для сравнения, будут приводиться факты и из других регионов. Кроме того, не следует упускать из вида то обстоятельство, что социокультурное взаимодействие России и Балкан имело и символическое измерение. И Россия,
и Сербия встраивали события 1876 г. в контекст собственной многовековой истории, велся поиск точек соприкосновения (некоторые
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уже были, их просто следовало вспомнить или сделать более рельефными – даже на примере Воронежской губернии). Образы свв. Саввы
Сербского и Сергия Радонежского, свв. Александра Невского и Димитрия Донского, событий 1380 и 1389 (Косовская битва) годов в 1876
г., без преувеличения, стали общими для культурного пространства
России и Сербии. Доказательством этого, например, является икона
свв. Саввы Сербского и Сергия Радонежского, отправленная из Москвы в Белград в 1876 г.: «Сергий Радонежский […] с иконою нерукотворенного Спаса, в напоминание о том, что образ Спасителя был
на княжем знамени Димитрия Донского, в битве на Куликовом поле»4. В статье мы раскроем эту символическую связь более подробно.
Хотя избранную нами тему нельзя считать достаточно разработанной в историографии, все же можно сказать, что она имеет
определенную традицию в науке. Мы полагаем, что основоположником такого (социокультурного) подхода к событиям 1875–1876
гг. может считаться непосредственный участник событий, русский
доброволец, потомок брабантских эмигрантов, Григорий Александрович де-Воллан (1847–1916), впоследствии – крупный дипломат,
закончивший карьеру в ранге полномочного министра России в Мексике. В журнале «Древняя и новая Россия» в 1877 г. он опубликовал
статью «Сербский вопрос перед судом русского общества», в самом
названии которой уже содержал намек на межкультурную и внутрикультурную полемику, следовательно – коммуникацию. Де-Воллан писал: «Русский народ не отрекся от своего призвания, от своих
братьев [...] Учение славянофилов, т. е. желающих освобождения славян от турецкого и мадьярского ига, должно быть достоянием всего
русского народа. Каждый русский, к какой бы партии он ни принадлежал, должен сочувствовать возрождению славянства [...] Начала
славянофильства будут так разнообразны, как сама русская жизнь.
Только тогда славянская стихия сольется в одно законченное целое,
только тогда определится сущность, характер, идея славянской цивилизации. Надо думать, что взаимодействие всех славянских народностей, разнообразие жизненных, культурных и социальных особенностей выработает совершенно особую жизнь. ”Вы нас измените
– сказал мне один славянин, – но и мы внесем в вашу русскую жизнь
новые элементы”. В этом разнообразии и взаимодействии жизненных проявлений славянства и заключается будущность, величие,
4
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прогресс всего человечества. Славянская цивилизация, как законченное целое, будет представлять собою микрокосм того, что выработает человечество»5. Это было написано в тот момент, когда некоторая часть русского общества (да и сербского тоже) переживала
разочарование результатами взаимодействия. Но де-Воллан смотрел
дальше, чем многие его современники и сослуживцы. Возможности и пути культурного взаимодействия России и Балкан обсуждались и впоследствии, но в советский период это обсуждение было
сведено к одной узкой и, в сущности, периферийной теме – теме сотрудничества русских, сербских и болгарских революционных демократов. Фактически, таким образом дискурс был поставлен под
контроль безнадежно устаревших стереотипов старых врагов славянства, приведенных, между прочим, тем же де-Волланом в цитате
из немецкой газеты: «Если бы сербы победили, то панславистическая революция (! – А.П.) подняла бы голову в Славонии, Далмации,
Хорватии, Карпатии, Крайне»6. В настоящее время сложились более
благоприятные обстоятельства для развития теории, эскиз которой был исполнен де-Волланом исходя из его недавнего опыта, по
очень свежим следам событий. Необходимо отдать должное трудам
кубанских исследователей О.В. Матвеева и С.В. Жабчик. Заслуживает глубокого уважения смелость кандидата исторических наук Светланы Викторовны Жабчик (Кубанский государственный аграрный
университет), которая в автореферате диссертации прямо заявила:
«Автор, как и Н.Я. Данилевский, считает, что в цивилизационном измерении существует единый культурно-исторический тип. Это положение обосновывается на примере взаимодействия славян в обширном ареале Кубани и Черноморья, а также Балканского театра
военных действий»7. После фамилии Н.Я. Данилевского можно добавить – «как и Г. Де-Воллан», так, как и автор этих строк! Различие в
том, что мы будем говорить не о Кубани, а о Придонье. В статье, где
излагаются важные положения ее диссертации, С.В. Жабчик упомянула и о Восточном кризисе в необходимом нам ключе: «В представлении русского народа и казаков, в частности, южные славяне – это
5
6
7
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единоверные братья. Следовательно, отказать в помощи единоверцам не представлялось возможным [...] На период Восточного кризиса 70-х гг. XIX в., т. е. до [...] официального объявления войны Турции,
кубанские казаки добровольно отправлялись на Балканский полуостров для оказания помощи южным славянам. В архивных документах сохранилась масса прошений казаков об отправке их добровольцами в Герцеговину, Боснию, Сербию, Болгарию. Так, 2 сентября
1876 года урядник внутреннего служилого разряда Александр Томаров, проживавший в станице Тифлисской, писал станичному атаману: “Сочувствуя к невинно погибшим славянам от рук мусульман, я
желаю по силам своим оказать им помощь. Почему покорнейше прошу Вашего ходатайства об отправлении меня теперь-же к полю битвы в Сербию”. В данном случае речь уже не идет о выполнении воинского долга по воле правительства. Не остались в стороне и жители
Кубани. Так, с их стороны приобрели массовый характер денежные
пожертвования в пользу южных славян»8. В 2018 г. в Воронеже вышла небольшая, но значимая для науки работа доцента кафедры гуманитарных и социально-экономических дисциплин Военного учебно-научного центра «Военно-воздушная академия имени проф. Н.Е.
Жуковского и Ю.А. Гагарина» Ю.В. Власовой «Участие России в Сербо-турецкой войне 1876 г.». К числу несомненных достоинств работы следует отнести анализ воронежской прессы и архивов (для поиска связанных с Воронежем в эпоху Восточного кризиса документов),
выявление сообщений из Воронежской губернии в общероссийской
печати, подробную характеристику деятельности славянских комитетов. Приведем в качестве примера одну из наиболее ценных для
нашей темы цитат: «В газете “Голос” от 2 сентября 1876 г. было сообщение из села Нижний Кисляй Павловского уезда Воронежской
губернии, что 1 августа священник местной церкви отец Илларион
по окончании литургии познакомил своих прихожан с положением
дела на Балканском п-ове и пригласил их к пожертвованиям. Немедленно посыпались пожертвования не только деньгами, которых собрано более 125 рублей, но и вещами. Для организации деятельности по сбору пожертвований в провинциальных городах славянские
комитеты выдавали своим членам особые свидетельства. Также расширялся тарелочный сбор в церквях. Он проводился членами комис8
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сии по сбору пожертвований Петербургского славянского комитета
в церквях Петербурга, Царского села, Павловска, Лесного института и Парголова. Наибольшее количество всего сбора поступило из
Исаакиевского и Казанского соборов. В крупнейшем соборе столицы – Исаакиевском, организацией тарелочного сбора ведали сначала секретарь Петербургского славянского комитета Н.К. Янкулио с
супругой, а затем последовательно – В.И. Аристов и К.Д. Елисеев»9. К
сожалению, статья не обошлась без недостатков: газета «Новое Время» названа «суворовской» (вместо «суворинской»), московский генерал-губернатор Долгоруков «превратился» во владимирского, но,
пожалуй, самым досадным промахом является отсылка к безнадежно устаревшей теории о том, что Сербия и Черногория, «опираясь
на поддержку России, попытались решить некоторые задачи своих
незавершенных буржуазно-национальных революций»10. И это при
том, что еще одной несомненной заслугой Ю.В. Власовой является
указание на огромную роль императрицы Марии Александровны в
деле помощи славянам! Получается несообразность: супруга российского самодержца помогает решить задачи буржуазных революций?
Существует еще один, можно сказать, неисхоженный путь
в историографии – сравнение восприятия Восточного кризиса русским, сербским, болгарским, греческим и христианским арабским
крестьянством (в их взаимодействии). Полагаем, что подобное компаративное исследование – дело недалекого будущего.
Задачами же настоящей статьи будет восстановление страниц
биографий известных (императрица Мария Александровна, П.И. Чепелевская) и почти забытых (Трофим Щербина, священник Яков Путилин) участников «славянского дела», которые иллюстрируют служение славянских комитетов и обществ в качестве посредников между
Балканами (мы ограничимся сербскими землями) и Россией в гуманитарном и культурном контексте. Мы также остановимся подробнее на информационном отпечатке такого посредничества – параллелях в русской и сербской прессе во время кампании помощи 1876
г. Для начала следует напомнить хронологическую канву событий.
23 августа 1875 г. император Александр II утвердил доклад
министра внутренних дел по прошению Санкт-Петербургского славянского комитета, тем самым разрешив сбор средств на помощь
9

10

inslav

Ю.В. Власова, „Участие России в Сербо-турецкой войне 1876 г.” Проблемы социальных и гуманитарных наук, Воронеж, Вып. 1 (14), 2018, с. 15–16.
Там же, с. 14.

177

РУСКИ ДОБОРОВОЉЦИ У СРБИЈИ 1876. / РУССКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ В СЕРБИИ 1876.

герцеговинцам. 4 сентября был утвержден циркуляр МВД губернаторам, предусматривавший содействие в организации сборов. 5 сентября митрополит Исидор (Никольский) разрешил тарелочный сбор
в церквах Петербурга. 28 сентября на заседании Санкт-Петербургского комитета была избрана комиссия по оказанию помощи герцеговинцам в составе Н.А. Киреева, А.Д. Башмакова, И.Ф. Золотарева, Н.Н. Трегубова. А.А. Краевского, М.В. Умецкого, Н.К. Янкулио, Т.И.
Филиппова, В.И. Аристова и М.Г. Черняева. 29 сентября был образован Дамский кружок для помощи герцеговинцам под председательством О.К. Граве. В работе кружка приняли участие Г.П. Дезобри, А.Н.
Попова. Е.С. Граве и Е.К. Истомина. Отделы кружка возникли в Туле,
Орле, Таганроге и Казани. Дамские комитеты для помощи славянам
в 1876–1878 гг. работали во множестве городов России – в Москве
(Дамское отделение Славянского комитета под руководством А.Н.
Стрекаловой и О.Ф. Кошелевой), Петербурге, Гельсингфорсе, Варшаве, Тамбове... 4 октября 1875 г. Общество попечения о раненых и
больных воинах призвало свои отделения жертвовать в пользу герцеговинцев. Впоследствии на местах (в частности в Воронеже) корреспонденты славянских комитетов теснейшим образом координировали свои действия с Красным Крестом. 24 ноября 1875 г. вышел
указ Синода, «в коем изъяснено, что Санкт-Петербургский отдел Славянского Благотворительного комитета получил Высочайшее соизволение Государя Императора на сборы в пользу жертв восстания в
Боснии и Герцеговине». Синод пригласил «Епархиальных Преосвященных содействовать Отделу Славянского Благотворительного
комитета в достижении означенной цели». 28 ноября 1875 г. Общество попечения о раненых и больных воинах (РОКК) приняло решение об отправке в Черногорию санитарных отрядов. Уже первый из
них был сформирован при поддержке славянских комитетов, а затем, в Черногорию снять отправился член Санкт-Петербургского
славянского комитета князь П.А. Васильчиков. В ведение Васильчикова для помощи герцеговинцам Московский славянский комитет
передал 12 000 рублей, Санкт-Петербургский – 30 000 рублей. В декабре 1875 г. Черногория официально вступила в Международный
комитет Красного Креста. 15 декабря первый русский отряд Красного Креста под руководством доктора Полисадова прибыл в страну. 18 января 1876 г. больницы Красного Креста были развернуты в
Грахове и Жупе Никшичкой. 25 апреля 1876 г. на заседании Санкт-Петербургского отдела славянского комитета было сообщено, что
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великий князь Владимир Александрович пожертвовал 50 рублей
при приобретении им двух брошюр «Братская помощь», изданных
Славянским комитетом в пользу болгар и герцеговинцев. Ранее, 3
марта 1876 г., Санкт-Петербургский славянский комитет выпустил
в обращение типовой бланк подписного листа для сбора пожертвований в пользу герцеговинцев, подписанный И.П. Корниловым и
секретарем Н.К. Янкулио. 5 мая 1876 г. Московский славянский комитет призвал к сбору пожертвований в пользу болгар11. Просьбы о
пожертвованиях возобновлялись много раз, на Балканы отправлялись уполномоченные комитетов и (с 1877 г.) Славянских обществ.
Фактически, сборы, начавшиеся в 1875 году, окончательно прекратились только в 1918 г. Адресатами пожертвований в 1875–1876 гг.
стали митрополит Сербский Михаил (Йованович), Женское общество К. Миловук, местные балканские комитеты помощи.
Как можно заметить, Общество попечения о раненых и больных воинах постоянно сопровождало сборы славянского комитета.
Верховной покровительницей общества была в тот момент императрица Мария Александровна (1824–1880), урожденная Максимилиана Вильгельмина Августа София Мария Гессенская, с 1841 г. – супруга императора Александра II. Государыня была лично знакома с
балканскими правителями Миланом Обреновичем и Николаем Петровичем-Негошем, в 1867 г. встречалась со «славянскими гостями»,
приехавшими в Россию на Этнографическую выставку, а через фрейлин А.Д. Блудову и А.Ф. Аксакову (Тютчеву) поддерживала постоянные контакты со славянофильскими кругами. Кроме того, она регулярно отправляла в сербские земли различные дары – плащаницу в
сербскую соборную церковь Мостара, 1500 рублей на восстановление монастыря Дужи, денежные взносы православной мужской школе в Сараево12. Поэтому ее без преувеличения можно назвать посред11

12
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Г.К. Градовский, Русское общество пред лицом бедствий в Боснии и Герцеговине в 1875 году/Братская помощь. 1876, с. 379, 482–490; Вологодские губернские
ведомости, 6 октября 1875, с. 3.; Обобщено: А. А. Поповкин, Славянские благотворительные общества в Москве и Санкт-Петербурге: 1858–1921 гг, диссертация на соискание уч. степ. кандидата исторических наук : 07.00.02, Воронеж,
2013, с. 256–261.
„Jедна школа из окупираних српских краjева”, Учитељ, Свеска за септембар,
1899, с. 27; В. Сировина, свешт., „О седамдесетогодишњици царске плаштанице у саборной цркви у Мостару”, Братство, Сараjево, Бр. 5–6, 1932, с. 90–93; „У
манастиру Дужи код Требиња”, Време, 8. август, 1937. Примечательно, что дары
монастырю Дужи и собору в Мостаре были осуществлены по совету одного из
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ницей между Россией и Балканами. С 1875 г. Мария Александровна
принимала активное участие в помощи балканским народам. В газетах появлялись, например, такие сообщения: «Старообрядцы в Петербурге преподнесли Государыне [Марии Александровне] 12000
рублей в пользу бедствующих славян»13.
Зимой 1875/1876 г. в воронежской газете «Дон» появилось
следующее воззвание: «Хотя приношения, собираемые в России, были
довольно значительны, тем не менее, они далеко не могли удовлетворить те насущные потребности, которые в последнее время были
так громко заявлены и ныне убедительно доказаны, что нужда среди
герцеговинцев растет гораздо скорее, чем та помощь, которая оказывается необъятному горю, разлившемуся в христианских провинциях Турции [...] В виду изложенного, главное управление Общества
попечения о раненых и больных воинах нашло теперь своевременным вступить по этому делу на почву практической деятельности
и, с Высочайшего соизволения Своей Августейшей Покровительницы, Ее Императорского Величества Государыни Императрицы, послало на театр войны своего главноуполномоченного и лазарет на
100 кроватей с амбулаторною лечебницею для приходящих больных.
При госпитале командировано 4 врача, из коих два хирурга, 9 сестер
милосердия и фельдшериц, два фельдшера, аптекарь, помощница
аптекаря и прислуга, в количестве всего 33 человек. Кроме единственной затраты на устройство госпиталя, общество определило
расходовать на него необходимую сумму по 10 000 рублей в месяц.
При настоящей деятельности Общества попечения о раненых
и больных воинах, Воронежское местное управление сего общества,
по поручению главного управления, обращается к жителям Воронежской губернии с просьбою не отказать в посильном пожертвовании
как денежном, так и материальном»14. Воронежцы откликнулись,
императрица ответила на их благородный порыв: «Г. председатель
главного управления Общества попечения о раненых и больных воинах, генерал-адъютант Баумгартен, уведомил г. Воронежского губернатора [...] что 19 минувшего апреля он имел честь докладывать
13
14
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основателей Славянского комитета А.Ф. Гильфердинга, первого председателя
его Санкт-Петербургского отделения (скончался в 1872 г.).
„Россия”, Газета политическо-литературная, художественная и ремесленная
А. Гатцука, 1876 г., №33, 9 августа, с. 515.
„Приглашение к пожертвованию в пользу жертв восстания в Боснии и Герцеговине”, Дон, 1876, №13 (1 февраля).
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Августейшей Покровительнице Общества о заслугах делопроизводителя Воронежского местного управления, М. Кузнецова, по поводу его забот и распорядительности на пользу жертв восстания в Герцеговине и Боснии. Ее Императорское Величество, приняв доклад с
истинным удовольствием, повелеть соизволила «особенно поблагодарить», от имени Ее Величества, М. Кузнецова»15.
Здесь необходимо учесть тот факт, что М. Кузнецов в
1876 г. собирал средства и от имени Общества попечения о раненых и больных воинах, и от имени Славянского комитета: член
Комитета Г.И. Кулжинский в начале 1876 г. призвал желающих
жертвовать «впредь не обращаться ко мне, а относиться к М.Г.
Кузнецову, который выразил согласие к собираемым им пожертвованиям присовокуплять и те, которые доставлялись ко мне»16.
Впрочем, отправлялись посылки и непосредственно в Комитет:
«Имею честь покорнейше просить редакцию поместить в газете
«Дон» известие о том, что преподаватели и воспитанники Воронежской Гражданской гимназии и воспитанницы VII класса Воронежской
Мариинской женской гимназии пожертвовали в пользу бедствующих
жителей Герцеговины, Боснии и Старой Сербии восемьдесят девять
рублей шестьдесят копеек, каковая сумма препровождена мною сего
числа, в Москву, Вице-президенту Славянского Благотворительного
Комитета, И.С. Аксакову, для употребления оной согласно назначению жертвователей. Директор гимназии, А. Белозоров»17. В комитет
отправляли пожертвования земства: «Коротоякскою уездною земскою управою была открыта во всех волостных правлениях в уезде
подписка в пользу православных семейств, пострадавших от восстания в турецких провинциях.
Крестьянское население уезда отнеслось к этой подписке с
замечательною готовностью и сочувствием, и сумма пожертвований
достигла в настоящее время такой цифры, на которую почти невозможно было рассчитывать, особенно ввиду неудовлетворительности урожая прошедшего года. Так, Тресоруковская волость доставила 170 рублей деньгами и 1860 аршин холста, Оскинская волость 51
рубль, Боршевская 75 рублей и 833 аршина холста [...] Новохворостанская [Давыдовская] 120 рублей 90 копеек и 972 аршина холста,
Репьевская 74 рубля 98 с половиной копеек и 17 аршин холста [...]

15
16
17

inslav

„Местная хроника, слухи и заметки”, Дон, 1876, №48 (4 мая).
Г.И. Кулжинский, „Заявление”, Дон, 1876, №39 (13 апреля).
„В редакцию газеты «Дон»”, Дон, 1876, №1 (1 января).
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Самый сбор пожертвований производится по особым листам, скрепленным земскою управою и разосланным ею по всем волостным
правлениям. Листы эти представлялись в управу вместе с пожертвованиями и поверялись членами на месте при разъездах их по уезду.
Независимо от этого, многие из волостных правлений собирали пожертвования разного рода вещами в роде чулок, носков, платков, кушаков, полотенец [...] рубашек, женских панев [юбок-понев] и
т. п. Все представляемые в управу пожертвования, состоящие из денег и холста, немедленно отсылаются ею в Московский Славянский
Комитет; что же касается разного рода вещей, то они оставляются в
управе, так как предположено продать их с аукционного торга и вырученные деньги отослать в Комитет»18.
Однако, в основном пожертвования отправлялись М. Кузнецову: «Честь имею довести до сведения гг. жертвователей, что собранные мною по 24 число сего месяца, в пользу жертв восстания
в Боснии и Герцеговине 1303 рубля 80 копеек, различные материальные пожертвования (весом 16, 5 пудов) и золотые с бриллиантами вещи (пожертвованные одною дамою) – препровождены мною в
Главное Управление Общества попечения о раненых и больных воинах. Мих. Кузнецов»19.
Кузнецов печатал подробнейшие отчеты о пожертвованиях
и их отправке по назначению. Он перечислял собранные средства
буквально до последней монеты. Вот образцы его отчетности: «Из
села Верхнего Икорца: от священника Станского 1 рубль, супруги
священника М.М. Станской 50 копеек, от дочери священника Юлии
Станской 95 копеек; от священника Александра Владыкина 1 рубль.
990 рублей 76 копеек отослано. Секретарь Воронежского местного
управления Общества попечения о раненых и больных воинах Михаил Кузнецов20 [...] От крестьянки Дарьи Васильевны Ашихминой
80 рублей, от воспитанников Воронежской Нечаевской школы 20
копеек, от жителей Придаченской волости Воронежского уезда 100
18
19
20
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„Местная хроника, слухи и заметки”, Дон, 1876, № 31 (18 марта). Тресоруковская и Новохворостанская волости вошли затем в Лискинский район – малую
Родину автора этих строк.
„Местная хроника, слухи и заметки”, Дон, (25 января) 1876.
„В пользу жертв восстания в Боснии и Герцеговине поступило пожертвований, с
8 по 17 января, Дон, 1876, №8 (20 января). Икорецкие слободы (Верхний, Средний и Нижний Икорцы) в XVIII в. имели важное значение в войнах за освобождение христиан от турецкого ига, в Нижнем Икорце располагалась верфь.
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рублей 35 копеек21[...] Верхне-карачанского волостного старшины
Лаптева – 1 рубль, от жителей Старомеловской волости 65 аршин
холста22[...] От жителей Перлевской волости 29 рублей 25 копеек, от
священника г. Острогожска о. Максима Смирнского, собранные от
прихожан Рождество-Богородицкой церкви – 41 рубль. От жителей
Истобенской волости 166 рублей 43 копейки. От жителей Вейделевской волости 1140 аршин холста и другие материальные пожертвования»23. В Белграде усердие воронежцев заметили так же, как и
в Царском Селе. Газета «Дон» 3 октября 1876 года сообщила об отправке денег церковным старостой из слободы Бутурлиновки – эта
же весть была перепечатана в рубрике «Словенска ствар» в официальной газете «Новине србске»24.
В русской прессе императрицу Марию Александровну называли «Покровительница славян», а в сербской – «Маjка словенска».
Воронежские купцы сообщали для всеобщего сведения: «Устроив 27
сего июля, в приснопамятный день рождения Нашей Августейшей
Государыни, великодушной Покровительницы Славян, праздник в
помещении купеческого клуба, мы собрали [...] на помощь сербам
601 рубль 7 копеек, из коих переводим сегодня [...] 600 рублей на
имя Славянского Благотворительного Комитета в Москве»25. В газете «Новине србске» от 21 сентября был напечатан перечень пожертвований из России, начинавшийся так: «Наjвеће суме поклонили су:
Императорица маjка словенска – 2000 рубаља»26. Позднее было напечатано сообщение о передаче Марией Александровной, через генерала Токарева, 28366 франков27. В свою очередь, уполномоченный Славянского комитета Афанасий Васильев раздал в Черногории
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Дон, 1876, №11 (27 января).
Дон, Новине србске.
Дон, Новине србске.
Дон, Новине србске.
Дон, Новине србске.
„Словенска ствар”, Новине србске, 21. септ. 1876.
„Одбору за помоћ страдалника у србско-турском рату послати су ови подаци”,
Новине србске, 12. окт. 1876. Вероятно, имеется в виду тайный советник Владимир Николаевич Токарев, главный уполномоченный Российского общества
Красного Креста (Общества попечения о раненых и больных воинах). Он объезжал госпитали в Сербии в августе 1876 г., в том числе посетил и госпиталь,
снаряженный на средства Московского славянского комитета („Известия, относящиеся к Балканскому полуострову”, Кишиневские Епархиальные Ведомости, 1876, №19, Ч. Неоф, с. 725).
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8756 гульденов 84 крейцера от Российского Красного Креста28. Императрица, при случае, могла и достаточно откровенно отреагировать на ущемление интересов Красного Креста и сборщиков на славянское дело в целом. Ю.В. Власова отметила: «Как свидетельствуют
источники, после получения телеграммы А.Ф. Аксаковой о распоряжении Долгорукова (о запрещении молебна у Иверской часовни при
отъезде сестер милосердия – А. П.), императрица ответила, что губернатор оскорбил общество Красного Креста и ее. Такая резкая реакция императрицы – еще одно свидетельство того, что она принимала чрезвычайно активное участие в организации медицинской и
санитарной помощи борющемуся сербскому народу. Во многом благодаря ее положению и авторитету помощь эта достигла таких значительных масштабов»29. Конфуз Долгорукова станет понятнее, если
упомянуть, что Мария Александровна отправляла иконы санитарным отрядам, а пожалование подарка от высочайших особ придавало персоне или мероприятию определенную защиту от нареканий
чрезмерно бдительных чиновников. Летом 1876 г. в Троицком соборе Петербурга председатель Главного управления Общества попечения о раненых и больных воинах генерал-адъютант Баумгартен
поднес от имени императрицы Марии Александровны образ Спасителя сестрам милосердия, среди которых были и снаряженные Московским славянским комитетом30.
В некрологе М.С. Сабининой, перепечатанном сербской прессой, подчеркивалась личная воля императрицы Марии Александровны в направлении Сабининой и ее сестер милосердия в Сербию,
уважительное отношение местного населения к сестрам в Аранджеловаце, награждение командорским крестом ордена Такова31 .
В 1877 г., в пору Русско-турецкой войны, упомянутое выше
сотрудничество славянских комитетов (обществ) с Российским обществом Красного Креста продолжилось (а, следовательно, продол28
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А.В. Васильев, „Доклад Славянскому Благотворительному Обществу об исполнении его поручения в Черногории”, Миру-народу. Мой отчет за прожитое время. Сб. статей, докладов, речей, стихов и заметок по вопросам христианской
нравственности, права, государственного управления и хозяйства, Петроград,
1908, с. 210.
Ю.В. Власова, ук. соч., с. 17.
„Известия, относящиеся к Балканскому полуострову”, Кишиневские Епархиальные Ведомости, 1876, №16, Ч. Неоф, с. 604–605.
С.А.В. (прев. с руског), „Мара Степановна Сабинина”, Женски свет, 1893, Бр. 9, с.
133–135.
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жились и контакты Марии Александровны со славянофильскими
организациями). Так, пожертвования на Красный Крест в Москве
принимались князем Василием Николаевичем Гагариным в помещении Славянского комитета32.
Как можно было увидеть из приведенных выше свидетельств,
славянские комитеты и общества теснейшим образом сотрудничали
с Красным Крестом, их взаимодействие доходило до степени слияния. Одним из живых символов этого сотрудничества была Прасковья
Ильинична Чепелевская (1832–1881), которая одновременно состояла в Обществе попечения о раненых и больных воинах, возглавляя
его Александровский комитет, и в Санкт-Петербургском славянском
обществе (с 1876 г.). Как и Марфа Сабинина, Прасковья Чепелевская
входила в круг общения императрицы Марии Александровны, переписывалась с митрополитом Сербским Михаилом. О ее вкладе в социокультурный диалог и взаимодействие в сфере благотворительности между Россией и Балканами пойдет речь далее. Прасковья
Ильинична происходила из многодетной дворянской семьи, Чепелевские дружили с графами Уваровыми, князь Щербатов упоминал
о влиянии идей А.С. Уварова на задумку Прасковьи Чепелевской об
открытии женского педагогического училища. Брат Прасковьи, Николай Ильич Чепелевский, разрабатывал вместе с А.С. Уваровым проект учреждения, впоследствии ставшего Государственным историческим музеем в Москве33. В 1866 г. Прасковья Ильинична учредила
в Москве женское училище с педагогическими курсами и рукодельной школой, в 1870–1871 гг. преобразованное в женскую учительскую семинарию с начальным училищем при ней34. Уже в 1866–1867
гг. училище Чепелевской имело хорошую репутацию, подкрепленную
визитом цесаревны Марии Феодоровны: «Училище [...] представляет
довольно отрадное явление, и [...] от него безошибочно можно ожидать утешительных результатов»35.
32
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„От центрального Московского склада Общества попечения о раненых и больных воинах”, Тамбовские Епархиальные Ведомости, 1877, №13, Ч. Оф, с. 452.
Н.С. Щербатов, кн. „ Граф Алексей Сергеевич Уваров, как основатель Исторического Музея”, Древности, Труды Имп. Московского археологического общества,
Т. 23, Вып. 1, Москва, 1911, с. 8.
Журналы Симбирского Губернского Земского Собрания, очередной сессии 1905
г. Симбирск. 1906, с. 45.
1866 декабря 23. „Об учреждении стипендии имени Ее Императорского Высочества Цесаревны Марии Феодоровны в Московском Чепелевском женском училище”, Сборник постановлений по Министерству народного просвещения. Т. 4.
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Государыня императрица Мария Александровна учредила
в учительской семинарии Чепелевской шесть стипендий (наряду
с императрицей, помощь стипендиаткам оказывали святитель Иннокентий (Попов-Вениаминов) и Н.Д. Протасова36. В 1870 г. Прасковья Ильинична стала почетным членом Общества ревнителей православия в Северо-Западном крае, в 1871 г. - непременным членом
совета московского братства Св. Марии Магдалины. В том же году
императрица утвердила ее предложение о создании Севастопольского павильона – музея на Политехнической выставке. Архиепископ Тверской Савва упомянул о письме Чепелевской к нему по поводу помощи православным в бывших униатских землях Белоруссии:
«По моему предложению, – писала Чепелевская, – стипендиатки педагогических курсов вызвались приготовить воздухи для беднейших храмов Витебской губернии»37. Эту цитату мы привели для того,
чтобы подчеркнуть – Прасковья Ильинична была цельной натурой,
она связывала свою благотворительную деятельность с педагогической одной общей идеей, идеей защиты православия и восточнославянского самосознания, придавая своей деятельности в полном
смысле слова социокультурный характер. Такой же характер имело
и ее посредничество между Белградом и Москвой в 1876 г., памятником которого (возможно, не осознанным в качестве такового современными белградцами, но, тем не менее, известным всем сербам) стал храм св. Александра Невского в районе Дорчол. 2 сентября
1876 г. Прасковья Чепелевская отправила митрополиту Сербскому
два письма, выдержанные в весьма экспрессивной манере (от известий с полей сражений у нее «кровь стыла в жилах»), она извещала
об отправке походной церкви св. Александра Невского и св. Равноапостольной Марии Магдалины (при поддержке Глинских), а также санитарного отряда38 (социокультурная акция, одно без другого
немыслимо!), уже 24 сентября митрополит произнес в упомянутой
церкви речь на русском языке перед русскими добровольцами, препоручая их молитвенному заступничеству св. Симеона Мироточи36
37
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Царствование Императора Александра II. 1865 – 1870, Санкт Петербург, 1871,
Стлб. 371–371.
„Ж-ский Е. Из Москвы”, Всемирная иллюстрация, 1874, №296, с. 153.
Савва (Тихомиров). Хроника моей жизни: Автобиографические записки Высокопреосвященного Саввы, архиепископа Тверского и Кашинского. Т. 4 (1868 – 1874),
Сергиев Посад, 1904, с. 376.
„Словенска ствар”, Новине србске, 2. окт. 1876.
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вого и Стефана Первовенчанного39. У храма была трудная судьба, но
жители района Дорчол все же приняли св. Александра Невского как
своего небесного покровителя40. В 1912 г. был заложен первый камень на месте нынешнего здания, а 23 ноября 1930 г. церковь в ее
нынешнем виде была торжественно освящена41. Ее неоднократно
посещал король Александр Карагеоргиевич, в ней молились святые
Мардарий (Ускокович) и Савва (Трлаич), торжественными богослужениями чтилась память погибших в 1876–1877, 1912 и 1914–1918 гг.,
храм был украшен памятником св. царю Николаю II. В 1931 г. патриарх Варнава принял здесь от русских эмигрантов два старых русских
знамени, которые были положены в церкви на вечное хранение42.
О знаменах, точнее, о знаменосце, и пойдет речь далее. В истории о знамени, отправленном М.Г. Черняеву в конце августа 1876 г.,
несмотря на популярность этого сюжета в прессе того времени и последующей историографии, есть еще немало белых пятен. Одно из
них мы постараемся устранить. Речь пойдет о биографии знаменосца
– отставного фельдфебеля Трофима Щербины. «Упакованное в ящики знамя для Сербской армии было привезено на станцию Троицкой
железной дороги[...] членом Славянского комитета Трескиным, московским купцом Шауриным и знаменосцем отставным фельдфебелем Щербина в сопровождении волонтеров отставных подпоручиков
Митрофанова и Дубровского, московских купцов Лопашева, Мочалова
и Королева и иеромонаха Сергиева Троицкого Посада Харлампия[...]
Во время поздней обедни [знамя] принесено в Троицкий собор, вынуто из ящика и положено на мощи преподобного Сергия двумя монахами в облачении. Во время обедни причащались волонтеры Митрофанов, Дубровский и Щербина. После обедни у раки святителя
был отслужен соборне архимандритом Сербского подворья Саввою
молебен, во время которого пелась молитва «Спаси, Господи, люди
Твоя» и победы в ней пелись князю Милану. После этого духовенством знамя было перенесено на средину церкви и читались обычные молитвы при освящении знамен вообще; во время этого знамя было прибито к дереву первым гвоздем архимандритом Саввою
и прочим духовенством, а потом всеми участвовавшими в привозе
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„Словенска ствар”, Новине србске, 27. септ. 1876.
„Дорћолске свечаности”, Време, 13. септ. 1924.
„Свечано освећење цркве Светог Александра Невског”, Београдске општинске
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его лицами и наконец бывшими случайно дамами и генералом Замятиным. По прибитии к дереву знамя было отдано архимандритом
Саввою Щербине, и перед знаменем провозглашено многолетие князю Милану и его воинству. Из церкви знамя носили в келью настоятеля лавры наместнику архимандриту Антонию (Медведеву, ныне
причисленному к лику Святых – А. П.)»43.
Черняевскому знамени посвящали статьи и заметки едва ли
не все столичные газеты и многие провинциальные. Его история
перед отправкой в Сербию известна буквально по часам. Во «Всемирной иллюстрации» было напечатано подробное описание знамени, с рисунком. «Перевязь через плечо для знаменосца, которою
будет прикрепляться хоругвь, украшена [...] надписью: “Рабе благий,
в малом был еси верен, над многими тя поставлю” [...] Из Москвы в
сербскую армию знамя отправлено 27 августа ... За полчаса до отхода поезда, народ еще теснился; крики “Ура!”, “Живио Милану”, “Живио Черняеву” – потрясали воздух; стоявшие перед вагонами певчие,
провожавшие своих собратьев, запели “Спаси, Господи, люди Твоя”,
– голоса их были подхвачены другими, и в ту же секунду все обнажили свои головы[...] Затем следовало “Боже Царя храни” и восторженные крики “Ура”, перекатывавшиеся, как гром, с одного конца
станции на другой; овации продолжались до тех пор, пока поезд не
скрылся из глаз провожавших».
Нам остается сказать еще, что вместе со знаменем отправлено
на имя сербского митрополита Михаила послание, которое должно
служить для славян пояснением того значения, какое имеет самый
дар. Вот выдержки из него: “Почти за пять веков перед сим на Русской земле произошла Куликовская битва, положившая прочное основание освобождению русского народа от ига татарского. Это было
за девять лет до несчастной битвы на Косовом поле, поработившей
туркам сербские земли. Ныне свободная часть сербского племени
восстала за освобождение своих братьев, угнетаемых [...] турецкими насильниками. Русские люди с горячим сочувствием отнеслись
к святому делу, начатому сербским княжеством. Стремясь принять в
43
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его борьбе против неверных участие материальное, жители первопрестольного града России, Москвы, всегда возлагавшей во времена
тяжких испытаний своих надежду на Божию помощь, шлют ныне в
ряды сербской армии снимок с этого знамени великокняжеской дружины, под покровом коего Димитрий Донской одержал на Куликовом поле победу[...] Сей снимок освящен в Свято-Троицкой лавре[...]
Жители Москвы, современники событий, совершающихся ныне на
Балканском полуострове видят и сознают глубокое сходство между положением Сербии в настоящее время и положением Великого
княжества Московского во времена Димитрия Донского. Как московский великий князь, ополчаясь против монгольского владычества[...]
имел врагов в западных соседях, каким была Литва, [...] так точно и
Сербия, вступив в борьбу против турок, встретила противодействие
со стороны Западной Европы[...] И татарская орда, властвовавшая
над Русскими землями, и Турция, доведшая угнетение христиан до
бесчеловечных пределов, отвергли мирные условия”»44. Это послание было целиком перепечатано в сербской прессе.
В упомянутой статье «Всемирной иллюстрации» приводилась краткая биографическая справка о Щербине: «Трофим Павлов
Щербина, отставной фельдфебель Куринского полка, имеющий восемь знаков отличия, в числе коих 2 георгиевских креста [знак отличия Императорского военного ордена для унтер-офицеров и нижних чинов – А. П.], и участвовавший[...] более чем в двухстах битвах
и стычках с неприятелями на Кавказе. Г. Щербина – уроженец Екатеринославской губернии, Новомосковского уезда, местечка Петрикова. Он выше среднего роста и, не смотря на свои 50 лет и 2 раны,
кажется еще довольно молодым. Знаменосец находился в отставке
около 10 лет, жил до сего времени в Воронеже, занимаясь торговлей». В воронежской газете «Дон» фамилия знаменосца указывается уже как «Щербинин»: «В четверг, 19 августа, с почтовым поездом
уехал в Сербию для поступления в армию М.Г. Черняева наш воронежец, почетный ветеран... отставной фельдфебель Трофим Павлович Щербинин. Трофим Павлович, вышедший в отставку с большим
окладом пенсии, мирно жил со своим семейством в нашем городе
[...] События на Востоке, которые теперь для нас, русских, стали интересом нашего дня и занимают нас больше, нежели наши домашние эгоистические заботы и нужды, также сильно заинтересовали
44
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„Знамя сербскому воинству от русских людей”, Всемирная иллюстрация, 1876,
№405, с. 250.
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Трофима Павловича. Заслуженный ветеран, по словам его знакомых,
приходил в страшное негодование, читая в газетах про зверства турок. „Для меня эта политика непонятная, – говорил тогда он, – которая безнаказанно позволяет совершать всякие мерзости этим негодным туркам”45.
В номере от 26 августа сообщаются дополнительные сведения: «Трофим Павлович поехал в Москву, откуда он, соединившись с
посылаемыми Славянским Комитетом главнокомандующему сербских войск певчими для походной церкви, вместе с другими волонтерами, которых из Москвы каждый день выезжает по несколько человек, отправится прямо на театр военных действий. Очень может
быть, что почтенному ветерану, как редко заслуженному кавалеру,
препоручено будет Славянским Комитетом, вместе с другими везти
знамя с изображением Димитрия Донского, которое московское общество намерено послать М.Г. Черняеву в честь блистательных побед
его под Алексинацем. – Трофим Павлович удостоился восторженных
оваций по всей линии Козлово-Воронежской дороги: помимо станций „Воронежа”, „Усмани” и „Грязей”, где он, в особенности, был восторженно встречен[...] его на всех станциях и полустанках встречали
и провожали кликами “Ура!” и собрали порядочную сумму денег»46.
Как мы видели выше, эти надежды оправдались. Краткие сведения,
которые дошли до нас, свидетельствуют, что в поступке Трофима
Щербины не было и тени романтической экзальтации или фанатизма
«темного народа». Человек достаточно развитый умственно и нравственно, грамотный, с предпринимательской жилкой, не стал бы рисковать жизнью ради эфемерной идеи, внушенной неведомыми ему
агитаторами. Возможно, Щербина и не владел полной информацией
об историческом прошлом Сербии, зато ему были отлично известны нравы турок и подвластных им еще недавно кавказских племен.
Поэтому, когда до Трофима Павловича дошли известия о турецких
зверствах, он не усомнился в их правдивости. К сожалению, о дальнейшей судьбе Щербины нам узнать не удалось, однако и тот объем
информации, которым мы располагаем, достаточен для характеристики русского крестьянина в солдатской шинели, по меньшей мере
в течение нескольких дней державшего в руках путеводный символ
славянской истории. Имена св. Димитрия Донского и его сподвижников тогда объединили всю Россию.
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„Местная хроника, слухи и заметки”, Дон, 1876, №92, 22 августа.
„Местная хроника, слухи и заметки”, Дон, 1876, №94, 26 августа.
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«Киев снарядил санитарный отряд и отряд волонтеров, в
числе которых есть послушники Киево-Печерской Лавры, эти новые Пересвет и Ослябя, как справедливо замечает “Киевлянин”»47.
Белорусский церковный вития архимандрит Ианнуарий также упомянул Димитрия Донского в проповеди.
Архимандрит Ианнуарий, известный в свое время ученостью и красноречием в Белоруссии, сделал в проповеди несколько важных акцентов. Во-первых, он напомнил о евангельской заповеди блаженства: «Блаженны милостивии, яко тии помилованы
будут» (Мф. 5.7), во-вторых, подчеркнул факт знакомства слушателей с основными фактами из жизни славян: «Всем нам известно,
что жители Герцеговины, Боснии и Болгарии обитают на Балканском полуострове[...] В XV столетии [...]турки овладели столицею
Греческой Империи, царственный град Константина Великого назван ими Стамбулом. С тех пор жители стран сих подвергались жестоким и постоянным гонениям со стороны турок, потому что турки как теперь, так и всегда, требуют от побежденных ими народов
прежде всего отречения от христианской веры». Архимандрит Ианнуарий напомнил о св. Георгии Новом Кратовском, имя которого
было известно среди русских крестьян различных местностей Российской империи (подробное исследование об этом осуществил
И.И. Калиганов) – так что, упоминание о Св. Георгии Новом тоже
должно быть, в некоторой степени, отнесено к фактам, известным
даже неграмотным поселянам, тем более – семинаристам. Затем о.
Ианнуарий ввел в проповедь диалектический прием – он напомнил, что, строго говоря, турецкий султан является для нынешнего поколения жителей Балканского полуострова законным государем (эта аргументация, столь распространенная по соседству с
белорусскими и вообще западнорусскими губерниями – в принадлежавших Австро-Венгрии и Германии частях бывшего Польского
королевства, неизменно повторялась и в 1821, и в 1876 гг.), а значит, ему нужно повиноваться. Как же в таком случае относиться к
восстаниям в Герцеговине и Болгарии? И здесь о. Ианнуарий сослался на нравственный библейский урок – Бог некогда предавал
израильтян в руки их врагов, но затем «освобождал их от рабства
рукою Своею крепкою». Кроме библейских параллелей, для объяс47
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„Хроника”, Русское обозрение, 29 августа 1876.
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нения событий белорусский церковный вития испольовал и примеры из жизни Московской Руси: «Вот и наше любезное Отечество
страдало более двух столетий[...] Господь послал нам и даровал избавителей в лице Великих Князей: Св. Александра Невского, Димитрия Донского, Иоанна Васильевича III и, наконец, царя Иоанна
Грозного[...] Вот и теперь не сам ли Господь избрал и назначил Князя Сербского и Князя Черногорского с народом их быть вождями и
избавителями христиан турецких»48. Примечательно, что имена и
образы св. Александра Невского и Димитрия Донского появились
в речи белорусского архимандрита раньше, чем на черном шелке
московского знамени 1876 г. (Димитрий Донской) и в посвящении
так называемой походной церкви Глинского (Александр Невский),
и, конечно, независимо от почина москвичей. Очевидно, соотнесение подвига борьбы за свободу балканских народов в 1876 году и
за свободу русского народа в 1380 г. было отражением неких глубинных воззрений российского общества на происходящие события. Воззрений, имеющих источником древнейшие слои национальной памяти.
В этом же слове о. Ианнуарий назвал императрицу Марию
Александровну «Благосердой Матерью Отечества нашего и Покровительницей всех страждущих», что не может не вызывать параллелей с Екатериной II – защитницей православия в Белоруссии.
Таким образом, Трофим Щербина, воронежец, держал в руках
еще и символ единомыслия Великой, Малой и Белой Руси.
Трофим Щербина был, пожалуй, самым известным жителем
Воронежа, посвятившим себя освобождению славян. Но, наряду с ним,
на благо единоверных и единокровных братьев трудились тысячи
моих земляков. Но я, в заключение моего повествования, расскажу
об одном из самых скромных и незаметных тружеников славянского
дела в Воронеже. Имя священника Покровского Девичьего монастыря в Воронеже Иакова (Якова) Васильевича Путилина (1822–1891)
сегодня неизвестно даже специалистам. Давно уже нет в Воронеже и
самого Покровского монастыря, лишь название «Девичий рынок» напоминает о нем. Но для социокультурного диалога России и христи48
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„Ианнуарий архим. Слово в день рождения Благочестивейшей Государыни Императрицы Марии Александровны”, Минские епархиальные ведомости, 1876,
№14, Ч. Неоф, с. 277–284.
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анского Востока имя о. Иакова весьма важно. Дело в том, что эпоху
Восточного кризиса о. Путилин встретил со сложившимися убеждениями и с опытом помощи православному Востоку. Яков Васильевич Путилин был сыном священника, в 1845 г. окончил семинарию,
в 1846 г. - рукоположен в священника к Покровскому монастырю по
особенному желанию святителя Антония (Смирницкого), Архиепископа Воронежского. Благотворительная деятельность о. Якова началась в 1847 г., ему было объявлено благословение Святейшего синода за усилия по борьбе с холерой. 26 лет о. Яков был законоучителем
в первом воронежском приходском училище, за что удостоился благодарности от попечителя Харьковского учебного округа. Он был
награжден орденами св. Анны третьей и второй степеней, служил в
епархиальном комитете Православного миссионерского общества,
в Братстве св. Митрофана и Тихона49. Для нас же представляет особый интерес факт участия о. Якова в помощи грекам острова Крит
(Кандия) в 1866–1867 гг. Мы узнаем об этом из письма митрополиту
Московскому св. Филарету (Дроздову): «Отеческий Ваш голос, воззвавший о помощи несчастным матерям и младенцам острова Кандии, радостно и сочувственно был принят в среде некоторых обитателей города Воронежа. В самом тесном, семейном – так сказать
– кружке образовалась подписка, в день празднования иконе Пресвятой Богородицы «Утоли моя печали». День этот не был предъизбран
по намерению, но непредвидимо выпал для принесения посильной
жертвы, в чем участникам подписки отрадно признавать знамение
Покрова Пресвятой Богородицы над несчастными семействами критян. Хотя собранная сумма и незначительна, но она жертвовалась с
любовию, от полноты сердечного участия, а жертвователи принадлежали к самым разнообразным сословиям, начиная от смиренной
инокини и до военного офицера.
Соединение сословий столь разнородных в сем деле благотворительности, кроме присущего человеческому сердцу сострадания,
имело основанием ту глубокую симпатию к судьбам православного Востока, которая издревле влечет к нему сердца русского народа, как к колыбели спасительной Веры, озарившей мир радостным
светом Боговедения. К сим священным побуждениям присоедини49

inslav

„Священник Иаков Васильевич Путилин. Некролог”, Воронежские Епархиальные Ведомости, 1891, № 12, Ч. Неоф, с. 435–439.
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лось еще одно, общее ныне русскому народу чувствование – сыновняя благодарность к Господу Богу, охраняющему любезное Отечество наше – в сей век беспокойств и неурядиц гражданственных – в
мире, безопасности и ограждении, под державою Государя мудрого,
кроткого и благодушного, благословенные деяния коего вызывают
в самых отдаленных концах земли признательность и удивление царей и народов и соделаются лучшим достоянием истории в назидание позднему потомству.
Собранная по подписке лепта (около 25 руб.) при сем препровождается для употребления на помощь семействам острова Кандии, по усмотрению Вашего Высокопреосвященства».
По отправлении письма, священником Покровского Девичьего монастыря Я.В. Путилиным совершена была Божественная литургия о здравии и спасении жертвователей50.
Прошли годы… 10 сентября 1876 г. протоиерей Яков Путилин отправил в редакцию «Московских Ведомостей» на нужды славян пожертвованные богомольцами в Покровском монастыре 70
рублей, 22 октября 10 рублей о. Яков отправил в Санкт-Петербургский отдел Славянского комитета51. О. Иаков благословил и труды
насельниц Покровского монастыря: «Помимо денежных пожертвований, приносимых от скудных заработков всеми обитательницами
монастыря, достоуважаемая игумения, матушка Анастасия, отослала
в Московский Славянский Комитет большой тюк вещественных пожертвований: платки, полотно и т.п. вещи и 12 фунтов корпии». Одна
из монахинь отправилась в Сербию в качестве сестры милосердия52.
Вообще же в Воронежской губернии был ряд особых причин
для социокультурной (в т.ч. благотворительной) активности в пользу православного Востока. «Крестьянское население весьма сочувственно отнеслось к бедственному положению соплеменных нам
славян – христиан, и соединяя в уме своем тяготеющее над славянами турецкое иго с ненавистным для христиан владычеством турок
над дорогою для христиан святынею – Иерусалимом – крестьянское
50
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„Письмо к Московскому Митрополиту Филарету”, Воронежский листок, 1867,
№12 (12 февраля).
„Сведения о суммах, отосланных в пользу славян, от издания «Слова православному Русскому народу о турецких зверствах», по 15 ноября 1876 года.”,
Дон, 1876, 14 декабря.
„Дневник происшествий по городу Воронежу”, Дон, 1876, 14 октября.
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население охотно жертвует, из своих скудных средств, на помощь
жертвам восстания в Боснии и Герцеговине», писал корреспондент
из Нижнедевицкого уезда53.
Кроме того, среди богомольцев губернии определенную известность в середине XIX века получил св. Илларион Меглинский
(Могленский), южнославянский святой, живший в XII в., его небольшой образ находился в храме Богородице-Тихоновского Тюнина монастыря в Задонском уезде (примечательно, что он был присоединен к иконе св. Александра Невского)54. Неудивительно, что в 1876 г.
послушники Задонского монастыря выразили желание отправиться
на Балканы в санитарном отряде. Как св. Александр Невский для жителей белградского Дорчола, Св. Илларион из македонского Моглена стал близким, родным святым для жителей русского Задонска. А
город Воронеж в 1868 г. посетил деятельный сотрудник славянских
комитетов Франтишек (Федор Иванович) Иезбера, и в «Воронежском справочном листке» была напечатана статья «О взаимной близости славянских языков». На страницах русского провинциального издания появилась молитва «Отче наш» на резьянском диалекте
словенского языка! Ф. Иезбера посетил воскресную школу при Воронежской семинарии вместе с бывшим губернатором графом Д.Н. Толстым и «испытывал знания учеников[...] Граф Дмитрий Николаевич
Толстой с г. Иезбера, как слышно, остались довольны»55. Так, шаг за
шагом, подготавливалась почва для славянского энтузиазма 1876 г.
Определенным подведением итогов Восточного кризиса в Воронеже стала статья земского статистика Яворского. «Ни с одним внешним врагом нам, русским, не приходилось столько раз бороться, как
с турками. Сколько раз наши отцы и деды, в борьбе с ними, проливали кровь за крест Христов, за веру православную, за единоверных
нам братьев[...] Бог даровал России славную победу над турками и
53
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„Из Нижнедевицкого уезда”, Дон, 1876, № 29 (14 марта).
„Мария Богомолова, монахиня. Игумения Поликсения, Богородице-Тихоновского монастыря (при селе Тюнине г. Задонска. 1810–1894 гг. ).”, Воронежские
Епархиальные Ведомости, 1916. № 42, Ч. Неоф, с. 1144. Случайно ли, что через
много лет перевод поучения именно св. Тихона Задонского был помещен на
страницах сараевского «Братства»?
„Воскресная школа при воронежской семинарии”, Воронежский листок, 1868,
14 ноября. Там же помещена статья, вероятно, написанная с участием Иезберы, «О взаимной близости славянских языков».

195

РУСКИ ДОБОРОВОЉЦИ У СРБИЈИ 1876. / РУССКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ В СЕРБИИ 1876.

в нынешнем году. Когда стоны и страдания единоверных и единоплеменных наших братьев – славян, терзаемых турками, дошли до
слуха нашего Православного Царя и сынов России, то Господь подвинул сердце Царево [...] обнажить меч за святое дело, на защиту несчастных страдальцев мучеников, братьев – славян[...] Богу угодно
было, чтобы великое и святое дело освобождения из тяжелого рабства угнетенных православных наших братьев было совершено православным Русским Царем-Освободителем.
Но вот, в ответ на наше великодушие, уступчивость и миролюбие, из-за моря на нас поднимается другой враг[...] Настоящий враг
наш – всемирный торгаш, он не верит ни в нравственную доблесть,
ни в самоотвержение; весь погруженный в материальные расчеты
и барыши, он не разбирает средств к наживе и при этом располагает тридцатитысячным купеческим флотом, который совершает рейсы на всех морских путях[...] Нужно общими усилиями устроить добровольный флот, который преследовал бы врага[...] а за смелыми
и отважными моряками у нас дело не станет – у нас есть Барановы,
Дубасовы и Шестаковы... Настоящие политические обстоятельства
невольно переносят нашу мысль в то время, когда гений Петра Великого призывал Россию к новой политической жизни[...] На устроенном на берегу реки Воронежа флоте, Петр Великий совершил свой
Азовский поход против Турции[...] Славные деяния государя на Воронеже до сих пор живут в местных народных сказаниях и песнях». Далее автор записки процитировал знаменитое письмо Петра св. Митрофану Воронежскому с благодарностью за помощь в строительстве
флота «для общия христианския пользы, на вспоможение святыя войны против неприятелей Креста». Записка завершалась следующим
выводом: «В годину тяжких испытаний, когда враг угрожал благосостоянию нашей страны, русский православный народ всегда находил в себе нравственные и материальные силы, чтобы выйти из
борьбы победителем[...] Высокий пример и священный завет в этом
случае передали нам наши отцы: они свято берегли честь своей матери – России, и нам завещали не посрамить землю Русскую, и если
в борьбе за святое дело враг угрожает нам своею силою, то всегда
помнить, что Бог не в силе, а в правде»56.
56
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Ф. Яворский, „Несколько слов по поводу угроз Англии уничтожить плоды наших побед над Турцией и о приобретении морских судов добровольного флота”, Дон, 1878, №50 (14 мая).
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Для Сербии итоги, в определенном смысле, подвел вначале
настроенный скептически П.А. Кулаковский: «2 числа (1879 г. – А. П.)
в государя стрелял некий Соловьев в Петербурге[...] Сербы отозвались на это наше несчастье совсем по-родственному. Во всех адресах, поданных Персиани, они называют государя – славянский царь,
наш царь, царь-освободитель и т.д. Это ясно показывает, что народная мысль ясная и простая, дальше и глубже видит, чем все конгрессы европейских дипломатов, и что ее не обманешь льстивыми речами[...] Действительно, славяне любят нашего царя , какой бы он ни
был. В представлении славян русский царь – славянский государь[...]
и это представление все больше и больше идет в массу[...] Когда разнеслась по Сербии весть о покушении Соловьева, тотчас всюду негодование и радость о спасении государя, всюду молебны, всюду празднования народные. Право, есть связь между сербами и русскими,
глубокая, внутренняя. В русской походной церкви, помещающейся
в Великой школе, была отслужена в воскресенье русская обедня»57.
Остается только добавить, что речь идет именно об Александро-Невской церкви, предшественнице храма на Дорчоле.
Сотрудница всемирно известной некогда Катарины Миловук
сестра милосердия Мария Зибольд, о которой с особенной похвалой
отозвался в 1876 г. представитель Санкт-Петербургского отдела Славянского комитета, скончалась в 1939 году58 – таким образом, нас отделяет от той эпохи не такой уж большой в смысле преемственности
поколений срок. Мария Зибольд еще успела отпраздновать 50-летие
подвига русских добровольцев – уже с новой волной русских на Балканах, «белоэмигрантской». Королевство сербов, хорватов и словенцев стало на десятилетия заповедником памяти о генерале Черняе57

58
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П.А. Кулаковский, „Дневник (1878–1881)”, Русские о Сербии и сербах. Том II (архивные свидетельства), Москва, 2014, с. 75.
«Славянский комитет в Москве теперь снова послал Обществу Красного Креста 3000 рублей. C тех пор, как Президент женской ассоциации помощи раненым профессор Катарина Миловук опубликовала в российских газетах новое
обращение и в ярких красках охарактеризовала ситуацию, в России в вновь организуются обширные сборы, которые дают блестящие результаты».
Aus Serbien//Grazer Zeitung. 21. juli 1876. Перевод автора этих строк.
“В Белграде, в добавление ранее существовавших военного и трех сербских
резервных госпитале, был устроен г-жею Миловук на средства общественной
благотворительности, небольшой госпиталь «Женского дружества»... („Госпитали в Сербии”, Всемирная иллюстрация, 1876, №414, с. 420). Мария Зибольд
работала под началом Миловук: „У стотоj години живота умрла jе др. Мариjа
Фjодоровна Зиболд”, Правда, 1939, 6. април.
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ве, портрет которого в 1926 г. украсил сербские газеты. Не сбылись
мрачные пророчества русской либеральной прессы 1877 г. о том, что
подвиг помощи Сербии будет забыт. Когда в СССР память о нем была
под запретом, сербы с обостренным чувством сопричастности вспоминали Черняева и Дандевиля – любовь к русским добровольцам в
1926 г. проявлялась, может быть, сильнее, чем поздней осенью 1876
г. Масштабная помощь русским эмигрантам была, возможно, своего
рода психологической компенсацией за недостаточное внимание к
русским в 1876–1877 гг. после заключения перемирия.
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ДР АЛЕКСЕЈ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПОПОВКИН

наставник Регионалног економско-правног колеџа,
Лиски, Вороњешка област
ale4778@yandex.ru

ПОСРЕДОВАЊЕ СЛОВЕНСКИХ КОМИТЕТА ИЗМЕЂУ РУСИЈЕ
И БАЛКАНА У ВРЕМЕ КРИЗЕ И РАТА 70-ИХ ГОДИНА
19. ВЕКА – ХУМАНИТАРНИ И КУЛТУРНИ АСПЕКТИ
Кључне речи: словенски комитети, Руско друштво Црвеног
крста, друштвена сарадња, царица Марија Александровна,
Прасковја Иљинична Чепелевска, Трофим Павлович Шчербина, свештеник Јаков Путилин, црква Александра Невског
у Београду, Покровски манастир у Вороњежу, заставе

Резиме: Словенски комитети и друштва, у сарадњи са
Друштвом за збрињавање рањених и болесних војника, у
време Велике источне кризе, ујединили су напоре читавог
руског народа како би помогли Србима. Царица Марија Александровна је својим утицајем и личним учешћем подржала
словенофиле. Активност словенофила подржавали су како
познати добротвори (на пример П. И. Чепелевска) тако и мало
познати радници који су имали искуства у добротворним
акцијама (отац Ј. В. Путилин). Она је наишла на пријатан одјек
на Балкану, о чему сведоче сећања, рецимо вороњешких добротвора на страницама српске штампе, а њихов симбол до
данас је црква Александра Невског у Београду. Александар
Невски и Дмитриј Донски ушли су у српску националну свест,
балкански светитељи – у руску (чак и провинцијску – Св. Иларион Могленски). Тако се, дугорочно гледано, посредовање
словенских комитета и друштава између Русије и Балкана у
друштвеној и културној сфери показало одрживим и у извесној мери је имало одјека не само током живота протагониста
ове сарадње (један од последњих добровољаца М. Ф. Зиболд
је умро 1939) него и до наших дана.
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Стојан Коњиковац

бригадни генерал у пензији

С. КОНИКОВАЦ

бригадный генерал в отставке

РУСКИ ДОБРОВОЉЦИ У СРБИЈИ ТОКОМ 1999. ГОДИНЕ
РУССКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ В СЕРБИИ В 1999 г.

Ако започињете рат а да вас нико није напао, то је агресија. Без
правног основа започела је агресија на Савезну Републику Југославију
24. марта 1999. године. Повеља Уједињених нацијa познаје само два
случаја оправдане војне акције. Случај одбране или колективне одбране у оквирима војног савеза по члану 51 Повеље УН-a или у случају да Савет безбедности ове организације одлучи да употреби силу
за успостављање угроженог међународног мира. Савет безбедности
једини може донети овакву одлуку и нико други осим њега нема то
право. Овде видимо да је НАТО одузео дато право Савету безбедности. Ниједна од ове две претпоставке није испуњена. СР Југославија
никога није напала, ниједну другу државу нити је Савет безбедности донео одлуку о употреби силе. Очигледно је да су постојали други интереси који су надјачали међународно право.
Две деценије српско друштво је било ускраћено за истину о
круцијалним дешавањима на Косову и Метохији током 1998. и 1999.
године, а посебно о догађајима током покушаја копненог упада на
територију наше државе са простора Албаније. Нанели су нам много зла, а при том кажу да су нам желели добро. Тукли су нас у нашу
корист, да нам утерају памет у главу и изведу нас на прави пут. Двадесет година од завршетка НАТО агресије Србија се плашила и стидела да говори о јунаштву наше војске.
Без поштовања прошлости, без осећања чврсте повезаности
са њом, нема напредовања према будућности ни обнове националног самопоштовања. Онај ко не зна откуда долази, не зна ни куда иде.
Отуда жива настојања оних који су извршили агресију на Србију да
се прошлост замрачи и заборави.
Зато је од велике важности и зарад истине потребно је говорити о доприносу добровољаца у одбрани Србије током 1999. године. Као и раније кроз историју и током 1999, за време НАТО агре-
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сије на Србију, у нашој војсци било је добровољаца из Русије. Ношени
идејом правде, правдољубља, помоћи за останак и опстанак српског
народа на родној груди, као и заштите православља, на сопствену
одговорност, током марта 1999. руски добровољци, углавном железницом, стизали су у Београд. На железничкој станици су прихватани и неко време су се налазили на полигону Бубањ Поток код Београда. На полигону су информисани о току догађаја на територији
Републике Србије и прошли краћу обуку пре упућивања у јединице
укључујући и гађања. Након завршене обуке сви су тражили да буду
упућени на Косово и Метохију у састав Приштинског корпуса. Тако
је и било. Превезени су до команде 3. армије у Ниш, а након тога до
Приштине, где су зависно од специјалности распоређивани у јединице Приштинског корпуса.
За сваку јединицу, па и за нашу 549. моторизовану бригаду
из Призрена, најважнији ресурс су људи. Бригада је много радила на
изградњи војних колектива, морала јединице и обучености, што је
одиграло кључну улогу у свим изазовима који су је снашли. Зона одговорности наше бригаде обухватала је територију општина: Призрен, Ђаковица, Ораховац, Сува Река и Гора са општинским местом
Драгаш. Крајем маја 1999. године бригада је имала нешто више од
14.000 бораца, око 550 официра, 450 подофицира, а остало су били
војници на одслужењу војног рока, резервисти и добровољци.
Добровољаца је било око две хиљаде. То су били добровољци из Србије, Републике Српске, као и странци, у највећем делу Руси,
Украјинци и појединачно Грци, Бугари и други. То су били добри другови и борци. Неустрашиви, добро обучени, изузетно храбри а опет
довољно опрезни када треба. Већина их је била са ратним искуствима са других ратишта. Познавали су „законе“ рата а дошли су добровољно. Имали су осећај праведности и припадности по вери и правди.
Цела јединица Руса је са Кошара дошла у 549. моторизовану
бригаду. Сви су они били официри са ратним искуством. Пошто њихови захтеви око борбених активности на Кошарама нису усвојени
а тамо су се борили заједно са противтерористичким батаљоном из
72. специјалне бригаде који је био у саставу наше 549. мтбр, када се
батаљон враћао у наш састав, они су дошли заједно са њим. То је била
изузетна јединица, увек у готовости за активна дејства. Састав јединице био је два одељења Руса и Украјинаца а два одељења Срба. Увек
су били на висини задатка. Били су непосредно везани за команданта бригаде и задатке добијали директно од њега.
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Велики допринос успешној одбрани Србије дали су у активностима пред битку на Паштрику и током саме битке. До почетка
битке завршавали смо потпуну успоставу контроле наше зоне одговорности како би, када борбе крену на самој граници и непријатељ
крене да копнено уђе на нашу територију, могли концентрисати све
снаге на границу. Тако смо избегли замку непријатеља да нам развуче снаге на два правца. Немогуће би било водити борбу на два фронта – с једне стране бранити државу на граници а на другом правцу
водити борбу са терористима у дубини зоне одговорности. Успешно
смо реализовали све задатке везане за успоставу потпуне контроле
наше зоне одговорности. Потпуно смо контролисали цело подручје,
елиминисали заостала упоришта терориста и нове групе око Призрена и околине.
Руски добровољци, својом храброшћу, знањем и искуством,
врло вешто и ефикасно су решавали задатке елиминације утврђених
тачака, извиђања и прикупљања битних података о непријатељу. У
више борбених задатака били смо заједно тако да сам имао прилике
непосредно видети њихове способности и шта значи ратно искуство.
Током битке на Паштрику непријатељ је покушао да нас изненади и главне снаге усмерио преко неприступачног терена где није
могућа употреба технике. На самом почетку битке успео се уклинити на три правца за око 500 до 1.000 метара. Граница је брањена системом отпорних тачака због недовољног броја људи на том правцу. Након формирања Истуреног командног места и стабилизације
стања на фронту, током вечери и ноћи пристигло је ојачање и брзо
смо повратили положаје до границе. Остали су заостали џепови непријатеља које је требало елиминисати и очистити. Овај деликатан
задатак реализовали су ефикасно руски и наши добровољци. До краја
рата наши положаји остали су на самој граници. Непоколебљиво су
држали своје положаје.
Велики су допринос својим присуством у јединици дали на
пољу морала. Где год би се појавили, уливали су поштовање сабораца, сигурност и исправност у оно што радимо, осећај да нисте сами,
да имате подршку слободоумног света. Знали су се нашалити, запевати и подићи адреналин код сабораца.
О каквим борцима се ради, описаћу на случају Алберта Андијева. Заједно смо били на борбеном задатку изнад Суве Реке када
је рањен и том приликом остао без ока. После пружене прве помоћи
пребачен је до војне болнице у Нишу и касније на Војно медицинску
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академију у Београду. Ту је лечен и рана је санирана. Самоиницијативно је тражио да га отпусте како би се вратио у јединицу у Призрен. Пошто процес опоравка и залечења није у потпуности завршен,
лекари му нису одобрили захтев. Суочен са тим, одлучио је да напусти лечење и ВМА и врати се међу своје саборце. Тако је и учинио. И
када су борбе биле најжешће, изненада се само појавио у јединици
и наставио да извршава борбене задатке. Дао је непроцењив допринос током битке на Паштрику од 26. маја до 10. јуна 1999. године.
И после рата остао је у Србији, оженио се Српкињом и добио
је сина коме је дао име Лазар. То име је симбол српске части и поноса, светао пример у нашој слободарској историји како се брани отаџбина, без обзира ко и са колико снага нас напада. Често је говорио:
„Нисам ја изгубио око, ја сам га оставио тамо да бих имао разлог да
се вратим на свето Косово и Метохију“. Ношен правдом и истином,
Алберт је учествовао у одбрани православља током побуне Шиптара у Македонији.
И после рата увек је био спреман да се бори за Србију. Бунтован на неправду и све оно што је неосновано међународна заједница чинила Србији. Народ на улицама га је препознавао, прилалазили су му и захваљивали му се за све што је учинио за нашу земљу.
Нажалост добио је све битке а изгубио ову са ковидом-19. У сећањима српског народа остаће као неко ко је волео Србију исто онолико
колико и Русију.
Хвала братској Русији на помоћи да се изборимо са свим потешкоћама које су нас снашле кроз историју. Та помоћ је од непроцењиве важности.
Нека живи пријатељство између руског и српског народа.
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Прота Драгић Илић

парох крушевачки при цркви Светог Ђорђа

ПРОТОИЕРЕЙ Д. ИЛИЧ,

приходской священник церкви св. Георгия в Крушевце

ПРИЛОЗИ ЗА БИОГРАФИЈУ СВЕШТЕНИКА АВРАМА ЈОВАНОВИЋА
(1843−1917) И O РУСКOJ ЦРКВИ У АДРОВЦУ
МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ СВЯЩЕННИКА АВРАМА
ЙОВАНОВИЧА (1843−1917) И РУССКОЙ ЦЕРКВИ ПОЛКОВНИКА
Н. РАЕВСКОГО В АДРОВАЦЕ
Прота Аврам Јовановић (по речима његовог унука Ратибора
Јовановића) као млади свештеник сахранио је у Манастиру Светог
Романа грофа Николаја Рајевског (погинулог у Горњем Адровцу 20.
августа 1876), добровољца у рату против Турака. Због тога је од мајке овог погинулог јунака у Првом српско-турском рату Ане Михајловне Рајевске (1819–1883) на поклон добио напрсни крст, који је са поносом носио све до своје трагичне смрти 1917. године.
Проту Аврама су на парохији наследили његови синови −
свештеници Љубодраг и Божидар (1892−1944). У Крушевцу сам, по
доласку на парохију 1995. године, упознао господина Драгана Јовановића, унука чувеног проте Аврама и сина Божидара Јовановића.
Једном сам замолио чика Драгана да ми каже све што зна о страдању
свога оца. Ево његовог сведочења:
„Мој отац Божидар Јовановић, свештеник из Великог Шиљеговца, рођен је 1892. године. Син је проте Аврама, архијерејског намесника, члана Великог духовног суда и народног посланика Среза
расинског. Мој брат Владета рођен је 1921. године и био је питомац
Војне академије. Партизани су га заробили 14. октобра 1944. године
у Бошњану и убили у Мрзеници. На вест да је Владета убијен, отац је
пошао да узме његово тело. У крушевачком Новом насељу ухапшен
је од стране комунистичких власти. Нису помагале молбе да га пусте
да сахрани сина. Мајка је успела да га сама тајно погребе на Крушевачком гробљу. Отац је затворен у Дом трговачке омладине. Мајка је
одлазила да га види. Тамничари им нису дозвољавали да се сретну.
Могла је само да остави храну. Крајем октобра речено јој је да је Божа
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спроведен у Прокупље. Моја сестра Радмила видела је очев капут на
једном од затворских чувара. Плакат са стрељаним Крушевљанима
објављен је 7. новембра. На њему се нашло и очево име. Касније смо
сазнали да је отац, уз мучење, убијен 25. октобра 1944. године на Багдали. Комунисти су чували стражу крај гробова. Нису дозвољавали
да се узму тела и сахране. Покушаји да се бар упале свеће на стратишту, одбијени су. Пријатељи породице Љутић одважили су се, једне
ноћи 1944. године, да откопају кафеџију Драгослава и његове синове Предрага и Михајла. У хумци, коју су почели да откопавају, нашли
су, везаног жицом, мога оца. Препознали су га по карактеристичној
свештеничкој крагни. Тада су наишли стражари и најурили их.“
Имовина свештеника Божидара Јовановића, као народног непријатеља, конфискована је, а лепа библиотека и архива, наслеђена од проте Аврама са свим фотографијама, спаљена у центру Великог Шиљеговца пред породичном кућом. Данас је у овом дворишту
смештена сеоска амбуланта. Стара кућа проте Аврама Јовановића
била је у животу до пре петнаестак година. Служила је у различите
сврхе. Једно време, 1968−1969, била је и породилиште. Постојала је
идеја да се ова лепа и за историју села важна кућа реконструише и
заживи као музеј српске цркве. Социјалисти, који су владали селом,
расписали су лицитацију за рушење протине куће на којој је победио један Великошиљеговчанин. Он је са својим синовима порушио
свештеничку кућу до темеља и себи присвојио њену опеку, камен...
Остао је само кућни праг сачуван. Њега нису дирали.
Прота Божидар Јовановић рехабилитован је 8. априла 2009.
решењем Окружног суда у Крушевцу којим се „усваја захтев Дунда
Владете и Јовановић Божидара, обојице из Крушевца, па се утврђује
да је пок. Јовановић А. Божидар из Великог Шиљеговца као жртва
насиља из политичких и идеолошких разлога стрељан као народни непријатељ и сарадник окупатора 25. октобра 1944. године, те је
ништавно решење Среског народног суда за срез расински, пословни број Р. 176/45 од 10. септембра 1945. године о конфискацији имовине пок. Божидара, па се он рехабилитује“. Суд је утврдио да је „пок.
Јовановић А. Божидар, деда предлагача, рођен 1. априла 1892. године у Великом Шиљеговцу од оца Аврама и мајке Алексије, по занимању био свештеник. Живео је у Великом Шиљеговцу са супругом
Софијом и троје деце све до краја 1943. године када су га окупационе
власти – Немци преместили у Крушевац да би им био стално ’на оку’,
јер је због своје популарности и ауторитета који је уживао међу ло-
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калним становништвом могао окупационим властима створити озбиљне проблеме. Радио је свој свештенички посао часно и поштено,
не замеривши се и не чинећи ништа нажао било коме те је дочекао
и дан ослобођења у Крушевцу 14. октобра 1944. године. Дана 25. октобра 1944. године био је од стране нове власти ухваћен и одведен
на стрељање без суђења и пресуде заједно са још 28 лица о чему постоји Саопштење о извршеној казни стрељањем које је издало веће
војног ратног суда у Крушевцу, а списак лица која су стрељана говори да су то били виђенији људи тог времена: учитељи, свештеници,
новинари, лекари, адвокати итд. Била је то одмазда мотивисана искључиво непостојећом, већ претпостављеном идеолошком кривицом,
па су испуњени услови за доношење решења из чл. 1 и 5 Закона о рехабилитацији, будући да је пок. Божидар из идеолошких и политичких разлога био жртва насиља, стрељан од партизана као наводни
сарадник окупатора октобра месеца 1944. године без судске одлуке
и спроведеног поступка. По том основу му је конфискована имовина
решењем које је наведено у диспозитиву па је и то решење поништено и усвојен је захтев предлагача. Економска рехабилитација за сада
још није могућа те ће се право на накнаду штете на повраћај конфисковане имовине рехабилитованих лица уредити посебним законом
како је то прописано одредбом члана 8 Закона о рехабилитацији.“
Сећања Драгана Јовановића на своје претке, као и изводе из
књиге Сретена Динића о проти Авраму, објављујемо како би се сачувала од наметнутог заборава. А како се силно радило, управо, на затирању славне прошлости, довољно говори чињеница да је до данас
остало непознато научној јавности да је баш рођак Светог Василија
Острошког (једног од најпоштованијих српских светитеља), прота
Аврам Јовановић, сахранио пуковника Рајевског. Објављујемо и Писмо
Епархијског управног одбора Епархије нишке Комисији за верске послове,
из кога се јасно види стање Цркве Свете Тројице и њеног конака, задужбине Рајевског, после Другог светског рата.
Из књиге: Сретен Динић, Погибија проте Аврама О. Јовановића
пароха великошиљеговачког и намесника среза ражањског, кога су Бугари 28. фебруара 1917. године на зверски начин убили и бацили у Мораву, Ниш: Свети цар Константин, 1926.
„Мало је људи у нас о којима би се могло тако много лепога
и доброга рећи као што је то био покојни прота Аврам. Једна импозантна фигура својега доба у потпуном смислу ове речи, један украс
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села, украс о коме би се могла читава књига написати, једна велика
историја за поуку млађим поколењима, био је прота Аврам. И као човек, и као грађанин, и као родитељ, у кући, и ван куће, он је служио
на част и својој отаџбини и народу у чијој је средини живео. Може
се слободно рећи да се Велики Шиљеговац прочуо на далеко и због
тога што је имао за свештеника проту Аврама, који је држао село на
једној моралној висини за пуних педесет година свога службовања
у њему. Није то само што је он био добар свештеник, него је то био и
један прави вођа народни, културни организатор и душа свога села.
Народ га је најбоље признао тиме што се угледао на њега и увек позивао на његове савете: ’Овако ми рече поп да радим, и ја тако радим.’
Са те стране и ја лично много дугујем проти Авраму. Благодарећи тој околности што сам се родио у Великом Шиљеговцу, где
је он поповао, и што сам најбоље године свога живота и рада провео
заједно са њим, ја за многе своје успехе у раду имам нарочито њему
да благодарим. Јер он је био мој саветодавац и утешитељ, који ме је
сваким даном богатио својим великим искуством, упућивао како да
радим, а у тешким часовима храбрио и уздизао духовно и морално,
те никад нисам у животу ни посустао ни посрнуо. Многе манире и
лепе особине из његовог карактера ја сам присвојио и формално се
угледао на њега, те ми је то после у животу служило као један компас у раду за напредак у мојој струци. Вавек, па и данас, кад ми год
дође тежак тренутак у животу, мени изађе његова слика пред очи,
његове речи, савети и разлози, ја се брзо умирим, определим и решим пут којим треба да идем.
Прота Аврам рођен је у Секуричу у Левчу, 8. децембра 1843.
године од оца Обрада Јовановића и мајке Савете. Ђед његов, чије он
презиме с поносом носи, звао се Јован. Он је 1813. године сакрио велики број пушака и барута у планини Јухор, зашто су га Турци, пошто
су сазнали за то, на све могуће начине мучили те је с тешком муком
остао у животу. Али је он мирно и мученички подносио све, а оружије
није проказао, већ га је сачувао те је оно у Другом устанку, таковским
јунацима, који Србију понова васкрснуше, било добродошло. Ђед његов по мајци, обор кнез Илија, подигао је о своме трошку манастир
Стрмац у копаоничком срезу. По причању проте Аврама, његов отац
био је један од првих богослова у новоотвореној богословији у Београду. И кад је при свршетку школе требало да се рукоположи, умрла му је прва жена. Зато он хтеде отићи у манастир, али владика шабачки Гаврило, који му је био професор у богословији, одврати га од
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тога и обећа: Ако буде имао деце са другом женом, да ће му једног
сина школовати да буде свештеник. Тако је и било. Обрад се ожени
по други пут Саветом, из ког брака се роди Аврам и три његове сестре: Алексија, Перса и Ана. Обрад, пошто није могао бити свештеник због другог брака, буде постављен за цариника на Јанковој клисури. Прота Аврам је овде још као дете посматрао арнаутски бес и
патње Срба с оне стране границе, те се у њему још тада зачела клица патриотизма и жарког родољубља.
Основну школу учио је Аврам у Крушевцу код старог учитеља
Царевића, гимназију донекле у Крагујевцу, а затим у Шапцу, као питомац владике Гаврила. Када је Аврам завршио гимназију у Шапцу, владика Гаврило написао је Обраду ово писмо: ’Љубазни Обраде,
мени је мило што сам могао учинити то што сам учинио, а још ми је
милије што сам имао коме учинити. Ако се који отац може радовати своме чеду, то се Обрад може радовати своме сину Авраму. Нећу
да га хвалим своме оцу у очи. Нека буде доста што ћу казати, а то је:
да је Аврам кроз две године оставио леп и похвалан спомен о себи.
Ја га отпуштам са благословом. Архијереј Шабачки Гаврил. 29. јуна
1863. године у Шапцу.’ Епископ шабачки Гаврил, хиротонисан је у јесен 1860. године, имао је педесетак година. Био је ректор београдске Богословије, ректор Лицеја, књижевник који је написао десетак
књига и редовни члан Друштва српске словесности − које је родило
Српско учено друштво из кога је настала Српска краљевска академија.
По свршетку петог разреда гимназије у Шапцу, Аврам је уписао београдску богословију, коју је завршио 1867. године. Исте године оженио се Алексијом, кћерком Пане Милошевића из села Сушице, из једне добре и патријархалне породице. Запопио га је владика
Јања у Краљеву и поставио за капелана у Ђунису старом попу Васи
Стојковићу. Дошавши на парохију млад и сиромах, јер није имао нигде ничега, ни куће ни кућишта, приморан је био да вуче циглу чак
из Крушевца, те да подигне кућу у Ђунису. Као сиромах све је узео на
кредит, па чак и мантију. Поред свакодневних брига око подизања
куће, имао је још на издржавању оца, мајку и три сестре.
Након неколико година после тога, умре поп Милоје Зебички и поп Аврам дође на парохију рибарско-здравињску са седиштем
у Великом Шиљеговцу. Дошавши пун идеала и воље за рад, затекао
је много штошта у нереду. На првом месту углед свештенички био је
испод сваке критике, због неваљалих старих свештеника. Једини пре
њега што се спомињу као добри свештеници били су поп Милан шиље-
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говачки, отац попа ђуниског Љубе Михајловића и поп шиљеговачки
Васа Јовановић, умро 1884. године. Требало је читавих десет-двадесет година рада попу Авраму да поврати свештенички углед у народу. По смрти попа Васе, он добија шиљеговачку парохију. Као слузи
олтара Господњег прва му је брига била да доведе у ред цркву, која
је била запуштена, јер у храму није било ничега, није било ни онога
што је најнеопходније једној светињи, није било ни одежди, ни икона, ни црквених сасуда, ни других прибора. Поред свештеника и тутори су били криви за овакво стање цркве. Они су располагали црквеним новцем као својим. Прво му је требало да се ухвати у коштац
с њима, да обезбеди црквену имовину, да снабде цркву са потребним стварима, да уреди порту, подигне звонару... И то је све било готово за неколико година.
Видећи га тако бистра, оштроумна, отресита и одважна човека, обратили су пажњу на њега и духовне власти и сав народ. Брзо су
потражили његову сарадњу и они горе и они доле. Као такав, одликован је напрсним крстом, таковским крстом, ордењима за грађанске заслуге, орденом Светог Саве петог, четвртог и трећег степена,
произведен у чин проте и почаствован за члана Великог духовног
суда. Њему су повераване многе важне мисије у црквеном ресору и
он их је свуда савесно оправљао. Епископи његови, који су се о њему
увек са респектом изражавали, никакав важан посао црквени нису
без њега предузимали. У последње време био је и намесник ражањски и као такав оставио је најлепше успомене међу свештеницима.
Његово име било је познато по добру у свима свештеничким круговима наше земље. Кад је ослобођена била Стара Србија и Маћедонија, послат је одмах у Кавадар да уреди цркве и свештенство у том
округу. И он је све урадио на опште задовољство.
Ни на политичком пољу он није изостајао. Још као млад свештеник, 1875. године он је изабран био за народног посланика. И то
не као партизан, него као једна популарна личност у срезу расинском. Тек се у скупштини он после определио уз Ристића и Либералну
странку, кад је оценио да је она била најзгоднија за извођење наших
националних циљева. Он је био у скупштини у друштву са Адамом
Богосављевићем, Димитријем Катићем, протом Миланом Ђурићем и
многим другим знаменитим политичарима. И сваки му је од њих импoновао који је радио за добро земље и народа. Као ватрени родољуб
и борац против неправде био је брзо запажен у врховима државне
управе да је често долазио у сукоб, чак и са краљем Миланом због
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познатих његових каприца, које је хтео да спроводи кроз скупштину. Толико ноћи, причао ми је, проводио је он непроспаваних у оно
време кад се решавало у скупштини о наоружању за рат с Турском. А
колико је, пак, непријатности после, за време самога рата, доживео
у народу. Народ је из своје простоте и неразумевања кривио њега за
рат, као да је он сам објавио рат Турској! Али је он то све великодушно праштао и ишао напред! За време српско-турског рата 1876−1878.
године био је, најпре, батаљони свештеник при Првом крушевачком
батаљону, а после при Крушевачкој бригади. Као трезвен политичар
он никада није био задрт партизан, нити је када дозволио да његови парохијани осете његово партизанство у личним пословима. Сваки му је добар и поштен домаћин био мио и драг, свакога је поучио и
свакога изгрдио кад погреши пут. Његова увиђавност и проницљивост била је толико дубока да је могао унапред да предвиди шта ће
се десити у држави, па, чак, и у Европи. Многи су, познавајући га као
таквога, жалили што се није одао дипломатији јер бисмо у њему имали једнога великога државника. Европски рат скоро у свима појединостима он је предвиђао и наговештавао.
Говорити о њему као свештенику, а не споменути његов културни рад у народу значило би износити његову непотпуну биографију, јер тај рад није био мали. Чим је дошао у ово село, одмах је бацио око на људе и прилике у њему, као један стратег, и све људе који
нешто вреде, прибрао је око себе и почео са њима да ради на бољитку села. Прво његово дело био је пут од села до цркве, где се дотле
свет давио у блату. Ондашњи председник Лазар Динић, по савету
његовом, позвао је инжењера из Крушевца 1873. године Николу Пашића, садашњег Председника министарства, те је он трасирао пут
којим се сад са задовољством служи не само Велики Шиљеговац него
и сва околина његова. Пошто је стара школа, планска, која је била на
оном месту где је сада кућа Сибина Богосављевића, изгорела у рату
1876. године, он је настојао са истим председником и учитељем Симом Поповићем да се подигне нова, садашња школа, која својом лепотом и величином служи за част целом селу. Из те благодарности,
његова слика и учитељ Симина чувају се данас на видном месту у
сали школској. Црква је под његовом управом добила сасвим други
изглед: покривена је цинк-плехом, патосана плочицама, снабдевена
и украшена боље него и једна у округу, зграде око ње подигнуте су
укусно и лепо и очуване су његовим трудом и настојањем. На тим пословима је проводио дан и ноћ... Ту освануо, ту омркао!
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Али се он не зауставља само на томе. Кад сам ја дошао у Велики Шиљеговац за учитеља 1900. године, он ме прихвата за руку и
наставља рад са мном у пуном јеку, како то бива у младим годинама. Оснујемо земљорадничку задругу, којој се он ставља на чело, и
са једним напорним радом прослављамо њен десетогодишњи јубилеј 1910. године. Чини ми задовољство да ово поменем у години кад
та задруга пуни 25 година свога рада. Кад сам пошао из Шиљеговца
на ново опредељење 1913. године, он ме је родитељски испратио и
пожелео успех у даљем раду. Још један пут смо се видели, на Светог
арханђела, 13∕26. јула 1914. године, кад сам био домаћин и колачар
црквене славе у Великом Шиљеговцу. Али тада је већ била објављена мобилизација и ми нисмо знали како смо ту славу прославили.
Пошто је пристојно удомио своје три сестре и четири кћери и извео на пут пет синова, било је време да се одмара и ужива у
плодовима свога педесетогодишљег рада. Али наилази европски
рат и ремети све... Ратни вихор није поштедео ни старо ни младо,
па ни старога проту Аврама. Иако је остао код куће, као и сви старци, да чува кућу и унучад и да парохијанима чита молитве и одржава наду у Бога, непријатељ је нашао пута и начина да и њега уклони
са овога света. Док су били Аустријанци у Великом Шиљеговцу, није
се осећала опасност, бар за живот нејачи. Али чим су дошли Бугари,
настали су црни дани. Године 1917. кад је талас народног покрета
под Костом Пећанцем допро и до Шиљеговца, прота Аврам није могао остати равнодушан. Пред сакупљеним устаницима, у дворишту
школе шиљеговачке, он је одржао један говор, последњи у животу,
скренувши пажњу да устанак није лак посао и да на томе треба или
истрајати или не почињати. Устаници, раздрагани и одушевљени,
повели су коло да играју.
После само неколико дана, бугарска војска стигла је са Гаврановца и одмах почела да пали куће, убија и силује женску чељад.
Страшни су то били дани! Прота Аврам је једва могао попадији да
каже: ’Збогом’, појахао је коња и отишао ка селу Здравињу. Тамо су га
сусреле аустријске патроле, ухватиле и спровеле у Крушевац. Његова сестричина Зора, учитељ Симина, обишла га је једаред у затвору,
однела му понуде и нашла га у врло бедном стању, каљава и измучена. Молбе Крушевљана да се прота Аврам не предаје Бугарима нису
ништа помогле. Бугарски официр, који га је тражио од Аустријанаца,
давао је часну реч да му ништа неће бити... Али, у јутро 28. фебруара,
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спроведен је за Прћиловицу, а преконоћ већ, убијен је на мосту алексиначком и бачен у Мораву. Бугарска ’часна’ реч!
Пошто нико није остао жив од људи који су изведени ту ноћ
са протом Аврамом, то се једино од Бугара могло сазнати да су сви
поубијани на најгрознији начин на мосту и бачени у Мораву. С њим
је убијен и свештеник грејачки Јован Антић и много сељака. Његово
се тело ни до данас није могло пронаћи. Друго вече побили су групу
затвореника у којој су били Радомир Весић и Која Горановић.
Тако је мученички завршио свој живот у 74. години старости
један велики човек свога доба, највећи патриота своје отаџбине, најбољи свештеник што га је Велики Шиљеговац могао имати, прота
Аврам Јовановић. Бог да му подари рајско насеље и вечан му помен
међу његовим парохијанима“ (завршава Сретен Динић своје сећање
на проту Аврама).
Прота Аврам Јовановић, по породичном предању, пореклом је
из Поповог Поља у Херцеговини. Његов предак одвео је у манастир
дечачића, свог рођака, Светог Василија (Јовановића) Острошког Чудотворца.

Писмо Епархијског управног одбора Епархије нишке Комисији
за верске послове о Руској цркви у Адровцу, 30. јануар 1950.

У селу Горњем Адровцу, Среза алексиначког, налази се врло
лепа црква подигнута у спомен руског пуковника Рајевског, који је
погинуо као добровољац у борби за ослобођење ових крајева од Турака 1876. године, па је његова породица из Русије подигла на овом
месту цркву која је увек била сведок његове погибије.
До цркве се налази гроб нашег познатог просветног радника проте Стевана Веселиновића, бившег ректора Богословије и првог декана Богословског факултета у Београду.
У црквеној порти, породица Рајевског подигла је и једну солидно озидану зграду за црквене потребе и стан пароха. Иначе, црква има пространу порту засађену благородним воћем, те је овај храм
примерном чистотом, уређењем дворишта и црквених зграда служио за пример у целоме овоме крају.
По свршетку последњег Светског рата и ослобођења наше
земље од немачког окупатора 1944. године, месне народне власти у
селу Горњем Адровцу самовласно су заузеле црквени дом и црквену
порту и на тај начин постале су потпуни господари не само цркве-
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не имовине, дома и црквене порте, већ и саме цркве, те је у погледу
црквеног живота створен потпуни хаос при овој знаменитој задужбини. У дому се и данас налазе канцеларије Месног народног одбора, а усељена је и Сељачка радна задруга.
С обзиром на овакво стање, свештенику је био онемогућен
приступ цркви и последњи свештеник на овој парохији Божидар Димитријевић морао је да станује у приватној кући, где је 1947. године на мистериозан начин погинуо и до данас његово убиство није
расветљено. После његове погибије, парохија горњоадровачка предата је на опслуживање суседним свештеницима Првом и Другом
житковачком, али они имајући у виду стање при овој задужбини
нису могли да долазе у цркву ради службе Божје и тако је ова величанствена црква сасвим запуштена.
Поводом оваквог стања епархијске власти су одредиле комисију, која је на дан 5. децембра 1949. године извршила увиђај на лицу
места и поднела епархијским властима свој извештај. Из извештаја се
види, између осталог, да је црква отворена и да тамо улазе лица која
скрнаве све што за религиозне људе представља светињу. Комисија
је дознала да су неодговорна лица, чак приредила и прославу Првог
маја у цркви, при том се у храму пушило и облачиле одежде (о чему
сведочи чињеница да су одежде поцепане и упропашћене).
Овакво самовлашће, неред и непоштовање народних светиња није у интересу државних и народних власти, па и целога нашега народа, те је ради угледа самих власти и међусобне слоге у нашем народу потребно да се оваквом хаотичном стању једном учини
крај и исто нормализује по постојећим законским прописима. Због
тога се умољавате за дејство, да се овој знаменитој задужбини од
стране народних власти обрати већа пажња, да Месни народни одбор и Сељачка радна задруга ослободе црквену имовину, црквени
дом и порту коју су самовласно заузели и цркву и њену имовину респектују и ставе надлежној црквеној управи на располагање и да се
убудуће у црквене послове не мешају и свештеника у вршењу његових дужности не ометају.
(Извор: Архив Србије, бр. 100 − Г∕1)
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Одељење рукописних извора Народне библиотеке Србије чува
заоставштину Сергеја Николајевича Смирнова (1877–1958), руског
архитекте и организатора емигрантског живота блиског династији
Карађорђервић из периода 1919–1944. године када је он са породицом живео у Србији. Између осталог, тамо се налази и преписка са
ћерком генерала М. Г. Черњајева Антонином Михаиловном Черњајевом поводом њеног доласка у Србију после бекства из совјетске Русије. Верни биограф свог оца, Антонина Михаиловна Черњајева посветила је живот сакупљању и изучавању страница живота славног
руског генерала. Њени документи и белешке подељени су између
различитих збирки, а углавном су сконцентрисани у Одељењу рукописа Државног историјског архива (Москва, Русија) и архива Међународног института за друштвену историју (Амстердам, Холандија).
Први пут после саме А. М. Черњајеве текст ове аутобиографије из
фонда „Архива Черњајева“ користио је амерички истраживач Д. Мекензи у својој обимној, иако отворено пристрасној (као и остала русистика из периода Хладног рата) биографији М. Г. Черњајева.1 У Народној библиотеци Србије, у фонду С. Н. Смирнова чува се примерак
„Аутобиографије М. Г. Черњајева“ коју је 1990. године приложио активни истраживач руске емиграције Јован Качаки. Копија „Аутобиографије“ искуцане на писаћој машини има руком писане коментаре
саме Антонине Черњајеве, које објављујемо овде у фуснотама са ознаком: (прим. А. М. Черняевой).
1

inslav

D. MacKenzie, The Lion of Tashkent: The career of General M. G. Cherniaev, Athens–
Clarke County (Ga.), 1974
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Антонина Михаиловна Черњајева (1868–1955) проживела је
буран и дуг живот – побегла је из совјетске Русије у емиграцију, провела период између два светска рата у Србији и завршила свој животни пут у Финској, где је успела да се пресели током Другог светског рата захваљујући заступништву Манерхајма. До почетка Првог
светског рата она се активно бавила изучавањем биографије и наслеђа свог оца. Објављивала је под псеудонимом А. Михаилов2 и под
својим именом.3 У последње време, њени ранији радови постали су
доступни руским истраживачима, захваљујући пројектима дигитализације историјске периодике и публицистике (runivers.ru, militera.
lib.ru). У исто време текстови њеног оца М. Г. Черњајева, објављивани углавном у дневним новинама, мање су доступни. Још увек нема
комплетних научних публикација његових радова или беспристрасне биографије иако славни вођа руског добровољачког покрета, несумњиво, заслужује зборник личних радова и биографску студију
коју би написали руски историчари.
Михаилу Григорьевичу Черняеву
Архистратиг славянской рати,
Безукоризненный герой!
Под кровом Божьей благодати
Да совершится подвиг Твой!
Да сохранит в борьбе кровавой
Тебя Всевышнего рука,
И Память дел Твоих со славой
Пройдёт в далёкие века!
О. Миллер4

2
3

4

inslav

A. Михайлов, Михаил Григорьевич Черняев, Санкт-Петербург, 1906.
A.M. Черняева, „Страница из семейной летописи Черняевых”, Русский архив, Кн.
2, № 8, 1909, с. 687–694; А.М. Черняева, „Государь император Александр III и М.Г.
Черняев”, Исторический вестник, Т. 118, № 10, 1909, с. 152–157; А.М. Черняева,
„Правда о начёте на М.Г. Черняева (Из прошедших судеб Туркестана)”, Русский
архив, № 3, 1911, с. 443–462; А.М. Черняева, „М.Г. Черняев в Кишиневе”, Исторический вестник, Т. 132, № 6, 1913, с. 910–917; А.М. Черняева, „Один из стаи
славных (П.Г. Кузьминский)”, Исторический вестник, № 4, 1914, с. 222–224.
Орест Фјодорович Милер (1833–1889), филолог и словенофил.
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Автобиография М.Г. Черняева
Записана она редактором «Русской старины», Михаилом Ивановичем Семевским5, или скорее членом его редакции, когда ещё, кажется, стенографии не существовало, поэтому запись была не буквальная. Однако она ценна по сообщаемым фактам. М.И. Семевский
прислал её для одобрения Михаилу Григорьевичу Черняеву, который
только перечеркнул свой разговор с великим князем Николаем Николаевичем в Кишиневе, написав на полях: «Легче написать сызнова, нежели переправить».
В альбом М.И. Семевского, собиравшего автографы, М.Г. Черняев вписал: «Родом мы из Новгорода. При его разгроме Иваном III,
предок наш Ефрем был бит батогами нещадно и сослан на низ.6 От
этого предка я унаследовал, вероятно, самостоятельность характера» – заканчивает шуточно свои строки М.Г. Черняев.7
При поступлении Михаила Григорьевича в корпус отцу его
Григорию Никитичу Черняеву,8 отставному подполковнику, бывшему областным обер-форстмейстером9 в Бендерах была выдана из Кишинёвской духовной дикастерии» справка, что сын его и жены его
Шарлоты Филипповой дочери,10 Михаил родился в Бендерах 1827 г.
22 октября.
Антонина Михайловна Черняева
5
6
7
8

9
10

inslav

Михаил Иванович Семевски (1837–1892), историчар и новинар.
В Курскую губернию (прим. А.М. Черняевой).
Приведено мною по памяти (прим. А.М. Черняевой).
Григориј Никитич Черњајев (1787–1869), ишао у Шкловску племићку школу коју
је основао исељеник из Србије Симеон Зорић (Неранџић). Био је учесник битке
код Аустерлица 1805. године, руско-турског рата 1806–1812, Наполеоновог рата
са Русијом 1812. и Рата шесте коалиције. Учествовао је у биткама код Дрездена
и Лајпица, ушао је у Париз. Био је руски командант у Валенсјену и Луневилу. После тога, служио је у администрацији провинцијских руских градова – у Измаилу, Кишињеву, Кијеву, Бердичеву и Бердјанску. Најдуже је био на челу бердјанске луке (1842–1855), пензионисавши се са чином генерал-мајора.
Обер-форстмајстори били су на челу губернијских шумских одељења. У складу са највишим одобрењем, „Правилником о новом уређењу шумарства у губернијама“ од 19. јуна 1826, ове позиције су укинуте, обер-форстмајстори преименовани су у губернијске шумаре.
У време боравка у Француској Г. Н. Черњајев, непосредно пре него што је послат
у своју отаџбину 11. новембра 1818, оженио се ћерком градоначелника француског градића Лакеноа Шарлотом Лекјуе. Умрла је 11 година после свог мужа
1880.
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Автобиография
Мы родом из Новгорода, откуда были выселены на юге (в
Курскую губернию). При первых царях числились уже дворянами.
Дед мой, полковник увез чужую жену, продал своё Курское имение
и был назначен директором таможен только что присоединенного
северо-западного края (Белоруссия). Отец мой и все мои дяди воспитывались в Шкловском корпусе Зорича. Отец мой окончил корпус
в 1805 г. и служил в Ново-Ингерманландском полку, в корпусе графа, потом князя Михаила Семёновича Воронцова.11 Тотчас по окончании кадетского корпуса отец мой принял участие в военных действиях. Русские войска под общим началом начальством Кутузова
вступили в Австрию против Наполеона, где отец мой участвовал в
сражении при Аустерлице.12 Дослужив в Ново-Ингерманландском
полку до майора, участник Отечественной войны, во время пребывания во Франции, отец мой женился на француженке и приехал в
имение Тубышки, Могилевской губернии. Воронцов предложил ему
место лесничего в только что присоединенной Бессарабии, в городе
Бендерах, где я и родился. Отец мой, не поладив с начальством, часто выходил в отставку, то служил, то возвращался в деревню. 9 лет
я поступил в пансион к учителю Могилевской гимназии, а потом перешёл в пансион к инспектору гимназии. Когда я дошёл до четвертого класса, мне вышел черёд для поступления в Дворянский полк
(кадетский корпус). Я приехал в Петербург в 1844 г. и поступил в
приготовительный пансион на Петербургской стороне, недалеко от
Дворянского полка. Я блестяще выдержал экзамен и скоро был записан на золотую доску. За курение был выпорот, но не упал духом
и продолжал быть на отличном счету. Корпус я окончил 18 лет и по
баллам мог выйти в артиллерию, но предпочёл пехоту, поступив в
Павловский полк. Затем я поступил в военную академию. Военную
географию преподавал скучнейшим образом Милютин,13 творческими силами не обладавший, наделенный только способностями подражательными. Деление России на военные округа – затея злопо11
12
13

inslav

Михаил Семјонович Воронцов (1782–1856).
В автобиографии пропущено участие Григория Николаевича Черняева в турецкой войне 1806–1812 гг. (прим. А.М. Черняевой).
Дмитриј Алексејевич Миљутин (1816–1912), министар рата 1861–1881. године.
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лучная, подражание маршалу Сен-Сиру14, который ввел эту меру с
целью уничтожить в Наполеоновской армии дух преданности к своему гениальному вождю, заключенному на острове Св. Елены. Воинская повинность тоже мера неудачная. Бессрочные отпуска каждые
4 года и ежегодные новобранцы обходятся народу очень дорого, а
главное армия будет настолько не сплочена, что мы каждую кампанию будем начинать с того, что нас будут бить нещадно.
Свойства Милютина – осторожность, никогда не проговорится. Общие места: «добродетель – похвальна, порок – вреден». Он мелочен, мстителен. Хвалят его либерализм и гуманность, но воспитание армии должно идти совсем на другом духе.
Профессор Лебедев,15 читавший историю военного искусства,
обладал блестящим даром слова. Профессор Карцев16 был груб. Иван
Петрович Шульгин,17 штатский, был удалён, после того как на уроке
истории сообщил, что царствующая династия не Романовы, а Гольштейн-Готторпы18. Академия давала развитие и любовь к занятиям.
Окончив академию, я снова поступил в гвардию, потому что
ей прибавили содержание, а не в генеральный штаб. Но вскоре почувствовал, что перерос Фронтовую службу и в 1852 г. подал прошение
о поступлении в генеральный штаб. Генерал-квартирмейстер Берг
потребовал вторичных экзаменов. Я стал заниматься, но вице-директор академии предложил мне экзаменоваться только из геодезии, которую я не держал, а из остальных предметов поставил мне
баллы без вторичного экзамена, так как я имел уже полные баллы.
По окончании академии офицеры прикомандировались к образным полкам всех родов оружия, так как я служил в пехоте, то мне
сделали снисхождение и прикомандировали только к кавалерии и
артиллерии. Как только я надел мундир генерального штаба, состоялось мое назначение в действующую армию в 1853 г. в 4-й корпус,
14

15
16
17
18
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Лорен Гувион Сен-Сир (1764–1830), француски официр, министар рата Француске 1815, 1817–1819.
Пјотр Семјонович Лебедев (1816–1875), официр и теоретичар.
Александар Петрович Карцов (1817–1875), генерал и војни теоретичар.
Иван Петрович Шуљгин (1794–1869), историчар, универзитетски професор,
ректор Санктпетербуршког царског универзитета 1836–1840. године.
Ово тврђење повезано је са историјском чињеницом да је унук Петра I (син његове ћерке Ане и Карла Фридриха војводе од Холштајн-Готорпа) војвода од Готорпа Карл Петар Улрих постао руски цар 1761. године под именом Петар III, а
сви наредни руски монарси били су његови директни потомци по мушкој линији.
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который уже выступил, и я поехал его догонять в Бухарест. Нас послали под Калафат. Отрядом командовал генерал Фишбах19. Настроение в армии стояло не высоко, народ относился к войне равнодушно. Живое народное чувство проявилось лишь с Севастополя. Я, по
природному влечению, был лично настроен к войне. Письменных занятий я не люблю. У Фишбаха я был постоянно на аванпостах и тут
я убедился, что пройденное в академии – хлам, к делу не приложимый. Академия могла быть полезна в 30-х годах, когда в армии царила безграмотность, и нужны были офицеры, умеющие написать
бумагу, сделать съемку, составить карту, составить описание сражения. Академия даёт развитие и охоту к дальнейшему образованию.
Особенно памятно осталось мне Карамзинское20 дело, в котором я принял участие. 25-го декабря 1853 г. в первый день Рождества
я был при главной квартире, а Баумгартен21 с Тобольским полком в
Четати. Мы расположились на зимних квартирах. Распоряжался хороший офицер генерального штаба, мой товарищ Кебеке22. В Калафате
стоял большой турецкий гарнизон, а мы стояли в Белешти, громадном селе Малой Валахии. Нам нужно было оттеснить турок и помешать им фуражировать в Валахии. В 14 верстах от Калафата, в Четати
расположился полк Баумгартена с 4 орудиями и 2 эскадронами гусар. Одесский полк с бригадным командиром Бельгардом23 был сзади, в селе Мацоци, в верстах в 15-ти, а главный отряд, два полка под
начальством Анрепа, стоял в Болешти, так что между нами и Четати
было 35 верст расстояния. 25-го, на заре раздался первый выстрел.
Услыхав их Бельгард поспешил на помощь Баумгартену, державшемуся стойко. Бельгард, опасаясь опоздать, попал в тыл туркам и тем
спас Баумгартена. Анреп24 же, по стратегическим соображением, опасаясь за свою базу, как он оправдывался впоследствии, не пошёл своим на выручку. Он решил выступить только в час пополудни, так что
мы пришли только в сумерках и застали хвост турок. 25 декабря, после парада, когда он выступил перед войском, раздался ропот: «Наших бьют», что, наконец, понудило его выступить пополудни. Когда
Австрия поставила нам условие не брать Силистрии, угрожая иначе
19

20
21
22
23
24
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Карл Фјодорович Фон Фишбах, 1852. године добио је звање генерал-лајтнанта.
Андреј Николајевич Карамзин (1814–1854), пуковник руске армије у пензији.
Александар Карлович Баумгартен (1815–1883).
Капетан Кебеке.
Карл Александрович Белгард (1807–1868).
Јосиф Романович Анреп (1798–1860).
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нашему тылу, решено было оставить Молдавию и Валахию и отправить наш корпус на подмогу Меньшикову25 в Крым. Предварительно
мы должны были занять ущелья, ведущие из Австрии. Мы начали постепенно очищать княжества. Отряд наш сначала отступил к Слатину, на реке Олете, где нам приказано было остановиться. Тогда турки
вышли из Калафата и выслали кавалерию для наблюдения за нами.
От нас высылались легкие отряды, чтобы разгонять турецких фуражиров. В Слатино прибыл к нам Карамзин,26 бывший адъютант князя Чернышева, вышедший в отставку при женитьбе на Демидовой27.
Однажды при встрече с Николаем Павловичем, тот спросил его: «Ты
хочешь проситься на службу?». Карамзин ответил: «Если Ваше Величество окажете эту милость». После этого он был принят в чине полковника и зачислен в Александрийские (бессмертные) гусары.28
Карамзин хотел отличиться и отблагодарить за царское благоволение. Командир полка, Алопеус29 был болен. Снарядили отряд
из 2-го эскадрона Варшавского и 2-го Ахтырского полка. Мой товарищ Кебека, как офицер генерального штаба, был назначен в отряд.
Карамзин командовал эскадроном. Отряд пошёл и увидал турок,
Кармазин хотел их догнать, Кебеке советовал послать разведку. Однако турки удрали, Карамазина это взбесило. Назначен был другой
отряд, им как старший, за болезнью Алопеуса, опять был назначен
Карамазин. Идти с отрядом была моя очередь. «Вот – говорит мне
Карамзин – по тонким стратегическим соображением мы упустили
турок, возьмите сотню казаков, идите вперёд и обо всем, что увидите, донесите мне». Я отправился, перешли мы через Ольгу, место
ровное и открытое, прошли 5 верст. Обыкновенно в таких случаях
кавалерия останавливается, чтобы подтянуть подпруги и проч. Обращаюсь к Карамзину: «Не прикажете ли остановиться, мы прошли
столько-то верст?». Ответ: «Нахожу это лишним». Поехали дальше,
25
26
27

28
29
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Александар Сергејевич Меншиков (1787–1869), војни и државни делатник.
Сын историографа Карамзина (прим. А.М. Черняевой).
Ева Аурора Шарлота Шернвал (1808–1902), супруга богатог и старијег П. Н.
Демидова 1836–1840, а после његове смрти, у другом браку са млађим и сиромашнијим А. Н. Карамзином 1846–1854. Друштво и њени рођаци побунили су
се против тог брака.
Незванични назив „Бесмртници“ Александријски хусарски пук добио је у време рата са Наполеоном, 1813. на реци Кацбах, када је лака коњица руских хусара, супротно свим законима ратовања, успела да победи тешко наоружане
француске кирасире.
Фјодор Давидович Алопеус (1810–1862).
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прошли 35 верст без отдыха. Часа в 3 остановились перед речкой
Ольтец. Я расставил по селениям пикеты для наблюдения, чтобы
жители не сообщались. Начали кормить лошадей, Карамзин пригласил меня обедать. Трапеза длилась 4 часа. Карамзин был задумчив.
Я обращаюсь к нему и говорю:
– Тут привели жителей, позвольте их расспросить.
– Хорошо.
Я начал расспрашивать. Карамзин призывает меня и говорит: «Нам нужно до вечера выехать, тем более, что турецкий пикет
впереди, в 12 верстах. Берите вашу сотню и идите через мост». Я отправился и вижу, что Карамзин у меня совсем на хвосту, я рысью и
он рысью. В селении Доброславени оказался турецкий пикет. Я послал ½ сотни казаков вперед и от их выстрелов пикет ускакал. Между тем Карамзин идёт в каких-нибудь ста шагах от меня.
По дороге нам встретился ручеек Тузлуй и мост через него.
При переходе через него нам открылась огромная поляна, а в 4-х верстах был виден город Каркакал и роща. Я рассыпал казаков, Карамзин остановился. Я осведомился у Карамзина:
– Не лучше ли нам отступить, полагая, что главные силы неприятеля в городе?
– Подвигайтесь вперёд – сказал Карамзин – я выставлю артиллерию, когда пойдём на пушечный выстрел. Вы раздвиньтесь,
мы сделаем несколько выстрелов, заставим неприятеля раскрыть
свои силы и тогда вернёмся. Иначе, что мы донесем начальнику отряда, Липранди30?
Он упустил из виду, что мы были в 47 верстах от своей базы, а
кроме того, когда завязывается кавалерийское дело, его трудно распутать. У нас было 4 конных пушек, бивших на 400 шагов. Я расставил цепь, было 5 часов. Штаб-офицеры подошли ко мне и говорят:
– Скажите, пожалуйста, ему, ведь мы попадём в мешок, да к
тому же у нас сзади река.
– Скажите сами – отвечал я.
– Нет, говорить не будем.
Это были всё старики, долго служившие в полку, а им поставили молодого полковника. Я раздвинул цепь. Наши 4 орудия успели выстрелить только один раз, так как из лощины, позади турецкого эскадрона, незаметно, из-за обоих флангов показалось тысячи
30
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Павле Петрович Липранди (1796–1864).
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башибузуков. Поскакали они не на фронт, на наши пушки, а в обход.
Карамзин, видя, что дело плохо, велел мне послать эскадрон, чтобы
их отбросить. Силы были на стороне турок. Они убили эскадронного
командира, эскадрон смешался и отлетел, но Малиновский успел повернуть два орудия и шарахнул картечью. Турки отступили, но затем
стали заходить в тыл и стрелять. Перебили у нас всех артиллерийских лошадей. Мы стали отступать, отстреливаясь от башибузуков.
Подходим к мосту, так уже каша. Брода не было артиллерия должна,
конечно, по мосту идти. На неё наседают башибузуки, хотя она ещё
стреляет. Малиновский ранен. Еду к мосту, вижу, на Карамзина напала
толпа турок, он стреляет, гусары уже ускакали. Башибузуки заметили во мне офицера и бросились на меня. Я обернулся, смотрю – тинистая канава. Я не решился её перескочить и поскакал вдоль канавы в
противоположную сторону. В это время мчится мне наперерез казак.
Он хотел перепрыгнуть канаву и завяз в ней с лошадью. Это отвлекло
от меня несколько башибузуков, они занялись казаком, а я проскакал
ещё версту в противоположную сторону и перескочил через канаву,
куда турки уже за нами не последовали. Затем мы скакали верст 12
к мосту, где у нас был привал. Постепенно всё пришло в порядок, так
что через мост мы довольно стройно прошли и тут остановились. Что
делать? Идти в лагерь, вечер, темно. Убито у гусар было 10 человек,
остальные контужены тупым концом пики, но артиллерию мы потеряли всю. Я поскакал вперед и встретил главный отряд, проходящий
через мост Ольты. Тут я сообщил, что артиллерия вся погибла и полк
на половину уничтожен. Так казалось, потому что много гусар поскакало прямо в отряд, не останавливаясь у моста. Что касается Карамзина, то один раненый спасшийся, притворился мертвым, рассказал,
что он был обезоружен и окружен около моста. Его вели пешего, но он
выхватил саблю у одного из конвойных, стал рубиться и сам был изрублен. На теле его было 17 ран. Пехотный отряд привез тела наших
убитых, все они раздеты и сильно разложились. В числе их, тело Карамзина было узнано его камердинером, следовавшим на место боя
с отрядом. Турки нас не преследовали, думая, что у нас сзади пехота.
Опрошенные жители показали, что турок было всего тысяча человек.
Это ввело Карамзина в заблуждение. Но жители были правы, потому
что их главные силы подошли одновременно. В городе Каракал были
с утра только фуражиры.
По отступлению в Бессарабию, кажется в половине июня, мы
расположились на квартиры, но тут неожиданно пришёл приказ идти
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в Севастополь. Наш 4-й корпус посылался Горчаковым31 на помощь
Меньшикову. Мы выступили 25 октября, дороги были сухи, нас везли
на подводах день и ночь. Кормили хорошо, недостатка в провианте не
было. В Крыму мы застали холода, рыли ямы, чтобы защищаться от
ветра. Вскоре по прибытии в Севастополь нам пришлось участвовать
в Инкерманском сражении, где мы попали в мешок и едва спаслись.
Против нас были английские полевые сражения, где мы попали в мешок и едва спаслись. Против нас были английские полевые укрепления, и мы шли под картечью. Спускаясь в крутой овраг, наши колонны представлялись неприятелю совсем в плане. Огонь убийственный
и прицельные выстрелы были для нас навесными. Потом пришлось
подниматься наверх, шёл дождь, было скользко, мы хватались за кустарник, чтобы не валиться вниз. Наш батальон смешался, образовалась толпа. Однако английское укрепление с 2 орудиями мы взяли.
Вскочив в батарею, мне показалось, что англичанин хочет меня пырнуть штыком, я его ударил саблей и так смутился, что выронил её из
рук. Это был единственный случай в моей жизни. Едва взяли мы английское укрепление, вдруг видим 2 батальона Венсенских32 стрелков и 2 батальона Зуавов33 бегут на нас в штыки. Мы закричали «ура»
и бросились навстречу. Они нас прижали к обрыву, другого пути отступления не было. Кто хотел спуститься, обрывался и падал. Наша
атака была удачна, и они отступили. Но в Охотском полку из 3 тысяч
осталось всего 600 человек. Нас отвели в на Бельбек, на отдых, а меня
через несколько дней потребовали к адмиралу Истомину34 в Севастополь. Тут я имел случай ближе ознакомиться с Тотлебеном35. Во время блокады Калафата (в Валахии), доступ к которому обстреливался
с другого берега Дуная, из первоклассной турецкой крепости Видин,
Горчаков прислал к нам Тотлебена. Он должен был овладеть Калафатом, но Липранди благоразумно отклонил намерение главнокомандующего (Горчакова). Перед Малаховым курганом была высота. Мы
с Истоминым два раза ходили её осматривать и решили там построить редут, но Тотлебен не согласился. Когда же французы приблизи31
32
33

34
35
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Михаил Дмитријевич Горчаков (1793–1861), војни и државни делатник.
Вeнсенски стрелци, врста француске лаке пешадије, добили су име по томе што
је прву чету ових стрелаца формирао војвода Фердинанд од Орлеана 1838. године у Венсену код Париза.
Зуав, врста француске колонијалне лаке пешадије, униформа је имала оријентални изглед.
Владимир Иванович Истомин (1809–1855), морнарички командант.
Едвард Иванович Тотлебен (1818–1884), војни инжењер.
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лись, мы давай эту высоту занимать, что стоило нам 6 тысяч жизней.
Тотлебен стал известен с тех пор, как во Франции стали говорить против войны. «Кто же мог предвидеть, что в Севастополе окажется русский Вобан?»,36 – оправдывали правительство официозные газеты.
Я слыл в Севастополе за бесстрашного офицера. Я действительно был охотник до этих ощущений. Отделался я счастливо, за
все время подо мною была убита одна лошадь и я был слегка контужен от разрыва бомбы. Малахов курган занимал довольно большое
пространство, он весь был в траверзах, за которыми только и можно
было укрыться. Здесь был убит Нахимов37. Он придет, бывало, взойдёт на самый вал и смотрит в подзорную трубу. Его и убили во время наблюдения. Казалось, каждый раз как он приходил на курган,
что он ищет смерти. Бойня на Малаховом кургане была страшная.
Я пробыл там 8 месяцев, получил Владимира 4-ой степени и золотую саблю. Горчаков приехал к нам на Страстной неделе. У нас пороху почти не было, когда неприятель начал нас бомбардировать.
Французы выстрелят, вскочат на вал, посмотреть, удачно ли попали, и очень наловчились. По случаю Страстной, мы едва выпросили
у Горчакова 150 выстрелов. Только что он успел уйти, как англичане взорвали пороховой погреб. Малахов курган был взят в 11 часов
утра, когда войска обедали. Когда я прискакал от первого бастиона38
с приказанием, Хрулёв39 был ранен. Французы поставили два орудия
на Малахов курган и давай провожать нас картечью. Мы оставили
французам на Малаховом кургане 15 тысяч снарядов и не подложили мины, иначе много неприятеля погибло, и штурм был бы отбит.
На мою долю пришлось отводить войска с бастионов и траншей. Шепелев, назначенный вместо раненного Хрулева, полковник генерального штаба Козляинов40 и я переправились на северную сторону на
лодке, когда войск на южной не оставалось ни одного человека, и
все мосты были разобраны. Французы, полагая, что мосты заложены, нас упустили, мы же опасались, что все погибнем. Войска левой
половины оборонительной линии прошли через плавучий мост через южную бухту на северную сторону.
36
37
38

39
40
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Себастјен ле Претр де Вобан (1633–1707), познати француски војни инжињер.
Павле Степанович Нахимов (1802–1855).
В это время М.Г. Черняев имел назначение на бастионах (прим. А.М. Черняевой).
Степан Александрович Хруљов (1807–1870).
Николај Фјодорович Козљанинов (1818–1892).
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После Севастополя меня отличили, помимо старших произвели в подполковники и назначили в Царство Польское начальником штаба 3-й пехотной дивизии на только что установленную должность.41 Воспользовавшись, что Васильчиков42 был тогда в военном
министерстве, я написал ему письмо с просьбой назначить меня в
Оренбург. Крыжановский43 только что туда прибыл. Меня ему подчинили44, и из всего завоеванного пространства45 образовали кокандскую линию. Крыжановскому очень хотелось взять Ташкент, и
он мне писал очень любезные письма, прося дождаться его приезда.
Но это было невозможно, потому что бухарцы собирались двинуться на Ташкент. Я два месяца ходил вокруг него. Мой план состоял в
том, чтобы заставить их вдоль всей стены разбросать свои силы, и
я достиг цели. Оставив огни на месте лагеря, в верстах 10 от города,
обернув колеса орудий войлоком, я направился к воротам, на которые нужно было напасть. На рассвете мы натолкнулись на караул
вне стен. Он спал. Мы ему пикнуть не дали, всех перекололи. Затем
поставили лестницы и сейчас же бросились направо и налево по стене. Полковника Краевского46 я послал на цитадель, а Абрамов47 должен был ему открыть ворота. Ташкентцы стали защищаться на своих кривых улицах. Вижу, что ничего с этим поделать нельзя, а потому
приказал жечь дома, подвигаясь к базару. Пятнадцатитысячный гарнизон убежал в противоположные ворота. В Ташкенте, как и вооб41
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По завршетку Кримског рата и краткотрајне службе у Трећој пешадијској дивизији у Пољској М. Г. Черњајев био је на располагању генерал-губернатору
Оренбурга А. А. Катењину, учествовао је у дипломатској мисији у Ирану, канатима средње Азије и Кашгару, у експедицијама у делти Аму Дарје и по Аралском мору. Неколико година служио је на Кавказу у периоду његовог коначног
смиривања, а по смиривању Кавказа вратио се у оренбуршки крај 1864. У циљу
сједињења оренбуршке и сибирске утврђене линије морао је да стави под контролу неколико утврђења која је контролисао Кокандски канат на челу Посебног западносибирског одреда. Изашавши из утврђења Верное Черњајев jе до
септембра 1864. заузео тврђаву Аулие-Ата (Тараз) и град Чимкент. ОПИ ГИМ,
ф. 208, д. 2, л. 1–6, Копия с послужного списка М.Г. Черняева.
Виктор Иларионович Васиљчиков (1820–1878).
Николај Андрејевич Крижановски (1818–1888).
До этого М.Г. Черняев был подчинён генерал-губернатору Сибири, Дюгамелю
(прим. А.М. Черняевой). Александр Осипович Дюгамель (1801–1880).
Только что завоеванного Черняевым и Веревкиным с городами Аулиэта, Чимкент и Туркестан (прим. А.М. Черняевой).
Јаков Иванович Крајевски (? – умро после 1873).
Александар Константинович Абрамов (1836–1886), био је штабс-капетан у време напада на Ташкент.
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ще в азиатских городах, было выборное муниципальное управление,
оно и сдало город. Абрамову я приказал, идя вдоль стен, сбрасывать
орудия, чтобы не возиться с заклёпками. Потом мы всех их собрали,
да и свои два орудия вернули. Наши неприятели были люди умные
и не трусливого десятка. За стенами они хороши, но беспечны. У них
был там султан48, сын киргизского батыря Кенисара Касимова49. Они
назначили его главным начальником. Он был лихой наездник, делал
большие набеги, но соображения у него не было. Вместо того, чтобы раскинуть по стене только цепь, а резерв держать только в центре, он расставил по стене весь свой гарнизон.
Крыжановскому очень хотелось самому взять Ташкент, потому он был так раздражён против меня. Приехал он к нам в Ташкент в сентябре. По дороге из Оренбурга он делал смотр войскам,
везде ругал их, кричал: «Вам мётла нужно дать в руки, а не ружья».
И это после всех одержанных побед. Опасаясь после этого, что при
встрече между нами может произойти неприятная история, я сказался больным и выслал ему на встречу своего помощника. В Чимкенте, наконец, он прогнал людей с плаца и всё это для того, чтобы
мне сделать неприятность. Я написал ему об этом, что ещё больше
его разозлило. Наконец, когда он приехал в Ташкент и расположился в одном доме со мною, я послал ему сказать, что, хотя я и не здоров, но могу представиться. Принял он меня очень сухо, неприятное
впечатление произвел приезд с ним Романовского.50
Военными успехами я нажил себе много врагов в Петербурге, 51 где меня до этого никто не знал и где я никаких связей и опоры
48
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Султан Сиздик (1837–1910), након што је у бици против генерала М. Г. Черњајева у предграђу Ташкента био смртно рањен шеф одбране регент Кокандског
каната мула Алимкул, као његова замена био је изабран Сиздик, али је, након
завере, протеран и одбраном је у време напада руководио Искандер-бег, изасланик бухарског емира.
Кенесари Касимов (1802–1847), од 1841. последњи хан сва три казашка жуза.
Дмитриј Иљич Романовски (1825–1881), уредник званичних новина војног министарства 1862–1864, именован 1866. за војног губернатора Туркестанске области уместо М. Г. Черњајева.
Жалобы Оренбургского генерал-губернатора на М.Г. Черняева после взятия
Ташкента и желание ознакомиться с вновь завоеванным краем побудило военного министра послать туда одного из офицеров генерального штаба. Для
этой командировки он наметил редактора «Инвалида», посещавшего его семью, где были дочери невесты, и генерала Полтарацкого, заведывавшего азиатской частью генерального штаба. К злополучию М.Г. Черняева предпочтение

229

РУСКИ ДОБОРОВОЉЦИ У СРБИЈИ 1876. / РУССКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ В СЕРБИИ 1876.

не имел.52 В генеральном штабе я был известен как офицер боевой.
Крыжановский хотел ознаменовать свой приезд новым подвигом и
предложил идти на Коканд. Коканд был ослаблен после завоевания
его бухарским эмиром, который всё там разграбил, многих перерезал и, посадив ханом своего родственника, вернулся в Бухару. Но войска у меня было всего 1.100 человек. Только что завоёванный город я не мог оставить на произвол судьбы. При этом люди устали,
им надо было дать отдохнуть. Крыжановский посылает ко мне Романовского спросить, нельзя ли сделать экспедицию на Коканд? Я говорю, как хотите, но в таком случае прошу разрешения уехать, потому что вы одержите победу и уедете, а каково-то мне будет до лета
держаться тут без подкреплений. Тогда Крыжановский решил ознаменовать свой приезд другим способом. Он написал эмиру Бухарскому письмо, что вот он, начальник края, приехал в Ташкент и желает с ним видеться и просит назначить какой-нибудь нейтральный
пункт, чтобы переговорить. Я предупреждал его о всей бесполезности подобного письма. Нужно знать азиатских деспотов, чтобы понять всю их гордость. Его надо сначала унизить, доказать силой, что
он ничто, и тогда только говорить с ним, иначе он вам отвечать не
будет. Крыжановский однако настоял на своем и послал письмо, но
ответа не получил и уехал с Романовским. С тех пор они стали действовать ещё более против меня. Когда я представлялся государю,
он сказал мне: «Я недоволен твоим отношением к Крыжановскому».
Я был смущен таким отзывом обо мне Романовского, тем более, что
он был сделан от меня тайком.
Получив уведомление, что в Ташкент посылается флигель-адъютант Воронцов,53 чтобы от имени государя благодарить
войска и раздать им по рублю, я сделал все нужные приготовления.54
Между тем Романовский, ехавший с Воронцовым-Дашковым, с первой остановки объявил себя губернатором и принимал должность,
не предупредив меня. Когда они приехали в Ташкент я был в лаге52
53
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дано было Романовскому, вполне вошедшего в мстительные виды Крыжановского (прим. А.М. Черняевой).
Владимир Александрович Полторацки (1830–1886), руски генерал и картограф.
Иларион Иванович Воронцов-Дашков (1837–1916), државни и војни делатник,
1866. именован за помоћника војног губернатора Туркестанске области.
За взятие Ташкента М.Г. Черняев был назначен военным губернатором покоренного им края, вошедшего в область Оренбургского генерал-губернаторства, управлявшегося Крыжановским (прим. А.М. Черняевой).
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ре против бухарцев. Романовский прибыл ко мне, но я при всем отряде выслал адъютанта сказать ему, что не принимаю его, Воронцова же принял и затем вскоре уехал в Петербург. Вообще я был очень
оскорблен. За Ташкент я получил промежуточную награду – бриллиантовую саблю. Попал я в совершенную опалу. Когда представлялся
государю, он подал мне руку. Я низко поклонился, но не поцеловал в
плечо, как это было у нас принято. «Да поцелуй же меня», – сказал он.
Видя, что он так ласков, я поспешил его поцеловать, и мы оба прослезились. Он посадил меня и сказал, что недоволен моим отношением к Крыжановскому. «Ну, побудь здесь года два, – сказал он, – а
затем я дам тебе такое назначение, что ты забудешь свой Ташкент».
Я видел, что Милютин явно настроен против меня. Его прием показал мне, что я ничего не могу ждать от него. Он был раздосадован
тем, что готовил большую экспедицию для взятия Ташкента. При
свидании со мной он спросил:
– Что у вас за неудовольствия с Крыжановским?
– Вы знаете причину, – ответил я.
– Что он Вам завидует, эка невидаль ваш Ташкент.
– Желаю, чтобы подобный факт в ваше министерство повторился, – сказал я, выходя.
Он догнал меня у двери и стал говорить, что нельзя идти против дисциплины, что мне следовало выйти встретить Крыжановского и проч. Потом мне предложил ехать за границу. По возвращении
на меня никакого внимания не обратят.
В это время поднят был вопрос об очищении сербских крепостей от турецких гарнизонов. И потому я написал письмо сербскому князю Михаилу, что желал бы служить в сербской армии во
время войны с турками. В это время наше влияние было сильно в
Константинополе и турок заставили очистить сербские крепости
без войны. Письмо мое было послано через сербского артиллерийского поручика Савву Груича,55 которому князь Михаил сказал, что
ответить мне из Константинополя, куда едет. По приезде туда он
написал мне письмо и послал его через наше посольство в министерство иностранных дел на мое имя. Здесь письмо было вскрыто.
Князь Михаил благодарил меня за предложение и просил взять от55
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Сава Грујић (1840–1913), српски војни и државни делатник. У описано време
студирао је на Михајловској артиљерској академији и био је сарадник Санктпетербуршког арсенала.
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пуск и приехать в Сербию, не выходя в отставку. Стремоухов56 доложил об этом Милютину, который после неприятной сцены со мной,
доложил государю. К счастью, я имел осторожность, когда писал Михаилу, черновое письмо показать Шувалову,57 поэтому государю оно
было известно58. Вот почему, когда Милютин доложил ему об этом,
он небрежно сказал: «Ну сделай ему замечание». Милютин призывает меня к себе с вопросом:
– Вы писали письмо?
– Я писал.
– Вы – говорит – изменник.
Тут произошла между нами такая сцена, после которой мы с
Милютиным никогда больше не виделись.
Я подал в отставку и решил открыть в Москве нотариальную
контору. Жалею до сих пор, что не состоялось, я стал бы богатым человеком. В ноябре 1867 г. скончался митрополит московский Филарет59,
и продавцы газет выкрикивали на улицах Москвы: «Кончина митрополита Филарета и судьба Черняева». Многие богатые купцы приостановили свои дела до открытия моей конторы. Я держал экзамен при
московском окружном суде. Вдруг получаю от Шувалова письмо, через жандармского генерала Слезкина,60 такого содержания: «Государь
Император, узнав из “Московских Ведомостей”, что Вы желаете сделаться публичным нотариусом, приказал мне предупредить Вас, что
Его Величество признает избранное Вами занятие не соответствующим прежнему Вашему служебному положению». Это меня очень возмутило, потому что пенсия моя состояла из 430 рублей в год и в перспективе нищета. Я хотел ехать в Петербург, но Катков посоветовал:
«Подождите и отсюда поторгуйтесь с ними». Но у меня уж очень накипело, и я поехал. Явившись к Шувалову, я разразился филиппикой.
Шувалов обещал доложить государю. Я отправился к Горчакову61. «По56
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Директор азиатского департамента Министерства иностранных дел (прим.
А.М. Черняевой).
Шеф жандармов, впоследствии посол в Лондоне (прим. А.М. Черняевой).
Пјотр Андрејевич Шувалов (1827–1889), руски војни и државни делатник, у
описано време – шеф жандарма и начелник Трећег одсека (1866–1874).
Митрополит Филарет (Василиј Михаилович Дроздов, 1782–1867), епископ Руске православне цркве.
Иван Лвович Слезкин (1818–1882), начелник Московског губернијског жандармског одељења (1867–1882).
Александар Михаилович Горчаков (1798–1883), министар спољних послова
1856–1882.
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дождите, – говорит – я сегодня в Государственном Совете спрошу, что
это значит?». Не знаю, говорили ли государю, только мне предложили поступить на службу. Шувалов был тогда в контрах с Милютиным
и хотел меня пристроить к Валуеву, в министерство внутренних дел.
Но государь этому воспротивился. «Если он хочет служить, пусть поступает в военное ведомство», – решил он. Я вновь надел мундир и
стал получать прежнее содержание.62
Перед сербско-турецкой войной я издавал «Русский мир» и
первый поднял вопрос сочувствия восставшим славянам. Я стал печатать в «Русском мире» список лиц, приславших пожертвования в
пользу славян. Фамилии сообщал вымышленные, потому что сразу открыть подписки нельзя было. Печатал целую неделю, отклика нет. Тогда я напечатал очень эффектную статью, в которой говорил, что убедившись в общем сочувствии к славянам, мы открываем
в «Русском мире» подписку в их пользу и от редакции жертвуем сто
рублей. Пожертвования и полились, но больше в крупные газеты,
как «Голос» и в Славянске комитеты, а нам прислали тысяч пять, не
больше. К этому времени я принял уже решение ехать в Сербию, как
вдруг является ко мне адъютант Потапова63 и вызывает меня к нему
в III отделение. Я был в то время в отставке. Являюсь к Потапову.
– Я – говорит он – прямо с доклада у Государя и вот, что его величество мне сказал: “Знаешь, Черняев едет к Герцеговинцам, призови его и возьми с него слово, что он к этим разбойникам не поедет”.
– Извините, – возразил я Потапову, – но я прошу Вас повторить эти слова, так как мне трудно поверить, что Государь назвал
Герцеговинцев разбойниками. Но, по требованию государя я конечно к ним не поеду.
Обещав не ехать в Герцеговину и придравшись к слову, я поехал в Москву к Аксакову64 и сообщил ему о своем решении ехать к
сербам, которым необходимо дать толчок, иначе они будут толковать, не приступая к делу.
– Ну, вы там нашумите, – сказал Аксаков.
– Позвольте, я еду не шуметь, а дело делать, – был ответ.65
62
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М.Г. Черняев был назначен состоять при гр. Берге, наместнике Царства Польского (прим. А.М. Черняевой).
Генерал-адъютант и шеф жандармов, послы Шувалова. (прим. А.М. Черняевой).
Иван Сергејевич Аксаков (1823 – 1886), књижевни и друштвени делатник, идеолог словенофилства.
Благородный Аксаков в этом деле несколько оступился. О военных действиях судил из Москвы, писал Михаил Григорьевичу в нравоучительном тоне. На
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– У меня в Славянском комитете всего пять тысяч рублей, –
предупредил меня Аксаков.
– Что же я могу с этими пятью тысячами сделать? – возразил
я, но, подумав, все-таки решился.
В Москве через знакомых я выхлопотал себе заграничный
паспорт и поехал сначала в Одессу, затем в Кишинев. Там я встретился с болгарином Ивановым, тамошним исправником и членом
Славянского комитета. «Здесь есть телеграф и вас могут задержать,
Бога ради, поезжайте на Бендеры, а не на Яссы. Оттуда есть дорога
на Галаце, там нет телеграфа, и вас пропустят через границу», – говорит он мне. Я так и сделал.
Приезжаю к шлагбауму, он уже опущен. После предъявления
паспорта и продолжительных переговоров меня пропустили. Я приехал
в Белград 16-го апреля. Милан66 и его новое министерство67, стоявшее
за войну, приняли меня очень радушно. Милан просил меня объехать
посты и осмотреть войско, после чего я прямо высказал Милану, что
народ не хочет войны. Он сконфузился и возразил мне, что такие вопросы решает интеллигенция, а она стоит за войну. Но будет ли удача
при отсутствии воодушевления, усомнился я, но он постарался меня
успокоить. Вначале под моим начальством было 40 тысяч, потом мне
подчинили все силы за исключением небольшой части. По спискам
я командовал 120 тысячами, но это были не русские испытанные части. Вооружены были сербы плохо, пушки их были дарёные из Севастополя, стреляли на 750 саженей,68 поэтому я должен был подводить
свои войска к туркам на близкое расстояние, для уравновешения с их
дальнобойными орудиями. Когда все турецкие силы были стянуты,
нас раздавили. Я хотел перенести войну в Болгарию, рассчитывая на
содействие болгар, страдавших от турок. Добровольцев с офицерами
было всего 2.645 человек, денег только 260 тысяч рублей, помощь нищенская. Жалования сербы не платили никому, сидя сами без денег.
Сколько грязи на меня вылили газеты, не забыть мне этого! При отъ-
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благодушие Михаила Григорьевича это не повлияло, они остались друзьями. В
1887 г. Аксаков скончался. Вдова его Анна Федоровна (рожд. Тютчева) не стесняясь сказала моей матери: «С’est donc mon mari qui a fait cette guerre». - «Так
это мой муж устроил эту войну» (прим. А.М. Черняевой).
Милан Обреновић (1854–1901), кнез Србије 1868–1882; краљ 1882–1889. године.
Влада Стевче Михаиловића, која је водила оба ослободилачка рата са Турском
и омогућила Србији територијално проширење и независност на Берлинском
конгресу, била је на власти од 6. маја 1876. до 13. октобра 1878.
50 староруских хвати једнако је дужини од 1.600 метара.
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езде на меня исполнительные листы предъявлялись, описывали мои
вещи. В газетах писалось, что я два миллиона украл.
Только после объявления войны, в апреле 1877 г. мне было
разрешено приехать в Россию с тем, чтобы прямо явиться в Кишинёв, не переезжая границы в другом месте, под страхом быть арестованным. На 9-й день по объявлению войны я был уже в Кишинёве.
Остановился у Столыпина69. 16-го апреля, в 5 часов утра я лежал
ещё в постели, как явился жандармский полковник. Мне мелькнула
мысль о ссылке. Я бросился к бумагам и разбудил Столыпина, оказалось, что полковник пришёл приглашать меня к Мезенцову70. Тут
я набросился на полковника, который стал извиняться тем, что в
пять часов утра наверно застанет меня дома. Мезенцов сказал мне,
что государь хочет принять меня в то же утро, за полчаса до общего приёма, но призвал меня Мезенцов для предупреждения, чтобы
в разговоре с государем я не был бы строптив. Неужели дело дошло
до того, что стали сомневаться в моем умении говорить с государем,
возразил я ему. Государь встретил меня стоя, не протянув руки. Он
очень изменился, меня поразил его блуждающий взгляд.
– Ты меня обманул, – начал он, – ты дал слово не ездить в
Сербию.
– Это не так, Ваше Величество, я дал слово не ездить к герцеговинцам, которых Вы изволили назвать разбойниками.
– Да, но зачем ты провозгласил Милана королём? Ты мне наделал этим много хлопот и тревог
– Я не видел другого средства заставить сербов драться. Объявив Милана королём, я показал им эту цель, цель полной независимости Сербии.
– Но ты был в Праге, ты меня чуть не поссорил с моим другом и соседом Австрийским императором.
– Я действительно был в Праге, но так как я был проводником славянской идеи, мне надо было показаться среди австрийских
славян, чтобы узнать их настроение и отношение к идее, за которую
я боролся. Теперь же когда Ваше Величество взяли дело независимости славян в своим могучие руки, я отошёл от него.
69
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Аркадиј Дмитријевич Столипин (1822–1899), војни и државни делатник. Отац
будућег председника владе П. А. Столипина. У априлу 1877. А. Д. Столипин је
стигао у Главни штаб руских трупа у Кишињеву са звањем генерал-лајтнанта.
Николај Владимирович Мезенцов (1827–1878), шеф жандарма и начелник
Трећег одсека 1876–1878. Убили су га терористи.
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– Ну оставим все это, не будем говорить, что было, я тебя прощаю, завтра выйдет приказ об определении тебя на службу.
17 апреля был день рождения государя, и Рылеев71 справился у него, не будет ли это для меня слишком большая милость, но
государь подтвердил свое распоряжение. Я представился в мундире Столыпина, рукава которого были мне коротки. «Ты похож скорее на полицмейстера, нежели на боевого генерала», – пошутил государь. Затем пройдя мимо, как бы стесняясь, обернулся и ласково
сказал: «Я тебя посылаю на Кавказ, ты там служил». Это была уже
явная немилость. Я служил в Дагестане, пробовал я протестовать.
«Ну, это всё равно, явись к военному министру, или нет, не ходи, он
тебе напишет». Государь знал мою ссору с Милютиным. Меня удаляли на Кавказ происками моих недоброжелателей и австрийского военного агента. Был я у великого князя Николая Николаевича72. Принял он меня радушно.
– Ну, мы объявили войну, ты доволен?
– Сколько у Вашего высочества войска?
– Двести тысяч.
– Этого мало, надо не менее пятисот тысяч, иначе вы будете разбиты.
Великий князь чуть не подскочил:
– Как же ты держался с горстью сербов?
– Это было другое время и другие условия. С этими силами
вы не дойдёте до Балкан.
– Я намерен дойти до Константинополя.
– В виду многочисленности турецкой армии и обширности
театра военных действий, будете разбиты, – подтвердил я.
Великий князь не соглашался со мной, однако дважды просил
государя оставить меня при нём, но государь отказал. Кавказский наместник,73 как это было принято, был запрошен телеграммой, желает ли он принять меня под своё начальство. Ответ был следующий:
71
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Александар Михаилович Рилејев (1830–1907), генерал-лајтнант (од 1876) и генерал-ађутант (од 1873), био је један од најближих повереника цара Александра II.
Велики кнез Николај Николајевич Старији (1831–1891), велики кнез, трећи син
цара Николаја I, од новембра 1876. до марта 1878. био је главнокомандујући
активне (Дунавске) војске.
Михаил Николајевич Романов (1832–1909), велики кнез, четврти син цара Николаја I. У то време, главнокомандујући Кавкаске војске и гувернер на Кавказу током руско-турског рата 1877–1878.
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«Зная независимый характер Черняева, боюсь недоразумений, командования все розданы и я стесняюсь взять у кого-либо начальство, чтобы передать Черняеву». Застал я его в Александрополе. Принял он меня сухо, чтобы не сказать грубо и начал говорить, что дела
у него идут отлично. Истинное положение дела было мне известно:
– Ваше высочество, не стесняйтесь мною – возразил я – я приехал по воле государя, а не за орденами и отличиями.
– Сейчас у меня нет ничего, а когда будет вакансия, я Вам назначу командование по чину».74
В Александрополе я остался при госпиталях, а затем под предлогом лечения отправился в Пятигорск.
Отозвание из Туркестана в 1883 г. было для меня совершенно
неожиданно.75 Отряд из Афганистана, находившегося под покровительством Англии, перешёл бухарскую границу и расположился там. Эмир
прислал в Ташкент посольство, прося защиты и покровительства. Я
послал телеграмму военному министру (стоила она 500 рублей), предлагая, для поддержки бухарцев дать им несколько сот ружей и двинуть демонстративно отряд на границу. Проходят две недели, ответа
нет. Тогда я телеграфировал О.Б. Рихтеру76, выразив сожаление, что
нет ответа по столь важному делу. На другой день пришёл ответ Вановского77, что государь одобрил все предлагаемые мною меры. Через
несколько дней я получил от военного министра приглашение явиться в Петербург для участия в миссии по преобразованию управления
Туркестанским краем. Я был принят государем не в обычный день, в
половине второго. Говорил я очень смело, указывая на финансовое и
экономическое положение России, утверждал, что принимаемыми мерами министр финансов78 не выведет Россию из кризиса. На это государь заметил, что вся Европа переживает кризис. Да, но европейские
средства истощены, тогда как в России многие богатства лежат втуне, неиспользованные. Говорил я о недовольстве войска. Все госуда74
75
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Как генерал-майору М.Г. Черняеву по чину полагалась всего бригада (прим.
А.М. Черняевой).
Черњајев је био именован за генерала-губернатора Туркестана 1882, али је убрзо смењен, не успевши да предузме никакве одлучне реформе и мере, осим експедиције на висораван Устјурт коју је лично извео.
Отон Борисович Рихтер (1830–1908), генерал-ађутант, од 1881. руководио је
пословима Императорског главног стана.
Пјотр Семјонович Вановски (1822–1904), министар рата 1881–1898. године.
Николај Христијанович Бунге (1823–1895), министар финансија 1882–1886.
Изазивао је непријатељска осећања конзервативних снага.

237

РУСКИ ДОБОРОВОЉЦИ У СРБИЈИ 1876. / РУССКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ В СЕРБИИ 1876.

ри с Александр I начинали свое царствование с увеличения жалования офицерам армии и гвардии. Каждое царствование продолжается
от 25-30 лет, дороговизна увеличивается, деньги падают, потому необходимо увеличить жалование, тем более, что при ныне существующих сроках службы для солдат, при перемене в личном составе войск
чуть ли не каждые три года, единственный кадр армии составляют
офицеры, их необходимо привязать к службе.
– Да, – возразил государь, – но им что-то прибавили по случаю коронации.
– Им прибавили по 6 рублей в месяц, но отняли денщиков и
подвергли другим стеснениям.
Я говорил, что власть государя самодержавная не есть власть
действительная, что его занимают мелочами. Для примера я привел,
что у него испрашивали разрешения на двойные для меня прогоны,
когда я ехал из Астрахани на коронацию, потому что я ехал по высочайшему повелению. Действительная власть у министров, но и она
часто спускается до столоначальников. Я привел как пример этому отзыв военного министра на одну меру, предложенную мною и
одобренную государем (в первый свой при нём приезд из Туркестана), об уравнении по содержанию туркестанских войск с гражданским ведомством в крае. «Да разве государь может сам решать такие
дела», – возразил мне Вановский. Государь на это очень побледнел
и помолчав сказал: «Вам ответили так потому, что до доклада мне
эти дела обсуждаются в комиссиях и комитетах». Отпуская меня, он
сказал: «У вас нелады с военным министром и штабом, побудьте некоторое время здесь, я вам дам назначение, а теперь побудьте в военном совете». Я стал просить разрешение жить, где мне наиболее
удобно или выйти в отставку.
– Нет, зачем же в отставку, живите, где хотите.
Я передал разрешение государя Рихтеру и поселился в Москве.
Назначено мне было жалование десять тысяч. Три тысячи пенсии за
Ташкент было испрошено наследником (Александром Александровичем)79 у Александра II в 1880 г. через 15 лет по покорении Ташкента.

К О Н Е Ц.

79

inslav

(Извор: Народна библиотека Србије, Р 699/II/1/82)

То јест, од стране будућег цара Александра III који је очигледно фаворизовао
М. Г. Черњајева.
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АНТОНИНА МИХАЈЛОВНА ЧЕРЊАЈЕВА: БИОГРАФИЈА
М. Г. ЧЕРЊАЈЕВА И СРПСКО-ТУРСКИ РАТ 1876. ГОДИНЕ

Приредио: Андреј Јовановић, мастер историчар

Центар за руске и источноевропске студије
Филозофског факултета Универзитета у Београду
andrkjov@gmail.com

АНТОНИНА МИХАЙЛОВНА ЧЕРНЯЕВА: БИОГРАФИЯ
М.Г. ЧЕРНЯЕВА И СЕРБСКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1876 Г.

Подг. А. Йованович, магистр-историк,

Центр по изучению России и Восточной Европы Отделения истории
Философского факультета Белградского университета

Уочи Другог светског рата пре одласка из Србије Антонина
Черњајева, кћи генерала Михаила Черњајева, организатора руског
добровољачког покрета 1876, оставила је у Београду овај рукопис.
Радило се о њеном наставку рада на биографији вође руских добровољаца, коју је она објавила под псеудонимом „А. Михајлов“ у предратној Русији.1 Текст прекуцан на машини, са рукописним исправкама
стилске и правописне природе, оставила је на чување Стевану Бошковићу (1868–1957), познатом српском топографу и картографу, који је
руководио радом Војно-географског института Краљевине Југославије. После почетног војног школовања у Србији, студирао је седам
година у Русији у Војној топографској школи, Николајевској генералштапској академији и Главној астрономској опсерваторији Пулково.
Бошковић је носио у свом срцу љубав према Русији, помагао је руске
емигранте у међуратном периоду и зато није ни чудо да је имао добре
односе са ћерком руског генерала. Текст је био преведен на српски
језик и остављен како би га користили српски историчари. Писан је
са више русизама (можемо претпоставити да се радило о преводу са
руског оригинала). Члан Српске академије генерал Бошковић је предао рукопис 1947. Архиву САНУ, где се он и чува под бр. 10101. Овај
текст поменуо је у својој биографији М. Г. Черњајева амерички исто1
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А. Михайлов, Михаил Григорьевич Черняев. Биографический очерк А. Михайлова. С приложением выражений общественного к нему сочувствия, Санкт-Петербург, 1906.
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ричар Д. Мекензи.2 Текст представља компилацију аутобиографских
белешки М. Г. Черњајева, његових чланака и фрагментарних дневничких белешки. Садржај је наравно веома субјективан и прожет је
најискренијом љубављу коју може ћерка да има према свом добром
и брижном оцу и може донекле да послужи као извор за биографију
оснивача првог добровољачког покрета у новијој историји Русије.
Болши сея любве никтоже имать,
да кто душу свою положитъ за други своя.
Еванђеље по Јовану 15:13
Ја никада нисам гледао на своју службу
Отаџбини као на извор зараде за живот,
увек жртвујући личне и породичне
интересе заповести дужности.3
Из писма М. Г. Черњајева
цару Александру III

2
3
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D. MacKenzie, The Lion of Tashkent: The career of General M. G. Cherniaev, Athens –
Clarke County (Ga.), 1974.
«Я никогда не смотрел на свою службу как на источник заработка, всегда жертвуя личные и семейные интересы призыву долга».
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I
Претци, отац, породица и прве године школовања.
Кадетски корпус и ђенералштабна академија.
Бојно крштење. Кримска кампања. Инкерман. Малахов брег.
Када је познати публициста и издавач историјског часописа „Руска Старина“ И. И. Семевскиј замолио ђенерала Черњајева да
му да свој аутограм, тај му је написао неколико редака у албум, додајући у шали, да за самосталност свога карактера може захвалити
свом далеком претку, грађанину слободнога града Новгорода Великога. Заиста храброшћу и самосталношћу су се одликовали ти Руси
северних руских покрајина, бранећи се од својих ратоборних суседа
Швеђана, Немаца и Литванаца.
Тргујући на велико са далеким западом, истоком и југом, они
су сами за себе бирали кнеза из покрајинских руских кнежева, имали
су своју слободну народну скупштину /веће/, чак шта више самостално су ступали у савезе и склапали договоре са суседним државама.
Та самосталност и слобода у богатој и опширној покрајини никако
се није свиђала московским царевима, те године 1570. цар Иван Васиљевић „Грозни“ зарати се са Новгородцима, град поруши, неколицу виђених грађана-великаша баци у тамнице или погуби, а већину пресели на југ своје државе преко реке Оке, у место звано „Дивље
Поље“ где су ти насељеници морали бранити границе Московског
царства од напада татарских племена.
На тај начин злокобни предак М. Г. Черњајева нађе се у Курској области, а касније његови потомци за верну службу цару и Отаџбини добише и земље у срезу Белгородскоме.
Два века касније, за владе царице Катарине Велике, 1772 године после прве деобе Пољске, Русији је била враћена Белорусија, област са чисто руским становништвом, које је било потлачено и угњетавано од стране Пољака. У то доба прадед М. Г. Черњајева заљуби
се у жену свог суседа, отме је, и оставивши своје имање, одсели се у
тај нови крај, у Могиљевску област, која беше саставни део Белоруског краја.
На одстојању 25 километара од његовог новог имања налазило се у то доба имање Зорића, генерала руске службе, Србина родом коме је Царица Катарина Велика поклонила огромно имање, са
центром у Шклову, где је Зорић основао кадетски корпус, надалеко
чувен, јер се у њему онда васпитавала и школовала руска омладина.
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У тој школи су се образовали и васпитавали отац и три стрица М. Г. Черњајева.
Много пажње и новаца трошио је и уложио генерал Зорић у
сврху усавршавања те своје школе, као што су: богата, обилна књигама библиотека, разне научне лабораторије, зимске баште, па и позориште, где су кадети-питомци сами глумили дела како на руском,
тако и на страним језицима. У Шклов за испите долазили су изасланици из Петербурга, јер та школа и ако приватна, уживала је сва права државних школа. Питомци ове школе имали су све могућности да
своје тежње ка науци, литератури и уметностима задовоље, јер су у
Шклов долазили у оно доба све виђеније личности као: писци, уметници и други, који су били на путу у наше престонице.
По завршетку школовања у Шклову, као сва деца племића у
оно доба Черњајев-отац ступио је у војну службу у Ингерманлански
пук. Године 1812. за време царевања императора Александра I, Русија је доживела страшан догађај – инвазију Наполеонових хорди.
Черњајев-отац, храбри официр учествовао је у најкрвавијим биткама
са својим пуком као на пример код Красног, Смоленска и Бородина.
После пожара Москве Наполеон са срамом мораде напустити опустошену Русију и његова војска деморализована и гладна, по највећим
мразевима једва стиже на границу Русије са Европским земљама,
праћена и гоњена од руске војске, која је и даље ишла да ослободи
целу Европу од француског завојевача.
Читав низ битки у савезу са Прусијом и Аустријом против Наполеона заврши се са такозаваном „битком народа“ код Лајпцига, после које ускоро 14. марта 1814. год. победоносна војска руског цара
ступи у Париз и слава Александра I замрачи дотле незамрачену славу Наполеона, који беше прогнан на острво Елбу. Његов неуспели покушај да поново дође до власти приморао је руску војску да поново
заузме Париз, где је и остала све дотле, док се није коначно потпуно
смирило стање у земљи.
Черњајев-отац са својим пуком беше учесник целе ове компаније тешке, али и славне по руску војску. Враћајући се у Русију, он
је вршио извесно време дужност обласног начелника у вароши Лану
у северном департману, где је чак и благодарност у писму добио од
грађана, ради своје врлине на том положају.
Исто тако у једној омаленој варошици Лекенуа он је нашао
срећу свог живота у лицу кћери председника општине те вароши,
са којом се венчао и одвео ју у далеку Русију. Тамо се он населио са

inslav

242

ПРИЛОЗИ

својом младом женом на имање у забаченој Могиљевској области
у близини Шклова, који се претворио у обичну паланку после смрти Зорића; тамо се тек животарило, беше пијаца и неколико радњи,
пошта и црква. Цео овај предео беше покривен густим шумама, где
је било у изобиљу јелена и курјака, па и медведа, који су зими долазили у непосредну близину имања, а завијање курјака чуло се сваке
ноћи под самим прозорима куће. Разлика у животним приликама у
девојаштву и после удаје беше за младу Францускињу огромна, али
она беше заузета бригама око деце и мужа, те је на тај начин избегла разочарења, а и сам Глигорије Никитич Черњајев настојао је да јој
улепша живот, час напуштајући службу, час поново ступајући у њу,
имајући одмора на селу, где се бавио газдинством.
На тај начин за време његовог службовања у граду Бендер у
Бесарабији, која је у оно доба припадала Русији, године 1828 роди му
се средњи син Михајло, будући завојевач Ташкента /у Средњој Азији/
и борац за слободу Српског народа у најкритичнијем тренутку његовог живота у историји.
Породица Черњајевих није се дуго задржала у том граду, већ
се ускоро одсели на своје имање одакле је мали Миша наскоро ступио у Могиљевску класичну гимназију, где и сврши 4 нижа разреда.
Читајући тамо у оригиналу Цицерона, он је заувек остао присталица класичне наобразбе.
У то доба беше за великог жупана Новоросијског краја постављен талентовани државник и великодостојник кнез Михајло Семенович Воронцов. Он је добро познавао и ценио Черњајева, официра Ингерманланског пука, који је улазио у корпус који се налазио под
његовом командом од 1805 године из доба првог рата са Наполеоном
у битци код Аустерлица, те дошавши на место великог жупана Новоросије, /у једном великом срезу дао је онда Воронцов земљиште за
избеглице из Турске, поглавито за Србе услед чега је тај срез носио
име Славеносрпског среза/ он се решио да изгради велику луку на
северној обали Азовског мора, код града Бердјанска, па је понудио
Черњајеву место градоначелника у тој луци. Од тог доба породица
Черњајева стално се населила у Бердјанску, над уређењем и улепшавањем којега је сам Черњајев уложио много труда.
Добивши велику за оно доба наобразбу а уз то обишавши све
земље централне Европе за време ратова, Черњајев отац се јако интересовао политиком, куповао књиге, био је претплатник многих новина и часописа и љубав своју и вољу ка знању предаде и своме сину.
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Черњајев је још као дете заволео књигу, а нарочито историју
и то националну, прво познанство са којом је добио на страницама
часописа „Основице Руске историје“.
Ускоро по доласку у Бердјанск дечак је навршио 12 година и
дошло му је време да ступи у кадетски корпус и би отпремљен у Петербург на 1000 километара од својих, у пратњи оданог и верног старог слуге коме беше препоручен и дечак и новац за трошак и уопште
целокупно старање.
Овај одлазак из родитељске куће за дуге године све до унапређена у официрски чин беше у исто доба и ступање у живот младих људи онога века, али, тај рано отпочети самостални живот није
их лишавао нити доброте, нити широкогрудости, чиме се нарочито
одликовао Черњајев.
Престрога је у то доба била војна школа у Русији. Прерано
устајање уз лупу добоша у великим, хладним, слабо осветљеним дворанама, слаба и лака одела за петроградске мразове, замарајуће вежбе у кругу корпуса, слаба храна, строга дисциплина и престроге казне све до батинања закључно. Али ипак добри и спремни васпитачи
и професори и озбиљан курс наука издвајаше кадете у свим струкама државне службе и делатности у другој половини прошлог века.
Много пажње су поклањали своме будућем официрском кору
како сам цар Никола I, тако и његов брат Велики Кнез Михајло Павловић, командант свих војних школа, строг на први поглед, али очински расположен ка омладини. Преко лета кадети су били у логору
код Петергофа, раскошног летњег пребивалишта руских императора, са величанственим двором усред дивних башта и паркова, који
су се двема терасама спуштали ка финском заливу. Са горње терасе
код самог дворца падао је сав у пени водоскок највећи у парку, звани Нептун због мермерног кипа морскога бога, који је стајао при дну
степеница у великом базену, одакле је вода већ лагано одилазила широким каналом, обраслим увек зеленим јелама, у море.
Сваке године при крају лета Император Никола I приређивао
је кадетима врсту забаве. У горњем парку на тераси пред двором нашла би се сва царска породица са пратњом. Према сигналу са доње
стране степеништа, којима је јурила вода сва у пени, кадети би јуришали горе. Онога који би гледао да по суву стигне, млади принчеви
и пратња би натерали у воду те уз смех и повике онај, ко први у том
јуришу стигне, добијао би скупоцену награду из руке саме Царице, а
и остали би исто тако добијали посластица и воћа, те су се сретни и
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задовољни у мокром оделу са шалама и смехом враћали у логор. Полагање завршних испита вршило се тако рећи дупло: први пут само
пред својим наставницима, строго и педантно, други пут у присуству
Цара и царске породице. Тај тренутак када се решавала цела судбина будућих официра био је толико официозан, да су га памтили и у
осећању имали до своје смрти.
Са момента ступања у корпус Михајло Чернајев се показао
као одличан, па и његово име беше златним словима забележено на
табли одлично свршених питомаца. Али ради строго забрањеног пушења беше с времена на време кажњен па му и трећу капларску звездицу за то скинуше. Једноликост кадетског живота красиле су му дозволе за излазак у град суботом и недељом, када је проводио време
у породици Хитрово, његове тетке.
Тако је он дугих шест година провео далеко од миловања мајке и пријатељства очевог, али поред све строгости у школи сачувао је
о њој најбоље успомене. Сличан животу војника проводише свој живот кадети у школи, која је дала руској војсци много храбрих и ваљаних официра. Осамдесетих година прошлога века у часопису „Руски
Гласник“ беше велики чланак М. Г. Черњајева „Наша војна наобразба“.
Две године пре своје смрти, на свечаној прослави годишњице корпуса М. Г. Червајев изрекао је пред многобројном скупштином
свој говор-аманет: „У наше старо време највише се обраћала пажња
на развој оних душевних особина, без којих се не да замислити добар
војник, ма какво знање да има. Самопрегоревање, разумевање своје
дужности, тежња ка добром и честитом највише се тражило, јер само
те душевне особине дају изразиту моћ знању и воде ка стварању, а
без ових особина свако је знање мртви капитал“.... „Држите се добро
моји млади другови по школи, у вашим рукама је стег ваших очева и
дедова на коме је исписана она парола: „Све сем части Цару и Отаџбини“ и под сенком тога стега честито ћете проћи пут живота вашега, заслуживши поштовање и хвалу ваших сународника“...
Али ми ћемо се вратити ономе времену, када је 18-тогодишњи
Михајло Черњајев био унапређен у официрски чин, те као најбољи у
рангу добија гардијски, звани Павловски пук. После извесног времена које је морао провести у пешадији, па у коњици и затим артиљерији, он ступа у вишу војну школу, Академију ђенералног штаба, која
у то доба беше основана, али није била привлачна за официре, тако
да се у првој класи сем Черњајева нашло још свега 11 официра, од
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којих један беше гроф Н. П. Игњатијев, будући руски посланик у Цариграду, за време српско турског рата 1876 године.
Завршивши ђенералштабну академију, која је према мишљењу
Черњајева бистрила памет и давала подстреку к знању, он се поново вратио у Павловски пук, али видевши да је његова воља ка знању
војне струке већа него што то треба да буде код обичног официра, он
се премешта у ђенералштабну струку и одмах буде упућен на фронт
у Влашку код Калафата у одред ђенерала Фишбаха. Налазећи се непрестано са козачким извидницима пред војском он је ускоро дошао
до убеђења, да се школска теорија битно разликује од стварности на
фронту, и од тог доба он оставља теорију на страну и руководи се једино истинитим положајем тренутка и ситуације, која води ка победи над противником.
Исте зиме 1853 год. Черњајев је учествовао у битци код Четати под командом ђенерала Баумгартена, али се још више запамтила битка на реци Ољта звана Карамзинска, пошто је у њој погинуо
од турских јатагана командант одреда пуковник Карамзин, син познатог руског историчара, а сам М. Г. Черњајев једва је избегао смрти заглибивши се, у блато реке Ољте на обали исте. Рапорт о тој битци написан 25-тогодишњим официром ђенералштаба Черњајевим,
беше стигао до руку и очију Цара Николе I, који је лично познавао
породицу Карамзина и делио са њима њихову тугу, био је тако добро састављен, да је Цар својеручно на рапорту ставио примедбу „да
се запази овај млади официр“.
Битком код Четати и реке Ољте заврши се онда пребивање руске војске у Влашкој што је било као нека врста демонстрације „Докле Турска не удовољи оправданим захтевима Русије“ због источног
питања, како се изразио Цар Никола 1.
1829 г. према миру закљученом у Једренима, Русија је приморала Турску да призна аутономну Србију и Дунавске Кнежевине, па је
хтела и даље остати да штити интересе хришћанске раје под Турском.
Таква се ситуација није никако свиђала Енглеској и Француској, те су они почели тражити извесна преимућства у Палестини у
корист католичког свештенства, а на штету православног – грчког.
Децембра исте 1853 год. у Бечу се скупи конференција 4 хришћанских држава – Аустрије, Прусије, Енглеске и Француске, која је потписала пакт о неприкосновености Порте, која је угњетавала хришћанске народности. У то време Аустрија одмах затражи да се Руска војска
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повуче из Молдавије и Влашке и да се прими опсаде турске тврђаве
Симетрије, јер ће у противном напасти од остраг.
На јесен 1854 г. Турска објави рат Русији, али се фронт премести са обала Дунава на обале Црног Мора у Крим, те се савезна флота појави у Црном Мору.
Онда се Руска војска почела колима пребацивати из Молдавије и Влашке у Крим, а хладноће су биле велике тако да су људи морали копати јаме, да се од хладнога ветра сачувају.
Једва је стигао у Крим 4. корпус у коме се налазио М. Г.
Черњајев, одмах је узео учешћа у битци код Инкермана, где је Черњајев
први и последњи пут успео, да сабљом убије једног Енглеза, који га
је хтео бајонетом пробости. Тај ударац сабљом оставио ,је тако велики утисак на Черњајева, да је скоро сабљу из руке пустио.
Након неколико дана после крваве Инкерманске битке, где
се понеки руски пукови сачували једва 1/5 људи, М. Г. Черњајев као
ђенералштабни официр би одређен под команду адмиралу Истомину у Севастопољ.
Дубока, одлична лука ове вароши беше пристаниште целокупне ратне флоте и да би се Севастопољ одбранио са мора све лађе
бехи потопљене на уласку у луку, а познати адмирали Корнилов, Нахимов и Истомин беху одређени за руковаоце одбране града. Војни
инжењер Тотлебен изгради низ батерија и шанчева у којима су били
постављени сви топови и наоружања са потопљених лађа. Рад тим
су се трудили дан и ноћ морнари, војници, па и становници са женама и децом са много самопрегора и енергије.
Шездесет хиљада савезне војске Француза, Енглеза, Италијана и Турака искрцали су се на западној обали кримског - полуострва
код варошице Јевпаторије и решили су се да опседну Севастопољ.
У почетку они су највише пажње обратили на шанац бр.4 познат са
своје херојске одбране, а после су пренели своју делатност на знаменит „Малахов брег“ са кулом на врху, где су стварно царевале ватра,
крв и смрт. Смртност од метака савезничких граната беше огромна,
тако да је Цар Никола I благоизволео наредити, да месец дана тамошње службе рачуна као годину дана.
На том „Малаховом брегу“ под командом славног адмирала
Истомина за све време трајања опсаде налазио се М. Г. Черњајев, стекавши за то време име „официр без страха“ и ако за цело време опсаде беше само лакше контузован, а под њим погину само један коњ
од гранате непријатеља. У Севастопољу први пут у Русији беху до-
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пуштене ка болесницима и рањеницима групе сестара милосрдница и то калуђерица на челу са својом игуманијом Крестовоздвиженскога манастира, обучених у своје мантије и шиљате клобуке. Једна
од њих беше разнета у комаде на кули „Малаховог брега“ од непријатељског зрна.
Августа месеца противник је примакао своје ровове сасвим
близу „Малаховог брега“ а 27 истог месеца освоји га на јуриш, после
чега је даљна одбрана Севастопоља постала немогућном. Са доминирајуће коте брега цео град Севастопољ видео се ко на длану, руска војска бранила га је равно 350 дана и у крајњем тренутку била је
приморана да га напусти прешавши понтонским мостовима са јужне
обале залива на северну страну. Тај маневар би изведен под командом М. Г. Черњајева дубоко у ноћ, како би се војска сачувала од непријатељских зрна, док он сам са ђенералом Шепелевим и генералштабним пуковником Козљаниновим пређе последњим чамцем тек
онда, када сви мостови беху порушени. Ма да је тај прелаз био веома опасан ова јуначка тројица сретно стиже. Понос целе руске флоте адмирали Корнилов, Нахимов и Истомин, а са њима још много хероја те опсаде положише животе своје за славу и част руске војске и
за приврженост Русије идолу Словенства.
Севастопољ, то орлово гњездо руске војске, беше руским Косово деветнаестог века. Миран јужни град изгледао је као безоблична гомила камена и рушевина. Цео град буктао је у пламену уз грмљавину експлозија и пожара флоте у луци, а савезничка војска по
заузећу града отпоче са пљачком и пијанчењем.
Шест месеци пре пада Севастопоља умро је Цар Никола I а
на престо ступи његов син Алекеандар II, који је одмах дошао у Севастопољ да охрабри војску и да јој се захвали на херојском држању,
делећи награде.
М. Г. Черњајев будући је био 8 месеци на „Малаховом брегу“
би унапређен у чин потпуковника, доби орден Св.Владимира 4-ог
реда и златну сабљу са натписом „за херојску одбрану Севастопоља“.
Марта месеца 1856. би у Паризу потписан уговор о миру према коме Отоманска порта би неприкосновена, пловидба дуж Дунава
слободном, део Бесарабије /Руски/ припаде Молдавији и Влашкој, а
саме ове Кнежевине као и Србија остадоше и даље под влашћу султана, а као браниоци њихових интереса остадоше државе - потписане у уговору т.ј.: Русија, Француска, Енглеска и Сардинија. Црно Море
постаде неутралним, али за ратне лађе речено је да не смеју улазити
у луке и пристаништа без нарочите дозволе.
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II
Средња Азија. Оренбург. Араљска експедиција. Кавказ. Прва
изјава М. Г. Черњајева у корист Словена. Победе у Средњој Азији и
покорење Ташкента. Управљање крајем. Захвалница Ташкентских
становника. Одлазак М. Г. Черњајева и испраћај.
После Севастопоља М. Г. Черњајев нашао се у Варшави у својству начелника штаба треће пе шадијске дивизије, али имајући иза
леђа толико искуства и храбрих дела на бојноме пољу, учини му се то
службовање у штабу досадним у монотоности мирног доба, па користећи своје лично познанство са Министром војске Васиљчиковим –
напише му писмо са молбом за премештај у град Оренбург, који се налазио скоро на крају руске територије, на граници са средњом Азијом.
Добивши премештај за Оренбург М. Г. Черњајев доби наређење
да са стотином козака оде у Киргишке степе и да отпочне са копањем
бунара, правећи на тај начин пут за руску војску у безводним крајевима. Черњајев је радио на томе скоро годину дана до касне јесени,
када је већ морао због хладноће да ложи у шатору пред спавање, палећи пећ где је горео шпиритус.
Године 1858 такођер из Оренбурга узео је М. Г. Черњајев
учешћа у извидницама поморског капетана II класе Бутакова. На
Аралскоме мору беше мала руска флота, која је кренула низ реку Аму
имајући за циљ да извиди расположење ка русима дотле противнички расположених племена Туркмена и Киргиза. М. Г. Черњајев на челу
малог одреда идући обалом имао је да се нађе флоти при руци у случају каквог напада.
То кретање беше увелико отежано јаким врућинама и огромном количином комараца, даје чак шта више један од младих официра због тога свој живот завршио самоубиством. У реци је било много
разноврсне рибе, а на обалама прекривеним читавим појасом густе
трске било је огромних пругастошарених тигрова, а у степама у изобиљу сваке дивљачи, а нарочито лепо обојених фазана.
У току тог извиђања М. Г. Черњајев водио је дневник у коме је
са пуно хумора описао један састанак руских официра и морнара са
једним од полудивљих канова, поглавице читавог племена.
Најсмешније је изгледао високи трон-седиште, које је било
спремљено за представника Белога цара. Омален и пун Бутаков у
парадној униформи са ордењем никако се није могао попети на тај
трон, тек уз припомоћ својих официра једва некако седне на исти и
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отпочела је аудијенција. Како је сва та свечаност била приређена на
вечер, уз светлост многобројних буктиња, сва шарена источњачка
одела присутних даваху слици карактеран изглед.
Ситуација ипак беше опасна, те за време док су била постављана питања источњачке етикеције, као на пример о здрављу белога
Цара, кана и присутних, Черњајев је са извесном зебњом у срцу гледао наоколо нехотице питајући самога себе, да ли ће ова мала група
руских јунака изнети читаве главе из тог сусрета, јер тај источњачки
деспот, опкољен стражом наоружаном до зуба, са исуканим сабљама могао је тек мало намигнувши уништити, односно заклати те јунаке извиђаче, тако смело дошавши у његову земљу. Ипак та извидница избегнувши многе опасности сретно заврши постављене јој
задатке, те и флота и пешадија стиже без губитака у Аралско Море.
Разноврстан и пун разне делатности беше живот у том крају,
где су се грађански ред и култура уносили у полудивље народе и племена азијска и дуго би још М. Г. Черњајев радио у Оренбурском крају,
да није дошло до промене: великог жупана благородног Катенина
заменио је на положају Безак, паметан администратор, али је он на
жалост волео сам себе награђивати за тај посао, који је преузео. Поред Оренбурга лежали су огранци степе којима су крстарила киргиска племена из краја у крај, терајући велике количине оваца, коња и
камила пред собом ради исхране.
Ово земљиште, од вајкада својину тих племена, ђенерал Безак почео је искоришћавати, дајући га у закуп, спекулишући при томе
у своју корист.
М. Г. Черњајев, човек дужности и савести, видео је да у тим
крајевима треба највише дићи стег руског утицаја и није му било
право, у коју сврху се тај утицај користи и ризикујући и својом службом и даљњим напредовањем, посвади се са ђенералом Безаком и
затражи премештај. На тај начин новембра месеца 1860. године нашао се Черњајев на дужности оберквартир-мајстора левог крила руске војске на Кавказу, под заповедништвом чувеног хероја ђенерала Јевдокимова.
Са географског гледишта Кавказ претставља собом прелаз,
земљоуз, који спаја Европу са Азијом, имајући на истоку Каспијско
Море, а на западу Црно Море. Тај земљоуз у средини својој у правцу
северо-запад – југоисток пресечен је високим планинским венцем са
врховима вечито прекривеним снегом па и ледом.
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Политичке прилике Кавказа беху по прилици такове, да су
на њих имали утицаја Турска, изнемогла Перзија и Русија. Становништво Кавказа, делећи се на многа племена исламске вероисповести и свађајући се међусобно, није било способно за самосталан живот. Сред њих, већ уморно од непрекидних ратова са Перзијом, беше
православно царство Ђурђијанско, које је још 1785 г. за време Царице Катарине Велике молило да га Русија узме под заштиту /протекторат/ те је та заштита 1801 г. завршена сједињењем царства
Ђурђијанског са Русијом.
Али остала планинска племена ратујући међусобно нарочито су нападали на руска села и тврћавице одводећи становништво у
ропство. Зато покорити и умирити Кавказ беше сам по себи наметнут задатак за руску владу.
Из доба Царице Катарине Велике, па све до царевање Александра II у тој лепој покрајини у брдима починише многа храбра дела
руски царски војници и та трагична борба руског двоглавог Орла са
смелим кавкаским соколом забележена је у руској свести и литератури код Пушкина, Лермонтова и Толстоја.
Године 1860 у Дагестану, области што исто лежи на обали
Каспијског мора буде објављен Хазават - верски рат, који објавише
имами /поглавице/ тих брдских племена против неверних. Имали
су имами своје верне који су се звали мириде, обећавајући им у случају смрти на бојишту, вечно блаженство у рају. Кнез Барјатинскиј,
намесник царев на Кавказу решио се да сврши са тим покретом, те
после дугих, напорних и крвавих борби, савлада и зароби вођу тог
покрета, смелог и жестоког имама Шамиља у његовом орловом гњезду, аулу /селу/ Гунибу, те га упути у унутрашњост Русије. Још три године иза ропства Шамиља трајаху устанци и побуне у том крају, па
је те борбе затекао М. Г. Черњајев дошавши у Дагестан, који затим
беше саставни део Терске области.
Овде је Черњајев или самостално или под непосредном командом ђенерала Кундукова или кнеза Туманова умиривао брђане,
ишао у опасна рекогносцирања, или је са војницима правио просеке у густим шумама испреплетаним лианама, под унакрсном ватром
противничких стрелаца /абрека/.
Усред ове чергарске, али стваралачке и пуне опасности делатности М. Г. Черњајеву први пут стиже до очију први број новина
„Дан“ из редакције познатог славенофила и публицисте Ивана С. Аксакова, који беше одштампан у Москви, октобра месеца 1861 године.
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У свом уводном чланку редактор истиче једнакост словенских
интереса, те говори о томе, да би мале словенске народности требале разумети шта значе њихова народна начела, сасвим другачија од
начела осталих народа Европе. Имајући циљ и ради помоћи јужним
Словенима од стране Русије, пријатељским изјавама, он оставља у
својим новинама један одељак за „словенске вести“.
На тај чланак одмах се јавио млад 32-годишњи потпуковник М. Г. Черњајев, који се обратио са доле наведеним позивом ка
официрима Навагинског пука, који се тада налазио у Владикавказу,
центру Дагестана: „Две године пре, писао је он 1859 г., организовао
се у Москви „Славјански благотворитељни комитет“, који је на свој
трошак издржавао 12 и више младих Бугара, који су дошли у Русију
ради школовања и према могућности снабдевао књигама народне
књижнице бугарске. Немајући основног капитала друштво живи једино од случајне помоћи, па зато што је идеја помоћи Словенству
проширена само у ужем кругу, сав терет пада тек на извесну количину људи, искрено преданих идеји Словенства. Најбоље би било да
комитет прошири своју делатност, јер се жудња за просветом шири
у Бугарској, чиме се користи ред Исусоваца, дајући им новац да иду
у западну Европу, рачунајући да ће се ти људи духовно разићи са Русијом, а преко тога и са својим народом. Мало пре сакупи се у Паризу
друштво, да се бори са утицајем Русије на Балкану и за кратко време
скупи велику своту новаца тако, да се словенски комитет не може са
тим друштвом борити, ако му се не укаже помоћ ширих слојева Русије и других словенских народности. Та се понуда можда учини неумесном, јер би се могло рећи да би пре требало помоћи своме народу, али ако се узме у обзир то, да ћемо помажући само свој народ
отићи далеко од словенске идеје, не можемо хладнокрвно гледати
блиске нама душе других словенских народа, који се сами буде, а ми
да останемо само посматрачи.
Кога неће упропастити помоћи своме народу, тај може и осталим Словенима помоћи. Ми имамо новаца за бацање у безначајне сврхе, па зар за нашу општу идеју не можемо наћи новчића?
Новчани дарови из Терске области биће од нарочитог значаја, јер би ти дарови из удаљеног кутка Русије служили боље него
ма какви позиви за жртве ради словенске идеје...“
Мала беше плата руског официра онога доба, па и у ратно доба,
али М. Г. Черњајев био је широкогруд и увек готов да да и последњу
пару онамо куд га је водило срце и убеђење. Обраћајући се ка офици-
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рима Навагинског пука, у ствари малој на помоћи словенској идеји,
као што се после види у ствари великој исто тако у помоћи приликом страшног српско-турског рата 1876 год., М. Г. Черњајев никада
није оклевао, већ би напротив одмах остварио оно, што је замислио.
Учешће у освајању Кавказа дало му је много праксе како у војној служби, тако и у животу уопште, а уз то све и чин пуковника. На
Кавказу је такођер дошао до познанства и тесне везе са царевим намесником и јунаком кнезом Барјатинским, који је много година доцније, живећи у своме раскошном имању у Курској области званом
„Ивановскоје“ као стари фелдмаршал, сећајући се Кавказких брда,
где је многе године провео, не жалећи новац, у своме имању, које се
налазило у равници, ископао јарке и насуо брда на вештачки начин,
само да га подсете на Кавкаска брда.
Овамо су долазили на његов позив ради измене мисли и беседе његова два сарадника са Кавказа: М. Г. Черњајев и војни писац
Р. А. Фадејев.
Али није Кавказ са својим у небо стршећим брдима привлачио М. Г. Черњајева, већ широка просторност средњеазијских степа,
где је он осећао велике могућности за руски народ, а и за себе широко поље рада.
Терска област би 1862 године коначна умирена, те оним брђанима који нису хтели остати мирни, било је понуђено слободно исељавање у Турску, а на њихова земљишта су били доведени насељеници
из Русије. Опростивши се са својим ратним друговима Черњајев је отпутовао колима, прешавши са југа Русије на север у Петербург, што
му је дало пуно корисних података у познавању отаџбине.
Како се надао М. Г. Черњајев у војном министарству су се спремали да упуте два одреда и то један са севера из Сибирије, а други са
југа из Оренбурга, па да затворе круг тврђава већ одавно сазиданих
у степама средње Азије ради сигурности руског становништва, које
је било нападано од стране азијских племена, која су их пљачкала,
села палила, а становништво одводила у ропство. Послат под команду команданта издвојеног сибирског корпуса, Черњајев је добио самосталан одред, који је имао марш са сибирске стране, док му се из
Оренбурга у сусрет кренуо одред пуковника Веревкина. Да није било
Черњајева, тај би се подухват завршио на том сусрету двају одреда.
Знајући из раније стечене праксе, како су тешки маршеви у
безводној степи, под сунцем које све пали, М. Г. Черњајев је предухитрио и унапред спремио све што би могло њих на том тешком мар-
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шу снаћи, у оно доба, када се ни за какву технику није знало, па ни
за телеграф.
Он је саставио нацрт према којему беху направљена колица
за превоз рањеника. Војници су добили беле блузе, као и официри,
тако исто и капрали. На шапки /капи/ беху нарочити пешкири прикопчани, који штитили потиљак и врат од сунчаних опекотина. Војници су ишли увек само са пушком у руци и метцима у торбама; сва
остала ратна спрема била је утоварена на камиле, јер је М. Г. Черњајев
оправдано тврдио, да се само тако могао очувати војник и његово
здравље од тога зависи.
Чим су дошли до одмора и воде, код чесме би се увек одредио дежурни који би пазио на то, да се ознојен војник не напије воде.
Благодарећи тим свакидашњим бригама о војницима одред Черњајева није имао болесника; брзо се кретајући дугим маршевима /у оно
доба војници су у Русији служили војску 25 година/, са оседелим брковима војници називаху свог 55-годишњег пуковника „дедом“ ради
његове бриге и старања о њима.
Са својим официрима М. Г. Черњајев био је у сусретима прост,
веровао им је и дружио се с њима. Ипак је био доста напрасит, те официру, што не би његово наређење одмах извршио /чега скоро није
било/ подвикнуо би, али би се после трудио да искреношћу и добротом исправи своју напраситост.
Ако би део одреда пао у тешку ситуацију, други део би себи
ставио у дужност и обичај да му помогне не жалећи труда. Само један
случај се десио са поручником Сукорко, који није пружио руку помоћницу козачком капетану Серову, који је био опкољен од коканаца код
места Икан, те се повукао са својим војницима, имајући могућност
помоћи свом другу, кога је оставио на милост и немилост противнику. Серов се ипак спасао, али М. Г. Черњајев предаде војном суду поручника Сукорко, јер је држао да тај поступак није достојан официрског звања и да му љагу ништа неможе опрати.
Све даље у дубину непознатих степа Азије кретала се та међусобно чврсто везана дружина Черњајева, освајајући тврђаве и градове,
који су стајали на путу ка престоници Коканског царства Ташкенту.
После заузећа Узун-Агача, Пишпека и Аулита, важних стратегијских и трговачких тачака, био је Русији припојен крај, чије је становништво премашило 500.000 душа.
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Затим су дошли до руских удаљених висоравни и градова Чимкент, Ак-Мечет, Туркестан, Икан и Сари Мјубе, висина која је била доминирајућа над Ташкентом.
Заузеће Чимкента утврђенога града прошло је скоро сасвим
без крвопролића благодарећи једино умешности и невероватној смелости пуковника Черњајева, чија се успомена урезала дубоко у памет и туземаца као и покоритеља Ташкента.
Град је био окружен високим зидом, на којему су стојали његови заштитници и пушке. Тај зид је окруживао дубоки ров пун воде.
М. Г. Черњајев наредио је једном делу своје војске да продре кроз
врата тврђаве и да уђу у град, а сам је пошао око града са другим делом војске, да нађе неко слабо место за продирање. Наједном опази
пребачен преко рова жлеб за стецивање воде. Тај ваздушни мостић,
водио је у подсвођен део пробијен у највишем градском зиду. Огледавши на пролазу све то М. Г. Черњајев брзо је био донео решење и
извадивши револвер и капу он је почео да бежи по том брвну и његови верни ратници пожурили су наравно за њим. Пробежавши кроз
тамни и уски тунел у том зиду, почели су се скупљати на другој страни. Тако како су појединачно долазили, могли су их Азијати једнога
по једнога убити било куршумом, било мачем, али видећи прве руске официре и војнике тако изненада и наједанпут, почели су се браниоци са зида једни бацати у ров, равно у смрт дакле, а други су молили за поштеду дајући знакове покорности.
Међутим је главни део руске војске разбивши врата такођер
провалио у град. Тако је скоро без једнога пуцња био заузет Чимкент,
који је од онда и остао у власти руској.
Но будући да се пуковник Черњајев не само ратном способношћу, већ и политички, користећи се самосталношћу као начелник
те експедиције, поставио за циљ свога похода Ташкент, столицу Коканског царства, завладавши којим стала је Руска империја чврстом
ногом на тло Средње Азије.
Приближно у то време био је М. Г. Черњајев уклоњен од засебног сибирског корпуса и био је подчињен Оренбургу, чијим ђенерал-гувернером био је тек назначен ђенерал-ађутант Крижановски.
Приближивши се к Ташкенту, пуковник Черњајев поставио
је свој логор од његовог логора за 10 километара.
Остављајући успут у покореним местима своју стражу, пред
Ташкентом његова чета није бројала више од 1.200 људи, оружаних
старинским оружјем и 12 мм. старога кова пушкама.
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Хиљаде, километара безводних пустиња и песковитих степа делило је малу руску чету од њене базе Оренбурга, с које стране
није могла очекивати никакве брзе помоћи, већ ради великог растојања. У то далеко од нас време није још постојало телеграфа ни телефона, тако да су се везе са пограничним тачкама одржавале само
помоћу брзих козачких патрола, који су преносили пошту и који су
се на путу стално излагали опасностима: не само разним нападима,
него и потпуном уништењу од стране непријатељског и војинствено расположеног месног житељства.
Богати трговачки град Ташкент, са 100.000 становника простирао се са околицом на 20 километара. Обрасао је био около богатим воћњацнма. Негова тврђава /цитадела/ одликовала се високим околним зидинама, на којима је било смештено око 60 топова.
Гарнизон рачунао се на близу тридесет хиљада људи, којима је командовао хан Алим-Кул, син ондашњег знаменитог Кенисара-Касимова, смели јахач, који се прославио међу Азијатима великима нападима на суседе.
Ти су људи били паметни и храбри и за зидинама држали су
се одлично, али ратне спретности нису имали. Први штурм на Ташкент пропао је, али тврда вера у победу није остављала пуковника
Черњајева и он се стално припремао другом нападу, логорујући тако
целу зиму у свом логору са војницима.
У међувремену њему пришли локални људе. Он је привукао
на своју страну т.ј. на страну Русије неке уважене грађане Ташкента,
који су били незадовољни жестоком управом Бухарског емира, којему је био потчињен Кокански хан.
Чекавши од Черњајева позив к спремању напада на Ташкент
и желећи на тај начин туђим рукама угасити пожар, а себи приписати победу, ђенерал-ађутант Крижановски одговарао је најљубазнијим писмама на његове изјаве и отишавши у Оренбург Козацима,
молио је Черњајева да сачека његов долазак.
Од прилике два месеца раније штурма /напада/, зато да би
приморао непријатеља да своје снаге раздели на све стране тврђаве, Черњајев је, с малом пратњом често обишао цели град. Алим-Кул
је тако доиста упао у клопку и уместо да је по стенама ставио само
ланац, а главне своје силе да је држао у центру, он је разасуо по стенама цео свој гарнизон.
Међутим гласници доносили су гласове, да Бухарци спремају
велику војску у помоћ Ташкенту.
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Следствено томе било је нужно и неопходно не одлагати него
приступити к решавајућем дејству.
15. јуна М. Г. Черњајев скупио је своје официре не на саветовање, пошто он то није признавао, јер је у већини случајева све сам
лично решавао, већ да би сазнао њихово расположење.
То расположење било је прекрасно, храбро и добро, тако да
је напад био одређен већ за следећи дан. У предвече тога дана долетела је козачка патрола која је донела високи налог Черњајеву да
се никако не сме одважити на други напад Ташкента, јер да исти не
располаже за то довољним средствима.
С високим приказом није било шале, али ипак уверен у победу Черњајев, бојећи се да му се за случај да то сазнају његови официри не би покоравали, ставио је исти у свој џеп без да је рекао реч
о томе својим официрима о његовој садржини.
Оставивши у логору светла, да би непријатеља довели. у
заблуду, чета је ноћу без шума и тихо с оружјем кренула напред,
управљајући се к вратима одређеним за напад. Пред зору наишао је
на стражу ван стене, која је спавала. Ту стражу су сву поубијали без
да су стигли да пусте гласа од себе. Пуковника Крајевског послао је
Черњајев на цитаделу, док је пуковник Абрамов имао дужност, да се
са својим делом војске попне на стене и да се креће на десно по истој
скидајући и бацајући топове с ње, да не би губили времена заузимањем појединих топова. И тако су све топове збацили.
Абрамов је још имао дужност да отвори врата Крајевскому.
За време напада Кокански гарнизон побегао је на врата која су се налазила на другој страни, али у уским и кривим улицама ташкенћани
заштићавали су се и бранили храбро и упорно.
Онда је Черњајев оставши са неколицином козака и слугама
лазарета, који су превозили рањенике пошто је све остало било на
послу, заповедио палити предграђе. После овога тешкога дана вративши се у логор на 10 километара од града, разбита умором војска
је заспала богатирским сном. Светла су сва била угашена, а стража
је стајала на својим местима.
Горуће предграђе сачињавало је као неки зид или завесу, кроз
коју нико из града није могао незаметно да пређе и која је према томе
на неки начин чувала спавајући руски логор. Пуковник Абрамов био
је јако контузован по глави и као последицу тога носио је после кроз
цео живот на глави црну свилену капицу. Будући шурјак М. Г. Черњајева поручник Вимферт, из стрелаца Императорске страже прешао је
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на службу у Оренбург, био се као први попео на стену цитаделе и одмах је био рањен у плећа. Из војника погинуло их је около 83 људи.
Другога дана дошли су управитељи града седи старци у чалмама и богатим шареним огртачима на коњима у логор, да изјаве
своју покорност у знак које су донели на великом сребрном послужавнику кључеве града.
Послуживши их дастарханом, т.ј. чајем са разним слаткишима, пријатно и озбиљно разговарао је с њима М. Г. Черњајев и рекао
им, да се спрема да се сутра окупа у градском купатилу, које се налази у средини града около пијаце.
То је било наравно јако рисковано и зато је Черњајев назначио пуковника Абрамова својим замеником у случају да он погине,
и заповедио му је за случај да њега нападну, да он затим казни вероломнике.
Но све је прошло добро. Он је отишао на коњу са својим нераздвојивим сапутником козаком, чији је главни задатак био, да припаљује цигарете своме пуковнику. Окупавши се с пуним задовољством
у купатилу, што је било наравно необично пријатно после дугог ратовања, они су се вратили у логор.
На Азијате та смелост произвела је велики утисак и Черњајев
је стекао код њих популарност легендарног хероја. На други дан је
било у граду као да није ни било рата, на пијаци се живо трговало и
почео је потпуно нормалан и миран живот.
Заузеће краја који се простирао на хиљаде квадратних километара са богатим трговачким, милионским насељем, прошло је руској земљи веома јефтино, потрошено је било свега око 250.000 рубаља, захваљујући мужевности, војној способношћи и спретности
пуковника Черњајева.
Доиста после двогодишњих борби по степама експедиција је
много страдала, средства су понестала, тако да младоме топографу
Виктору Цигалскому, Черњајев је дао свој златан сат, али је зато он
у Оренбургу изјавио: „заузећем Ташкента положај Русији у Средњој
Азији учврстио се равно њеној сили и могућности.“
Од тога времена Ташкент је остао једром откуда је пошло даље
ширење руских средњоазијских заузећа.
И ако су житељи Ташкента у лицу пуковника Черњајева признали над собом власт великог белог Цара, то се Бухарски емир Музафар није могао помирити са губитком Коканскога ханства, без да
би покушао да удаљи Русе.

inslav

258

ПРИЛОЗИ

Ево како је М. Г. Черњајев причао о том грозном иступу емира, који је могао потпуно уништити цео руски одред:
„После неколико дана по заузећу Ташкента, када је његово
100.000 становништво једва успело да преда оружје у знак покорности, наравно не све, а ја сам стајао са одредом код једних из градских
врата, не решавајући се још сместити се унутар окружног стења из
предострожности неког напада, бухарски Емир је са великом војском
заузео град Хоџент, који му се предао без противљења. Од тамо послао
ми је писмо у којем је од мене тражио да одмах отступим из Ташкента, загрозив у противном да ће истребити нас Русе све до последњега, при том напомињући, да не само Ташкент већ и цела Русија била
је својином његових предака, чак до Владимира Светога.
Положај малога одреда /1100 људи и са 85 рањеника/ међу
сто хиљада тек покореног народа и са исто толико бухара, био је доиста трагичан. Како у оно доба тамо није било ни поште ни телеграфа, то сам послао известитеља у 2000 километара удаљени Оренбург
ђенерал-ађутанту Крижановском, с молбом да тамо задржи бухарске
трговце, који ће се вратити са великог сајма из Нижег Новгорода4,
зато, да би спречио жељу емира да се поигра са сваким од нас који би
му пао у руке, па сам позвао к себи „аксакале“ /старешине/ и угледне личности из покоренога града.
На мој упит да ли они знају да је код мене био бухарски посланик, они су одговорили да знају, а на питање да ли им је познат
садржај писма, они су одговорили да није, али ја сам био уверен, да
ако не свима, то је неколицини из њих и то било познато.
Пошто је услед малога одреда било немогуће опсести цео
град, који је имао одбрамбену линију од 24 километра, то су се житељи могли без препона извештавати са Бухарцима.
Ја сам заповедио преводиоцу да прочита на глас писмо Емира и видео сам како је при све даљем читању лице слушаоца попримало израз ужаса. Њима је било познато по многобројним примерима из прошлости да победе и посете наследника калифа увек доносе
крајње непријатности не само искључиво за правоверне, него и за
њихове жене и кћери.
На тај начин судбина града налазила се између две ватре.
Како погодити на чијој ће страни бити победа? На коју страну да
пристану? Ја сам их извео из тешког положаја изјавивши да идем у
4
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сусрет и ако успех буде на мојој страни, то ће остати све по старом.
Ако ја ипак будем разбијен, то им саветујем да се онда на мене баце
од остраг, да би добили милост емира. До решења битке ја сам заповедио да се камењем затрпају сва врата и да се нико не пушта у град,
а такођер да се нико не пушта ни из града напоље. Они су се одмах
ухватили за браде и стали викати „Ла илами ил алла“ и обећали су
све тачно испунити што сам им ја наредио у што ја нимало нисам
сумњао. Емир ипак добивши мој одговор на своје писмо, окренуо је
из Хоџента на Кокан.“
Тако велики је био тамо уплив М. Г. Черњајева. Одмах после
ове грозне опасности, он је наредио да му се у близини Ташкента сазида кућица од сирових цигаља по месном обичају с равним кровом.
Кућа се састојала из три мањих соба, која је кућица после била претворена у музеј за успомену на покоритеља Ташкента.
М. Г. Черњајев био је за тај свој подвиг награђен чином ђенерала, брилијантовом сабљом и Георгиевским крстом трећега реда,
орденом који су само најхрабрији добијали и који је он веома поштовао и увек носио.
Именован војним гувернером он је с великим задовољством
прешао на своје административно деловање. Овом новом најбогатијом
покрајином Русије и њеним милионским насељем он је управљао при
помоћи свега шесторице чиновника и четири преводиоца.
За време његовог кратког, свега полугодишњег управљања,
порез је био сакупљен, уређено поштанско саопштење између Ташкента и Оренбурга на растојању од 2000 км и безопасност у том крају
доведена је до тог степена, да се свуда у околини могло пролазити
без пратиоца.
Сав тај поредак био је одржаван са свега од два и по батаљона пешака и 850 козака.
Те добре и пријатне резултате постигао је М. Г. Черњајев тиме,
што није одмах почео да крши и уништава вековима сазидане обичаје и живот својих нових поданика, није прогонио те житеље и није
настојао да њихов живот приведе европском облику.
Руководећи се здравим смислом, помоћу којега је он сав свој
живот ратовао, избегавајући сувишне расходе за руску државну благајну, он је сачувао месну управу, суд и туземну милицију, врло вредну и енергичну, одевену у живописну јарко-црвену униформу. Само
без страхота и жестокости источних деспота, дојучерашњих влада-
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оца тога краја, који су често без суда рубили главе својих поданика,
а који су били по Черњајеву сместа уклоњени.
Одмах је уништио и страшне тамнице – клоповнике – дубоке
земљане јаме са сасвим малим отвором одозгоре, равним са земљом,
кроз који су се спуштали несретни узници и који су тамо често киви
трулили.
М. Г. Черњајев учинио је много олакшица за Јевреје. Укинуо
је за њих понижавајуће јашење, при чему су они смели јашити само
лицем к репу коњскоме. Он је посећивао старе, дивне џамије, указивајући тако уважење мухамеданској религији. Наивна деца киргизке степе с радошћу примали су М. Г. Черњајева у својим колибама5, који је с њима радо пио њихов народни напитак кумис, који се
приготављао од коњскога млека. Он је код њих јео јањетину и младо ждребеће месо, које су му домаћини нудили као почасном госту.
Често је примао М. Г. Черњајев позиве обичних, уважених личности
Ташкента, умних и умерених „сарта“ и пио је с њима чај са „дастраханом“, источничким посластицама, сасвим по месном обичају и после питања о здрављу, беседовао је с њима пријатељски о нуждама
и жељама њиховим.
М. Г. Черњајев волео је и разумео Азијате тако да су они њему
ту љубав узвраћали и високо га ценили.
Као знак великог уважења син батира Алим-Кула, ташкентског војног начелника, који је погинуо при јуришу на Ташкент, поднео је М. Г. Черњајеву калпак свога оца и ако се исти по обичају рачунао као обитељска реликвија, која се предавала из кољена у кољено.
Од грађана Ташкента примио је старински челични штит, украшен
златним узорцима, са следећим писмом, на дан његовог имена 8 новембра:
„Од душе уважени Михајло Григорјевићу,
Већ је пети месец, што Ви по запости Великога Белога Цара,
покоривши нас, управљате нама и то тако, као што никад и нико
није нама управљао. Ви нисте наш покоритељ, већ истинити избавитељ од наших прежњих деспота, од похоте којих је овисило не само
наше благостање, но и наш живот. Ви Вашим меканим и очинским
управљањем дали сте нама разумети, да ако има на овом свету среће,
то се та срећа закључује у томе да будемо поданицима Великога Ру5
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скога Цара и имамо над собом таквог поглавара, као што сте Ви, најдостојнији Михајло Григорјевићу.
Ове речи нису ласка, већ света истина, коју Вам говоре претставници више од 100.000 ташкентаца, који осећају доиста благодати под Вашим мудрим управљањем. Ви сте за то кратко време успели
невероватним бригама спровести злтно побољшање у нашем животу,
негде саветима, а негде и материјалним жртвама. Сваки од нас може
да дође до Вас у свако време и Ви сте увек кротко и стрпљиво свакога саслушали све наше жалбе, по којима је сваки од нас добио задовољење. На хартији не може се изнети сва Ваша брига о нама као ни
љубав наша, коју ми сви ташкентци од срца за Вас осећамо, с нашим
слабим пером, али морамо да Вам изразимо, да разумете сву нашу
љубав и уважење, којом се користите међу нама.
И тако што би Вам ми у знак нашег уважења могли предложити? Јер Ваше су заслуге вредније од свих поклона. Но ми се надамо и молимо Вас да нам то не одбијете, да од захвалних ташкендаца
примите на Ваш имендан штит, који нека буде Вашим штитом против непријатеља Русије и Ваших сопствених. Дар није скупоцен, али
његово достојанство се не закључује у цени, а исто лежи у томе, што
Вам исти пбдносе више од 100.00 ташкендаца, који Вас искрено и од
душе вољу и који моле Свевишњега да Вам подари за много година
добро здравље и дуго управљане нама.“
Међутим још два месеца пре предавања овога штита т.ј. у септембру месецу, оренбургски ђенерал-гувернер Крижановски отпутовао је у Ташкент да прегледа новозаузете крајеве Русије. На путу
чинећи смотру по градовима победоносне војске, која је издржала
двогодишњи тешки рат, он ју је свуда бунио. Тиме је хтео да се освети М. Г. Черњајеву што га овај није позвао на јуриш Ташкента и тиме
га лишио могућности да угаси пожар туђим рукама.
Када је у Чимкенту дошло до тога, да је он људе отерао са
пијаце, Черњајев нагао и жесток, написао је свом начелнику резко
писмо, обилазећи са њиме непријатног објашњења, послао је свога
помоћника да га сачека.
У Ташкенту М. Г. Черњајев уступио је ђенералу Крижановскому стан у својој кућици и поручио му је, да и ако је болестан ипак
може да му се претстави.
Састали су се они наравно сасвим суво и ладно.
Желећи на неки начин ознаменовати свој долазак Кржановски, не слушајући упозорења Черњајева, замислио је написати Бухар-
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ском емиру писмо, предложивши истоме да се с њиме састане, ради
преговора на неком неутралном месту. Кад поносити источни деспот
није удостојио Крижановског нити одговором, Крижановски још више
незадовољан и озлобљен овим неуспехом отпутовао је у Оренбург, откуда је послао у престоницу жалбу на Черњајева, који је својим војевањем и својим успесима стекао много непријатеља у престоници.
Био је љут на М. Г. Черњајева и војни министар, професор
академије и ауторитет у војним стварима, који је за пролеће приготављао6 заузеће Ташкента са великом експедицијом с нарочитим
особљем.
Черњајев је али свима покваривши рачуне, који су били
састављени у Петрограду, заузео Ташкент својима сасвим малим
сретствима.
Без обзира на то, имајући два тако могућа непријатеља, судбина Черњајева била је решења и у пролеће 1866 г. био је разрешен
управљања новозаузетог краја и позват у Петроград.
Ево како један стари „ташкентац“ један из пријатеља Черњајева у новинама „Свет“ њега карактерише и како описује његов одлазак из Ташкента:
„Легендарна по мишљену туземаца7 одважност ђенерала
Черњајева, његов човечански поступак с њима где се мора додати да
је то било искрено, а не направљено, због чега је остао веран својим
принципима до смрти – одмах му је прибавила /Михајлу Григорјевићу/ ту популарност, то светло име, које и после 17 година није се
помрачило усред благодарног становништва Средње Азије, које је
име с њиме појачало тамо руско име.
Ако се не варам 10. марта вукао се безконачни ланац шарених
огртача на путу који је водио у Чимкент. Тужно спуштених на груд
глава у дугачким зеленим и црвеним чалмама били су живи саучесници тога, да се нису ради неког веселог празника сакупили ови добри људи. У гробној тишини поређали су се они око пута, где је између других натписа било: „М. Г. Черњајев отпутовао је 10. марта 1866
г., вратио се ................остављено место за датум и коју будућу годину.“
Недалеко од ових сакупили су се ветерани /солдати/ који
су на питање где служе обично одговарали „Черњајевски“, и који су
сада тужно отирали сузе са својих црних лица жалосно гледали на
пут, који је водио из града. На крају дошла су кола. Официри поле6
7
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тели су онамо, извадили су из њих са сузама на очима свога друга
– ђенерала, који је с њиме делио све муке ратног живота и врло често хлеб и со и у мучној тишини понели су га на рукама к столу, где
је била спремљена опроштајна вечера. Свима је нешто давило грло;
било је жалосно гледати Михајла Григорјевића. На крају после једног
дугог и болног сата устао је најстарији из туземаца сасвим седи Кази-Калан, и дрхтећим гласом обратио се Михајлу Григорјевићу речима: „Ђенерале, ми смо дошли да се с тобом опростимо, а жене и децу
своју оставили смо код куће и заповедили им, да се моле Богу да нам
тебе врати.“ После коначног поздрављања, када је М. Г. Черњајев сео
у кола, да би кренуо на пут, људи који су га окружавали почели су да
испрежу коње, да сами вуку кола. „Ако ви мене волите немојте тога
чинити“ обратио се с молбом к њима Черњајев. И тако је он отпутовао из Ташкента.
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III
Представљање Цару Александру II. Женидба. Приписивање ка
штабу Петроградеког војног округа. Испит за јавног бележника.
Славенофили и западници. М. Г. Черњајев уредник „Руског Мира“.
Устанак у Босни и Херцеговини. Србија се спрема за рат. М. Г.
Черњајев тајно напушта Русију и у Београду прелази у српско
поданство.
По приспећу у Петроград М. Г. Черњајев представио се Цару
Александру II. Цар му је пружио руку. Черњајев му се дубоко поклонио не пољубивши га у раме, како је то онда било уобичајено. „Па
пољуби ме“ рече му Цар. Видевши његову благонаклоност Черњајев
пришао му је да га пољуби и обоје су се расплакали. „Ја нисам задовољан твојим поступком спрам Крижановског“ рекао је Цар, предложивши М. Г. Черњајеву да седне. „Остани неко време овде и ја ћу
ти дати тако место, да ћеш заборавити свој Ташкент“. У Петрограду
дошао је у ђенералштаб, на место њему досадно и једнолико, после
тако живог и радног делокруга у Ташкенту.
У то време на двору као и у Петроградском друштву играли
су знатну улогу урођеници Финландије, ондашње руске покрајине,
коју је особито волео Цар. У њиховој средини одликовала се лепотом двадесетогодишња А. А. фон Вульферт, која је живела са својом
мајком удовицом у Петрограду. М. Г. Черњајев оженио је ту младу девојку, упознавши се с њоме кроз њеног брата, једног од првих који су
се попели на тврђаве Ташкента, који је тамо био рањен и награђен
Георгијевским крстом храбрих 4-ога степена.
За време од две године канцеларијска служба у Ђенералштабу
уморила је М. Г. Черњајева, а нада на обећање које му је дао Цар није
се испуњавала. Онда је М. Г. Черњајев дао отставку на војну службу
и решио је да постане бележник, прионувши ка изучавању свода руских закона. У Москви је одлично положио испит код Окружног Суда.
У тој истој години умро је у Москви митрополит Филарет,
угледни црквени радник, духовни писац и проповедник. По том случају продавци новина, предлагајући своје новине викали су: „Конац8
митрополита Филарета и судба Черњајева.“ – „Покорител9 Ташкента
8
9
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– Јавни бележник“. То је произвело велики утисак у обим столицама,
Москви и Петрограду.
Многи богати московски трговци и занатлије прекратили су
своје послове,10 да би их поново закључили у канцеларији Черњајева, који је већ познавао становништво и разумевао свој посао, да је
могао приступити свом новом делокругу, када је наједном кроз жандармеријског ђенерала Сљозкина, од шефа жандарма, грофа Шувалова примио писмо следеће садржине: „Господар Император, узнавши
из московских извора, да Ви желите да постанете јавни бележник,
заповедио ми је да Вас упозорим да Његово Величанство сматра да
Ваше садашње по Вама изабрано звање, не одговара Вашему ранијем
службеном положају.“
Таково писмо разуме се по себи било је равно забрани и М. Г.
Черњајев морао је да се одрекне бележничке службе и с њоме скопчаним материјалним добитцима.
Њему је било предложено да ступи на војну службу у Варшави, код намесништва Пољске Царевине11, у граду Герг-у.
Бивши неколико година на тој служби М. Г. Черњајев опет даде
оставку и постао је директором свакодневних петроградских новина „Руски Мир“, у то време, када је на Балкану почела зора устанака.
У циљу помоћи православним хришћанима Словенима, један круг московљана са знаменитим историчарем М. Г. Погодином
на челу, основао је још у 1858 г. Словенски добротворни комитет. У
1868 г. отворило се у њему ново одељење после посете словенских
гостију на етнографској изложби.
Ова два надлештва, испочетка сасвим филантропска, постала су касније жарки политички центри откуда су славенофили распрострањали по целој Русији своје деловање и своје идеје које нису
сви делили.
Од почетка шездесетих година прошлог столећа делила се руска интелигенција по својим уверењима на два сасвим противничка
логора. У Москви група најобразованијих руских људи, на челу којих
су стајали браћа Аксакови, Самарин, Хомјаков, браћа Киријевски, К.
Леонтјев и други и други истомишљеници рачунали су, да је Русији
Провиђењем додељен историјски пут искључиви, него свима народима Европе.
10
11
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Знаменити историчари, поети, филозофи, богослови и политичари, хтели су опет зидати будућност Русије на основу њене велике херојске и религиозне прошлости, желећи спроводити реформе у
сагласности са духом рускога народа. У православљу и самодржављу
видели су они главно одржање Руске империје.
У вањској политици били су одушевљени жељом да указују
уделну помоћ страдајућим Словенима, били су проникнути убеђењем,
да само политички савез Словена на челу са Русијом, даће њима духовну слободу, самостални развитак и славну будућност.
Сасвим другога мишљења придржавали су се тако звани западници или либерали. К руској историјској прошлости они су се
односили са безпоштедном критиком, безобзирно подражући12 западну културу, републиканских држава и пустозвонећим лозинкама Француске револуције.
Тај правац, често дошавши до одрицања свега духовнога, до
проглашења „чизме више Пушкина“ који је надимак дао романописац Тургењев нихилистима, и у роману „Оци и деца“ створио је он студента Базарова, жарког представника тога крајњег материјализма.
Словенско питање западници или нису потпуно признавали
као активно или су се к њему односили с презрењем, као ка делу недостојном пажње.
Ондашња управљајућа класа у Русији т.ј. петроградско чиновништво више је била наклоњена западницима - либералима, него ли
славенофилима, који су били чак под присмотром, као људи, желећи
повући управу на нове неизвесне путеве.
М. Г. Черњајев по своме убеђењу, по складу свога ума и срца
симпатизирао је наравно словенофилима, имао је међу њима пријатељских веза, особито са И. С. Аксаковим и радио је с њима заједнички за корист Словена. Но будући је био човек јаснога ума ка свима
питањима рускога живота, приступао је к вањској и унутрашњој политици с више реалног и практичног погледа, онда док су идеолози
славенофили, благородни сањалице чували правду, али ни издалека нису могли увек да ју примене где треба у животу.
Редакцији „Рускога Мира“ М. Г. Черњајев предао се са њему
својственим жаром, радећи свакодневно далеко после поноћи.
Предани патриота не на речима, већ на делу, непријатељ рутине, човек здравога смисла, пропутовавши Русију и уздуж и попре12
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ко, он је одговарао у својим новинама на сва питања текућег живота своје велике 0таџбине са гледишта просвећеног конзерватизма.
Он је енергично осуђивао ондашњу германофилску политику Русије
и велико учешће подељивао је Словенима. Због тога се влада и још
више западници - либерали са великим негодовањем односили његовом независном правцу рада.
Међутим у првом почетку 1875 г. словенско питање дошло је
на дневни ред у Европи устанком двеју турске провинције Босне и
Херцеговине. Овај устанак био је изазван тешким животним условима хришћанског насеља, којих су имања и дапаче животи били угрожени. Заптије и полиција су са нештедившом жестокошћу изнуђавали порезу, порезу за спахије, то јест народ је био гњетен од спахија.
Народ се није имао коме потужити, пошто је суд, на којему хришћани нису могли бити ни сведоци, састојао се из мухамеданаца, који су
били пристрасни својима једнаковерцима.
Устројство војске било је такођер правим бичем за становништво. У мирно доба турски војник био је лоше одевен и обувен
тако да је и храну и одећу морао сам узимати путем реквизиције т.ј.
управо грабежом и насиљем. „Тешко оној земљи где војска силује“
говорило је насеље.
У месецу марту 1875 г. убили су Турци у Херцеговини кнеза
Федора Вујатића. То је учинило јако мучан утисак у Невесињу и у долини реке Неретве, око Далмације, откуда је становништво почело
бежати у горе, узевжи се за оружје. Чете Пеке Павловића под Невесињем, Љубибратића и Луке Петковића около Требиња, попа Зимонића и Лазара Сочића около Горанска нападали су на Турке и били
су тако рећи неуловими усред лабиринта свога горја, покривених
шумама. /Види историју рата С. Груића из које црпимо и даља факта српско-турског рата 1876 г./13
Под именом Петра Маркоњића блаженопочивши Краљ Петар
Ослободиоц играо је видну улогу, узевши жарког учешћа у усташком покрету.
На позорницу тога љутог боја послао је М. Г.. Черњајев у својству дописника свога новинарског сарадника пуковника Петра Монтеверде. Од тога доба почели су скоро свакодневно у новинама „Руски
13
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Мир“ излазити талентовани фељетони, који су описивали усташки
покрет.
Под упливом словенофилске штампе интерес и учешће к балканским хришћанима стао је све више расти у Русији.
То је јако противуречило циљама руске владе, која је у оно
време у сагласности с Немачком, Аустријом и Енглеском хтела да
нађе компромис међу угњетатељима и угњетенима и тиме угасити
распирени огањ.
Славенафилска штампа држала је али енергично свој правац,
без обзира на разне укоре и упозорења које је на њу сипане руком
Министра унутрашњих дела ђенерал-ађутанта Тимашева.
М. Г. Черњајев није се ипак устручавао написати на ту животреперечу тему занимљиви чланак, у којем је изјавио да у Русији
све више расте интерес к усташама и да тај интерес постаје опћим; он
је у својим новинама открио листу прилога у корист Словена, положив у своје име као први 100 рубаља и позвавши читатеље да следе
његовом примеру. Кроз неко време новац је стао помало надолазити, али већи део истога био је послат у Словенски комитет у Москву
и Петроград.
Сам Цар Александар II и Министар унутрашњих дела гроф
Тимашев читали су „Руски Мир“ а број његових претплатника све је
више растао. Тако је то било, када је одједанпут кроз свога ађутанта,
ђенерал Потапов, начелник 3 одељења жандармеријске управе позвао на одговорност М. Г. Черњајева.
„Ја сам управо дошао са пријема код Цара“ рече ђенерал Потапов Черњајеву. „Његово Величанство наредило ми је да Вас позовем к себи и да узмем од Вас реч, да Ви к онима разбојницима у Херцеговину нећете отићи.“ Противречити било је наравно немогуће и
поражен резким поступком Господара М. Г. Черњајев морао је дати
тражено обећање.
С наступом зиме 1875 г. борба је на Балкану свуда престала.
Султан је почео звати усташе да се покоре, издавши проглас о реформама. На његов позив вође усташа одговорили су јасно: „Реформама
Порте не верујемо, тражићемо потпуну слободу или смрт. Ову изјаву
потписујемо својом крвљу и других предлога не примамо.“
Цар Александар II, ступивши на престо за време крваве војне код Севастопоља, човек осетљив и мекан, друг и велики поклоник свога тече немачког Императора Виљема, хтео је по сваку цену
да избегне рат за Русију. У том циљу отишао је у Берлин, узевши са
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собом канцелара Горчакова, који је заједно са кнезом Бисмарком и
грофом Андрашијем, аустријским министром иностраних дела, израдио такозвани „берлински меморандум“.
То су потписале Француска и Италија, а Енглеска није хтела
да потпише, то јест уздржала се је, бојећи се за неприкосновеност
Отоманског Царства.
Ипак овај савез Русије, Немачке и Аустрије није донео ни умирења ни олакшања балканским хришћанима, а у славенофилским
круговима Русије изазвао је тешко неразумевање.
Налазим за сходно навести примедбу М. Г. Черњајеву, написану по њему и ако после руско-турског рата 1877–1878 г., јарко карактеристичну по међусобне заједничке односе историјски сложених
међу Русијом и Отоманском империјом и њеном хришћанском насељу.
„Народи насељени у Турској, писао је М. Г. Черњајев, састоје
се из хришћана који су сачували веру својих цредака и из хришћана,
који су силом оружја обраћени у муслимане. Чисто турскога племена има мало. Зато је Турској присвојен назив Отоманска а не Турска
империја. Тражити од муслиманства реформе у хришћанском духу
исто је тако као кад би се тражило обраћење у хришћанство, што би
се могло сравнити као кад вода у глибу камен точи. Искуство је то
доказало, али дипломација не верује прошлости.
Историјска судбина руског народа одредила га је за борбу са
муслиманством и у тој борби изградила се сва њена моћ.
Турска није национална царевина, она је сазидана на религиозном темељу, на муслиманству. Султан је наследник пророка, основавшег веру, а не царство. Од времена Петра I последњи руски рат
против Турске био је осми по реду, који ју је бесповратно разрушио и
оставили су јој у Европи само толико места, да је султан са свога балкона могао сву прегледати управо до граница. Ако би ми кроз Босфор
преступили у Малу Азију, то би нам се приказала још интересантнија
и оригиналнија слика.
Хришћанска насеља расподељена су тамо као гњезда између
муслиманских, којих по броју скоро свагде има мање. Затим Тунис,
Египат, Сирија и источни део Мале Азије налазе се у рукама Европљана. При том су и Курди скоро потпуно независни.
Довољно је погледати на ту слику да се човек убеди, да из
целокупног тог амалгама се не може створити ништа целога, самосталнога, без обраћања хришћана у муслиманство или муслимана у
хришћанство.
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Чију страну, тако завршава М. Г. Черњајев, жели да држи дипломација, да би задржала /сачувала/ неприкосновеност Отоманског царства.“
На пролеће 1876 г. Босанци и Херцеговци поново су посегли
за оружјем и устанци су се већим делом пребацили у Бугарску, преко које је огњем и мачем прошла турска војска, посекавши без самилости и жене и децу до 60 хиљада народа.
У Петрограду и у Москви Турска зверства произвели су потресан утисак. У Енглеској пак министар председник лорд Биконсфилд-Дизраели, није се устручавао да осуди за та зверства словенске скоројевиће.
Црна Гора је за то цело време тајно и колико је могла помагала са њом граничившу се Херцеговину. Нанесавши много удара
Турцима усташе су биле неуловиме, изчезавши свагда у своје родне
неприступачне, пошумљене горе. Најкрвавији бој у тој области водио се код Никшића. Ту је Мухмар-паша изгубио више од 3000 људи,
војска је била потпуно разбивена херцеговачким и црногорским четама, које су му заплениле сву храну и оружје.
Вишегодишњи и стални устанци у Босни и Херцеговини
болно су се одзивали у Србији како морално тако и материјално,
тако да је она од своје последње борбе с Турцима показала велико
учешће за своје суседе истоверце и слала им је добровољне чете,
оружје и новац.
Према традицијама од времена Светитеља Св. Саве имало је
нарочитог утицаја на Српски народ свештенство. Оно је народ васпитало и политички и духовно и узимало је учешћа у вишевековној
борби с муслиманством, тако да је често свештеник са мачем у руци
полагао и живот свој за народ свој. Зато није било за чудо, што је прву
чету за прелаз у Босну основао војвода поп Жарко, и повео је ту чету
у Београд на смотру, пошто се није бојао прогона.
У то време био је турски министар војни Хусеин-Авни-Паша, жарки ненависник14 хришћанске раје. Он је опасао Србију од Видина до Дрине са неколико хиљада регуларне војске. На питање зашто њему требају против Србије тако знатне силе он је одговорио:
„Да сатрем ту целу страну са лица земље, прегазивши је за време од
15 дана и опет поставим турске заставе над Београдом /1867 г. турски гарнизони напустили су српску престоницу Београд, Смедерево
14
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и Крагујевац под притиском Русије/ и тиме на четврт века осигурати мир на Балкану“.
Са стране Србије то је изазвало појачање пограничних кордона од ушћа Дрине до Тимока. На ужасно угрожење15 Турске по том
поводу, Србија је одговорила дипломатски мирољубиво.
Притајена искра српско-турског рата обратила је на себе позорност целе Европе. Посланици великих сила кроз своје конзуле
били су тачно извештени о свему, што се ради и што се предузимало у Београду и настојали су да застраше српскога повереника код
блистаће Порте.
Руски посланик гроф М. П. Игњатиев убеђивао је да се сачека пријатније време, тврдећи да би неодложни бој Србије с Отоманском империјом био безумље, зато што Турска само и чека предлог,
да се коначно расправи са Кнежевином.
Енглески посланик Елиот донео је речи своје владе и њеног
председника Дизраели-Биконсфилда, да исти жели да види наступ
против Србије 150 хиљада турске војске у случају ако српска војска
било где пређе границу.
Коначно је немачки посланик барон Вертер тврдио што нитко не жели да помогне Србију. Сазнавши за свој безизлазан и очајни положај српска влада покушала је опет да избегне рат, предложивши Порти да преда на управу Босну Србији, а Херцеговину Црној
Гори, обавезавши се узети на себе један отоманског дуга и исплатити велике порезе.
„Србије се не тичу Босна и Херцеговина, нека усташе положе
оружје, онда ће им се указати милост“ био је сурови одговор Султана.
После овог категоричког отказа Порте, за вођење било какових преговора није имало више смисла, јер је рат постао неизбежан
и Србија се стала за исти озбиљно припремати. Кабинет Стеве Ристића, који је сменио мирољубивог Данилу Стефановића, био је присталица рата. Желео је рат и велики везир Махмед Руџи и његов министар војни, свирепи непријатељ Словена Хусеин Авни Паша.
У фебруару 1876 г. ђенерал Ранко Алимпиевић био је послан
од нове владе на Цетиње, ради војно-политичког савеза између Србије и Црне Горе. Књаз Никола одобрио је предлог, али под утицајем
Русије и Аустрије није се решио да га потпише.
15
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Под тим околностима остала је Србија потпуно сама пред великим непријатељем.
Опширна Југославија, сопственица дивнога Адрианског16 приморја, са којој под мудром управом династије Карађорђевића рачунају све велесиле Европе, претставља заиста велики контраст с некадашњом малом Кнежевином, какова је Србија била 1876. год.
Са три стране и то са истока, југа и запада била је окружена владаоцима султановим, а само са севера је граничила са њој непријатељски расположеном Аустријом /Аустро-Угарском/. Имала је
у то време свега 1,300.000 становника, а годишњи буџет износио је
око шест милиона динара.
Како се она рачунала за вазала Порте, то је могла имати свега 2 батаљона пешака, 2 ескадрона коњаника и 4 топова. Та малена војска била је пре самога почетка рата брзо разврстана у народну војску три разреда, који су под командом ђенерала Черњајева и
учествовавших руских официра готово пет месеци одбијали турску војску од Србије, која је турска војска била добро оружана регуларна војска.
Зима 1876 г. прошла је у грозничавом раду, тако рекућ, подизало се из небитнога све што је могуће. Прво су се брзо образовали штабови, интендантуре, тренови, црвени крст итд. Зидали су се
млинови, пекаре, магацини и станице. Путеви и мостови доводили
су се у ред.
Грађани и сељаци узимали су се управо од посла и брзо се обучавали стрељању и другом војном реду.
За образовање састава команданата наређени су тромесечни
курсеви. Једини завод за справљање пушака и патрона у Крагујевцу
радио без престанка.
Ипак без обзира на тај огроман посао и напрезање свих тих
радова, Србија је остала у војничком погледу неизмериво слабија од
Отоманске империје.
У априлу месецу по заповести кнеза Милана, начелник главног штаба ђенерал Зах, позвао је у Београду војни савет, да би израдио план за предстојећи рат.
Расположење на том савету, пише С. Груић у својој историји,
било је толико оптимистично, да су учесници озбиљно рачунали са
16
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могућношћу победе и саједињења кнежевини свих области насељених Србима.
Овим сновима било је суђено да се остваре тек после великог
светског рата, скоро по века касније, при краљевима блистаче17 династије Карађорђевића. А дотле је праведни Давид, српски народ за
заштиту своје вере, слободе и човечанских права оружан прачком,
иступао на великога Голиата са шлемом и мачом у руци, а велике државе Европе посматрале су са затајеним љубопитством и са негодовањем ову необичну борбу.
На пролеће српска војска ступила је у Зворник, који је Кнежевина већ више година желела да освоји, а Турци су на то одговорили заузимањем Брасинскога острва на Дрини. На тај начин биле
су без најављења18 рата са обе стране преступљене границе, а ипак
је без обзира на то био још сачуван мир.
О том до крајности напетом стању био је М. Г. Черњајев извештен по кореспонденту својих новина пуковнику Петру Монтеверде, који се налазио код усташа у турским областима.
Пошто је дао реч Цару Александру II да неће отпутовати за
Босну и Херцеговину, како смо то већ раније споменули, остао је М.
Г. Черњајеву слободан пут за Србију, која је у то доба била чвор словенских питања на Балкану.
Зато је, отклонивши предлог кнеза Николе да дође у Црну
Гору, закрепивши срце оставио своју породицу, своју политичку трибуну, новине и знавши да у Петрограду не може добити пасош за иностранство, отпутовао за Москву, где се снабдео пасошем помоћу једнога који му је добро желео.
„Ја путујем у Србију, рекао је онда у Москви М. Г. Черњајев,
претседнику Словенскога комитета И. С. Аксакову, да би тамо дао
решавајући учинак догађајима који се назиру. Али за то је потребан
новац.“ „Наша благајна сасвим је пуста, одговорио је И. С. Аксаков. Ја
могу да Вам дам свега 6000 рубаља“.
После кратког размишљања над тим трагичним положајем
М. Г. Черњајев ипак се решио да не одступи.
Из Москве отишао је у Одесу, а одавде у Бердјанск, мали градић на побережју Азовскога мора, да посети своју старицу мајку, удовицу ђенерала ветерана крваве војне Русије са Наполеоном и Кримскога рата са европском коалицијом.
17
18
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Одавде отишао је у Кишенев, који је онда припадао Русији,
где се састао са чланом Словенскога комитета, бугарином Ивановим, који је већ неколико година тамо служио исправником19. „За
Бога шта ви то радите“ рекао је он М. Г. Черњајеву. Овде је брзојав и
вас могу да задрже, отпутујте брзо на Бендери, откуда имате прави
пут на Галац, где ће вас пропустити.“
М. Г. Черњајев послушао је овај савет и одмах отишао у Бендери, где је узео поштанска кола и увече је стигао на станицу Кува
трећега реда на румунској граници, али није могао да отпутује, граница већ је била затворена. На станици налазио се још један трговац, који је такођер закаснио и који је исто морао чекати док се отвори шлагбаум и он је почео уверавати Черњајева, да је сваки покушај
прећи границу пре јутра потпуно немогућ. Ипак после преговора са
шефрм станице и показавши му свој загранични пасош, шлагбаум
је био дигнут и М. Г. Черњајев је сретно отпутовао из Русије. Даље је
отпутовао кроз Болград и Галац у Букурешт. У свим тим градовима,
благодарећи Ивану Степановићу Иванову, образованом и богатом човеку, који се васпитао у Одеском лицеју, посећивао је упливне20 људе
и био је пријатно изненађен њиховим одушевљењем. Устанак прибалканских Бугара такођер је ојачао наду М. Г. Черњајева на њихову
помоћ у предстојећем неравном боју с Турцима, али која се нада на
жалост није испунила. Ипак је страх и тајно приготовљење к наступајућим догађајима царио среди Бугара21, који су закопавали своја
имања и куповали оружје у Румунији. Два њихова посланика састао
је М. Г. Черњајев кад је дошао у Београд, где су им Срби указали помоћ, снабдевши их са 3000 пушака.
Пошто се већ приликом свога пута из Русије упознао са ратом који је окружавао Србију, као и са њеним политичким стањем,
16 априла стигао је Черњајев паробродом у Београд, отсео је у гостиони, а на следећи дан се претставио кнезу Милану.
Узевши у обзир обећање дато по Черњајеву Цару Александру II. предложио је кнез Милан Черњајеву да прими српско поданство, зато, да би Србија за случај ако би Русија тражила издавање М.
Г. Черњајева могла то да одбије.
19
20
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IV
М. Г. Черњајев тражи зајам за Србију. Обилазак првих одбрамбених
линија. Војни савез Србије и Црне Горе. Уклањање Султана АбдулАзиса, ступање на престо Мурада V
и убиство Хусеин-Авни-Паше. Бројност и наоружање турских и
словенских снага. Утврђивање Ниша и прикупљање около њега
турске војске.
Од Кнеза и уопште у Београду био је Черњајев примљен раширеним рукама, као убеђен друг Словенства, као војсковођа прославивши се својим подвизима у Средњој Азији и особито заузећем
Ташкента. Срби су на њега полагали велике наде, које су њега до неког степена смуштавале, јер је тежак ван сила положај предстојећег
рата њему, човеку великог здравог разума и ратног искуства био јасан још у Петрограду, а тим више одмах по приспећу у Београд. Србији
је много чега недостајало а у главном новца. И ту задаћу набавити
новац у Русији, на молбу Кнева Милана узео је на себе М. Г. Черњајев
још пре него што се упознао са ратним положајем.
„Српска влада покушала је да узме вањски зајам у Француској,
Белгији и Холандији, писао је М. Г. Черњајев 29 априла 1876 г. у Москву И. С. Аксакову, али наравно у томе није успела. Ко би у Европи дао
Словенима новац да се ослободе од Турака и да се приклони Русији.
Изгубив ту наду овдашња влада покушала је да узме унутрашњи зајам од 12,000.000 франака, али предвидевши да он за случај рата буде покривен само са половином. Био је покривен само са
1/3 /види историју рата 1876 г. С. Грујића./, а другу половину желела би влада разместити у Русији или од ње узети вањски зајам.“
„Садашње министарство популарно је овде, пише он даље, и
састављено је из најбољих људи. Без зајма не може се ништа предузети. Сада је баш био код мене г. Грујић, министар правде. Морам Вам
рећи, да су лица која састављају садашњи кабинет заузети искључиво предстојећим ратом са Турцима. Остала питања владе стављена
су на задње место, зато се немојте чудити што је ради болести министра финансија, министар правде дошао до мене ради зајма.“ – „Москва /онда је у Москви био центар руске трговине и приватних банака/ могла би указати велику помоћ Србији, помоћ коју Србија никада
неће заборавити, јер би тим зајмом она набавила сретства за борбу
за свој опстанак.“ „Бога ради помозите то дело. Ако нећете моћи на-
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бавити износ од милион и по рубаља /шест милиона динара / то би
и једна трећина те суме била значајна помоћ Србији.“
Вероватно су настојања г. Черњајева код И. С. Аксакова успела ван очекивања, јер је Србија добила зајам од укупно два милиона рубаља.
Једва успевши написати дугачко писмо у Москву, са свима техничким ситницама потребним за ту финансијску операцију, следећег
јутра, по налогу Кнеза Милана М. Г. Черњајев отишао је у предњу линију да прегледа утврђења која су се уређивала за одбрану доступа
у долину реке Мораве.
Ту се он први пут упознаје са положајима, војним деловима22
и насељем23, које је напротив владе расположено против рата. М. Г.
Черњајев сматрао је потребним, по своме повратку са тог контролног пута, да обрати пажњу Кнеза Милана на те ствари. Он се малко
збунио и одговорио, да интелигенција, а не народ решава питање
мира и рата.
Међутим велики везир упитао је кнеза шта значи то наоружање у Србији и који му је циљ, на што је од истога, што би добио у
времену, примио избежан24 одговор у телеграму. Тога дана је био по
њему брзо послат посланик у Венецију, ради састанка с црногорским
сенатором Бранком Радивојем ради ратификације ратног договора с
Црном Гором, куда је још у мају месецу као други отишао Ранко Алимпиевић, који је тога пута довео дело до жељеног конца.
То је био догађај од великог значаја, тим више што су се обе
Кнежевине обвезале у ратовима с Турцима придржавати се у пуној
сагласности.
5. јуна писао је Кнез Милан М. Г. Черњајеву, који се налазио у
долини Мораве: „С радошћу јављам Вам ђенерале, да је савез потписан. Ја се надам, писао је даље, да ће овај наш савез отклонити Европу од интервенције и да ће се сада Русија к нашем заједничком деловању односити са више благонаклоности, него кад би то деловање
предузело само једно словенско кнежевство. Новчано питање је на
жалост код нас постављено до немогућности лоше, зато јер ми са никаковим новцем не располажемо. Но al lа guerre comme a la guerre!.
Закон о реквизицији, емисија папирног навца, затим надам се на па22
23
24
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триотизам, који се увек буди у часу опасности, и симпатије словенског света, које ће нам служити као подстрек.“
Док се ово све дешавало у Србији, главнима чиниоцима
предвиђеног рата, одиграла се у Цариграду велика трагедија, која је
уништила једнога од најзлобнијих врагова Словенства на Балкану.
Половином маја био је силом збачен са престола отоманског
султан Абдул-Азис, који је непосредно иза тога био убит и замењен
султаном Муратом V. Капетан Хасан-Бег брат покојнога султана и
брат од једне од жена његовог харема, у освети за свргнуће и убиство
свог господара, увукао се на министарску седницу и у дивљем нападу на присутне успео је да убије Хусеин Авни Пашу, мрзиоца Словена и још двојицу министара, док и сам пао под ударима, павшим на
његову страну.
Тек што је ступио на престо, Мурат V назначио је за главнокомандујућег против Србије Абдул Керима са станом у Софији.
Са северо-истока по српској граници према југо-западу у Видин, Ниш, Нови Пазар, Босну и Херцеговину Абдулу Кериму били су
потчињени пет турских генерала, који су заједнички командовали
около сто осамдесет хиљада регуларних војника оружаним оружјем
најновијег типа Мартини.
У Нишу чекало се појачање од 25.000 људи и то за околину Ниша и Пирота, где је било сосредоточено25 од 20 до 30 хиљада
дивљих хорди, састојећих се из Черкеза, Арнаута и башибузука, који
су грабили26 становништво, не само ради свог издржавања, сагласно наређењу свога начелства, него су извозили у своју отаџбину велике товаре од насеља отетих имања.
Какове су биле заједничке силе27 обојих српских књажества
против силне отоманске империје, која је прострла своју власт по Европи, Азији и Африци са неисцрпним извором људскога материјала?
Црна Гора поставила је под начелством Кнеза Николе на граници Херцеговине 11 хиљада људи и 6 хиљада била је одредила за
операције у савезу са Србијом под вођством војводе Боже Петровића.
/За истинитост навода српских С. Грујић преводи напред назначене
цифре из историје аустријског ђенерала Тума/.
На главној позорници ратног деловања, у долини реке Мораве, под вођством ђенерала Черњајева, за време објаве рата било је
25
26
27
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око 40.000 људи, а затим су и све друге силе, са мањим искључењима, биле њему потчињене.
На Тимоку, Јавору и Дрини под вођством пуковника Лешанина
и ђенерала Заха и Ранка Алимпића, било је такођер око 45.000 људи.
Што се тиче добровољачких одреда, то се одмах на почетку
рата формирао један батаљон добровољаца под именом књегиње Наталије, са којим је командовао архимандрит Дучић, којега је ђенерал
Черњајев високо ценио, а на Дрини трећим делом управљао је професор Милош Миљевић.
Српска војска била је наоружана старим оружјем разнога калибра и то руским и белгијским дугачким пушкама, прерађеним од
Артилерија се састојала делимично из старих руских топова,
поклоњених после севастопољске битке 1856 г., а делимично из топова, начињених у Крагујевцу. Свега 5 горских батерија биле су подељене међу дринском и моравском дивизијом.
Први разред народне војске добио је пуну ратну спрему, други само шињеле и капе, а трећи је пошао у рат у својем обичном оделу, пошто је био месец јуни и време је било топло.
„Млада српска народна војска“ пише С. Грујић у својој историји рата 1876 г. „од војника редова до главног команданта са веома
малим искључењем, сада после дужег прекида, ступила је као прва у
борбу са старом способном војском.“
Највећи притисак Турака и најглавније битке 1876 године
били су учињени на Србију с југа по долини јужне Мораве, која се
код варошице Варварина заједно са западном Моравом слива у један
ток под именом Велике Мораве. Оба ова њена главна тока сачињавају тако рекућ један трокут, који заузима високи горски хрбат Јастребац, по долини којега је у оно време ишла граница Србије. К ногама до Прокупља, невелике турске варошице и к северу до Ђуниса,
где је произашао последњи жестоки бој тога рата, Јастребац, чији је
врх био покривен густим шумама, спушта се испочетка јако стрмо,
а затим прелази у мање брежуљке. Много ситних горских поточића
спуштају се к северу и југу, образујући уске долине, непроходне за
веће одреде војске. Исто се то може рећи и за лево набрежје Мораве
којему код Суповца горе долазе веома близу.
Турци су у Нишу сконцентрисали своје главне силе које су нападале против ђенерала Черњајева. Тај град налази се на утоку Нишаве у Мораву на десној страни последње реке, у цватућој долини
Нишавској, окружен ситнима брежуљцима.
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Око 30.000 његовог грађанства састављено је половину из
Срба, а половину из Мухамеданаца.
Центар града, слагалиште огромних количина оружја и метака, био је окружен старим тврђавским стенама, а цела брежуљкаста околина била је утврђена солидним кулама.
На брегу Мрамор, који се уздиже над мостом, који лежи преко Мораве, Турци су сазидали тврђаву да би пресекли непријатељу
прелаз преко те реке Мораве, и даље напредовање на југ у долину
реке Топлице.
Велико значење је имао Ниш на Нишави још и зато што је
стајао на раскршћу неколико путева, из којих је један водио на запад на Прокупље, други на исток на Белу Паланку, Пирот и Софију.
Од Ниша по левој страни реке Мораве на северозапад ишао је пут до
Алексинца, а на североисток на Књажевац, Зејечар и Видин.
Маршалу Ејупу била је поверена заштита Ниша, ове најважније тврђаве, стратегијскога центра против јужне границе Србије.
Бегов корпус од 45.000 војника са 84 топова био је раздељен по граду и његовој околини. Недуго до објављења рата овамо су стигла из
Египта још 3 пука. Около Прокупља на Топлици и даље на запад код
Новог Пазара било је смештено око 20-30.000 Черкеза и башибузука.
Редовна турска војска била је наоружана по последњим узорцима војне технике, пушке система Мартини и Винчестер, а топови
Крупови и Витворта.
На војном Савету у Београду, како читатељи памте, било је
решено да се опсадне Ниш, али ђенералу Черњајеву тај план није
био јако примамљив, знајући по примерима руске историје, како су
се Турци чврсто бранили и увек жестоко борили иза зидина својих
утврђења.
Ипак је рат био неизбежан и у најближем времену. требало је
приступити војном дејству, по плановима спремљеним у Београду. У
виду тога ђенерал Черњајев разделио је своју војску на три дела, давши сваком делу опредељени задатак. Десно крило имало је од Јанкове Клисуре под командом пуковника Вучовића, да пође на Прокупље,
да заузме ту варашицу стојећу на реци Топлици, да очисти долину те
реке од непријатеља и да се упути к Мрамору, па да се споји на заједничко дејство са одредом који има да заузме ту тврђаву.
Пуковнику Милутину Јовановићу, на челу централне громадне колоне било је заповеђено да савлада мостовско утврђење на гори
Мрамор и да тиме пресече везу Ниша са југом, то јест са Лесковцем.
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И коначно пуковник Хорватовић на левом крилу са средиштем
на Пандиралу имао је за дужност да заузме утврђену гору Бабина Глава и тиме да пресече везу Ниша са Видином и Софијом.
Окруживши на тај начин ово утврђење, у очекивању повољнога исхода ових експедиција, ђенерал Черњајев спремао се је, да у
најближем времену буде у Ак-Паланци.

inslav

281

РУСКИ ДОБОРОВОЉЦИ У СРБИЈИ 1876. / РУССКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ В СЕРБИИ 1876.

V
Објављивање Српско-турског рата. Бабина Глава. Мрамор. АкПаланка. Ђенерал Черњајев тражи оставку. Саветовање у
Алексинцу. Велики Извор. Јуначка смрт мајора Н. П. Киреева,
Петровића и Шандора. Повлачење са Великог Извора. Тимокски
фронт. М. Г. Черњајев у Алексинцу. Узун-Мирковић напушта
Бабину Главу.
На дан 18 јуна Кнез Милан, врховни главни командант дошао
је са великом свитом у Делиградски логор и на свечан начин објавио је рат Отоманском царству. Ђенерал Черњајев био је такођер ту
са својим штабом.
Тај штаб састојао се на почетку из свега четири човека, поглавито од начелника штаба руског потпуковника Владимира Бекера, његовог помоћника капетана Е. Велимировића, начелника артилерије мајора С. Гријућа и начелника инжењерских делова Петра
Аранђеловића.
К штабу били су још додељени доктор Владан Ђорћевић и
свештеник Јован Јовановић, после Владика Јероним.28
У очи објављивања рата т.ј. 17 јуна ђенерал Черњајев послао
је у Књажевац С. Грујића и П. Аранђеловића. Кроз то село расположено на Тимоку на раскршћу неколико путева, вукла се дан и ноћ војска
и товари са многим војним складиштима и потребама, на север ка
Зајечару и на југ ка Морави. Мајор С. Грујић са својим сапутником
једва је нашао преноћиште у једној кафаници у препуном селу, кад
је к њему долетео гонић29 пуковника Хорватовића, који је био на логору на граници. Хорватовић је молио на у брзини написаном писму
Грујића, да хитно извести главног командира, да према извештајима извиђача из Софије иде одред од око 5.000 Турака, а који би имао
већ идући дан т.ј, 19. стићи у Пирот.
Касно у ноћ и незадовољан задржавањем на Делиградским
свечаностима ђенерал Черњајев стигао је у Књажевац, где су за њега
биле задржане две собице.
28

29
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Управо се спремао да се одмори неколико часова, кад се јавио
код њега С. Грујић са изваштајем о опасном положају Хорватовића.
Без обзира на то што је размештај по целом моравском фронту био
већ учињен, Черњајев је брзо решио да му дође у помоћ. Свога начелника штаба пуковника Бекера послао је главни командир на Громаду одмах са заповести да две бригаде иступе из централне колоне
и да одмах оду на Тиовац. С. Грујића послао је Хорватовићу, како би
они заједно обсудили, да ли да нападну одмах ујутро или да сачекају
појачање. Касно ноћу у пратњи месних стражара стигао је Грујић до
пребивалишта Хорватовића и нашао је свога друга Ђуру у шатору
спавајућег. Тачно напротив српских положаја величанствено се издизала Бабина Глава на позадини звезданога неба. Њихово војно саветовање није дуго трајало. Било је решено да се напад не одгађа, пошто
је одио Хорватовића већ сувише прешао непријатељску територију.
С. Грујић враћајући се са тим извештајем главном командиру, нашао је овога већ рано ујутро на платоу Тресибаба. Кавалерија
и артиљерија такођер је већ била ту, само је пешадија закашњавала,
што је јако узрујало г. Черњајева.
Међутим у зору 20 јуна Хорватовић је ступио у напад под
окриљем своје једине пољске батерије. Са непријатељске стране одмах су почели одговарати грозни Крупови топови.
Крута Бабина Глава окружена свуда са крутим скалама била
је утврђена од Турака петоугаоним редутама, са по два реда ровова
пред њима. Непријатељ је са своје стране такођер почео упорно нападати. Пушћана и топовска паљба разгоревала се са обојих страна
све јаче и јаче. У трагичан моменат када је Хорватовић био присиљен
да из својих резерви пусти и последњи батаљон, доскакао је ордонанс ђенерала Черњајева и јавио о његовом скором доласку на место бојишта. „Само тај извештај дао је војсци Хорватовића нове снаге“
пише С. Грујић, „а кад је главни командир сам обишао све батерије,
његова велика лична храброст деловала је нарочито ободрујући на
наше младе артиљерце.“
Два напада на окопи30 била су по Турцима одбивена, уз велике губитке по Србе. Код трећег напада прошли су Срби оставивши Турке за собом, затим су заузели и редуте из којих су Турци једва успели де спасу своје рањенике и дали су се у дивљи бег, некоји
30
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на Ак-Паланку, а други ка Пироту. Турски пак одред саставши прве
бежанце од Бабине Главе, вратио се натраг.
У тврђави нашли су победници много војних принадлежности, муниције, хране, кола и шатора, у којима је био велики недостатак. Цело то имање било је према налогу главнога командира подељено као војна добит међу војне делове.
У свом извештају Кнезу ђенерал Черњајев приписао је заузеће Бабине Главе „особито успешном деловању наше артиљерије.“
После овога успеха шестодневни одмор дао је ђенералу
Черњајеву могућност да разгледа окружујуће га бојно деловање и
да коначно дочека извештаје с Мрамора и Прокупља, што га је бринуло са својим задоцњењем.
Вести од туда биле су жалосне. Одред пуковника Милутина
Јовановића, који је требао да савлада Мрамор, заштићујући мост на.
Морави, почео је са успехом да напада, али када је непријатељ подигао против њега из Ниша још три батаљона, колона вратила се ноћу
у свој логор около Тешице.
Исто тако безуспешна била је судбина дела који је наступао на
Прокупље. Слабу издржљивост младе војске објашнавао је С. Грујић
недостатком официра, од којих је кадкада било свега по један на цео
батаљон.
Како је такођер остао без вести од пуковника Лешанина да ли
је исти почео са нападом са стране Тимока како је то било условљено, исто је бринуло г.Черњајева, бојећи се за своје лево крило.
У то по Србију грозно време у журби утврћено интенданство
снабдевало је своје потребе реквизицијом. Дешавало се да је главни
командир са својим штабом јео сирови кукурузни хлеб, но не оскудна храна, већ брига за војнике узрујавала је и изазивала његово незадовољство на том пољу. „На моје тражење за месом,“ пише он Кнезу,
„мени одговарају саветом, да је боље од свега за храну употребљавати пексимит /суви леб/, којега ја нисам имао.“
Предвиђајући све веће и веће скупљање турске војске на тимочко-моравски фронт, ђенерал Черњајев је упорно тражио од врховнога главног командира, да му у најкраћем времену пошаљу на
фронт две ваљевске бригаде, које су запеле на путу.
Три случаја један за другим нарушења војне дисциплине такођер су забривавали ђенерала Червајева, носившега на својим плечима сву тежину бојних брига и трагичних последица.
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К њему на његово расположење послао је Кнез Милан на Бабину Главу, као добровољца који је стигао из Мађарске, баш из Војводине, ђенерала Ђорђа Стратимировића. Желећи указати му љубазност и употребити на фронту, главни командир назначио га је одмах
на експедицију на Ак-Паланку.
На челу јагодинске бригаде, уз батерију капетана Оптрикића
њему је било наређено заузети тај град, ако се исти буде слабо противио, у противном правити истрагу.
На пола пута ка Ак-Паланци, као повествује С. Грујић, ђенерал
Стратимировић предао је команду својим одредом своме аћутанту
поету Каћанскоме и малолетноме сину, а сам у спроводњи батерије
вратио се у логор, куда је брзо следовала и пешадија у страшном нереду. И ако са великим трудом, овај устанак је ипак смирен. Стратимировић био је одмах другога дана удаљен из логора.
„Пошле тих потешкоћа које нам је он учинио и да избегнемо
друге, које нам је он још могао донети, писао је М. Г. Черњајев Кнезу
Милану, ја њему не могу више ништа задати и молим Вашу Светлост,
да му дате какову другу задаћу, јер он није рођен војником.“
Напротив ћенералу Стратимировићу, пуковник Деспотовић-Џусић, показао је настојање унапред. Он је стојао авангардом
пред Бабином Главом на путу ка Пироту и у рапорту главном командиру настојао је овога убедити у могућност заузећа ове тврђаве. Бојећи се да ће овај упутити се безглаво ка Пироту главни командир му је заповедио да врати јагодинске бригаде главном делу. Када
Деспотовић и после поновљене заповеди није хтео да послуша, М. Г.
Черњајев позвао га је к себи у логор заповедивши му да одмах остави његов одред.
„Ја молим Вашу Светлост“ писао је ђенерал Черњајев по том
случају Кнезу Милану, „да издате јасан пропис, да би тиме коначно
искоренили непослушност у војсци. Мени је жао жто сам присиљен
да разрешим дужности тога официра, имајућег доста војног знања.
Ипак претпостављам дати команду једному из млађих официра, који
ће слушати моје наредбе, пошто ћу на тај начин имати бољег успеха, већ оному, који ће ми у виду непријатеха отказати послушност.“
Писмо своје завршио је Черњајев молећи да му се што пре пошаљу ваљевске бригаде.
Бугарском војводи Тошеву, који је предводио добровољачку
чету, ставио је главни командир за задаћу, да пређе мост преко Нишаве, да пређе ту реку и за случај да се појави експедициони одио,
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да отвори ватру на непријатеља. „Ја не желим да са својим људима
станем међу метке“ одговорио је тај војак. Онда је ђенерал Черњајев,
извадивши из џепа, дао њему шаку дуката и заповедио му је да иде
на све четири стране куда га је воља. Увечер истога дана предао је
ћенерал Черњајев команду пуковнику Хорватовићу изјавивши, што
путује и даје оставку. Када се ова вест распространила по логору, сви
старији официри пожурили су се да се јаве главном командиру и молили су га да остане са њиме, јер би његов одлазак у такав моменат
имао тешких војних и политичких последица.
Ђенерал Черњајев био је тиме поколебан и ту је на срећу стигло писмо од Кнеза са извештајем, да ће толко очекивана ваљевска
бригада наконцу ипак стићи. То писмо позивало је такођер ђенерала Черњајева у Алексинац на саветовање о стању на фронту.
Ободрен пристиглим појачањем, изменио је генерал Черњајев
своје решење, обећао је официрима да ће се скоро вратити и ...отпутовао је за Алексинац.
Тамо су се 27 и 28 јуна обсућивали грозни извештаји које је
примио министар претседник Јован Ристић, да Турци концентришу
огромне силе на тимочки и моравски фронт с намером на решитељну
битку у Зајечару и да нападну ђенерала Черњајева у исто време са
све стране т.ј. са Ниша и Видина. На том савету компетентно мнење
ђенерала Черњајева било је решитељно.
Напоменувши своје дугогодишње војно искуство он је настојао
да је неопходно да се држе по могућности у одбранбеном стању и то
не само на Дрини и Ибару, него и против Ниша. А нападати могуће је
само са стране Бабине Главе, што је он већ и предузео.
Угрожен са стране Видина и слаби тимочки фронт, ради јединства деловање Кнез Милан такођер подчинио је ђенералу Черањајеву и по његовом наређењу онамо су одмах били упућени војни одели из Алексинца, Крушевца и Делиграда.
На том савету било је такођер решено да се слабога ђенерала
Заха отправи у Ћуприју, ради формирања резерве. На Ибару имао га
је заменити подузетан ђенерал Ранко Алимпијевић, а на Дрини био
је назначен место њега пуковник Мишковић. Вративши се у свој логор на Бабину Главу, поставио је за командира позиције пуковника
Узун-Мирковића,31 а сам је узео 7 батаљона из ваљевских бригада
са пуковником Хорватовкћем, кренуо је 2 јула брзим маршем, веж31
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бајући уз пут младу војску, на север према Зајечару, где је непријатељ скупљао своје грозне силе.
Река Тимок, приток Дунава, текући са југа на север године
1876 на истоку је скоро разграничавао Кнежевину Србију од Отоманског царства.
Обе његове обале у горњем току, од Књажевца и мало северније Зајечара брдовите су, а ниже блатњаве и према томе тешке за
преправе, претстављале су природне преграде за битке непријатеља.
Градић Неготин, стојећи недалеко од утока Тимока у Дунав,
није био ничим заштићен, а стара и слаба утврђења код Зајечара од
битке 1863 г. тако су и остала у полуразрушеном стању.
Међутим овоме месту угрожавао је с друге, турске стране, првокласно утврђење Видин, откуда је Осман паша кроз градић Кулу у
прве дане рата, без да је наишао на противљење, прешавши границу прошао до висине горе Велики Извор, и пуцајући на српска окна
заузео село истога имена.
30. јуна одбив покушај пуковника Лешанина, командира тимочког фронта да врати ту важну позицију, далеко доминирајућу над
Зајечаром и околином, Осман паша поставио је на Великом Извору
од 16 до 18 батаљона и исто толико крупових топова.
Он је утврдио позицију са неколико редута и поставио је батерије, сјединивши их рововима.
Да би се осигурао од напада са југа, он је тамо поставио у
том правцу батерију са 4 топа и са по два реда ровова пред истима.
Фронт непријатеља, који је био растегнут на 5 километара био је направљен против Зајечара.
По извештајима примљеним од Јована Ристића, Турци су се
спремали на битку под Зајечаром, надајући се ту разбити Лешанина и он да са уједињеним силама из Видина, Ниша и Пирота бацити
се на моравски фронт.
Међутим ђенерал Черњајев претпостављао је да је заузећем
Бабине Главе на југу, на дуго задржао иницијативу паше Сулејмана,
који је логоровао у Пироту, зато је он журио ка Зајечару, намеравајући
да се 5 јула изненада и неочекивано баци /нападне/ Велики Извор,
да би га предобио од Турака. Али војска са Мораве, која је долазила
под начелством пуковника Бучовића била је преморена прелазом и
зато је била битка по дану одложена.
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Од 5 на 6 јули увечер позвао је ђенерал Черњајев на договор у Вратарници све командире бригада и обратио се њима са следећим позивом:
„Непријатељска војска под командом Осман-паше заузима на
нашој територији у Великог Извора утврђену позицију, от куда он
прети Зајечару. У Кули он је оставио део, који затвара његово крило
и отступање. Наша задаћа закључује се у томе, да њега истерамо са
те позиције и да ју ми сами заузмемо.“32
Десно крило непријатеља стојало је на узвишењу, које се круто
спуштало, али које је било силно пресечено шумаркама. У исто тако
удобним условима налазио се и онај део војске, који му се приближавао. На тај начин била је битка са те стране на Велики Извор везана
са невероватним потешкоћама. Ради тога је главни командир са кратком усменом диспозицијом одмах тамо на Костру заповедио своме
левом крилу под начелством пуковника Лешанина да ступи у напад
крећући се на десно. Исто то било је наређено и десном српском крилу пуковника Бучовића. Након тога била су дужна оба крила, по саједињењу, енергично напасти на непријатеља, кречући се заједнички
ка центру његових позиција, старајући се обићи непријатеља са десне стране и тиме оцепити његово лево крило ка Тимоку.
Ђенерал Черњајев био је дубоко уверен у успех ове операције, тако да је на упит пуковника Бучовића, какови би били његови
налози за случај неуспеха и отступа, одлучно одговорио, да о неком
неуспеху или повлачењу он не жели и да мисли.
Начелнику артиљерије С. Д. Грујићу наредио је главни командир да расподели батерије и да истима руководи за време боја.
Уочи напада војска је примила провијант и ракију, коњима
овас. Војни прибор /опреме/ били су раздани и послато је било истога велика количина унапред. Као код заузећа Ташкента у Средњој
Азији ђенерал Черњајев наредио је да војници ступају не оптерећени носећи само патроне33. Било је наређено и санитарној чети куда
има да се креће.
32

33
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Да би одвукао пажњу непријатеља од главне линије српских
нападача, ђенерал Черњајев поручио је руском мајору Николају Алексејевичу Кирејеву, да учини диверзију са стране села Салаша на турску територију к селу Раковици нападајући десно крило противника.
На челу неколико српских батаљона са прибаченим к њима
батаљоном бугарских добровољаца, у белој кошуљи, на челу своје
чете Кирејев пао је смрћу храбрих за српску слободу. Турци су покупили тело овога јунака.
Осман паша располагао је у то време на Великом Извору са 16
батаљона и 18 топова из којих су били 6 крупови. Њему су већ пристизале чете у помоћ из Видина по Дунаву и Тимоку први транспорт
дивизије Фазли-паше.
Око 10 часова пре подне обе српске колоне под начелством
пуковника Лешанина и Бучовића, крај којега се налазио и главни командир, почеле су нападај на непријатеља.
Пред српским фронтом налазили су се испочетка пшенична
и кукурузна поља, спуштајући се доле. Затим се положај круто дизао у гору, обраслу густом шумом, над којом су били распрострањени Великоизворски виногради.
Обе колоне ишле су напред готово истовремено.
Лево крило је својим артиљеријским и пушћаним огњем полако али неуморно дошло до положаја непријатеља, до његових утврђења и до централне позиције, окружене рововима.
Српска војска деснога крила и батерије под командом С. Д.
Грујића успела је без боја да заузме две знамените непријатељске
позиције Рунтов Гроб и Рајков Суваш.
Пуковник Бучовић са својим предњим деловима, који су се
с муком провлачили кроз шуму обраслу трновком и кроз винограде заузео је после жестоке битке доминирајућу висину. Овде се нарочито одликовала ваљевска бригада I-га реда, јуначки истеравши
непријатеља из предњих ровова.
У то време т.ј. око подне примећена је велика ужурбаност у
војскама Осман-паше. Она се бацала из стране у страну и на крају почела је да излази из Великог Извора велика колона намирница према
Кули. Из тога могао се донети закључак, да се непријатељ спрема да
остави своју позицију. Чинило се да победа већ овенчава српску војску. Али у тај судбоносни моменат кад је лево крило требало енер-
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гично да помогне десноме, млада неопуцана војска, бивша под командом пуковника Лешанина збунила се је, зауставила и затим не
слушајући своје официре почела је одступати у пуном нереду.
Приметивши то Осман-паша осилио је притисак на српско десно крило, напавши га својом кавалеријом и подкрепио је своје чете
са неколико батаљона из резерве. Паника је заразна. Она се пренела с левога на десно крило, које је до тада тако храбро нападало непријатеља. И ту су војници у маси и не слушајући своје официре почели остављати своје положаје. Ипак по наређењу главнога командира
гарди деснога крила успело је да задржи десно крило на фронти и
да поново привуче у битку, како би задржали непријатеље и сакрили опште одступање.
II дринска батерија, остављена својем закриљу, пуцала је дотле док је Турци нису заузели и узели себи на послугу, пошто су савладали војнике који су се очајнички борили немајући другога оружја
са собом од турске навале.
Јуначком смрћу ту су пали начелник ваљевске бригаде мајор
Н.Петровић са сином, држећи се за време боја увек заједно и бригадир Јаромир Шандор34, сабирајући војнике своје чете.
При заласку сунца умукла је топовска паљба са обојих страна. Турци су сада имали отворен пут по Тимоку до Ћуприје, али они
се нису користили плодовима свога успеха, већ су се још јаче утврдили у Великом Извору и распространили су се унаоколо на неколико
километара. Осман-паша је победу у свом логору бучно прославио,
иако да је иста стајала високе цене. Његови губитци премашали су 2
до 4 пута српске губитке и по писању иностраних новинара стизали
су око 5.000, а мештани сељаци видели су како су Турци пуна 5 дана
сарањивали мртваце и одводили рањенике у Видин и Кулу.
Тихо је било у селу Вратарници где је те ноћи преноћио ђенерал Черњајев и тешко је било њему на души.
Одавде послао је он ноћу, срачунавши губитке, Кнезу Милану кратку депешу: „Јутрос у 9 часова откривена је паљба на десном
крилу. Лево крило открило је ватру око 10 часова. Исто се састојало
од зајечарских војска. До подне све је ишло добро, заузели смо 3 непријатељских положаја, али онда је из непознатих разлога у левом
34

inslav

Јероним (Јаромир) Шандор (1839–1876).

290

ПРИЛОЗИ

крилу завладала паника. Међутим десно крило држало се чврсто до
2.5 сата, али услед непријатељског наступа 4-4 топа к настала је такођер забуна. У том боју губици су знатни.“
7. увече ђенерал Черњајев стигао је са штабом у Зајечар и
одмах послао парламентарце ка Осман-паши са писмом да му врати
убите и рањенике. Осман-паша одговорио је да су његови санитари
учинили све што је потребно.
Друге парламентарце са писмом да изда макар само лешеве
од тројице убитих бригадира Кирејева, Петровића и Шандора, Осман-паша одбио је чак и да прими.
8-га дошао је ђенерал Черњајев на преноћиште у Књажевац,
а од туда отишао је за Алексинац.
С догађајима на Великом Извору изгубио је тимочки фронт
своје значење, остао је само као одбрана и врховну команду снова су
заузеле зајечарске чете35 у самосталну јединицу.
Отишавши 2. јула ђенерал Черњајев на Тимок, тежак удар
снашао је моравски фронт, којему је сада предстојало да прими жестоке нападе Турака.
Чување положаја на Бабиној Глави Черњајев је наредио пуковнику Узун-Мирковићу, оставивши под његовом командом 21. батаљон пешака са 4 топа.
3-га јула Турци су учинили напад на Бабину Главу. Истога дана
увече Узун-Мирковић скупио је своје официре на саветовање, на којему је било једногласно донето решење, да се војска уклони од тако
важног и тако високом ценом купљеног положаја на Пандирало, под
предлогом, да се свеједно није никако могла одржати.
Одавде замолио је Узун-Мирковић, под изговором на болест
и на губитак душевних и физичких сила, да му се дозволи да напусти команду и да исту преда Хорватовићу. Сагласно своме рапорту
био је позван у Делиград, а Хорватовић га је заменио ка Пандиралу.

35
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VI
Ђенерал Черњајев наступа ка Књажевцу. Његов телеграм Кнезу
Милану. Напуштање Књажевца и Зајечара. Позив М. Г. Черњајева
српској војсци и њена реорганизација. Турска офанзива у долини
Мораве. Победа код Шуматовца. Битка код Андровца и Бобовишта.
Проглас Србије Краљевином
у Делиграду. Писмо М. Г. Черњајева овом приликом
И. С. Аксакову.
После пада Бабине Главе, која више није угрожавала везу између Ниша и Софије, и после одступа код Великога Извора, главни
командир Керим-паша стигао је 10. јула у Ниш и почео је да се спрема на решавајући напад на Србију. Грозне турске силе опкољавале
су по следећем реду југо-источну границу Књажества.
Код Великог Извора стајале су дивизије Османа и Фазли-паше, код Бабине Главе дивизије Сулејман-паше, код Ниша корпус Ејуба додав градски гарнизон, састојећи се из 43 батаљона 4 коњичка
пука и 4000 грабитеља36 башибузука. На крају на самом југу у околини Митровице и Куршумлије била је смештена дивизија Саиб-паше.
17. јула Хафис-паша на глави 14 свежих и пуних батаљона,
пука кавалерије и 2 батерије, оцепивши потпуковника Л. Јовановића
на Дервен, заузео је Грамадску позицију. Онда је Хорватовић да сачува своје десно крило, којему су Турци грозили37 са стране Грамаде,
одступио са Пандирала на Тресибабу. Одавде је после упорне борбе,
готово без предаха, повео своје уморне батаљоне ка северо-истоку
у округ Књажевачки покушавајући да омете турску војску да напада богата и цватућа српска села.
Турци су као увек, упутили на Књажевац своју чету разбојника башибузука и Черкезе, који су били снабдевени са боцама гаса
/петролеја/, како би могли да сагору све што им дође на пут, који се
стао јављати огњем и крвљу.
Знајући за тежак положај Хорватовића и спремајући се из
Алексинца форсираним маршем поћи њему у помоћ, ђенерал Черњајев
заповедио је њему, да никако не отступа од Књажевца, а истодобно пуковнику Милутиновићу, да учини покушај на Мрамор, како би
36
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одвукао позорност са стране Ниша и како би зауставио Турке од њиховог стремљења ка Књажевцу.
Пред нападом ђенерал Черњајев послао је у Делиград Врховном главном командиру Кнезу следећу депешу:
„22. у 9 сати увече ја сам наступио из Алексинца са 8 батаљона, 4 батерије и 3 ескадрона на помоћ Књажевцу брзим маршем кроз
Станац, Горњу Крупу и Свети Аранђел. Даљња дејства сагласићу са
приликама на месту.“
„Данас сам са предњим одредом стигао у Св. Аранђел, Главне трупе остале су у Гојмановцу. Војска је била веома заморена, као
последица околишког кретања н његових тешкоћа, али је извршила
тај војни поход јуначки. На висинама морала је пешадија на својим
рукама да носи топове. До сада немам никаквих вести о положају у
Књажевцу, но јутрос од 8 до 10 сати чула се силна пуцњава топова у
том правцу. Претпостављам да је то Хорватовић напао на Турке, пошто ми је ноћас брзојавио, да намерава ујутро на наступа на њих. Сутра полазим за Књажевац.“
24. јула у 5 сати изјутра ђенерал Черњајев пошао је са предњим
одредом ка Дервену, но примивши извештај о неуспелом нападу пуковника Милутиновића на Мрамору, и о одступању Хорватовића,
вратио се још истога дана. за Алексинац, из опрезности што су га
Турци могли отсећи са севера од Хорватовића и гонити га са југа са
стране Ниша.
После дводневне одбране Књажевца, не дочекавши свега неколико сати до приспећа ђенерала Черњајева, Хорватовић је 24 јула
напустио Књажевац и отступио са фронта. Тиме је дошао командир
тимочке војске пуковник Лешјанин38 у изолован положај, између две
ватре. Са фронта му је угрожавао Осман, а са стране Књажевца Ејуд
паша. Зато је он ноћу од 25 на 20 јула очистио Зајечар, отишавши на
северо-запад ка Брестовачкој Бањи.
Северно од Зајечара около Неготина није било скоро ништа
Турака и он је остао у рукама Срба, благодарећи непроходном блату,
рекама Мирочом и Дунаву, али целокупно насеље Краинског округа
са свима властима разишло се на све стране.
Напуштање Зајечара и Књажевца, двеју утврђења и пограничних позиција, произвело је на ђенерала Черњајева најтежи утисак. Вративпш се у Алексинац он је предао команду пуковнику Ко38
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сти Протићу, а сам је отпутовао у Делиград, намеравајући по други
пут да да оставку.
При свој тежини борбе против Отоманског царства, расширившег своју власт у Европи, Азији и Африци, при свој за то време
естетској примитивности у спремању и опреми војске, њеном наоружању и снабдевању, ђенерала Черњајева нарочито је угњетавала раздеоба снага и стално мешање главне команде у дела фронта.
Он се придржавао мишљења, да владар мора или лично да
води борбу, као у старо доба Александар Македонски и Јулије Цезар,
као Петар Велики или Карло XII шведски, или носећи бреме вањске
и унутрашње политике, на пољу одбране оставити слободу дејства
своме главноме командиру. Стигавши у Делиград ђенерал Черњајев
поднео је тачан рапорт о свима последњим догађајима на фронту
Кнезу Милану. Кнез је одобрио све мере предложене од ђенерала
Черњајева, и потчинио му је сем Моравске војске, и тимочку дивизију и дао му је велика пуномоћја.
Поверивши пуну слободу деловања на фронту ђенералу
Черњајеву, Кнез Милан отпутовао је 28 јула из Делиграда за Београд, и успут је обишао свој главни стан Параћин, где је од онда остала свега интендантска управа и артиљеријска инспекција.
Од тога времена успоставила се међу Кнезом и његовим главним командантом пријатељска сарадња и стална преписка на француском језику.
Кнез је у својој столици39 следио за политичком атмосфером
Европе, чија је пажња била прикована за Балкан и јављао је ђенералу Черњајеву о свима колебањима исте, а овај последњи са потпуним самоодрицањем своје привлачне природе40, подавао се на фронти одбране Српскога народа.
На тај начин било је за време рата 1876. године решено питање о јединственој команди, питање које су савремени војни специјалисти подигли на прво место.
Вративши се у Алексинац ђенерал Чернајев обратио се војсци са следећим охрабрујућим позивом:
„Његова Светлост, Кнез Србије, Милан Обреновић, изволио је
указом од 25. јула о.г. одредити мене командиром над војскама Моравским и тимочким. 13 о.м. истим указом поделила ми је Његова
39
40
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Светлост право да постављам за командире лица, која ће се по заслугама и способностима показати тога достојни.
Војници моравске и тимочке војске!
Борци за народну независност и веру православну! Више од
месец дан, Ви се храбро борите против непријатеља, који Вас превазилази бројем и оружјем. На пољу одбране Ви херојски умирете и јуначки преносите љуте ране. Знајте да на Вама сада не лежи само одбрана Ваше отаџбине, Ваших породица и Вашега имања, већ сте Ви
сада постали главни борци хришћанских народа, који трпи тешке
муке под муслиманским јармом.
До сада никада нисте били побеђени, а напротив цео свет зна,
да сте се ви у свима биткама држали необично храбро. Наставите и
даље да се тако храбро борите. Испуњавајте заповести ваших претпостављених строго и без расуђивања. Зато ће Вам Господ Бог подарити победу над непријатељем и окрепиће нашега Кнеза, који је свој
живот посветио на срећу и величину свога народа.
Командир моравске и тимочке војске
Ђенерал М. Черњајев.“
Пошто му је сада дејствије било много олакшано великим пуномоћима, и у циљу да коначно Турке истера из долине Мораве, ђенерал Черњајев предузео је енергичне мере да утврди источну страну Србије, другом одбрамбеном линијом Брестовачка Бања, Бољевац,
Луково, пошто је погранична линија Зајечар, Књажевац, Громада и
Пандирало, прешла у руке Турака. Још у половини јула месеца против левога крила Алексиначких позиција, на Шуматовској висоравни,
ђенерал Черњајев наредио је да се сагради утврђење и да се у истоме постави артиљерија. Исто тако били су утврђени Перпиловац и
Житковац ради везе са мостовским утврђењем на Морави, код Алексинца. Даље је наредио да се изгради колни пут ка Делиграду од Лукове, утврђене стратегијске тачке, бранивше пут, који је сједињавао
тимочку област са Поморавском.
Затим је приступивши саставу свога штаба ђенерал Черњајев
одредио за начелника штаба пуковника В. В. Комарова, руског официра ђенералног штаба.
Целокупну војску, која је сачињавала моравску и тимочку армију, у то време знатно расејану сталним преносом појединих делова, разделио је ђенерал Черњајев на четири дела.
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У Делиграду први део био је потчињен пуковнику Ј. Ђорђевићу, други у Алексинцу пуковнику К. Протићу, трећи у Луковцу Л.
Јовановићу и на крају четврти у Бањи ђенералу Хорватовићу.
Начелником позиције на Тешици био је именован мајор Светозар Хаџић, а на Вукани С. Велимировић.
Свакој дивизији био је додељен ескадрон коњице а из најбољих коњаника и коња Моравске дивизије био је састављен коњички пук, који је био искључиво употребљаван у војним операцијама.
Из становничких чета били су сачињени добровољачки батаљони, из којих је један именован батаљоном Књегиње Наталије.
Инструктором влашког батаљона, са командом на румунском језику био је назначен добровољац Попеску.
Војскама стојећим у Алексинцу и Делиграду наредио је ђенерал Черњајев да сваки дан проводе разне вежбе, да се вежбају у
стрељању бајонетима са другарским криком ура. Официрима издао је наређење, у којему је мећу осталима претписано41 да се обрати пажња на трошење метака, зато што је речено: „Докле има метака у пушкама, дотле је живот војника осигуран.“
Почетком августа месеца приредио је главни командир свечану смотру војске у Делиграду, био је веома задовољан успехом исте,
и изразио јој је у својој наредби своју благодарност.
Готово у исто време с тиме, то јест када су Срби напрежући све
силе готовиле се ка очајној одбрани своје отаџбине, обратила се Порта
српском народу са опширним и сентиментално фаличним позивом.
„Срби“, гласио је исти, „Ви сте деца отаца и дедова, који су читавих 500 година живели под покровитељством високе Порте у потпуном миру и безопасности. Како је Вашим оцима и дедовима висока Порта указивала своју милост и правду, тако она неће престати
ни Вама да удељује своје благодети и покровитељство.“
Затим је предложено насељу42 да неодложно преда све оружје
и да изрази покорност приближавајућим се турским властима, „али
ако би“ тако се завршавао манифест, „когод се противио побуном и
злоделима, то ће га стићи најстрожија казна“. Када су Фазли и Ејуб
паше из Тимочке области стегнули војску ка Нишу и Хорватовић вратио се 8 августа у Књажевац, којега су Турци били напустили, страшна слика приказивала се Србима, која красноречито доказивала о милостивом односу високе Порте ка својим хришћанским поданицима.
41
42
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Од богате цватуће варошице остало је потпуно згариште,
усред којега су стрчали димњаци и распадајући се зидови. Са ђаволском силом и упорношћу било је искварено и уништено све, што је
дошло непријатељу под руку; на улицама лежали су у распадању трупови људи и животиња, којима су били затровани бунари са питком
водом. Цркве су биле сагорене, звона разбита, слике43 пропуцане,
разбацане и некоје чак и опогањене.
Неколико људи нађено је са количиком ексера убодених по
телу, а са других била је скинута /одерана/ кожа. Судећи по остацима
униформе, један српски официр био је везан за дрво и жив изгорео.
Два километра од града у сагорелим баштама, виноградима
и кукурузним пољима, осећао се неиздрживи задах од распадајућих
се трупова, над којима су летели ројеви мува.
Наредивши да се сви који су погинули сахране и оставивши у
Књажевцу одред војске под командом рускога капетана Чорбе, Хорватовић отишао је прво на Грамаду, коју је заузео са крагујевачком бригадом I. реда, а сам са својим главним деловима остао је у резервној
позицији на Тресибаби.
Још концем јула било је наређено пограничном насељу по
долини Мораве, да се пресели у унутрашњу страну. На дан 7 августа
у зору пуковник В. В. Комаров, начелник штаба и С. Грујић, начелник артиљерије, по наредби главнога команданта, обишли су српске
предње позиције на том фронту и настојали су да се упознају са расподелом непријатељске војске и са њеним бројем.
Њиховим погледима указала се цела погранична страна до
Синовца у пламену и чинила им се као море натопљено огњеним
валовима. Турци су као и увек настојали да огњем и мачем начине
панику и тиме да придобију за себе још пре боја и насеље и војску.
Ђенерал Черњајев, очекујући напад непријатеља на алексиначке позиције, приближио је к њој корпус, који је стојао у Делиграду. И ако су Турци, под начелством самога Али Саиб паше, који је
стојао код Мрамора, имали више од 25 хиљада људи, они су се приближавали обазриво и пажљиво. Ипак су 7 августа отпочели бој, која
је битка трајала 5 дана, српска Марно, која се завршила победом код
Шуматовца.
Прва битка произашла је на целој линији од Катуна до Језера
и само ноћ је раставила борце. Другога дана 8 августа, рано изјутра
43
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Турци су наставили своје наступање, како на десној тако и на левој
обали Мораве. Позиција изузета пред Тешицом, брањена је упорно до
касно у ноћ под мајорима С. Хаџићем и Ј. Поповићем. Један мост преко реке Турије приликом ове одбране три пута је прелазио из руке у
Руку, али пошто је Катун био заузет и сажет од Турака, заузео је непријатељ и Тешицу.44//Симић/.
О овој битци поднео је ђенерал Черњајев Кнезу Милану следећи извештај:
„Јављам Вашој Светлости о предузетом наступу Турака по целој линији од Суповца до Језера и о нападу на нашу авангарду у Тешици. Ноћу на 7 август сабрали су Турци около Мрамора око 25 хиљада војника и забуном приблизили су се нашој предстражној линији
Суповац, Змијина Глава, Голешница, и у 6 сати ударили су на наше
предстраже, које су растерали. За време наступа напали су наш авангард, који се састојао из 8 батаљона под начелством мајора Хаџића и
мајора Ј. Поповића, затим из 2. батаљона капетана Мостића и капетана Цветића. Наши су се супротставили и пред вечер су Турци одступили на линију Суповац – Змијина Глава – Голешница. У вечер наши
авангарди заузели су долину реке Турије. Турци су спалили сва села
дуж границе, кроз која су пролазили. Небо је било надалеко црвено
од спаљених села. Страшно барбарство. Турски напад ка Језеро зауставио се у заузетој по нашима позицији на Станци и Св. Стефану,
на које се непријатељ није решио да наступа. По примљеним извештајима Турци уклонили свој логор са Тресибабе.“
Пуковник Хорватовић, стојећи са својим корпусом у Бањи,
јавио је ђенералу Черњајеву, да су Турци испод Књажевца кренули
прво 20 табора, а затим даљњих 16 табора, дакле свега 36.000 војника. На дан 9 августа тај одред под командом Ејуб-паше стигао је до
Алексинца расподелио се у долини Мораве на српској територији и
дошао у везу са корпусом Али Саиба паше.
Онда је ђенерал Черњајев, да би одбио један део турске силе
од Алексинца, наредио пуковнику Хорватовићу да учини напад ка
Књажевцу на крило Ејуб-паше.
10. августа Турци су главни притисак повели на десно крило алексиначких позиција, на Марсол. Њега је заштићавао пуковник
44
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Ђорђевић, командир београдске бригаде. Ка подневу када се борба разгорела ђенерал Черњајев, пославши појачање пожурио је онамо и лично са својим штабом, но тек што је стигао у Житковац, Марсол је прешао у турске руке. Битка је трајала до ноћи, када је храбри
мајор И. Поповић, старајући се из свих сила, очистио Марсолску висину од непријатеља.
Одликујућа се београдска бригада, изнурена тродневним
бојем, на челу са својим командиром пуковником Ђорђевићем, била
је позвана од главнога командира на одмор у Алексинац. 10 августа
битка је поновљена на целом фронту. Велика колона, по диспозицији
ђенерала Черњајева, отишла је из Алексинца и пролазећи скривена
под Глаговачком висином, требала је да завлада турском позицијом,
сачувавши исту. Тога дана непријатељ почео је силно да удара на пуковника Караџића, командујућег фронтом од Шуматовца до Глоговца и на мајора Ј. Петровића, стојећега на Пруговцу. Десно крило под
начелством пуковника Рајевскога, заузимало је висине над Житковцем. Када је он одступио са своје позиције, Турци су са битком поново заузели Марсол, након чега су, подигавши мост на Морави, стали
сакупљати своје снаге на деској обали реке, спремајући одавде свој
решавајући удар на Алексинац. Са том циљу Турци су сасредоточили своју силу код Станца. На дан 11 августа војна дејства отпочела
су по целом фронту, са обе стране реке Мораве.
Утврђење на Рујевици било је кључ позиције, где је почела
битка, куда је стигао ђенерал Черњајев са својим штабом, како је
он по обичају свуда при почетку војног деловања био у првим позицијама, ободравајући својим присуством војску, подвргавајући се
највећим опасностима.
Око подне покушали, су Турци да се провуку мећу Глоговцем
и Пруговцем, али су били одбачени српском артиљеријом. Онда увидевши, да се тако са фронта не могу добрати и овладати Алексинцем, решили су да се баце на Шуматовац, доминирајућу тврђаву на
српском десном крилу.
Са малим тамошњим гарнизоном командовао је инжењерни
капетан Живан С. Протић. Обишавши целу позицију ђенерал Черњајев
стигао је у предвечерје битке на Шуматовац. Он је одмах наредио да
се дрвеће пред фронтом утврђења повале и да се начине заседе. Виногради да се посеку, али не до саме земље, него на четврт метра више
земље. Ова мера показала се за опседнуте управо спасењем, пошто
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када су Турци бацили напред своју коњицу, она се спотицала и падала насред подрезане лозе.
У зору непријатељ пошао је у великим масама на Шуматовац,
сакривајући се околним окопима45. Његово наступање задржавала је
изванредна српска артиљерија, делујући са Рујевице и околних батерија. Огањ се са једне и с друге стране све више распаљивао. Не допустивши ни у помисли одступање, наредио је главни командир да
се врата тврђаве затворе. У разгару паљбе и у заглушајућем грохоту
он је почео лично да пуни један од топова. Стојећему до њега несретном Ж. Протићу однело је турско тане главу, тада је он пао на ђенерала Черњајева, обливши га својом крвљу.
Утврђење било је скоро сасвим окружено непријатељем, а
метци на излазу46. Само остраг на падини задржала се још веза са телом47 са стране глоговачког потока. По том путу војници са тешком
муком у шињелима пренашали гранате у шанцеве.
Увече су густе турске колоне почеле долазити тако близу, да
су почели рушити заседе, али наједном су се тргли и зауставили. Ноћ
је прекратила битку.
Исто вече послао је ђенерал Черњајев у Београд верховному
главному командиру48 следећу депешу: „Већ шести дан бије се битка, сви попадоше од умора. Непријатељске силе свуда превазилазе
наше. Сутра наступаћу на висину заузету ка лево непријатељем. Данас је битка трајала од три сата ујутро до 8 сати увече. Много рањених и мртвих.“
Изјутра, када је свануло, заштитници Шуматовца убедили
су се на своју највећу радост, да им је била у изгледу блистајућа победа. Непријатеља није нигде било у виду, он је одступио ка Катуну;
опширно поље битке имало је ужасни изглед и свуда су се шаренили разбацани црвени фесови.
Увече срачунавши своје губитке генерал Черњајев известио
је врховног главнокомандујућег о коначној победи, предложив оне
које су се одликовали за награду.
Пуковници К. Протић и В. Комаров били су произведени у ђенерале, а мајори Ј. Поповић и С. Грујић у потпуковнике. Награде добили су и неки други официри. Што се тиче ђенерала Черњајева, об45
46
47
48
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ратио му се Кнез Милан са следећим писмом: „Драги ђенерале. После
сјајне победе коју сте однели, после шестодневнога. лишења, изнуравајуће муке и борбе, 12 овога месеца пред Алексинцем, испуњујем
свој дуг, изражујући Вам своја најсрдачнија честитања и осећаје дубокога признања. Молим Вас исто тако да примите као слаби израз
моје благодарности, којом препуна цела српска армија ка својему
славному војном начелнику, приложени таковски орден првог реда.
Искрено Вам захвалан и љубећи Вас
Београд, 13.августа 1876.г. М. М. Обреновић.“
Другога дана чим је Хорватовић испунио наређену му задаћу,
пошавши са својим корпусом од Бање ка Књажевцу, обишао је десно
турско крило и дошао је у везу са левим крилом Алексиначке обрамбене позиције, решио је ђенерал Черњајев напасти Турке и са фронта и са десног крила.
Преноћивши 12. на Шуматовцу, главнокомандујући са својим
штабом био је већ ујутро на Пруговцу. Одавде је главна колона под
начелством Ј. Петровића наступала на централну позицију непријатеља, расположену пред Станцима.
У том делу први пут учествовало је много руских официра
који су тек стигли из Русије, као и подофицира49 примљених у војску
као добровољци и расподељени по разним деловима.
Наступајући Турци били су одбијени јаком артиљеријском ватром, натраг у своје позиције.
На десном крилу, српска пешадија, подржавана артиљеријом,
заузела је непријатељску, тврћаву на Глаговачкој висини.
Покушај непријатеља да одсече Хорватовиће од алексиначког дела војске такођер није успео, благодарећи томе, што је одред
Малиновскога, сачувао своју позицију на Св. Стевану, такођер одбивши Турке.
12. августа војна дејства продужила су се по целој линији. 15
август прошао је мирно. На дан 16 августа спустиле су се велике непријатељске колоне са Крупца на Катуну и сакривши се по шуми, напале су жестоко на српске делове, који су стајали код Станца.
Овде се битка продужила до ноћи, када је непријатељ био одбачен са великим губитцима.
Данас50 у подне, тако је брзојавио ђенерал Черњајев врховному главнокомандујућем, битке су почеле на свима линијама, која се
49
50
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по шумама продужила до 5 сати у вече. Турци и то око 500 Черкеза и
башибузука ударили су од Добруевца на наше лево крило. У боју је с
наше стране учествовала шабачка бригада, а сада је стигла и Ваљевска бригада са 2 батаљона позиционе војске под командом мајора И.
Марковића и капетана Војводића. Турци су неко време ишли на јуриш, али су их после ваљевци одбили. Непријатељ оставио је на пољу
битке много убијених и оружја. Код нас има 175 рањеника, а колико
убијених још није познато. Позицију од Добруевца до Катуна Турци
су утврдили и бране ју. Мој главни стан је још на Пруговцу. Са других
страна позоришта војних дејства примио сам умирујуће извештаје.
Помицање од Делиграда до Лукова завршено је. Свакодневно има
много губитака међу руским официрима. Списак шаљем.“51
Војсци је после таквога страшнога шестодневнога мучења и
борбе објављена победа и подељен тродневни одмор. Главноме Команданту, чији су живци били до крајности напрегнути, био је одмор
исто тако неодложно потребан као и војсци.
На срећу изгледало је да Турци одступају. Још 15 августа почели су, сакривени за Глоговачком висином да подижу два моста на
Морави, а како би прикрили своја дејства послали су Черкезе и башибузуке да пале околна села. Коњица прешла је на другу страну пливајући, а остала војска користила се мостовима.
Генерал Комаров послат на извиђај на леву обалу Мораве, саопштио је главнокомандујућем, да непријатељ није само напустио
десну обалу реке, већ се повукао ка Нишу и да се неће усудити са
фронта да нападне алексиначке позиције. Ако је за време тога периода српска војска имала знатне губитке, то су према записима енглескога војног агента Кембела, Турци само код Шуматовца оставили на
пољу битке 400 рањеника и 1500 мртвих. Ипак је било мало наде да
ће се толико многобројни непријатељ моћи коначно победити, зато
је ђенерал Черњајев успех код Алексинца узео као најпогодније моменат за почетак преговора о примирју и телеграфирао је премијеру Ристићу о својим жељама да покрене то питање.
Али Кнез Милан био је другога мишљења. У своме писму
упућеном ђенералу Черњајеву од 18 августа, из којега доносимо следеће изводе, он пише:
51
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За време одбране Алексинца били су рањени од српских официра: П. Тешић,
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„Садашње Министарство на којему лежи извесна одговорност за то што је оно било на власти за време објављења рата, заинтересовано је у томе, да ни у ком случају не би тражили мир. Према
томе, ако ми хоћемо да продужујемо борбу, што је по моме мишљењу,
савршено неопходно, ако не ради Србије, а то за светлост славенске
идеје, садашње министарство јединствено прожето огњем, који узмогне превладати кад мирољубивим тежњама општег мишљења. Ја
Вас молим, драги ђенерале, да ми истински разјасните стање ствари.
Да ли је по Вашем мишљењу нужно или не, да закључимо мир.
Са бригом видим све мањи број руских официра после сваке битне.
Изразите им свима моје поздраве и признавање за њихову храброст
и самоодрицање. Јако би желео поново доћи до Вас. Изволите савршено искрено казати о томе своје мишљење, да ли би било добро и
корисно да ја дођем и куда заправо?“
На дан 19 августа, на дан одмора после шестодневне битке
код Алексинца, још дуго нису сви турски одреди одступили ка Нишу,
Керим-паша, одбијен од Алексинца, решио је да своје деловање пренесе са десне стране Мораве на леву, да провали десно српско крило и да се добере у долину Мораве, одлазећи од Алексинца. С тим
циљем су Ејуб и Али Саиб паша уз 120 топова на челу тридесет хиљада људи регуларне војске, не рачунајући Черкезе и башибузуке, заузели село Голешницу, Бетрем и Гребац, напротив деснога српскога
крила, којим је командовао пуковник Ј. Поповић.
Ујутро стигао је ђенерал Черњајев са целим својим штабом
из Алексинца на позицију код Перџиловца, како би лично руководио сукоб.
20. августа у 8 сати изјутра започела је пушћана и артиљеријска ватра по целој линији од Перџиловца до Андровца. Користећи
се заклоном шуме и својима доминирајућим позицијама, срби су се
храбро држали. Артиљерија пуцала је веома умешно, али су Турци
имали три пута толико топова. Видећи превазилазак52 сила непријатеља Ј. Поповић послао је брзо весника ђенералу Черњајеву, с молбом
да му се пошаље појачање и једнога од виших официра, пошто је његова фронта била веома растегнута. Из штаба су му одмах послали
пуковника Рајевскога, који је преузео команду над десним крилом
фронта. Сложивши своју рудничку бригаду у бојни поредак на пољу
које је припадало селу Андровцу, наредио је трубачима и свирају ата52
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ку и био је убијен метком, који му је пао у главу, за време док је у свој
записник означавао раздеобу појединих делова војске.
После подне дугачка турска колона почела је обилазити десно српско крило, које је подржавши се неко време почело одступати,
повукавши за собом и центар. Вечерна тама ставила је конац овом сукобу. Десно крило отишло је, с почетка на Андровац, а затим на Пернан. Остали делови, користећи се заклоном ноћи, прошли су незапажени покрај Турака на алексиначку позицију, која је заштићавала
мост преко Мораве.
Желећи задржати за себе Андровачку висину наредио је ђенерал Черњајев те исте ноћи мајору Бркићу, да ју поново заузме, а
пуковнику Ј. Поповићу, да му пожури у помоћ. Испуњујући ову наредбу састао је Поповић Бркића на путу в Житковац спавајућег, пошто се по његовом мишљењу на Андровцу није могао држати са једном бригадом.
Тако се завршила битка код Горњег Андровца.
Сем убијеног Рајевскога тога дана погинуо је Ј. Јанковић, командир књажевачке бригаде и два руска официра и то капетан Николај Афанасијевић Скокларов и поручник Сергеј Николајевић Степанов.53
После неуспеха код Андровца и отступљења54 деснога крила,
ђенерал Черњајев почео се бринути за позицијску артиљерију55, која
се налазила у Алексинцу, и заповедио је да се иста пренесе у Делиград. За њом су пошли и многи житељи тога града и околних села.
На концу отступајуће громаде и намирница56, где су били старци, жене и деца, налетели су Черкези, који су много побили, друге
ранили и затим исто тако брзо исчезли, како су се били и појавили.
Штаб главнокомандујућег био је такођер премештен 21 августа из Алексинца у Делиград, у зграду и данас постојеће школе,
стојеће на великом путу. Претпостављајући да ће се судбина овога
рата решити између Алексинца и Крушевца, и очекујући силан напад
Турака на моравском фронту, предузео је све мере које је могао постићи за заштиту фронта. Како би отклонио пажњу Турака наредио
је пуковнику А. Јовановићу да навали код Зајечара, а молио је врхов53
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нога главнокомандујућег да у том истом циљу пошаље дринску дивизију у Босну и да демонстрира на Дрини и Јавору. Међутим Кнез
Милан ограничио се тиме што је послао са овим двеју фронта у Делиград свега неколико батаљона.
На тај начин могао је ђенерал Черњајев да рачуна само на непосредно њему потчињене силе57.
По његовом наређењу саграђен је био око Ђуниса други мост.
На Морави био је обсервациони одред под начелством пуковника
Медведовског повећан до величине дивизије. У Бобовишту и дуж
долине Мораве било је наређено да се почне са паљбом и да се ступа у бој, како би сакрили од непријатеља своје премештање и свој
циљ. Позиција код Бобовишта била је појачана и утврђена са три батерије, које су биле спуштене до саме реке, закопане и блиндиране.
Што се тиче Турака, то су они зато време јурили да пренесу
из Ниша горњим хрптом Јастребца много топова и сакупљали су се
код Перџиловца. Растежући се не север долином реке Мораве, Турци су намеравалн да продру оба фронта српских, који су се налазили паралелно са обе стране ове реке, то јест Алексинац – Делиград
на њеном десном брегу и Шиљеговац – Цунис, који су затварали пут
за Крушевац.
Њихов напад од 23 августа од Андровца на пуковника Караџића, стојећег у Љубеша, био је одбивен српском артиљеријом. 24
су исто тако били одбачени од Гребетина и ако су добили силна појачана од 14 табора, т.ј. око четрнаест хиљада људи. Покушај да преведу војску преко моста, који су они саградили код Тернана такођер је
завршен неуспехом. Од 21 до 16 августа непријатељске гранате жестоко су палиле сва места пред српскима батеријама. од Кревета до
Копаоника и од Тернана до Кармана.
Ту је српску браћу први пут јуначки помогао црногорски војвода Маша Врбица са својом легијом /око 300 људи/ и два батаљона бугарских добровољаца, под начелством капетана Р. Николова. 29 српска
артиљерија поново је одбацила Турке, који су покушавали да пређу
Мораву код Бобовишта. 30 ноћу стигао је ђенерал Черњајев са својим
штабом на ту позицију, како би по своме обичају лично водио битку.
Канонада стала је изјутра грмити по целој линији од ћупријског утврћења код Алексинца до самога Великога Шиљеговца,
57
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али најјачи оганњ био је управљен на Бобовиште. Са турске стране
у том боју учествовале су три бригаде са по четири топа.
Увече ђенерал Черњајев послао је врховному главнокомандујућему у Београд следећи извештај: „Данас од 7 сати изјутра до 7
сати увече по линији Андровац – Ђунис – Шиљеговац, Турци су намеравали да пређу на десну страну Мораве. Они су успели да пребаце само један део, који се на брзу руку утврдио на нашој страни. Наш
одред састојећи се из три шабачка, два позициона батаљона и мало
Црногораца, силно подржавани артиљеријом, одбацили су Турке натраг преко Мораве. У исто доба Хорватовић, кренувши са Шиљеговца, обишао је леву страну непријатеља. Наши губици нису велики.
Местимично остали су на својим позицијама и сутра ће се сукоби вероватно опет продужити.“
Но Турци се ипак нису решили да обнове битку, тако да су следећи дани прошли у незнатном пушкарању око Мораве.
На дан 3 септембра Турци су превезли нз Ниша опсадне топове на своју централну позицију код Перџиловца, и отуда пустили су на
Алексинац 12 граната, не причинивши при томе граду велике штете.
Од 4 до 12 септембра прекраћена су била војна дејства.
После победе код Шуматовца, послао је, како смо видели ђенерал Черњајев телеграм премијеру Ристићу о неизбежности примирја.
Од самога почетка овога неравнога боја Српскога Књажевства
са могућим Отоманским царством, ђенерала Черњајева подржавала
је нада, на заузимање Рускога Цара. Од дана објаве рата т.ј. од 18 јуна
до 4 септембра прошао је за српскога главнокомандујућега трновити и пун ризика пут добро. Ипак је он у то време почео опажати, да
је првобитни полет, који је одушевљавао Србију, почео опадати и да
је почео опадати дух супротстављења.
Кнез Милан желећи продужење рата, потпадао је упливу оних
који су га окружавали, онда када су са стране света, којима се придружила и књегиња Наталија, све јаче уздизали своје гласове.
Онда је ђенерал Черњајев, како би војсци надахнуо новога
полета духа, да би показао српском народу циљ овога рата, за који је
вредело приносити жртве и напрегнути последње силе, 4 септембра
у своме стану у Делиграду, прогласио Србију Краљевином, т.ј. њену
независност и слободу од вековнога турскога угњетавања.
Невелика кућица сеоске школе и две кафане, што је заправо претстављало Делиград, већ нису могле у то доба да сместе цео
штаб главнокомандујућег, услед чега су ове три зграде биле окру-
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жене многима баракама и земљаницама58. Усред њих одликовала се
лепотом, послата ђенералу Черњајеву из Москве од његових поштовалаца, мала црквица која се могла преносити. Њу је пратио свештеник отац Алексије и седморо спретних певача у живописним кафтанима, опшитим позаментима59.60
Проглашење било је извршено по могућности веома свечано.
Около логора украшенога народним барјацима, по околним зеленим
хумцима била је постројена војска. У преносној цркви протојереј Јов,
касније Владика Јероним, уз помоћ оца Алексеја, одслужио је молепствије, после чега је од имена војске била објављена Србија Краљевином. Прекрасно септембарско сунце и војна музика учествовали су у
том слављу, ђенерал Черњајев послао је доктора Владана Ђорђевића
у Београд, да објави о том догађају Кнезу Милану.
С. Д. Грујић био је назначен да о том догађају о проглашењу
Краљевине извести целокупну њему потчивану артиљерију и лично
је о томе обавестио пуковника Хорватовића, који је стајао са својим
одредима код Шиљеговца.
Велика радост и ликовање разлило се по српској војсци, што
је на конац почела зора српске слободе и што је та дугоочекивана
слобода као да је дошла по благослову великога севернога брата.
Кнез Милан и његова влада у Београду ипак су се уплашили
смелој иницијативи ђенерала Черњајева, надајућег се проглашењем
ускорити објављење рата Турској са стране Русије. У писму своме од
6 септембра Кнез Милан говори М. Г. Черњајеву: „Драги ђенерале.
Наредио сам своме Министру војске пуковнику Николићу да Вам изложи моје разлоге, који ме спречавају да признам проглашење Србије краљевством, учињено војском, при чему рачунам и желим, да
Ви са њима нађете начин да изгладите ту ствар, не окрзнувши чувство армије и великих држава, које би биле принуђене да признају
нови положај Србије, не искључујући при томе и Руску владу, која се
томе не саосећа.“
Саопштавајући ђенералу Черњајеву да је Аустрија у вези са
проглашењем ставила на границу знатне силе, 22 септембра пише
58
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му Кнез Милан у Делиград како следи: „Ево крајњи уступак који могу
да Вам учиним, односећи се на проглашење Србије Краљевином, да
сам факат игноришете, да никакве наредбе не објавите по армији, а
у Делиграду да оставите по том питању све без промена, али зато Вас
молим да ми дате Вашу војничку часну реч, да то дело не удубљујете, да тај догађај не распрострањујете по другим армијама и по Књажевству, пошто бих ја то формално спречио. Ја се као и раније држим
тога мишљења, да не би при садањем неопредељеном стању, у којему се ми налазимо, било пожељно овим проглашењем дићи против
себе целу Европу и само из уважења спрам Вас, решавам се да тај догађај оставим у неопредељеном положају.“
Своја смела, рекло би се до безумља смела, решења како у
своме ранијем деловању, тако и у овом случају, подузимао је ђенерал Черњајев на основу здравога смисла и после зрелог расуђивања,
зато је са препоном постављеном му од Кнеза Милана, био веома незадовољен.
„Хоћу да Вам објасним разлоге који су ме принудили да прогласим Србију Краљевством, – писао је ђенерал Черњајев И. С. Аксакову у Москву 2 октобра 1876 године, – Турска је дрско тражила статус
кво анте за Србију и Црну Гору и великодушно је давала аутономију
другима Словенима, то јест другима речима хтела је да све остане по
старом, без и најмање промене.
У Београду под утицајем конзула61, у том броју и рускога, дошли су до закључка да се даље рат не може водити. Министри су
се жалили на то што је власт, како то увек за време рата бива, прешла из њихових руку у руке главнокомандујућег, и придружили су
се општем хору. Тај општи притисак на Кнеза Милана приморао је и
њега да се поколеба.
Армија није видела пред собом циљ да продужи борбу. Рат је
био објављен са циљем ослобођења браће, браћа се нису мицала. Било
је потребно показати такав циљ, који би се светио свима без изузетка, који би сјединио без партија и који би приморао свију да пожеле продужење борбе. У Београду нису одмах разумели значење тога
проглашења, уплашили су се и предузели полицијске мере, да не би
дозволили да се распространи покрет на Ибару и на Дрини. Моје депеше којима сам извештавао о догађајима мени потчињену војску
биле су задржане. При томе морам да кажем да у Србији не постоји
61
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Армија, а постоји наоружани народ. Сви мушкарци насељења налазе
се под заставама или у војсци, у редовима трупа, санитара итд. Зато
што то проглашење није војно проглашење, већ народно, пошто се
4/5 тога мушкога насеља62 налази у мојој армији, а само 1/5 у Дринској и Ибарској. Но без обзира на полицијске мере, покрет у корист
краљевства распрострањује се и чак и у Београду било је неколико манифестација, а Народна Скупштина послала ми је благодарећу
адресу, и ако у сасвим магловитим изразима.“
Разногласје о продужењу рата постојало је не само међу министрима и интелигенцијом, већ и у самој књажевској породици.
Приближно у то време, дошавши са фронта у Београд, ђенерал Черњајев био је позван на велики ручак у Двор.
Књегиња Наталија, млада лепотица, али не политичар, почела је говорити о неопходности да се прекрате војна дејства. Како
ју је њен супруг реско прекинуо, она је ударила у сузе изашла је из
собе, од ручка.
Тек после 5 година, и то 18 октобра. 1881 г. признале су Русија и друге велике државе Србију Краљевином, по почетку цара
Александра III, великога и искренога славенофила, који је тек био
ступио на престо.

62
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VII
Спремање за даљу борбу. Из писма Кнеза Милана о интенданству
и оружју. Одговор ђенерала Зиновјева
М. Г. Черњајеву о артиљерији и топовима из Русије. Руски
добровољци. Кореспонденција и одзиви о М. Г. Черњајеву.
Десетодневни прекид војних делована изазвао је забринутост о томе, како да се спреми за даљњу борбу. На жалбу ђенерала
Черњајева на интенданство и недостатак метака, Кнез Милан му је
писао умирујуће:
„Ја знам да има у интенданству много нереда, но све што од
мене зависи биће учињено како би се то питање поправило. Што
се пак тиче артиљеријских метака, то ту нема недостатака у доброј
вољи. Ја сам заповедио да се све што се у Крагујевцу фабрикује Вама
пошаље, но крај свих жеља и настојања могуће је за један дан израдити не више од 250 метака. Ја се надам, да ће се за две до три недеље
моћи израђивати дневно до 3.000 комада. Ипак се у садашње време
јако осећа недостатак у машинама и у искусним мајсторима. Надаље
је веома отежан превоз преко границе оружја које смо у Аустрији и
Румунији већ одавно поручили и дапаче закључили.“
На тај начин се трагедија на хоризонту показавших се облака наступљења Турака који су били обилно снабдевени оружјем из
Енглеске и Аустрије и који су се гомилали у све већим и већим силама, постала све опаснија за Србију, кроз недостатак оружја и метака.
Под притиском ове нужде наде ђенерала Черњајева окренуле су се ка Русији.
Он је онамо послао брзо курира рускога добровољца грофа
Келера с писмом упућеним ђенералу Зиновјеву, који је био при наследнику Цесаревићу, будућем Цару Александру III, који је био веома наклоњен ђенералу Черњајеву и његовим деловањима у Србији.
„Поверено по Вама писмо на моје име грофу Келеру ја сам
примио, писао, је ђенерал Зиновјев 15 септембра 1876 године М. Г.
Черњајеву, и по Вашој жељи имао сам част да га предам Његовом Величанству. Како се Ви можете представити, садржај Вашега писма до
високог степена заинтересовао је Великога Кнеза. Но не гледајући на
све његове жеље, некоји ствари о којима Ви мени пишете Његово Величанство није у стању да испуни и то нарочито о пошиљци оружја
и артиљерије, т.ј. по крајњој мери бар за сада, пошто се Цар Император сада налази на Криму. Преписком је то јако тешко испунити, а
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ми нећемо раније од три недеље сами отићи на Крим. Што се тиче
отпреме кадра у Бугарску и наоружава те стране Његово Височанство потпуно дели Ваше мишљење и ни у ком случају није помишљао
да сарађује у том потхвату. Напротив налазим за дужност да Вам саопштим да је и ђенерал Фадејев био јако загрејан за испуњење тога
дела, али је сада знатно изменио свој план, претпостављајући да пошаље те кадре у Бугарску само у том случају када би Русија Турској
објавила рат и када би руска војска ступила у њене пределе.
Што се тиче Ваше поруке кроз капетана Лаврентјева63, како
би дознали преко мене од Његовог Величанства, да ли ће Вам после
српско-турског рата бити дозвољен повратак у Русију, то је Његово
Височанство одговорило, да за сада коначни одговор не може дати,
али да он не сумња у то, да Вам неће чинити никаквих запрека, нашто ће Његово Височанство употребити сав свој утицај и када се Ви
вратите да ће Вас са задовољством примити.“
У српској армији, која се на брзину формирала уочи рата, била
је велика несташица у официрима.
Кад су у битци на Извору херојски погинули бригадири Јаромир Шандор и Н. Петровић, није било никога да се стави на чело
њиховог дела војске. Зато је повратак руских - добровољаца у месецу јулу и августу много олакшао тешку задаћу ђенерала Черњајева.
Руска влада, надајући се још увек избегнути рат, одрекла се да
даје једанаестомесечно одсуство руским официрима, који су путовали за Србију ка ђенералу Черњајеву, са сачувањем садржаја64, како је
то било уобичајено у руској војсци, и издавала им је пасоше за иностранство само под условом потпуне оставке.
Министарство унутрашњих дела забранило је „Земству“ бановским и среским земљорадничким друштвима65, да подељује било
које суме у корист Словена. Ипак је осећај топлога и пожртвованог
саучешћа широким валовима поплавио Русију.
У Петрограду, Москви и у другим градовима сакупљала се маса
образованог66 и узбуђеног народа на перонима станица, испраћујући
борце путујуће за словенску слободу са топлим жељама, пунима мо63
64
65

66
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Руски добровољац у Србији, послат од М. Г. Черњајева у Петроград (прим. А. Ч.)
са сачувањем садржаја = уз редовна примања
Вероватно у оригиналу стоји: „Земствам губернским и уездным“ тј. самоуправама губернија и мањих градова.
школованог
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литве „Спаси Господе људе своја“,’националном химном и непрестаним клицаљем ура!
Одлазили су они и појединачно и у групама. Оваквих самоодрицајућих се идеалиста сакупило се под бараке Черњајева у почетку
месеца августа око 646 официра и до 1800 козака и војника, који су
код куће већ биле из војске отпуштени на слободу или одмор. Међу
гардијским официрима било је богатих људи или такових са неким
приходом, док су се армијски официри код одласка лишавали јединога извора свога опстанка, своје плате.
После два месеца ратовања, скромна благајна Српскога Књажевства истролшла се толико, да је војни министар пуковник Тихомир Николић изјавиоу августу ђенералу Черњајеву о немогућности
да исплаћује руске официре. Положај ђенерала Черњајева постајао
је тиме безизлазно трагичан. Но на срећу баш у то време примио је
ђенерал Черњајев. од Московскога Словенскога Комитета од двеју
банака из Петрограда по 100.000 рубаља и око 30.000 рубаља сабрано од приватника.67
Одмах је одредио по 1 червонец68 на месец сваком редовном
руском војнику, по 7 червонца млађим официрима и по 15 старијим,
што их је при ондашној јефтиноћи у Србији скромно опскрбљавало.
Пребивајући често у свом стану69 у Делиграду, који се састојао
све у свему из три зграде, које су реквирирале за војну нужду, главнокомандујући указивао је свима официрима, који су долазили са
фронта широко гостопримство. На тај начин су у школи у којој је он
становао седали свакодневно за сто више од 100 људи, рачунајући
штаб, медицински персонал и дошљаке. Руски кувар, доведен из Русије од официра Измаилова, отказао је своју дужност код прве топовске паљбе и отпутовао је у Београд. Онда су почели кувати два Ср67

68
69
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Са тим новцем он је издржавао свој штаб, купио је у Аустрији и Румунији 5414
[војних капута од овчије коже], давао је издржавање рањеницима, помоћ породицама српских погинулих официра, пошто им српска влада није ништа давала. Наредио је да се војсци сем обичне порције, после битака и тешких прелаза даје вино. Давао је помоћ официрима који су се враћали у Русију, давао је
помоћ старо-српским и бугарским избеглицама и дао је српској влади 60.000
рубаља, које није вратила (прим. А. Ч.).
Руска кованица од три рубље која је за време Александра II израђивана од злата (917), имала је дијаметар 22,7, тежину 3,93 гр, садржала је 3,6 гр чистог злата, дакле била је еквивалент 1,03 тадашњег аустријског дуката.
стан = штаб
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бина проста народна јела. За сто је долазила из места вино и пиво,
које је често тамошње житељство даривало главнокомандујућем.
О руским добровољцима,који су се борили за слободу српскога народа, сачувао је ђенерал Черњајев најбоље успомене. Ево како се
он њих сећао после у писму из Париза упућеном Ив. С. Аксакову: „Колико год су мене грдили некоји из добровољаца, толико ја са њима
не могу да се нахвалим. То је мој идеал као војска. Односи били су
прави и искрени. Тукли су се као лавови. Ни једнога случаја непослушности или незадовољења70 у односу спрам мене, за све време до
мога одласка из Београда није било. Наредбе су се испуњавале бесприкословно71, тачно са пуним самоодрицањем.
Ако би ја још када морао да командујем, то би ја желио да
имам добровољце, добровољце и опет добровољце. Они су били у
Србији то Кортесовско војно друштво, са којима сам ја заузео стотисучни Ташкент. У добро време рата успели су из њихове средине
да се покажу изванредни бојни људи као: Меженинов, Андрејев, Депрерадович, Небољсин, по постојаности и спуњењу72 Малиновски,
као начелник штаба Билински, по предузетности73 – Хлудов, Хорват,
Кузмински и други.
Макар колико времена ће проћи, увек ћу се са највећим задовољством састајати са било којим од добровољаца. Ако је и било
изузетних неоправданих случајева, то су они настали већ по прекраћењу74 војног деловања, свршеног неповољно. Но и ти случајеви
били су ретким изузецима.“
Истовремено са највећим приливом добровољаца у Србију долазили су у Србију из Русије и лекари и сестре милосрђа. Књегиња Шаховска, оснивачица општине „Ублажи моју жалост“75 у Москви, радила је са самоодрицањем на фронту, на челу свога санитарнога одељка.
Оволико учешће са догађајима у Србији, пројављивало се у
Русији углавном благодарећи талентованим новинарима са места
војне делатности, чија је душа био М. Г. Черњајев.
70
71
72
73
74
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незадовољење (рус.) = незадовољство
бесприкословно (рус.) = беспоговорно
пo истрајности и поузданости
по предузимљивости
по завршетку
Задругу медицинских сестара „Утоли моја печали“ основала је 1865. кнегиња
Н. Б. Шаховска. У то време задруга је била подружница Руског Црвеног крста.
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Ево како је Димитрије Гирс, сарадник Ст. Петроградских извештаја76, њега карактерисао: „Черњајев мало говори, али на његовом лицу има увек толико разумне озбиљности, која вас поткупљује,
да морате веровати да у том човеку има нешто тамо у дубини мисли,
спремни сте да поверујете да ако овај човек кроз све незгоде, оспорења, препоне и тешкоће енергично иде напред, не падајући пред
запрекама и не губећи доброту, то значи, он зна шта ради и на крају
конца узеће своје, доћи ће до циља“.
Књаз В. П. Мешћерски,77 редактор „Гражданина“ тако предаје
своје утиске са пута у Делиград.
„У малој кућици, где је живео Черњајев и где ми је љубазно
предложио гостопримство, ја сам одмах ушао у Шекспирову драму.
Довољно је било неколико минута обчити са тим човеком, да би се
човек убедио да је Черњајев био створен легендарним народним
херојем. Његова светла и поштена вера у своје призвање у тој историјској минути, његова детињска искреност и праведност, његово
високо морално поштење, његова жарка и велика чувства /осећаји/,
његово безгранично самозабивање78 и на крају крајева из свих његових душевних порива најистакнутија бојна храброст, све то скупа узето, вас је очаравало, привлачило вас је к њему, држало вас је у власти
његове привлачности, и пунило вас је љубављу к њему и узажењем.
Но баш зато што су ти утисци од Черњајева били тако силни, почели сте одмах за њега и да патите, и како силне су биле ваше
патње. Те патње биле су слаби одблесци његових патња, а његове
патње биле су веома тешке. Његово је срце тукло истоветно са оним
делом Русије, која му је слала и своју веру и своје благослове и наде
на њега и своје синове и свој новац. Но ту је збиља била разочараност, начинивши из Черњајева витеза са горућим срцем и живом силом, обреченога79 на сиромаштво.
Око њега није било ни једне истакнуте личности. Ја сам састао
Черњајева у нервозном расположењу од питања, које му није дало
мира ни дању, ни ноћу, наиме зашто га Турци не нападају. Они су били
у две врсте80 и 100 пута јачи од њега. Код Черњајева није било ни ре76
77
78
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Новине Санкт-Петербургские ведомости.
Погледај „Моје успомене“ књаза Мешћерскога, који се васпитао са великим кнежевима, синовима Александра II. и почетком царевања Александра Ш. уживао
је знатан уплив (прим. А. Ч.).
самозабивање (рус.) = самоодрицање
обреченог (рус.) = осуђеног
„Две версты“ односно 2.133 км.
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гуларне војске, ни артиљерије и Турцима је било лако разнети српску
армију у прах и очистити себи слободан пут за Београд.
Док сам ја био код њега ка Черњајеву стигао је одред руских
добровољаца од 200 људи, највећим делом отслужених војника. Он
је изашао к њима, љубазно поразговарао и затим је рекао, што се
нада да ће их видети јунацима за свето дело. Они су крикнули ура и
разишли су се“.
Достојевски у „Дневнику писатеља“ за 1876 годину посветио
је много страница објашњењу Словенске идеје, значењу Черњајева
и добровољаца.
„Словенска идеја, писао је он, у вишем смислу своме престала је да буде славенофилска, а прешла је наједанпут, као последица
прилика, у само срце рускога друштва, исказала се јасно у општем
сазнању, а у живом осећају стопила се са народним покретом. Но шта
је то та „Словенска идеја у вишем смислу“. Свима је постало јасно да
је то тако: то је било раније, то јест пре свих судара, историјских, политичких и других,-јесте жртва, потреба жртве за браћу и собом самим и осећај добровољнога из најсилнијег Словенских племена да
се заступи за слабога с тим, како би га изравнао са собом у слободи
и политичкој независности, и тиме самим засновати унапред велико свесловенско уједињење у име Христове истине, то јест у корист
и на службу целоме човечанству, на заштиту свих слабих и угњетених на свету.
И то уопште није теорија, напротив, у самом садашњем руском покрету,81 братском и бескорисном до сазнајуће околности готовости пожртвовања и најважнијим интересима својима, дапаче и
са европским миром – то се већ установило као факат.
Руски официри путују у Србију, пише даље Достојевски, и слажу тамо своје главе82. Покрет руских официра у армији Черњајева за
све време расте и продукује тај пораст прогресивно. Могу да кажу:
„то су људи који код куће нису имали шта да раде, каријеристи и
авантуристи“. Но и покрај тога што по многима и тачнима фактима
ови „авантуристи“ нису примили никаквих новчаних погодности, а
у већини случајева једва су онамо стигли, сем тога су некоји од њих
бивши још у служби, без сумње били су дужни да проиграју83 и ако
81
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Мисли се на мешање Русије у Први светски рат у име одбране слободе и независности Србије.
губе тамо своје животе.
проиграју (рус.) = изгубе
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привремено, давши оставку. Но без обзира ко су они, шта ми о њима
читамо и слушамо? Они умиру у биткама десетинама и испуњавају
свој посао јуначки. На њих се почиње чврсто опирати млада армија
уставших Словена, сачињена Черњајевим. Они прослављају руско има
у Европи и својом крвљу уједињују нас са браћом. Ова са њима јуначки пролита крв неће се заборавити и зарачунаће се!
Истакнула се и још једна руска личност, пише даље Достојевски, истакнула се строго, мирно и дапаче величајуће – то је ђенерал
Черњајев. Војна делатност његова ишла је до сада са наизменичном
срећом, али у целоме, колико се до сада може видети са превеском84
на његову страну. Он је у Србији основао армију, он је показао строги, тврди, неуклониви карактер.
Сем тога, одлазећи у Србију, он је ризиковао свом својом војном
славом, коју је већ стекао у Русији, а такођер и својом будућношћу.
У Србији, како се недавно чуло, примио је управу само над
једним делом и тек недавно утврђен је за главнокомандујућег.
Армија са којом он иступа састојала се из милиције, из
новобраниоца, који никада нису видели оружја, из мирних грађана –
равно од орала /плуга/. Саставивши армију, научивши ју, учинивши и
начинивши је по могућностима, ђенерал Черњајев почео је оперисати
тврђе, силније и смелије.
Њему је успело да одржи доста знамениту победу. У последње
време био је принуђен да одступи, пред напоном у троје јачег
непријатеља. Но он је одступио сачувавши армију, не разбијенуу,
већ силну, на време и заузео је јаку позицију, коју нису осмелили да
атакују „победитељи“.
Ако би судили по правоме, ђенерал Черњајев тољко85 почиње
своја дејства. Његова армија не може ни од куда да чека подршку,
онда када непријатељска може још значитељно86 да нарасте у сили.
К тому још политичка проматрања српске владе могу му
јако сметати да доведе дело крају. Тиме не мање његова личност је
означена тврдо и јасно: војни таленат његов је неоспоран, а својим
карактером и високим поривом душе он, без сумње, стоји на висини
руских тежњи ка циљу. Дивно је што је од свога одласка у Србију, он у
Русији постао необично популаран, његово име постало је народним.
Русија разуме да је он почео и повео дело, у сагласности са најбољим
84
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и најсрдачнијим. жељама и својим поступком јавио је Европи њене
жеље. Било што изашло после, он се већ може поносити својим делом,
а Русија га неће заборавити и волеће га.“
„Већ само то, што је у словенском послу /делу/ Черњајев стао
на чело целоме покрету, било је већ генијалним прозрењем87, пише
даље Достојевски. Славенско дело, шта би то ни коштало, морало се
на концу почети, то јест прећи у своју делујућу фазу, а без Черњајева
оно не би добило такога развитка.“
На овоме завршавамо наше многобројне записе из дневника
писца.
А ево што пише 7 септембра 1876 г. И. С. Аксаков, редактор
славенофилских новина и председник Словенскога одбора у Москви,
који се толико много и плодотворно трудио за словенско дело:
„Најљубазнији и драги Михајло Григоријевићу, нисам Вам писао до
сада зато, што буквално нисам имао времена, а и Вама није било
до мене. Ви се не можете ни представити колико посла ја имам у
Словенском комитету. То значи стајати лицем к лицу са свенародним
покретом! Морамо се објашњавати свакодневно са стотинама лица
и примати свакодневно више од сто писама, на која не може да се не
одговори, да не би повредили срдачни осећај оних који пишу. Међутим
гласови мора да долазе и до Вас, адресе које Вам шаљемо служе
такођер томе сведоком, а испуњење наших жеља, Ваших требовања
– какви докази су боли од тога!
Догодило се и догађа се дело које још није било. Рат подржава
осим владе, сам руски народ /буквално народ, који само и пита: Зашто
нас Цар не шаље?/ и Словенски Московски Комитет, који Вам је и
благајница, и интендантура и комесаријат. Ја сам почео са призивом
за војну без икакве дозволе и на крају крајева друштво се извојевало
то право, да сам био приморан да отворим засебну канцеларију за
то врбовање.
Не заборавите, да сте Ви сада најнародније име у Русији, и
што се сада на целом њеном пространству певају молепствија за
Христољубиваго и братољубиваго вођу словенског војина роба
Божијег Михаила. Не заборавите да Ви стојите пред лицем Рускога
народа, руског општег мнења, које Вама у дар доноси толико љубави.
Не би шкодило, да нарочито у случају успеха удостојите
Комитет са извештајним брзојавом. Ја готово све Ваше депеше
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штампам. Јучер сам одштампао ону о зимским капутима и ципелама,
а већ данас су хиљадама подарили по том предмету, сем оних који су
поднели те ствари88. Мене опседају питањима и дапаче депешама да
ли нема извештаја од Черњајева,“ он Вам сигурно не долази само са
требовањима и молбама, већ Вам и остало саопштава.“
Значење и сила Словенског Комитета везане су са Вашим
значењем и Вашом силом, јер друштву је потребан орган који ће да
посредује, а у том случају је тај посредни орган – Словенски Комитет.“
Позориште војног деловања привукло је у Србију
најистакнутије силе руске журналистике. А. С. Суворин уредник
најраспрострањенијих новина у Русији „Новое Времја“ прославио
се онда својима „Малима писмима“. Сећам се његове приче, како су
руски официри путујући у цивилном оделу и кад нису доспели да
се снабде са оружјем, били приморани да купују сабље у дућанима
који продају дечје играчке у Београду, пошто је све оружје у Србији
било на фронту.
Талентовани сарадници Суворина В. П. Буренин, А. Н. Маслов
и Росолимо, такођер су посетили ђенерала Черњајева и места војног
дејства.
Познати писац В. К. Немировић-Данченко, који је био рањен
код Ђуниса, завршио је своје разматрање у неколико романа из ове
достојне да се запамти епохе свесловенске историје.
Кореспонденти Голдшмит и Јарошенко платили су главом на
самом почетку рата.
Новине са овим извештајима жедно су се разграбиле од руских
патриота славенофила, из којих су стотине и хиљаде топлих срдаца
своја чувства лично изражавали М. Г. Черњајеву адресама, писмима
и песмама.
Главнокомандујућем српскога војинства89 била је послата
из Москве преносна црква, коју су пратили 1 свештеник и 7 певаћа.
Првопрестолна је благословила М. Г. Черњајева дивним, везаним
златом, барјаком и исто таквом иконом, са извезаним у средини ликом
Арханђела Михаила, Св. покровитеља ђенерала Черњајева, а са стране
су били извезани Св. Сава и Св. Сергије, у 13 веку благосиљајући руског
великог Кнеза Димитрија Донскога за борбу са подјармлитељима
руског народа – Татарима.
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Херојска тврђава Православља – Манастир Троицко – Сергијева
[Лавра] послао је сребрну свету слику, претстављајућу свога светога Основатеља90.
Разне породичне реликвије, амајлије, молитве против непријатељских метака и многобројне иконе, иконе скупоцене, скромне, велике и мале слате су му са свих крајева Русије, као благослов па велико и свето дело ослобођења страдајуће браће. Њему непознати људи
молили су га да им буде кум њихове деце. Уз такву молбу писао му је
један старообредац91: „И ако се за велики грех рачуна да старообредац сроди са православним, но свето име Черњајева то све покрива.“
Козаци-Донци /са реке Дона/ са својим Епископом Новочеркаским, под руководством свога ђенерала Ив. Ерем. Маноцкога, пребацише се тајно преко Дунава у Румунији код Кладова, донели су
као благослов икону Донске Мајке Божје и мач свога покојнога славнога главнога козачкога старешине Власова и молили су ђенерала
Черњајева, да их прими у бој и у своју оружану пратњу. Ако су балкански сељаци били поглушени једни активном, а други пасивном борбом са својим вековним непријатељем и њихови гласови су се присајединили ка моћном руском хору.
Неколико врућих захвалница српских, бугарских и чешких сведочили су о разумевању задаће коју је на себе преузео М. Г. Черњајев,
говорили су о дубокој привржености њему. На челу пола стотине потписа београдске интелигенције био је потпис Архимандрита Нестора, професора Богословије и Саве Стрепсовића, [начелник у] Министарству народне просвете, који писали су 5 октобра 1876 г. М. Г.
Черњајеву на крају дугачке захвалнице:
„Ти припадаш руској и нашој историји. Ти си чвор којим су северна и јужна браћа сада везана за увек.“
Чланови комитета Народне Скупштине 15 августа 1876 г. тако
су завршили своје обраћање: „Ваше ће се име хвалити докле год буду
постојали Срби. Ваша дела ће се прослављавати по свима крајевима
Српства и целога образованог света.“92
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Св. Сергија Радонешког.
Старообредци бавили су се трговином и занатима, чврсти руски људи, сачували су древне породичне обичаје и нису признали реформе Патријарха Никона
у XVII веку, и тврдо су се држали старих црквених обреда (прим. А. Ч.).
Под том захвалницом стајали су следећи потписи: Кнежевић, Илија Стојановић, Вујко Васић, Петар Стефановић и Петар Катић (прим. А. Ч.).
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Ратоборни Црногорци изразили су са својих неприступачних
скала своје осећаје М. Г. Черњајеву пошиљком старинских мачева,
очврслих у многовековним биткама са непријатељем свога народа.
Овај моћан вал народног осећања био је ђенералу Черњајеву великом духовном подршком у његовом тешком положају и неравној борби. Без обзира на свој живот у Србији, у штабу и на фронту, без обзира на шестомесечно скитање по Европи, М. Г. Черњајев
пажљиво је сачувао све те реликвије, сачувао је дапаче послат му од
града Вјазме, чија је то била специјалност, велике медењак /медени колач/ са натписом: „Словенском хероју, М. Г. Черњајеву, поздраве шаље цела коврижка Вјаземска“.
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VIII
Руска Влада изјављује Србији саосећање. Писмо ђенерала М. Г.
Черњајева о Бугарској и о положају ствари у Србији. Кревет и Ђунис.
Руски ултиматум Порти и свечаност у Кремљу. Позив Черњајева у
Кишињев. Његово писмо Цару. Одзив о српској војсци. Одлазак М. Г.
Черњајева из Србије. Писмо Котаржи.
Концем августа месеца почела је и Руска Влада да се слива
са општим саосећањем ка Словенима. Од рускога Црвеног Крста послато је велико одељеље лекара и милосрдних сестара са потпуним
болничким прибором. Сабирање пожртвовања коначно је удостојено јавном дозволом. Официрима који су путовали у Србију, био је коначно одобрен привремени отпуст из редовне руске армије. То је у
многоме олакшало њихово путовање и уједно се тиме увеличио број
оних који су желели да се боре за свето дело, тако да је за време прекраћења војевања у месецу септембру, формирано 4 српских и 2 бугарских батаљона, под начелством руских официра.
У Петрограду изразило се учешће ка Бугарима у пројекту, са
којим се занимао знаменити руски војни писац, ђенерал Фадејев. Он
је замислио да тамо подигне самосталну буну, уз сарадњу руских официра, инструктора. Ово питање поставио је М. Г. Черњајев са њему
својственим здравим смислом, као поредбу са Колумбовим јајетом.
У писму И. С. Аксакову из Делиграда од 2493 септембра 1876 пише:
„Ја гледам на покрет начет Фадејевим у Бугарској као на савршено непрактичан. Буна се може дићи само онда, када буде заузета
страном силом. Она има два излаза: или заузимање руском војском
или покретом напред на Балкан ка српској армији. Пошиљка онамо
руских кадрова била би бесплодна жртва ових људи, ако би их било
мало на броју, а ако их буде много, то би они морали деловати самостално као сасвим засебно тело.“ – „Рачунати на бугарске добровољце, доклегод оданде не буду изгнани Турци, сасвим је немогуће. Они
се могу формирати само у оделу друге војске а и онда ће то чинити
не од своје воље, очекујући решитељна94 резултате. Њих су толико
пута преварили остављајући их онда освети.
93
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И ако је то писмо писао Черњајев, који се раскидао на парчад, на дан 24. сеп
тембра до 2 октобра, ипак ми га доносимо пре Креветскога боја, зато што се
оно тиче бугарскога питања и општег положаја у Србији (прим. А. Ч.).
решитељне (рус.) = одлучне
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Када је Бугарски Комитет мени предлагао да узмем у своје
руке руковођење устанком са називом врховнога вође, то сам им
одговорио, да ако ми успе да дођем са Србима до Софије, то ћу онда
оставити Србе и прећи к њима. До тога времена ја никако не могу
да преузмем на себе никакве обавезе, како не би разбудио узалудне
наде и да не будем узроком некорисних жртава.
Уместо тога ја сам замолио Бугарски Комитет да ми пошаље
добровољаца, које ћу ја непосредно да формирам под мојим руководством. До сада је код мене формирано два бугарских батаљона с
руским кадровима и са руском командом. У битци 16 септембра они
су били први пут у ватри и држали су се довољно сносно95, другога
пута ићи ће још боље и моћи ће већ сами да служе као кадри за нових четири батаљона.
Ако не би било фантазије Фадејева да се образује одељено бугарски устанак, то сам ја уверен, да би до зиме било код мене две бугарске бригаде, довољно окрепљене духом и оружјем.
Пожртвовање Русије је доиста велико, али рат прождере толики новац, да те жртве нису довољне ни само за Србију, носећи на себи
све тегобе ове неравне борбе, а ту хоће још да раздвоје опште снаге.
Србија је на 3/4 већ победила Турску, но у тој борби потрошила је свој последњи грош и поставила последњег човека. Сада је
настало време да јој се помогне постојано и то наједанпут а не делимично. Први и главни корак биће у том случају реализација зајма.
Србија је почела рат са 200.000 дуката, а сада у благајнама
нема ни паре. Ових дана добио сам из Министарства Војске извештај, да они нису више у стању да плате официрима принадлежности
за месец септембар. Кнез Милан пише, да је у Аустрији купљено за
артиљерију 600 коња, а за 150 нема се чим платити.
Међутим почели су преговори и ових дана треба да се реши
питање о примирју.
На то примирје, за нас веома корисно, сагласиће се Турска вероватно не иначе, него као са предусловима мира. Услови ће ови вероватно бити такви, да све остане као и раније, нашто с наше стране
не може бити ни говора о сагласности, а продужити рат без новаца
исто је тако немогуће.
Никакво прикупљање96 овде није више могуће већ ради тога,
што целокупно мушко насеље овдашње стоји под оружјем. В. А. Ко95
96
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корев учинио би незаборавну услугу Словенском делу, ако би у вези
са двема петроградским банкама, које би узеле на себе реализацију
српскога зајма, послао на рачун тога зајма милион рубаља у три рате у
току једнога месеца. Повереник Срба, Протић ни о чему не извешћује,
и због тога без Ваше помоћи дело не може да прође.
Мој положај овде је до крајности тиме отежан, што морам да
се бринем о свему. Морам да се бринем о устројству армије, о снабдевању исте оружјем /метцима/ и дапаче за превозни део.
Српска Влада ни издалека није на висини садашњега времена.
Она се сада савршено изгубила. Ако би сада у ово време овде имали
једног доброг руског конзула, то би тај могао да знатно упрости то
дело, но г. Карцев се чак не уме ни пристојно понашати. Он је савршено под петама аустријскога и енглескога конзула, заједно с њима радује се тобожњим турским победама и своју радост дапаче показује
Русима, који долазе из армије у Београд.
Ми смо пред шестонедељним примирјем.
Криве наше новине за то Кнеза Милана, но прави кривац његов је Ваш покорни слуга.
Примирје то јест прекраћење војног деловања на дуже време
неопходно је потребно да би се организовали и да би сачекали руске
добровољце, онда ја могу да почнем деловање за наступ.
Ако број добровољаца нарасте до 10.000 и 1500 козака, то сам
ја сигуран да ће многи из армије Абдул Керима отичи у ... а ја ћу бити
у зими у Софији, и као последица тоге биће Бугарска слободна........
Прелазим ка подробностима о чијим испуњењима неопходно овиси увереност ка успеху:
1/ Потребно је 10.000 добровољаца, првенствено из војника
домиљутинске армије97;
2/ 1500 козака;
3/ 6 крупових батерија далекометних са по 500 метака по
топу;
4/ 25.000 пушака са готовим патронима по 500 ком
о/ 25.000 шињела
б/ 10.000 пари ципела /чизама/ и
7/ брза реализација целокупнога српскога зајма.
97
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Ако ми дате све то, најкасније у месецу јануару бићу у Софији.
Све силе Славенскога Комитета уопште треба да буду упућене и усредоточене на пошиљање добровољаца, козака и оружја.“
„Још ћу казати неколико речи о одељењу Црвенога Крста“98,
пише даље ђенерал Черњајев –
„На челу тога одреда постављен је г. Токарев, који по општем
убеђену спада у тај број медицинара, који не разуму сасвим како треба своје назначење и дужност. Он као чиновник полаже у главном свој
задатак на то да што више уштеди а препуштеним му сумама и услед
тога Црвени Крст нам до сада није донео још никакву битну корист.
Место тога да преузме на себе издржавање болесника, као што то
раде друга друштва, Црвени Крст захтева од истрошене српске благајне све што му припада. Кола за пренос рањеника до сада још немају, док су други одреди као енглески и румунски довезли за собом
изванредне кочије. Ја сам молио да се на зиму успостави у Делиграду лазарет са 200 постеља, а г. Токарев послао свога повереника да
прегледа место за лазарет и изјавио је да сам ја дужан да саградим
бараке, а он ће уступити постељину и остало и издржаваће болеснике, тражећи наравно све принадлежности у ту сврху од српске владе. Тако посао не може да иде.
Ово Вам писмо пишем са непрекидним прекидима, али ипак
сам успео да Вам прикажем како стоји ствар у толико, у колико се
она објашњава овде на лицу места.
Турска се налази у последњем издисају, она није у стању без
помоћи са стране, да издржи ову зиму. Кроз три недеље почиње овде
бурно време, са уништењем траве за стоку, превоз биће немогућ за 70
метара до артиљерије и услед тога ће армија Абдул Керима гладовати.
Употребите све Ваше силе за што бржу реализацију српскога зајма, пошиљку добровољаца и оружја. Пошаљите по могућности
што пре 300 сабљи и 300 револвера.
Доносиоц овога писма, млади официр, веома је добро овде
служио. Он је био Хорватовићев ађутант. Садржај овога писма њему
није познат, а усмених налога му нисам дао. Сваки по мени послат човек у Русију имаће од мене за Вас писмо, како би избегли самозванце.
Дајте у моје име оглас у новине, да би упозорили и очували
публику од самозванаца.
98
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У мојој армији имам 646 руских официра и 1800 војника. Учинио сам уступак по одношају спрам Комарова, јер напади на њега били
су потпуно неправедни. Он је честит и потпуно делу предан човек.
Положај начелника штаба формирајуће се армије, под огњем
непријатела, а која је састављена из двају елемената: српскога у рускога, који још нису успели да један другога упознају, веома је тежак. Упозорите новине да оне њега не грде. Он је свој посао вршио
веома савесно.
Молим Вас да порадите око зајма.
Свом душом предани Вам
М. Черњајев.“

За време прекида војног дејства од 3. до 14. септембра пушкарање међу првим редовима готово није престајало. Башибозуци
где је зато само било могућности, налетали су на погранична села,
палили и пленили и непоштедно убијали незаштићене старце, жене
и децу. Турска команда, затежући питане о примирју, јако је учврстила своје лево крило на Морави, како би са свога центра нанела силни
удар српској централној позицији на Кревету, на огранцима Јастрепца.
Наредивши да се дигне у ваздух турски мост преко Мораве,
прекопута Кармана, пожурио се ђенерал Черњајев да онемогући напад Турака и 15. септембра обратио се војсци са позивом следеће садржине:
„Непријатељ, очекујући појачање, без којега он није у стању
да било шта против нас предузме, предложио је продужење примирја још за 7 дана99 како би маскирао своју слабост пред Европом.
Наша Влада је то врло разумно отклонила, стога што би тиме Порти била дата могућност, да добије појачање и опсадни парк, како би
напала на нас.
Добивши о томе извештај од г. Министра иностраних послова и решивши спречити Турке да нападну на нас када то њима буде
угодно, ја налазим за нужно да нападнем на њих сутра изјутра. Циљ
нашега напада закључује се у томе, што би користећи се нашим положајем, ударили на непријатеља и са крила и с лица, њега одбацили ка Морави и на тај начин истерали га из наше земље. Сутрашњи
дан мора да буде славан за Србију и достојан храбрости предака.“
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Под притиском ђенерала Черњајева, којему је Кнез Милан писао: „Енглеска је
јако љута на Вас и то љути се зато, што нисте примили смешно примирје од 7
дана.“ (прим. А. Ч.)
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По наређењу главнокомандујућега било је наређено официрима, под претњом казне двонедељним затвором, да поведу војнике у битку без торбе а комесарима да раздају ракију и месо и ујутро
и за вечеру.
Српско-руска бригада донела је ђенералу Черњајеву велико
задовољство, први пут у том рату наступивши у битку из Делиграда
са музиком на челу и са песмом на устима по руском обичају.
Преноћивши на Каонини, са изласком сунца био је главнокомандујући већ у централној позицији код Кревета, код одела100 пуковника Неженинова.
Диспозиција, коју предајемо скраћену гласила је у главном
како следи: „Одеопотпуковника г. Поповића, постројивши мост преко Мораве напротив Глаговачке висине, наваљује на непријатеља са
крила од Пешице. Мајор Голошчапов отвара силну топовску палбу
са Глоговице, прелази Мораву и гони непријатеља ка Беговим позицијама101.
Резерве стоје на извидницама између Алексинца и Делиграда.
Потпуковник Клименко са Ђуниске позиције, откривши паљбу са свих својих батерија, наступа левим крилом по долини Мораве, настојећи да успут заузме висине. Од Кревета сви делови артиљерије и српско-руске бригаде, под начелством пуковника Меженинова
у зору нападају на непријатеља, како би заузели његове позиције.
Одео пуковника Хорватовића, сабравши своје главне снаге
на десном крилу, пресеца непријатељу пут ка Суповцу и гони га ка
Морави.
Бој је био веома жесток по целој линији и водио се са променљивом срећом. Следећи дан прошао је у одмору. 18. септембра
обновљена борба прекраћена је наступом ноћи“.
„Сукоб је почео 16. у 7 сати изјутра“, брзојавио је ђенерал
Черњајев премијеру Ристићу, „Турци су одступили у нереду у другу
позицију. Наши одреди заузели су висине против деснога турскога
крила. Бинички заузео је Гребешинску висину. Хорватовић је заузео
Крушију. Руско-бугарска бригада са крагујевачком бригадом заузела је три турских редута102 позади на левом крилу непријатеља. Ј.
Поповић заузео је Буимир. У подне добили су Турци појачање и притисли су нас, али ми смо задржли позиције заузете Хорватовићем
100 одел (рус). = јединица
101 положајима
102 пољске фортификације
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и Поповићем. Турци су бежећи оставили у својим окопима103 убијене и рањене. Турска војска није у стању да нас победи и ја рачунам
да смо ми ближе Балкану него они ка Морави104 где им је немогуће
ићи ма за један корак напред. Ми смо изгубили 600 људи из строја.“
Турци су према извештају месних сељака отпремили у Ниш
велику колону, састојећу се из око 600 кола препуних рањеницима.
Свој пораз код Кревета објаснили су Турци тиме, што су Срби
наводно добили појачање са Јавора, од 20 баталона, онда, када је моравска војска била појачана са свега 4 батаљона тек формираних
добровољаца и са Црногорском бригадом105 тако да је у критичном
моменту ђенерал Черњајев привео у дејство и последњи батаљон
резерве.
„Креветска битка, која се продужила три дана, пише Грујић
у ратној историји, послужила је на част и славу нашега оружја. Но у
то исто време биле су наше силе на Морави доведене до крајњег напрезања. Од тога момента наши су почели слабити, када су се турске силе све више попуњавале.“
Па ипак после борбе код Кревета наступљено 15-дневно прекраћење војног дејства доказује, колико су и турске силе биле изнурене.
Наредивши да се брзо утврди Каоник и Крушевац, послао је
ђенерал Черњајев ревизиону комисију у војну фабрику у Крагујевац,
која је фабрика већ била њему потчињена у то доба, а која се доиста
налазила у трагичном положају, услед недостатака сировина. Онда
је до набавке ливеног железа и челика било заповедано да се за фабрикацију граната употреби старе стабле106 глатких топова и то са
великом пажњом, јер и глатко оружје могло је да служи за одбрану
последњих позиција, а у тешке пољске топове било је наређено да
се стављају по две гранате од мањих топова. У каквом стању је била
одећа војника, при наступајућој јесењој киши зими, о којој се увек
тако очински старао ђенерал Черњајев, може се судити по томе, што
су према сведочанству С. Грујића било одреда, који су добивали свега по једну топлу одећу.
Овај недостатак у свему најпотребнијем побудили су га да
стално тражи да се жали у Београд и лично Кнезу Милану.
103
104
105
106
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Главна Морава од Сталаћа ка ушћу (прим. А. Ч.).
Бригада се састојала из 4 батаљона (прим. А. Ч.).
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12. октобра у дугачком одговорном писму, писао је мећу осталим ђенералу Черњајеву: „Обраћам се на Вас с молбом да пријазно
примите доносиоца овога писма господина Радивоја Милојковића,
који је пошао по Вашем позиву у Делиград, како би у заједници са
Вама обсудио побољшање107 организације разних грана интенданства.
Господин Радивој је енергичан човек и ако пожели да учини штагод
доброте, узмоћи ће то да постигне. То је шурјак господина Ристића.
Што се тиче Министра војног, веома сам незадовољан с њиме.
И ако ја не тражим његов излазак из Кабинета, то чиним из предострожности, како не би изазвао кризу владе, што би било нарочито
опасно у садашње време, и још стога што се надам, да ће његове колеге сами увидети да је необходно да се он смени. Зато вам саветујем
да кажете господину Радивоју све ваше незадовољство, изазвано пуковником Николићем.“
На тај начин, како читалац види, морао је ђенерал Черњајев
да води борбу не само са Турцима, него и са министром војске, како
би војску снабдео по могућности са најнеопходнијим.
Четирмесечна непрестана борба уз немогућност попуњавања, пошто се цео српски народ налазио под оружјем, као и наступивше хладно јесење доба, довели су многе батаљоне од 800 на 400
па чак и на 300 људи.
Но пристигли у то доба 850 руских добровољаца сведочили
су, да Русија није оскудевала са самоодрицајућом љубављу ка страдајућем Словенству. Они су саставили кадрове за батаљон имени
Черњајева и за два ескадрона под начелством капетана Лошкиевића
и Кнеза Оболенскога.
Утврђен рејон Алексинца простирао се с једне стране до Бобовишта, с друге до Нериџева Хана. У септембру сјединили су тај
рејон са окопима и артиљеријским складиштима са Делиградом. Ка
тому времену била су окончана утврђења на Ђунису и Каонику. Искусни инжењер мајор Шпаковски и поручник Коновалов, успешно
су провели читаву мрежу подземних мина, разнолике јачине, на линији Ђунис – Шиљеговац. Руским инжењерима помагали су усрдно
у том послу два импровизирана минера – професори „Велике Школе“ Клерић и Лозанић.
Стрелишни ланац, готово без прекида, сачувао је везу међу
позицијама Алексинац, Бобовиште, Делиград. Четири понтонска мо107 Када су већ застале зиме и кише и када су Турци спремали свој снажан удар
(прим. А. Ч.).
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ста били су пребачени преко Мораве: код Алексинца, код Св. Нестора и два код Ђуниског млина.
Средиште непријатељске позиције налазило се на висини код
селца Адровац и на 3/4 угурао је круг, образован од српске војске.
Шест турских дивизија108, сем огромних резерви, приготовљавали су се за напад на српску армију у Нишу и његовој околини, која
је у то време имала свега у свему око четрдесет пет хиљада људи.
Док је ђенерал Черњајев напрезао све силе за заштиту Српске
земље, водили су се у Цариграду бесплодни дипломатски преговори о условима мира,
У то исто време влада Биконсфиљда-Дизраели у Енглеској,
која је за цело време трајања рата усрдно помагала Отоманско царство новцем, оружјем и инструкторима, под утицајем сопствене опозиције, присајединила се осталим великм државама, предлажући мир,
сведући на ништицу све жртве обих словенских кнежевства, то јест
„статус кво анте белум“ за Србију и Црну Гору.
Подвлашћеним хришћанским областима као Босни, Херцеговини и Бугарској, државе су убеђивали Порту да им да реформе у европском духу, што је М. Г. Черњајев познавајући правоверне муслимане, сравнио са туцањем воде у авану.
Турци су, пошто су се домогли немогућега шестомесечнога
примирја, како би добили у времену, необично затезали преговоре и
једновремено слали своју најбољу војску и опсадни парк ка Морави.
Изнурена борбом више својих сила, Србија била је сагласна
да поново узме на себе јарам зависности, али је одлучно одбила шестомесечни прекид рата, који би Порти само дао могућност да се још
више осили за свој одлучан напад.
После десетодневног прекида војног деловања, почели су
Турци да опипавају српске позиције. 29 септембра и првих дана октобра пуцали су Турци на линији Бобовиште – В. Шиљеговац и Кревт
– Алексинац, при чему је та варош настрадала од деловања тешких
круповских топова, који су стајали на Перџиловским висинама.
Турци су спремали пропаст српској војсци, коју је ова била
приморала да прими под силу непоправимих прилика, као призрак
у пустињи или као неизбежну буру, а после што Бог да!
108 Генерал Черњајев био је јако популаран међу Муслиманима по њему покорене
Средње Азије и Туркестана и сам их је искрено волео, али је рачунао за тешко
[зло] за хришћанске народности ондашњи режим Отоманског царства (прим.
А. Ч.).
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Главнокомандујући заповедио је свима командирима без разлике да буду у пуној бојној готовости.
6. октобра бомбардоване су са Великога Шиљеговца насупрот
стојеће турске позиције.
Хорватовић командовао је тим фронтом, који се простирао
дуж једнога од огранака Јастрепца, од Сталаћа до Ђуниса. Ту су Турци имали, урачунајући и резерву, око 30.000 војника, то значи дупло
више од Срба. 7 октобра наступивши великом колоном и заузев Вел.
Шиљеговац, Турци су пробили утврђену линију, која им је затварала
пут у долину западне Мораве. Покушај да се врати позиција ка Великом Шиљеговцу сутрашњег дана, није имала успеха, услед чега је
ђенерал Черњајев заповедио Хорватовићу 9-го да одступи на леву,
високу обалу реке Рибарке, која је ноћу осванула у пожару, који су потпалили Турци, богатога села Велики Шиљеговац.
Ту су се они, без обзира на премоћ својих снага, задржали 3
дана, а затим су се спремали целе недеље за напад ка Ђунис.
Највише приступачна за Турке десна обала реке Мораве, са
које стране су Турци у прошлости вршили своје налете на Србију, била
је заштићена утврђењима код Алексинца, Шуматовца и Делиграда.
На тим утврђењима разбијали су се у току од четири месеца
у 1876. години сви напади Порте.
Опширни горски троугао Јастребац, који се са југа простире
клином дуж западне и јужне Мораве, рачунали су Срби да је довољна
преграда за нападе Турака са стране Ниша, дуж леве обале те реке.
Зато овде нису градили никаква утврђења. Концем месеца августа,
када су се Турци уверили о тешкоћама заузећа Алексинца и пошли
доле током Мораве левом обалом, наредио је ђенерал Черњајев да
се брзо утврди Ђунис, који лежи на крајњем северо-источном огранку Јастрепца.
Пуковнику Клименко били су поверени радови око утврђења,
који се непрекидно продужавали до саме битке. Три утврђене линије
прерушене у фронт против Мораве и Кревета протезале су се фланкирајући једна другу. Пошто је сва околина Ђуниса обрасла густом шумом, то су 2. септембра приступили сечењу ове шуме. Овај огромни
посао у недостатку инструмената, руку и времена није ни издалека
био окончан до одређеног рока. 17. септембра после Креветске битке, стигао је главнокомандујући са својим штабом у Ђунис и посветио је цели дан прегледу гарнизона, утврђењу и наоружању позиције.

inslav

330

ПРИЛОЗИ

Увече послао је депешу Кнезу Милапу, извештавајући да ће
ускоро доћи на Ђунису до великог боја и молио је да се из Крагујевца пошаљу сви спремљени метци и гранате.
Одбивши Хорватовића са Великога Шиљеговца, почели су се
Турци пробивати са трима дивизијама Сулеимана, Азис и Хафис-паша, уз велику количину коњице, од Кревета, крај Каоника. Њихови
први одреди заузели су село Ђунис, али их је артиљерија са врхова
Ђуниских позиција приморала да одступе за Каоник.
На основу извештаја извидница о кретању Турака, извео је
главнокомандујући закључак, да Турци намеравају истовремено напасти и на Хорватовића и на Ђунису. Зато је он заповедио 16. септембра Хорватовићу да буде у пуној бојној спреми и да отвори јаку
артиљеријску ватру на непријатеља са Бобовишта и Ђуниса, чији се
гарнизон састојао из свега пет хиљада људи, под начелством пуковника Клименко.
На дан 17. октобра у 7 часова изјутра турска артиљерија почела је да засипа гранатама српски одред, стојећи у огранцима Јастрепца, и десно крило Хорватовића. Једна лака и две горске батерије
помагале су наступу српске пешадије. У подне у Св. Аранђелу навалили су Турци великом количином на десно крило Хорватовића и после упорне борбе потиснули су га ка Сушици, и затим даља ка висини над Здравињем. После тога око 4 часа после подне под окриљем
своје моћне артиљерије, кренули су 5 великих турских колона са пуком кавалерије на Ђунис, преврнувши српске извиднице. Ипак су
извиднице успеле да за собом разруше мост преко реке Расине код
Великог Шиљеговца и тиме су ставили препону турској коњици. У
предвечерје војска Хорватовића распоредила се на линији Гаглово,
Мали Шиљеговац, пресецајући тако непријатељу пут за Крушевац.
Тога истога дана т.ј. 17. октобра Турци су од 8 сати изјутра почели енергично са наступом на Ђунис. Одбацивши Хорватовића на
свом левом крилу, навалили су свима својим силама на Ђунис са Кревета, где им је био центар и са Љубеша, свога деснога крила. Њихов
напад био је тако жесток и упоран, да је гарнизон Ђуниса био приморан да одступи, не успевши извести своју позицијску артиљерију.
Три мине које су експлодирале успеле су да за неко време задрже бесан наскок турске коњице. Прошавши кроз Горњи Јастребац, српска
војска нашла се на левој обали Моравске долине. Како би могли без
опасности прећи преко моста и да би задржали турски наступ на Делиград, били су постављени против Вишовца благовремено три ба-
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таљона војске уз две батерије. Овај слаби ослонац ђенерал Черњајев
је појачао својом последњом резервом, гарнизоном Делиграда.
Под заштитом укрштеног огња својих батерија прешла је
српска војска преко мостова па десну обалу Мораве, после чега су
мостови били дигнути у ваздух.
Моменат је био страшан и узбудљив, цео штаб главнокомандујућег под командом начелника штаба Дохтурова, Кузминскога и
Катаржи, узео је учешћа у руководству ових преправа109. Око 50 козака јуначки су радили на спасавању позицијских топова.
Око 5 часова, када је ђенерал Черњајев из мале школе давао
последње упуте за заштиту Делиградских позиција, почели су падати и експлодирати над станом главнокомандујућег непријатељски метци.
Истога дана почели су Турци жестоко да бомбардују и Алексинац. Са падом Ђуниса Турци су дошли до самога Делиграда, отсекавши тиме од центра Бански корпус Хорватовића, који је после свога отступа заузео позицију у близини Крушевца.
Рачунајући немогућом задаћом у исто време одбрану Алексинца и Крушевца, наредио је генерал Черњајев команданту Алексинца, потпуковнику Поповићу, да оде са својима деловима у Бању. 18.
су Турци заузели Алексинац остављен од Срба, и почели су са својих
најближих места засипати топовском ватром из својих тешких позицијских топова тек напуштени од главнокомандујућег Делиград.
17. увече отишао је ђенерал Черњајев са својим штабом на конак у
Ражањ. Снег је падао, била је зима. У колиби где му је био приређен
конак наредио је да се наложи пећ, у којој је на срећу на време нађена турска бомба.
Овде, не губећи присуство духа од трагичнога положаја на
фронту, где је стојало више од сто хиљада Турака110, посветио је цео
дан главнокомандујући наредбама за последњу одбрану српске земље.
Војска је била сосредоточена111 код Крушевца. Био је у Сталаћу сачињен одио који је имао да пази, како би пресекао непријатељу могућност прелаза кроз долину.
С циљем да се на брзу руку начини позиција били су испитани западни огранци Мојсинске висине, као и лева и десна обала реке

109 прелазака преко реке
110 У сукобу код Ђуниса учествовало је 104.000 Турака уз 250. круповских топова
и опсадним парком, а Срба је било свега 28.000 и 20 топова (прим. А. Ч.).
111 сосредоточена (рус.) = концентрисана
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Расине. У Јасика саграђено је било утврђење са мостом за осигурање
евентуалног отступа из Крушевца у Темнић.
Код Варварина били су пребачени преко Мораве два понтонска моста и била је предвиђена изградња утврђене позиције, која би
својим опстрељењем112 обухватила свих 6 рукава који су се ту стицали реке Мораве.113
На новој утврђеној линији готовио се непријатељу нови отпор. Но све је то било прекинуто мешањем моћне деснице рускога цара. Увече 13. октобра Цар Александар II наредио је брзојавом
грофу Н. П. Игњатијеву, свому посланику, у Цариграду да затражи
од Султана да сместа прекрати војна дејства против Србије, са угрожењем114 да ће у противном случају опозвати руско посланство из
Отоманскога царства.
19. распространила се у Параћину утјешна и дуго очекивана
вест о двомесечној примирју.
Српско-турски рат 1876. године свршио се тиме.
Стигавши следећега дана Врховни Главнокомандујући Кнез
Милан, у пратњи ђенерала Черњајева имао је смотру војске и јашући
око војске захваљивао је војницима за службу са самоодрицањем.
На дан 22. октобра појавило се у службеним новинама у Београду следеће саопштење: „Порта је примила двомесечно примирје
с тим, да би то примирје још продужила на 6 недела до закључења
мира. Војни агенти утврдили су демаркациону линију. Примирје је почело 20 ов. мес. /октобра/, када је Порта престала са непријатељским
деловањем. Као последица томе било је наређење, да и наши начелници с наше стране прекину војно деловање. Исто то је наређено и
у Црној Гори.“
После два дана опростио се ђенерал Черњајев, предавши команду Хорватовићу, са војском.
Бринући се увек за своје потчињене, позвао је са фронта као
и све појединце Русе, тако и руске добровољачке оделе, и отпутовавши у Београд, отправио је и њих онамо, под начелством пуковника
Меженинова.
16. априла стигао је ђенерал Черњајев у Србију. Од тога времена па до краја рата прошло је више од пола године. У трагичним
112 опстрељење (рус.) = домет
113 уливали у реку Мораву
114 угрожење (рус.) = претња

inslav

333

РУСКИ ДОБОРОВОЉЦИ У СРБИЈИ 1876. / РУССКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ В СЕРБИИ 1876.

приликама људи се тешње везују један уз другог и тиме се дубље
међу собом и упознавају.
30. октобра 1876 г. обратио се цвет српскога народа, у лицу
његове ондашње интелигенције М. Г. Черњајеву са следећом историјски-проникнутом адресом:
„Дубоко уважени и премили вођо наш!
Када су Србија и Црна Гора развили свој барјак, руководећи
се узвишеном мисли за искупљење Југословенства и целе хришћанске страдајуће браће на истоку, тада је и твоје словенско срце било
потресено, и одрекавши се од мирнога и срећнога живота, ти си стигао са далекога севера, посветивши светој борби свој у биткама славно искушани мач.
И ми смо те примили са братском љубављу и са хришћанским
одушевљењем предали смо у Твоје храбре руке барјак Југословенства. Поборник најправеднијега и најблагороднијега дела, Ти си високо подигао ту заставу показавши је целом свету. Борба је била и
сувише неједнака, са малобројном младом војском, састојећим се из
земљорадника и грађана, Ти си ступио у борбу са много боље наоружаном, искусном у борбама и пуно многобројнијом војском, коју је
мухамедански свет сакупио у Европи, Азији и Африци. Но Ти си ипак
славно издржао ову џиновску борбу у продужетку четири месеца и
био си чешће победитељ него побеђени. Ти си био на југу наше отаџбине тврдом стеном, о коју се муслиманска сила непрестано разбијала и коју је она, додуше нешто и помакла, али свалити ју није могла.
Југословенска застава била је сва заливена крвљу, али није
била заробљена. Она се још вије у ваздуху као знамен Твоје славе,
нашег поштења и неугасиве Словенске наде. Нека говоре што хоће
наши љути противници, али под њихову заставу пошли су сви источни народи који поздрављају и који желе победу, сва поштена и слободоумна Европа.
То је српски вођо заслуга Твоја и Твојих бораца, у којима си
Ти сопственим примером утврдио храброст, постојаност и највише
самоодрицање.
Но пошто нас Ти за време примирја остављаш, то ми сарадници на њиви српске просвете, рачунамо на своју прву дужност, да
Ти тим случајем изразимо своје дубоко признање од лица претставитеља науке и одушевљених лубављу ка отаџбини душа целога Српства. Вечнаја благодарност Теби за све радости и жалости, које си Ти
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са нама братски делио. Ти нас остављаш, но Твоје име остаће увек у
устима нашим и успомена на Тебе неће се изгладити у нишим душама.
Желимо Теби срећан пут, на којему тебе прате благослови
Срба и на коме ће Те догонити благослов Божији.
Када се Ти вратиш у своју сретну и могућну отаџбину буди,
молимо Те, сведоком пред нашом северном браћом, о нашој топлој
љубави и благодарности за ту велику помоћ, коју су нам они по својој
беспримерној Великодушности указали.
Ти припадаш и њиховој и нашој историји. Ти си чвор који сада
везује за сва времена северну и Јужну браћу. Кажи њима да Срби тврдо верују, да њихова братска помоћ неће ни у будуће оскудевати, док
почето велико дело југословенског искупљења не буде окончано, њихову славу и срећу нашу.“115
Исто тако је и ђенерал Черњајев о наоружаном српском народу, са којим је командовао за време од четири месеца, стекао најпријатније мишљење.
„Српски народ“ писао је он К. С. Аксакову, „је необично послушан и сношљив116, из њега се може створити прекрасна војска.
Мени се врло често дешавало да сам у борбама морао да сабирам делове војске која је напуштала бојиште и враћати их у ватру, и то се
понављало по више пута са једним те истим делом. Недостајало им
је само праве организације а по највише добре команде. На више од
хиљаду људи дошао је тек по један официр, када је искуство показало да је на сваких 50 војника потребан по један официр.
Срби су толико учинили, колико се може тражити да учини
сељак, којему су уместо лопате ставили у руке пушку. Као доказ могу
послужити бивше код мене 3 роте117 стојеће војске, из којих сам је
сачино три батаљона, узевши у редове милиционаре. Без обзира на
то што је обучених војника била свега једна четвртина, ови су се батаљони борили изванредно.
Као други доказ служи српска артиљерија, које је у погледу
издржљивости била беспрекорна, а међутим била је састављена из
ограничених кадрова, из милиционара другога реда“.

115 Ту адресу потписала су 46 лица, на челу којих је био Архимандрит Нестор професор Богословије, Сава Стрепсовић, [начелник] у министарству просвете, Милан Глишић, члан бироа за штампу (прим. А. Ч.).
116 сношљив (рус.) = издржљив
117 роте (рус.) = чете
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Напред наведена адреса и писмо М. Г. Черњајева биле су међусобне оцене људи који су блиско стајали на делу у борби за словенску слободу.
Ипак одмах после тога, како је руски Цар замахом руке зауставио турски мач, спреман да се коначно спусти на несретну Србију,
руска такозвана либерална демократска штампа почела је особитим
намерама да трза и грди све што је тако узвишено и дубоко потресало патриотски осећај у Русији.
Уједињење Словенства, настојање његово да се ослободи од
многовековног угњетача, јуначка борба Српскога Књажевства, самоодрекујуће деловање ђенерала Черњајева, благородни порив руских добровољаца, све је та штампа исмејавала, критиковала и унижавала. Њен главни лист издавајући се у Петрограду био је „Голос“
/“Глас“/ под редакцијом Крајевскога, којему је М. Г. Черњајев увређен
и напрасит написао писмо и позвао га на двобој.
У мору општег руског саосећања на словенској идеји, то су
биле ништавне капљице, али ипак отровне капље, које су донеле М.
Г. Черњајеву много узбуђења и горког преживљавања.
Ето како је на све те нападе одговорио за М. Г. Черњајева велики руски славенољубац Ф. М. Достојевски у свом дневнику писца
за 1876 год.
„Ако се већ почело словенско дело, то ко би морао ако не Русија, стати на његово чело, у том је назначење Русије – и то је разумео
Черњајев и подигао је руске заставе. Решити се на то, коракнути тим
кораком – не, то не би могао учинити човек без нарочите снаге. Кажу
да је то све из частољубља, да је он трагао за догађајима, тражио да
се одликује. Но частољупци у таквим случајевима више воле да иду
на сигурно, а ако и рескирају, то ипак до извесног предела; но под
условима којима грози доиста неуспех, они без устезања напуштају
дело. Сигуран неуспех неодложног војног дејства са самима Србима
и без руске помоћи, предвидео је наравно већ давно Черњајев. Сада
је већ и сувише тога познато, доста је о тој историји већ посијанога,
а да би се у то могло сумњати. Али оставити то дело он није могао,
јер се тај посао не исцрпљује само брзим војним успехом: у њему је
будућност Русије и Славенских земаља.
„Нада његова дапаче и на брзу помоћ Русије у сваком случају
није била грешком, јер је Русија на концу ипак произнесла118 своју
118 произнесла (рус.) = изговорила
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велику реч. Кад би та реч била изнесена само нешто раније, то се
Черњајев ни у чему не би преварио. О, многи на месту Черњајева не
би хтели тако дуго чекати – и то управо частољупци и каријеристи.
Ја верујем да многи од његових критичара не би издржали ни половину тога, што је он преживео. Но Черњајев је служио огромном делу,
а не своме частољубљу и да је претпоставио да жртвује свиме, судбином и славом своје каријере, може бити дапаче и животом својим,
али да не остави дело. То је управо зато што је он радио за част и
слободу Русије и знао је то. Јер дело Словенско је дело руско и мора
се решити коначно по самој Русији и по руској идеји. Остао је он такођер и за руске добровољце, који су се сви њему утекли, под његову заставу, скупили се ,за идеју, као к претставитељу идеје. Он их
није могао напустити саме и доиста и у томе има великодушја. Колико њих од његових критичара би на његовом месту оставили све
и сва – и идеју, и Русију и добровољце, колико их тамо има! Јер треба да се каже истина.“
Компетентно мишљење Достојевскога није било једино, оно
је изражавало осећаје и мисли целе патриотски осећајуће Русије.
Дубоко у јесени враћао се из Крима Цар са Царицом у Петроград и зауставили су се на путу у Москви. 29. октобра у великом
дворцу у Кремљу119 био је велики излазак. Тако се називала дворска
свечаност, када је Цар на челу царске породице и величанствене процесије полазио из унутрашњих одаја, кроз дугу вереницу огромних
сала, у цркву на службу.
Русија се узбудила, осећајући близину ратне грозоте и зато
се велика количина народа скупила у Москви, желећи да чује високо царско слово.
Огромне сале дворца биле су толико препуњене, да је церемонијал-мајстор са трудом могао да ослободи уски пролаз за процесију. Кроз величанствене „црвене степенице“ по високим, покривеном сукном помосту, који је пресецао велики Кремаљски трг, усред
мора препунивших га глава, Александар II ступио је под сводове
Успенскога Сабора /Цркве/, како је то било уобичајено у знаменитим данима руске историје.
119 Кремљ је стародревна цитадела Москве. Усред његових зидова, овјенчаних
баштама, простиру се величанствени дворац и неколико старинских цркава и
државних зграда (прим. А. Ч.).
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На повратку у двор примио је Цар поднету му „главом града Москве“120 хлеб - сол и при потпуној тишини изговорио је речи
примљене од велике масе са осећајем великог усхићења.
„Ја знам, рекао је цар у свом говору, да цела Русија заједно са
мном узима живо учешће у страдањима наше браће по вери и происхођењу, али за мене су интереси Русије више свег и ја бих желео да
до крајности поштедим драгу руску крв.“
Затим дотакавши се дипломатских преговора о побољшању
живота балканских хришћана, Цар је завршио свој говор са следећом
угрозом:
„Ако али ја увидим, да ми121 не добијемо то, што смо у праву
да тражимо од Порте, то ја имам чврсту намеру да делујем самостално и уверен сам, да ће се у таквом случају цела Русија одазвати на мој
позив, када ја то нађем за нужко и када ће то част Русије тражити. Да
нам помогне Бог да испунимо наше свето призвање.“
„Неколико пута за време говора Цара, пише кнез Мешчерски
у својим успоменима, проносио се салом трепет општег усхићења,
а при последњим речима грануло је такво „Ура“ да је било страшно. Буквално су се тресли и патос и стакла. Царица је плакала, као и
многи присутни“.
Овај говор Цара, дошавши до М. Г. Черњајева, пребивајућег у
Србији, био је циљ и овенчање његове четирмесечне борбе. И тај говор побудио је њега, заштитника сведока страдањима српскога народа, да се обрати на рускога Венценосца122 са следећим писмом:
„Најмилостивији Царе!
Када је Србија дорасла до тога закључка, да се њезин даљњи
опстанак под муслиманском власти без коначног моралног распадања не може више продужити и подигла заставу независности Јужнога Словенства, ја сам решио да се свецело посветим тому хришћанскоме и човекољубивоме делу.
Ја сам тврдо веровао да је после великога дела ослобођења
милиона Твојих поданика, Тебе Царе, предназначено Провиђењем,
да испуниш завет Твојих царских предака – завет ослобођења јединоверних и родних Твоме народу племена.
Но ја сам разумео да Твоје царско решење не може да уследи
одмах и да се моја скромна задаћа састоји, у томе, да задржим напор

120 Старешина градске општине (прим. А. Ч.)
121 То јест велике силе (прим. А. Ч.)
122 Венценосац (рус.) = крунисана глава
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муслиманске силе на земљу, поверивши мени своју заштиту, док се
није разлегло Твоје царско слово.
Ја нисам тражио победе и славе, ставивши се на чело мирних грађана који су посегли са оружјем на тридесет пута силнијег
непријатеља.
Када је мала Србија објавила рат Турској империји, било је
мало људи у Европи, који нису рачунали да ће њено постојање трајати свега данима, сећајући се како се недавно током неколико недеља
решавала судбина првостепених држава123 равноправних противника.
Ја сам чврсто веровао, Царе, у Твоје предназначење и та нас
је вера спасла.
Сама Србија, одсечена од целога света строгом блокадом, водала је борбу против целога муслиманскога света за време од четири месеца. Из дана у дан бивала је борба све тежа, по мери тога, што
су муслимани журили хиљадама са трију страна света у помоћ својим
истоверцима, а хришћани остали су равнодушни ка томе неједнаком
боју. Руски крстоносци124, долазећи овамо по десетину, саставивши
под мојом командом пукове, а којих је било свега на почетку рата 640
официра и 1806 нижих чинова /војника/, нису наравно на утегама
рата могли имати решавајућег значења.
Српски народ, обраћајући свој пун молбе поглед ка северу, и
не видећи од туда помоћи, поникнуо је главом и сва моја нада да избегнем погром, легла је на примирје, које настало тек онда, када смо
били згажени неравномерним превасходством непријатељских сила.
Пред заузећем Ђуниса било је сосредоточено на Морави турске
војске око 104 хиљада и 250 круповских топова, са опсадним парком,
чему смо ми могли супротставити свега 28 хиљада људи и 120 топова.
Скончавши своју скромну задаћу, ја се усуђујем да прикажем
Твоме најмилостивијем погледу, Царе, истински положај те стране,
чекајући од Тебе своје спасење од вањских непријатеља и од унутрашње неуређености.
Србија је исцрпљена неравномерним напрезањем сила, у неравној борби. Три округа: Зајечарски, Књажевачки и Алексиначки
претворени су у пустињу. Народ се исто као и Бугари, бежећи од турских зверстава и то њих око 200–300 хиљада, упадао у суседне округе и код наступајуће зиме остаће већим делом без крова. Спашена
одведена стада, која представљају једини спас од глади, с прекидом
123 Француско-немачки рат 1870 г. (прим. А. Ч.)
124 крсташи
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подножне хране /траве/ погибају и прехрана настрадалих житеља
пашће свом тежином на житеље више удаљене од војних деловања.
Благајна је потпуно истрошена.
Но без обзира на свој сиромашан положај, ја верујем, да ће
српски народ на Твоју прву реч, Царе,учинити последњи напор, како
би по мери својих снага узео учешћа у испуњавању Теби предназначеног великог циљ и да се по Твојим мудрим указивањима препороди ка новом животу.
17 новембра 1876.
Београд.
Верноподани слуга
Михајло Черњајев
генерал-мајор у оставци.“

Приближно у то исто време т.ј. новембра месеца позвала је руска влада М. Г. Черњајева у Кишињев, са циљем да њему повери поруку српској влади, чији садржај он није одобрио и зато је то отклонио да прими на себе.
На његову молбу да сме да остане у Русији, било му је одређено да живи у Кијеву, док му је породица и све пријатељске везе биле
сосредоточене у Москви и Петрограду. Да се настани у Одеси, ближе
будућем позоришту војног деловања, било му је такођер забрањено
и остављен му је избор или Кијев, или да оде у иностранство. Он је с
тешким срцем претпоставио ово последње.
Опет Беч, Париз, Лондон и острво Јаит, то су биле етапе његове невољне скитње.
22. децембра писао је М. Г. Черњајев из Беча И. С. Аксакову:
„Положај у Србији веома је затегнут; ако наша влада не укаже стварну помоћ Србима, то они сами са 2.000 наших добровољаца не могу
да продуже рат. Говори се да је о томе Србија официјално изјавила
нашем генералном конзулу. Отправка онамо ђенерала Никитина, без
довољно средстава, одмах га је поставила у незгодан полажај, како
односећи се на добровољце, тако и у односу спрам српске владе.
Као последица тога он не може да ради самостално, већ је принуђен да изглади дела. Ако би ја имао тај милион рубаља на почетку
рата, то би могао да начиним из Србије верну страну руске владе, али
сада ова средства нису довољна, а кроз два месеца већ никаква средства неће моћи тамо да помогну. Само подстрек рускога друштва ка
борби, без праве саобразне потребама помоћи, довео је до садашње-
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га неспоразума мећу Русима и Србима. Да попуни ту празнину лежи
сада потпуно на нашој влади. Независно од материјалних средстава
исто је тако неопходно, да наша дипломација стварно изрекне своје
мнење односећи се на користи, које Русија за случај успешног окончања рата може да обећа. Немогуће је у том случају да се Србија постави у мање угодне услове него Румунија, т.ј. независност са титулом
краљевства и територијално повећање. Како би се народ потстрекао да ратује треба му се указати на постојећи циљ, а не на несретно
status quо ante bellum. Kao последица вазалних односa са Турском, Aустриjа, блaгодарећи уговорима са истом, учинила Србију слободном
пијацом за себе ради продаје својих производа. У Србији не може се
развити ни један слободан занат.“
У Праг је он отпутовао, да би се упознао са чешким расположењем односно опште-славенског питања. Одсевши у гостионици
– било је то на сам Бадњак – отишао је у православну цркву на поноћну [литургију]. Црквена порта била је окружена мноштвом народа, када је он дошао. Цео Праг желео је да види представника словенске солидарности.
На тргу пред гостионом, окруженом полицајцима, маса која
је пратила М. Г. Черњајева, увидела је одред артиљерије уз неколико
топова. Прошавши кроз низ препрека у своју собу, примио је ђенерал Черњајев неколико видних чешких политичких радника, који су
пожурили к њему. Оживљени разговор са њима био је наједном прекинут ступившим у собу аустријским чиновницима, који су тражили од М. Г. Черњајева да сместа отпутује из аустријских предела. Никакви протести, нити позив на законитост својих докумената нису
имали деловања. Бојећи се сачувствених демонстрација масе, било
је предложено М. Г. Черњајеву да напусти хотел стражњим излазом.
Ту су у узаној уличици стајала кола уз три полицајца која су одвезла М. Г. Черњајева на станицу. На путу до француске границе пратили су га два жандара.
Француска 1876 год. тек што се опорављала од рата 1870 год.,
када је Пруска од ње отргла Елзас и Лотарингију. Заузета залечењем
својих рана, она готово није обраћала пажњу на вањску политику и
делом на словенско питање. Па ипак је преса француске столице саосећајно забележила долазак М. Г. Черњајева у Париз, а једне новине са својственом Французима оштроумном лакомисленошћу, описујући српско-руског ђенерала, саопштиле су читаоцима, да његов
нос предосећа Турке.
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Неколико дана пре знаменитога изласка у Кремљу, на ручку
код Лорда-мера у Лондону, премијер-министар Биконсфиљд-Дизраели грозио125 је да ће Енглеска без колебања објавити рат оној држави, која ће се решити да поколеба мир у Европи. Било је јасно да је
стрела његове мржње била упућена на Русију, покровитељицу Словена. Али опозиција на челу са Гладстоном, била је другога мишљења
и позвала је ђенерала Черњајева у Енглеску, где је био предметом великих овација.
Концем зиме 1876. године кренуо је Велики кнез Николај Николајевић старији, у виду предстојећег рата, у Кишињев, да уреди
тамо пребивалиште за Цара и свој штаб.

125 претио
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IX
Русија објављује рат Турској. Повратак М. Г. Черњајева
у Русију. Пријем код Цара. Отправка на Кавказ.
12 априла 1877 г. у Кишињеву у присуству Цара, пред фронтом армије, прочитао је Архиепископ Павле манифест о објављењу
рата Турској.
Сазнавши о том великом догађају из новина, пожурио је ђенерал Черњајев опетовано да моли за повратак у отаџбину. Дозволу добио је брзо, али са наредбом да се јави право у Кишињев, у противном, Јављено му је, да ће бити сместа ухапшен.
„Деветог дана после објављења рата, прича М. Г. Черњајев,
стигао сам већ у Кишињев. На станици састао сам се са Столипиним,
који је после добио командовање над корпусом. На његово питање
где ћу одсести, ја сам одговорио: у гостионици. – Отседните код мене,
предложио ми је Столипин, пошто је мени већ додељен стан. У Кишињеву све су куће већ препуњене, продужио је он, пошто је Цар већ
стигао, а са њиме и сва његова огромна свита.
16. априла рано изјутра ја сам још лежао у кревету у истој соби
где је спавао и Столипин, када су ме наједном почели будити и слуга
ми јавља, да је по мене дошао жандармеријски пуковник. Мене је синула мисао да ме желе ухапсити и некуда послати. На столу око мене
лежали су моји документи, ја сам се пожурио да их сложим и пробудио сам Столипина, молећи га да у случају мога хапшења, о томе обавести моју породицу.
Он није могао да верује да би ту могла бити било каква клопка. Установило се је, да је жандармеријски пуковник дошао са позивом, да се јавим тога јутра у 9 часова ђенералу Мезенцеву. Сада сам
се ја смирио и напао сам жандара зашто ме је пробудио тако рано.
Он се почео извињавати и рекао је да је то учинио стога, што је мислио да ће ме тако рано ујутро сигурно наћи код куће. Одлазим ђенералу Мезенцову. Он ми је саопштио да ће ме Цар примити истога јутра, пола сата пре општег пријема, али ми је заповедио да у разговору
не будем јогунаст. То је већ Бог зна шта, изјавио сам ја Мезенцову, –
није ваљда већ дошло до тога, да сумњају у моју способност и умешност разговарати са Царем?! Пошто сам био у оставци, ја сам се јавио
у фраку. Цар ме је дочекао стојећи и није ми пружио руку. Учинио ми
се страшно промењен, особито очи имали болестан, блудећи израз.
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– Ти си мене преварио, срео ме је Цар са укором. Ти си дао
реч, да нећеш путовати у Србију. – Ја сам дао реч Вашему Величанству, изјавио сам ја, да нећу путовати у Херцеговину, које је Ваше Величанство назвало разбојницима. Ја сам био у Србији. – Да, но зашто
си ти Милана прогласио краљем? Ти си мени тиме причинио много
немира и стрепњи. – Ја нисам видео другога средства, Ваше Величанство, да принудим Србију да продужи борбу. Мени је било потребно
да им укажем циљ за који се води борба. Објавивши Кнеза Милана
Краљем, ја сам им показао тај циљ, циљ пуне независности Србије. –
Но ти си затим био у Прагу. Ти си ме скоро посвађао са мојим другом
и суседом аустријским царем, сурово је продужио Цар. – Ја сам доиста
био у Прагу, Ваше Величанство, но пошто сам ја у то време био спроводником словенске идеје, то сам морао да посетим аустријске Словене, да би сазнао смер њихових умова и како се они односе ка тој
идеји за коју сам се ја борио. Сада али, када сте дело независности
Словена Ви, Царе, узели у своје моћне руке, ја сам одустао од дела. –
Но оставимо све то. Нећемо више говорити о томе што је било. Ја ћу
настојати да све то заборавим. Ја тебе извињавам и праштам ти. Сутра ће изаћи заповест о повратку твоме на службу. – Цар је завршио
разговор и пружио ми је руку.
18. априла био сам опредељен на службу, а следећег дана јавио сам се поново Цару, обукавши мундир ђенерала Дохтурова, који
ми је био и тесан и кратак на рукавима. Запазивши то Цар је у шали
рекао да сам пре сличан полицамајстору, него ратном ђенералу. Затим, прошавши даље, окренуо се и љубазно, и по изгледу као извињавајући се, као околишајући рече: „Ја те шаљем на Кавказ, ти си тамо
служио и добро познајеш страну.“ Ја сам пребледео. Удаљење на Кавказ из словенских земаља, где сам стекао поверење и знао противника противу којега је сада имала дејствовати наша армија, а не српска
милиција, наоружана са подареним од нас старом севастопољском
артиљеријом, то је била већ крајња немилост спрам мене. – „Ја нисам служио у Закавказју, Ваше Величанство.“ – „Но ипак, јави се министру војном, он ће ти дати упутства по том случају. Уосталом не,
не иди /Цар се сетио непријатељског односа министра војске спрам
мене/, он ће теби писати.”
Та наредба о удаљењу мене са главног позоришта рата на
Кавказ била је од мене примљена као старање оних који ми нису добра желели и жељама којих је Цар против своје воље удовољио. То
је било учињено такођер и под утицајем аустријског војног агента,
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кроз којега је Аустрија настојала да ме што даље удаљи од Словена,
за ослобођење којих је Русија решила продужити рат, који су почели
Срби под мојом командом.
Такође јавио сам се и Великом Кнезу Николи Николајевићу.
Главнокомандујући ме љубазно срео са речима: „Дакле почињемо ратовати, – јеси ли задовољан?“ – „То зависи од тога са чиме почињете“. – „Под мојом командом ће бити око 200.000 људи“. – „Онда ћете
бити тучени“. – Велики Кнез чак подскочи: – „Како можеш ми тако
рећи, када си се сам толико дуго држао са својим Србима.“ – „Вама је
потребна војска од најмање 500.000 људи, – у противном Ви нећете
стићи ни до Балкана.“ – „Ја и не мислим да се зауставим на Балкану,
већ се надам доћи до Цариграда.“ – „Ако је то тако, понових отресито,
Ви ћете бити тучени, јер је Ваша војска премалена поред многобројне војске Турака, као и према величини фронта на коме ће се ратовати.“ – Велики Кнез није хтео да се сложи са мојим мишљењем, али
пак два пута је молио Цара да ме задржи уза се, али је два пута његова молба била категорички одбијена. У међувремену Велики Кнез
Намесник био је упитан према обичају телеграмом, – хоће ли он мене
примити у своју Кавкаску армију. Одговор је био следеће садржине:
– „Знајући самосталну нарав Черњајева плашим се неприлике; сем
тога сва командна места већ су додељена, а незгодно ми је одузети
неком команду па да је пружим Черњајеву.“
И поред оваквог одговора Великог Кнеза Михаила Николајевића, ипак су ме упутили код њега на Кавказ. Затекох Кнеза Намесника у Александропољу. Примио ми је строго – званично и почео је
са тим да му све успева, победа следује за победом. О томе, што је
било у ствари, већ сам био обавештен. – „Ваше Височанство, стојим
Вама на расположењу, овамо сам дошао по жељи Цара а не зато да
добијем ордене и награде“. – „3а сада, – рече ми Велики Кнез – ја немам ниједне јединице, коју би могао ставити под Вашу команду, али,
ако се буде нашла – даћу Вам оно што одговара Вашем чину.“ – Према
тој изјави, пошто сам био бригадни генерал, требало би да добијем
само бригаду. Али ипак остадох у Александропољу, код војних болница – јединице нисам добио.“
Та тешка и недгодна ситуација и недостатак стварне делатности, побудише М. Г. Черњајева узети одсуство ради болести код Великог Кнеза Намесника и отићи у Пјатигорску бању, где је и остао до
краја Руско-Турског рата 1877–78 године.
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Међутим на Балканском полуострву руска војска после незгодног почетака и тешких губитака, који је М. Г. Черњајев предсказао, – победоносно стиже на праг Цариграда. Изгледало је да се силом
и славом крунише хиљадугодишња историја Русије, која ће заједно
са ослобођеним Словенством расцветати необичајно, како духовно,
тако и материјално. Кључ од врата Црнога Мора, Словенскога мора
прелазио је у руке велике словенске државе.
Руска војска стајала је у Сан-Стефану, спремна, да у једном
налету заузме Цариград. Скобељев са својом дивизијом се налазио у
Чаталџи 15 км од Цариграда. – „Код мене је 40.000 људи, – ја могу за
три сата освојити град“ – казао је он Немировићу-Данченку. – „Михаило Димитријевић“ – питао га много доцније у пријатељском разговору М. Г. Черњајев – „зашто нисте заузели Цариград?“ – Скобељев
се сав стресе и размисливши мало одговори: „Имате право, требало
је да га заузмем, али нисам се решио на то.“
Изгледало је у оно време, да потискивање Отоманске Империје из Европских предела била је ствар, која се очекивала сваког
дана, те Султан сакупи своју архиву као и своје благо и напусти Цариград. На азијској обали био је за њега сазидан привремени дворац а престоница би требала да постане Бруса. На Пера, главној улици Цариграда, биле су чак подигнуте трибине за очекивани улазак
Руских трупа. То изгледало као нормалан завршетак Руске победе,
као и заклучење мира са Портом без посредника.
У годишњицу ослобођења сељака у Русији у Сан-Стефану 19.
фебруара 1878. г. између Русије и Турске били су потписани услови
привременог мира. Али Енглеска, пославши 6 монитора у Мраморно
мора /где би они могли бити затворени као у клопци/ запрети Русији ратом. На то Александар II зажелио да закључи коначни мир са
Портом, заједно са другим великим државама.
Бисмарк је то схватио као извесну слабост Русије, која се плаши да ће доћи до новог крвопролића.
На Берлинском конгресу представник Русије, старац кнез Горчаков није могао могао одолети мржњи „Гвозденог канцелара“ који
је уз припомоћ Дизраелија и Андрашија, гледао да према могућности уништи плодове Руске победе и утицаја на Балкану. Признајући
свој пораз на Берлинском конгресу, кнез Горчаков се покајао у свом
рапорту Цару, да Берлински трактат јавља се као црна страна његове дипломатске делатности.
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Али ипак, и поред тога да Европска коалиција са Бисмарком
на челу гледала да нашкоди што више Русији и Словенству, руска крв
просута по Балканским планинама није била узалуд проливена и на
Балкану су се јако измениле прилике, које су увелико олакшале живот хришћанског становништва.
Од бугарских и македонских области била је основана Кнежевина Бугарска али бугарска Добруџа била је присаједињена Румунији, која је постала самосталном кнежевином. Црна Гора добила
је незнатне територије на југу са Барском луком на Јадрану. Босна и
Херцеговина потпадоше под времену власт Аустрије.
Што се тиче Србије, она је могла са пуним правом да очекује
бољу судбину, него што је доживела. Србија је започела рат за слободу своју и своје браће, па је водила тај тежак рат до свог коначног
слома и исцрпљености.
После четворомесечног одмора од ратовања 18. фебруара
1877. године, кнез Милан закључи мир са Портом на условима: Status
quo ante bellum. Кнез је био принуђен против његове воље, да прими услове мира које му Турци понудише, – пише пуковник Катарџи
М. Г. Черњајеву, – „потписао га је са растргнутим срцем. Ја сам био
сведок његовог очајања, али другог излаза он није имао. Он је писао
Цару /јављам Вам то у поверењу/ молећи га да се отворено изјасни
у својим намерама односно Србије, која је готова поново ступити у
рат, ако јој се да нада да ће добити новчану помоћ. На то следовао је
одговор: „Србија ће самостално решити своју судбину. Нека ратује
или нека се мири – како год захтевају њени интереси“. Трећег дана
после пада Плевне, 1. децембра 1878 године. Србија се поново зарати са Портом, 23. истог месеца генерал Гурко освоји Софију и успостави везу са српском војском, која је већ заузела Пирот и Ниш. Ти
градови су ушли са нешто територије од старе Србије у састав Кнежевине Србије. Али, у дирљивој бризи о „болесном човеку“ /како су
онда у Европи звали Високу Порту/ – европска дипломатска комисија остави њој Ново-пазарски Санџак, – како не би изгубила везу
са Босном и Херцеговином, иако су последње потпали под власт Аустрије. На тај начин Србија је била отсечена од Црне Горе, од њихове
заједничке границе – реке Лима.
Августа месеца руска војска почела је напуштати своје положаје код Цариграда враћајући се у Русију – што је дало повода енглеском дипломату Лојарду да се нашали: „Када су се Гали попели на Ка-
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питолски зид – гуске су почели викати, – ми смо викали као гуске126
па су Руси поплашили!“
У Русији уопште, а у патриотским круговима особито, услови
Берлинског конгреса изазваше дубоку потиштеност, нити пак Словени беху задовољни.
И.С.Аксаков у пуној сали Московског добротворног друштва
изрази своју искрену жалост, да су се прилике тако окренуле и да
углед Русије страда, те је зато био времено у немилости царској, те
је био послан на становање у своје имање, које се налазило у Московској области, без права да га напушта без одобрења власти.
М. Г. Черњајев, после досадног боравка на Кавказу, пошто
није добио ни једне јединице под команду, вратио се у Москву. Његова популарност, као борца за словенску идеју, толико се укоренила у сазнању руских људи, да се он није могао појавити у оно доба
на улици а да га маса света не опколи приређујући му бурне овације.
– „Лично сам видео – каже Д. Љубимов у својим успоменама у „Возрожденију“ – како су хиљаде људи трчали за њим на Позоришном
тргу у Москви.“
Скоро у исто време стигне у Москву депутација од Чешког народа и у сали московске гостионице „Московски базар” у присуству
чланова Словенског Комитета са И. С. Аксаковим на челу, предала
је М. Г. Черњајеву као дар чешког народа почасну сабљу на оштрици које са једне стране би урезано: „Словенском хероју М. Г. Черњајеву“ и са друге: ”Хришћанству, Човечанству, Братству“. – „Са великим
одушевљењем – било је написано у повељи чешког народа – пратили смо Вашу делатност, битке у којима сте били као командант. Вештину, са којом сте састављали пукове, за време самога рата, у читаве
армије. – Вашу моћ одолевања свима препрекама, који су Вама стајали на путу; сигурност са којом сте победили све недаће, које су се јавили у почетку рата; Ваша лична храброст и знање,са којима се Ви
тако сјајно супротставили свим нападима, са младом и неискусном
војском против далеко јачег и многобројнијег противника и са великим успехом сте бранили поверени Вама терен. Све то смо ми дели,
поштовали са пуно признања, љубави и поштовања ка Вама и то се
увек будило у нашим душама, чим би се сазнало о тим Вашим делима.
Иако Српска војска није одолила надмоћном непријатељу,
иако се ратна срећа за један тренутак се окрене на другу страну, –
126 Пославши 6 монитора у Мраморно море (прим. А. Ч.).
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Ваше заслуге на том пољу ништа, се нису смањиле, нити се отегнула минута када ће доћи време ослобођења свих Балканских Словена.
Ваша делатност у том рату увек ће остати славом исписана у историји словенских народа.
Благосиљаће се Ваша решеност, са којом сте без колебања и са
презирањем личне опасности као човека и храброг војсковође, који
се прославио победама над хордама Азијата у далеком Туркестану
– почели рат ради Словена – браће за наше заједничко словенство.
Благословени сте зато, да сте својим примером почевши рат,
изазвали у целом руском народу вољу да се помогне свим подјармљеним Словенима.
Само за то, што сте позвали Руски народ на светску позорницу – следи Вама благодарност свију словенских народа.
Ради тога, захвални Вама, што сте учинили за време рата Србије са Турцима, ми, Чеси, Чехословаке као знак наше пажње поклањамо Вама почасну сабљу. Нека она Вас подсећа у свако време на 1876.
годину и све оно што се у тој години догодило. Нека она служи као
доказ и сведочанство, да смо будно пазили на ток овога рата, као да
смо и сами у њему учествовали. Нека она буде доказ да оно, у име чега
сте све напустили, па и животом својим рескирали, – има на својој
страни цео чешки народ, у Чешкој, Моравској, Шлеској и међ Словацима и да ми са том мишљу живимо, тим више да морамо се борити
да се очува наша словенска народност.“127
У кратком одговору захвалио је М. Г. Черњајев чешкој депутацији: „Душевно се радујем примајући тај драгоцени дар као видни
знак ојачаног сазнања словенске узајамности код Чешког народа.“
После свог принудног „пребиванија“ на Кавказу, станујући у
Москви, М. Г. Черњајев није видео за себе никаквог напретка у служби, нити добио никаквог упута на дужност. Желећи имати више слободе он се пензионише, што му је дало могућност и путовати несметано у иноземство.
Судбина Словенства, а Српског народа нарочито, узнемираваше и даље М. Г. Черњајева тим више, да у то доба Кнез Милан круто поведе политику за Аустрију, гонећи русофиле, којима је на челу
стајао Митрополит Михајло. Такве су биле тужне вести од приватних дописника и новина, које сустизале у Русију.
127 У име Чешког народа та повеља била потписана И. Скрејшовским (прим. А. Ч.).
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У исто доба требало је у Србији спровести прву железничку
пругу. Коме ће бити дана за то концесија, и какав ће то примити правац, – све то било веома важно за Кнежевину.
Политички програм М. Г. Черњајева, имао је правац зближења
Русије са осталим Словенским државама и са Француском, где је такође била тенденција зближавања са великом северном државом
ради ослонца, које се за време цара Александра III испољило као
Франко-Руски савез.
Имајући намеру да помогне ствар Француза Бонту, који се нудио да подигне железничку пругу у Србији, М. Г. Черњајев хтео спасти
Кнежевину од економског и политичког притиска Аустрије.
Сем тих политичких корака, одлазећи за Србију он је хтео испунити своју намеру да подигне споменик руским војницима, који су
погинули за слободу Србије. Новац за ту сврху брзо је прибавио прилозима у Русији.
У Србију је он стигао са југа и заустави се у Нишу одакле још
мало пре на њега били послати пукови турског низама. Овамо, у Ниш
послали су му М. Мијатовић, редактор „Истока“, Војин Радуловић, Лазар Трифковић, С. Х. Тома на челу још 62 лица поздрав из Београда:
„Многопоштовани Михајло Григорјевић, ми Словени-Срби шаљемо
Вама, најдостојнијем Словену-Русу наш срдачни поздрав. Чекали смо
Вас на обали Саве а неки од нас отишли су чак у Панчево, да Вама лично изразе своју радост због Вашег доласка ка нама. Али прву радост
доживео је наш славни Ниш. „Они, што су са сузама сејали – са радошћу ће жњети“. Ви сте са нама заједно са сузама сејали – сада ћемо
заједно се радовати гледајући жетву. Иако наша жетва није обилата,
а и кукоља у њој има, што јој смањује вредност ипак се надамо да ће
наша земља, са великим тешкоћама обрађена дати богат плод. Онда
ћемо се опет радовати. Па ако у то доба Вас и неће бити са нама, увек
ћемо са много љубави и поноса сећати се имена верног сејача словенства – Вашег имена, поштовани Михајло Григорјевић, па ћемо у
мислима послати Вама нашу захвалност и најбоље жеље.
Ми, Београђани, чекамо Вас, па се надамо да ово наше очекивање неће бити узалудно.“
Осећајно и ватрено,као да се тицало његове личне судбине,
М. Г. Черњајев исто тако пратио ток догађаја на Балкану, где је значај Русије све више се потискивао Аустријом.
Дошавши из Ниша у Београд и упознавши политичку ситуацију на лицу места М. Г. Черњајев каже у свом писму упућеном у Мо-
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скву И. С. Аксаков: „Србија се формално претворила у Астријску покрајину а Кнез Милан у аустријског чиновника, који се кида само да
докаже своју преданост Хабсбурговом Дому. Барон Херберт128 је овде
пуновласни домаћин под окриљем кога Српски Кнез без броја троши аустријске дукате.“
М. Г. Черњајев је био убеђен да ће доћи скоро до државног
удара /преврата/ чим се народ мало дође к себи, а јединство целог
српског племена сем Црне Горе, гледао као непреложни факат.
У таквој ситуацији он је налазио, да је боље привремено оставити само једног секретара у Руској делегацији, – и озбиљније и безопасније. Иако је био веома љубазно примљен од Кнеза Милана, после аудијенције М. Г. Черњајев разумео да о француској концесији не
може бити ни говора.
„Железничку пругу – пише М. Г. Черњајев Аксакову – дао је
Српски Кнез Мађарима на подизање и она ће саставним делом бити
пруга од Пеште до Врања.129 Остало је само да то Народна Скупштина потврди што ће сигурно и да се обави ових дана. Банка, која ће реализовати капитал – аустријска, клерикална аграрна Банка у Бечу /
Ландербанк/. Жалосно, хиљаду пута жалосно“ – тим речима завршава М. Г. Черњајев то своје писмо.
Рат с Турском коштао је Русију четири стотине хиљада живота руских војника и милијарду триста хиљада рубаља ради тога да
Аустрија заузме западни део Балканског полуострва. Такве трагичне
последице М. Г. Черњајев налазио да су дошле ради несхватања историјских путева Русије од ондашње Петербуршке владе.
Место за споменик М. Г. Черњајев изабрао близу града Алексинца удаљено око пола километра од вароши на обронку Рујевице
одакле се лепо видео цео град као и околна панорама брда и долина,
са сребреном траком Мораве, која протиче том равницом.
Споменик има облик високог обелиска са крстовима одозго.
У подножју урезане натписе на српском и руском језику: „Болши сея
любве никтоже имать, да кто душу свою положитъ за други своя“
Јована гл.15 ст.13 и друге: „Споменик у боjевима изгинулим руским
добровољцима који 1876 г. дођоше у помоћ Србима за време неједнаке борбе њихове с турском царевином“ и „Подигнут од њихових
земљака 1880 г.“
128 Посланик Аустрије у Београду (прим. А. Ч.).
129 Преко Београда и Ниша (прим. А. Ч.).

inslav

351

РУСКИ ДОБОРОВОЉЦИ У СРБИЈИ 1876. / РУССКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ В СЕРБИИ 1876.

X
Смрт Цара Александра II. Мишљење М. Г. Черњајева
о преносу престонице из Петрограда у Кијев. Наименовање
М. Г. Черњајева за Туркестанског Генерал-губернатора. Његова
делатност у Туркестану. Конфликт са Афганцима. Позив да
сместа дође у Петербург и његово хитно
опозивање из Туркестана.
1. марта 1881 године, када, је Александар II у Петербургу пролазио обалом канала Катарине II – под његова кола беху бачене две
паклене машине јаког дејства, од чије експлозије Цар Ослободилац
би тешко рањен и истог дана умре.
Под тим тешким утицајем немилог догађаја, мислећи о томе,
М. Г. Черњајев дође на мисао да до тог злочина не би дошло у случају да је године 1878. Цариград дошао у руске руке, – јер би у том
случају стваралачко-национални дух Руске Империје безуветно би
ућутао мисли и жеље незадовољних, које се крило до сада, а сада се
испољило у атентату. Под претпоставком да би Цариград био Руски, ваљало би и престоницу на југ, у Кијев, који је био колевка руске историје, пренети.
„Од времена када су били позвани Варјаги /Викинзи/”, писао
је он имали смо пет престоница и то: Новгород, Кијев, Владимир, Москву и Петербург. Ово премештање, наравно, имало је својих мана,
као што заостанак у култури, али, у исто време сачувало је нама онај
елан младог племена, које је било способно да изради своју властиту културу и испунити свој историјски задатак.
Доба Петербурга - је доба учења. Владе су се саме училе у Европи, па се гледала да се познање пренесе на народ. Однос између
владе и народа био је отприлике као учитеља са ученицима.
Та педагошка улога Петербурга у току сто педесет година
тако ушла у крв и месо његовог становништва од великих људи до
најмањих, прошла је у мочварно земљиште његово, окужила ваздух.
Стога је јасно да ма како паметан човек не би наметнуо своју реформу – ова реформа ће бити увек прожета тим школским духом који
греши против стварности и ма каква ће влада дати слободе народу
– она неће гледати на народ друкчије него на школску децу па ће неприметно рушити оно чему сама тежи.
Са премештајем престонице у Кијев, питање Пољског краја и
Прибалтике отпали би сами собом, наш утицај у Турској и Персији по-
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стаће 10 пута јачи, Кавказ би постао потпуно руски а наше покрајине у Средњој Азији би кренули би путем напретка и привржености
Русији. У економском погледу богатство Кавказа, Донске области и
Крима даће могућност да се побољша наша финансијска моћ и да ће
инвестиције за уређај на новом месту. Али главна корист ће бити у
моралном погледу, јер ће ради тога наступити на позорницу оне силе,
које туђински и преживели Петербург никада веће моћи позвати.“
Ступање на Руски престо Императора Александра III било је
преокрет и у животу М. Г. Черњајева. Још као престолонаследник,
за време српско-турског рата Александар III увек је према њему показивао своју благонаклоност. Сада, када је после дугог боловања
умро генерал губернатор Туркестана К.П. Кауфман, који је 15 година управљао тим крајем, Цар изабра на његово место, сасвим неочекивано за чиновничке кругове Петербурга, пензионисаног бригадног генерала М. Г. Черњајева, који је у то доба становао у Москви,
пошто је био у немилости код Александра II ради тога, да је био на
челу словенског покрета.
Лето 1881. године М. Г. Черњајеву било је понуђено да проведе са својом породицом на имању Вишњаково, које је било близу
станице Подсолнечнаја, која је лежала на „Николајевској“прузи, која
веже Москву са Петербургом. Сељаци села Подсолнечноје сазидали
су о свом трошку велику благолепну цркву Николаја Чудотворца али
духовне власти нису дали дозволу да та црква проради – како не би
одузела дохотке околним сиромашним црквама.
Сељаци изгубивши сваку наду да ће њихова црква бити отворена, хтели су већ да пошаљу молбу о томе директно у Двор, када су
прочули, да у њиховој непосредној близини налази М. Г. Черњајев и отпремише код њега своје представнике да га моле за помоћ у тој ствари. Са својственом му добротом и; предусретљивошћу М. Г. Черњајев,
обећа њима, да ће се заузети за то и одмах се обрати с тим ка надлежном епископу, као и ка „вишем тужиоцу“130 Св. Синода у Петербургу – К.Н.Победоносцеву.
Јануара месеца 1882. год. већ у Петербургу, заузет мислима и
осећајима своје нове делатности у Туркестану, он ипак није заборавио на своје обећање сељацима. „Нећете ли наћи за згодно“ – писао
је он И. С. Аксакову – „да подсетите Константина Петровића /Побе130 „Виши тужиоц“ т.ј. министар вере (прим. А. Ч.).
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доносцева/ на ту моју молбу131. У исто време шаљем Вама писмо митрополита Михајла /Српског/, који је препуштен без икакве подршке српским либералима и аустријским Татарима. Њега су лишили чак
заслужене пензије, често га вуку на саслушање у полицију ради његових веза са Русијом и свакако га понижавају. Ми смо дигли извесну
галаму око тога и онда смо се умирили, оставивши га његовој судбини. Сада, имајући у виду догађаје132 око Србије и крахирање Бонту- а,
за којим ће вероватно пасти и кабинет, који је гонио Митрополита –
можда ће бити потребно да га потпомогнемо бар материјално? Мени
се чини да је то баш својевремено и потребно, јер наследник Михајила – човек, који се да наговорити и који ће ићи на сва уступања. Ја се
надам да ћу моћи после првога отићи одавде бар за извесно време у
Москву. Моје постављене у Туркестан – већ решена ствар, само још
остаде канцеларијска формалистика, која смета да се то одштампа
у наредби. Овдашњи Словенски Комитет остао је после оставке Бестужева-Рјумина без председника. Данас ће се ради тога састати ванредна скупштина Савета.“
Пред сам полазак у Туркестан, Черњајев је поново био
примљен у Двору и после дужијег разговора, Цар заврши тим значајним речима: „Удесите и управљајте тако да би тај крај у економском погледу био не на терет Русије већ на добитак.“
Та кратка реченица је веома значајна – у њој су укратко обележене суштина и циљ управљања крајем и био је осуђен лажни тон
пређашњег управљања.
Од Оренбурга до Ташкента у то доба /1882 г./ железничке пруге није било и тај далеки пут требало превалити у колима /коњска
вуча/.
У Казалинску маленој, забаченој у степе варошици, М. Г.
Черњајев нашао за потребно да се заустави за неколико дана. Цео
град је био на ногама усплахирен случајем, који се десио пре неколико дана до његовог доласка и узнемирио цео град. Читава једна
многобројна породица била је на зверски начин заклана од неколико бандита, да чак и малодобна деца.
У Русији још је био у моди тако звани дух 60-их година, који је
М. Г. Черњајев звао лудачким ради лажне либералне идеје. Људи, који
су ишли за тим идејама заборављали су о жртви и њеној патњи, забо-

131 Црква би освећена а захвални сељаци послали су М. Г. Черњајеву икону Архистратига Михаила, која му је увек стајала на узглављу кревета (прим. А. Ч.).
132 Писмо М. Г. Черњајева од јануара 1882 год. (прим. А. Ч.).
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равили су да је потребно сузбијати криминалитет преко законских
мера и казна – већ су само из лажно-сентименталних побуда гледали да злочинац добије што блажу казну. Знајући за то, М. Г. Черњајев
упути ток суђења бандитима тако, како је налазио, да је по његовом
убеђењу, најбоље за државу и друштво, па продужи своје путовање.
Дошавши после 16 година у Ташкент, М. Г. Черњајев нашао
тамо велике промене.
У место земунице, у којој он по освајању Ташкента, становао,
дизао се величанствени дворац Туркестанског генерал-губернатора, са крилним фасадама и двема огромним салама за пријеме, као
и две зимске баште са водоскоцима и тропским биљкама. Изобиље
воде у парку, који је био поред дворца – воде која се тако цени у тој
жаркој клими овога краја. Тај парк је био на пола пресечен главном
реком Ташкента – Босу, која је у парку имала слапове; у сенци великих дрвећа било је неколико водоскока а вештачким језером пливаху лабудови. Велика башта и маса цвећа допуњаваху природну лепоту тог парка.
Пошто је у близини града била још и генерал-губернаторска летња вила – М. Г. Черњајев нареди, као сувишни луксуз, да се та
вила прода а новац да се врати у државну благајну, исто као и зверињак пренети у тај парк, и то лабудове, кулане /дивљи коњи/ и марали /велики јелени/, које су се дали припитомити, а дивље животиње, као медведе и рисеве, предао је у власништво Великог Кнеза
Николе Константиновића који је становао у Ташкенту.
Град Ташкент у доба доласка М. Г. Черњајева већ је добио своје
нарочито обележје и састојао се из два града лежећих један до другога.
Саратовски Ташкент – огромна азијатска варош са преко
100.000 становника - сарата – са кривудавим, зими прљавим а лети
прашњавим улицама, великом пијацом са стотинама ситних радњи.
Неколико џамија и медресе, које је било интересантно видети.
Руски Ташкент, који се почео зидати после заузећа овог краја
М. Г. Черњајевим, чиновнички град са широким правим улицама са
једноспратним кућама, које су се налазиле у баштама. Од већих зграда у то доба издвајали су се само 6 зграда мушке и женске гимназије.
Саборна црква тек се зидала, али није била завршена исто као и официрски дом. У једној двоспратној кући трговца Заха била је најбоља
радња у којој се смештала најразноврснија роба – било је и сомота,
било је и канапа.
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Све улице града беху усађене тополима испод којих беху дубоки ровови са проточном водом.
Саратовски Ташкент, као и руски има много башта тако, да са
даљине посматран варош личи на шуму, која стоји испод планинског
ланца – врхови којега су увек поркивени снегом и ледом.
Идући из Русије за Туркестан, М. Г. Черњајев још на путу стигао је да уреди пошту између Иргиза и Казалинска, т.ј. пошту летећу,
коју су преносили коњаници а не поштанска кола, као што је то било
пре његовог доласка. Између тих градова остојање је било око 250 км
и стога пошта из Москве ишла кружним путем преко Сибира и стизала у Ташкент кроз 6 недеља, а на тај начин М. Г. Черњајев скратио
тај пренос за трипут мање време.
Мноштво послова које је М. Г. Черњајев морао решити по свом
доласку и делегација Емира Бухарскога, која је стигла у Ташкент, приморали су га да одложи обилазак краја за месец дана.
Бухара – мала али самостална државица, била је под протекторатом Русије а граничила је се са Афганистаном, истом таквом државицом, која је била под протекторатом Енглеске – конкурента Русије у Азији и зато та делегација захтевала нарочиту пажњу Руских
власти. Зато је М.Г.Черњајев морао нарочито пажљиво саслушати
жеље Бухарског изасланика и отпремивши га са одговором у Бухару,
тек онда могао отићи у Ходжет, удаљен 150 км. Од Ташкента – где је
прегледао радове наводњавања безводне степе, која је на тај начин
била претворена у житодородну земљу, где се одлично могао гајити
памук. Овде, од Сир-Дарје, по његовом наређењу, био је саграђен један канал од 15 км. дужине, који је заливао 35.000 јутара земље. Други канал од 35 км. сазидан такође његовом иницијативом код Перовска, био је у стању да начини плодном 100.000 јутара земље. - Много
стотина километара обишао је јашећи М. Г. Черњајев, прегледавши
околине градова Андижан, Маргелан и Наманган и на прамац преваливши планине вратио се у Ташкент, упознавши се на лицу места
са особинама краја и његовим потребама.
Одавде, 23-ог децембра 1882 год. он је писао у Москву И. С.
Аксакову – „Нисам стигао написати Вама, поштовани Иван Сергејевић, писмо, већ сам само послао по Громову133 Вама за поклон „халат“
/нарочита врста источног одела/ са поруком да Вама га преда – јер
овде „халат“ замењује визит-карту. Тај „халат“ добио сам на поклон
133 Громов – познати фабрикант, трговац и предузимач у централној Азији носио
је Кавказку одећу из непознатих разлога (прим. А. Ч.).
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од посланика Емира Бухарског, који ми је то послао као знак своје
пажње са делегацијом из Бухаре у Ташкент приликом мог доласка.
Признајем, да сам крив пред Вама ради мог ћутања али верујте ми,
нисам имао слободне минуте да бих могао Вама написати. Веома је
тешко сада уредити и достићи оно, што се ту без икаквог система нагомилавало у току петнаест година. Без обзира на лоповлук чиновника, са којим би се могло помирити према пословици – шта је са кола
пало – то је пропало“ – али овде се нагомилала огромна количина свакојаких лажних бајки у форми жалби – толико је лажи у томе да чак
и сами они, који су те жалбе написали, не знају пред комисијом134 да
ту лаж оправдају, – док становништво не кријући се сажаљева „хански ред“ о чему сам и добио потврду приликом мог обиласка краја.
Замислите себи машинисту код кога машина не ради – тако је
баш сада и са мном. Односно изналажења пута између Каспијског и
Аралског језера, – пише он даље И. С. Аксакову – већ сам дао извесна
наређења. Тај пут /који иде пустим степама/ већ је прошао пуковник
Александров. Он је нашао, да је тај пут потпуно добар а има и старих
бунара обложених каменом. Огрев није свугде. У рано пролеће поћићу
на Аму-Дарју, повешћу собом и Александрова, коме ћу поручити да
пронађе успон на висораван Уст-Јурт десно од Вањушинског пута – и
да га на тај начин исправим. Већ сам у преписци са Маљцевим, који
ми нуди „железничку пругу на камилама“. У исто време молим Министра морнарице да пошаље једну лађу у „Мртви Култук“ /залив Каспијског језера/ ради васпостављања, ако је то могуће, бродарства.
Дакле у јесен, када ће прорадити Нижегородски сајам – надам се да ћу бар нешто учинити. Са обала Аму-Дарје написаћу Вама
потанко. Рата са суседним државама у Туркестану не предвиђам а и
не бих хтео да до тога дође, док не добијем везу са Каспијем и док не
уредим сва унутрашња питања Туркестана.“
Маја месеца 1882 г. у Москви требало је да се обави крунисање на царство Императора Александра Ш. Том свечаном догађају
морали су према обичају бити позвани претставници свију сталежа
и народности у Русији. Међу њима требали би први-пут да наступе
претставници Хиве и Бухаре као и Средње-Азијатских области, који
су мало пре били заслугом М. Г. Черњајева присаједињени Русији.

134 М. Г. Черњајев пред свој полазак за Туркестан молио је владу да се тамо пошаље
специјална комисија ради ревизије (прим. А. Ч.).
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Бухарски Емир слао је свога изванредно лепог сина - престолонаследника, а Хан Хиве зажелио да сам, лично има част да присуствује том свечаном чину.
Сарти, киргизи, хивинци и бухарци у раскошним халатима
од сомота извезаних златом, окићеним драгим камењем и бисером,
са чалмама и другим азијатским одећама носили су са собом богате
дарове, који су састојали највише од богато украшених старинских
сабља и пунокрвних арапских коња са позлаћеним, у драго камење
опремљеним прибором.
Становници Ташкента дароваху Цару 60.000 рубаља у злату,
које је М. Г. Черњајев саветовао Цару да узврати као поклон за Ташкентске џамије, као знак поштовања према вери својих нових поданика.
Целу ту шаролику азијатску хорду М. Г. Черњајев отпремио
обичним путем - до Оренбурга а одатле железницом у Москву а сам,
веран својом правилу да никада не одлаже оно, што се може урадити, крене на Аму-Дарју да пронађе стари заборављени пут у Русију
између Каспија и Аралског језера.
Ради снимања терена он је повео собом пуковника Александрова; на крунисање њега су пратили само царски генерал-ађутант
кнез Витгенштејн, коњички капетан I класе Аљабин, који је раније
био у коњичкој гарди а као добровољац рањен у Србији у битци код
Ђуниса, и ордонанс Колијев, храбри Осетин – кавказац родом, чија
су прса носила неколико крстова Св. Ђорђа – као признање његовој
храбрости. То је био срж експедиције, коју су пратили водићи мештани, козаци и послуга; било је и шатора и походних135 кујни – једном речи све, што је било потребно за путовање и живот у потпуно
усамљеном крају. Експедиција кренула из Ташкента у почетку априла месеца, пресече огромну песковиту пустињу Кизил-Кум, преброди реку Аму-Дарју и на крају крајева преко висоравни Уст-Јурт стиже на Мртви Култук – залив Касиијског језера.
Овде, у једном рибарском насељу путнике је очекивало велико разочарање: брод, који је требао да стигне из Астрахана у то време – није дошао. Међутим, Туркестански генерал-губернатор морао
је бити на челу делегације из Средње-Азијатских крајева и посланства Хиве и Бухаре приликом њихове аудијенције код Цара, – на крунисање морало је стићи како било – само на време.
135 пољских
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Онда, без дугог размишљања, љутећи се ради те неприлике,
М. Г. Черњајев устремио се на море у сусрет броду – најмивши за велику плату чамац са једром.
Чим су изгубили обалу са видика, подиже се велика олуја,
огромни таласи удараху чамац, а јак ветар покида једро и сломи катарку. Власник чамца изгуби главу и М. Г. Черњајев предузео команду над момцима, јер се морало борити против непогоде. На њихову
срећу на видику се појави брод, који је закаснео ради непогоде, те их
прихвати и на тај начин М. Г. Черњајев у пратњи кнеза Витгенштајна, Аљабина и Колијева стиже на време у Москву на крунисање, где
је добио Царску похвалу за новопронађени пут.
Благодарећи том истраживању, пут од Европске Русије до
Ташкента био је скраћен за неколико стотина километара, ради чега
цена за пренос робе на самару јако су се смањиле и залив Мртви Култук био је оглашен као погодан за бродарство.
Удесити, да Туркестан буде економско од користи за Русију –
било је циљ М. Г. Черњајева. Зато, управљајући овом великом покрајином, он је почео редуцирати непотребне државне трошкове а велику пажњу обрати на рационалну земљорадњу као и на саобраћајне
путеве. Последњи су давали могућност отворити врата руској роби
на огромне пијаце Азије.
У то доба, у Петербургу било је дигнуто питање да се да дозвола странцима за транзит њихове робе из Европе у Азију преко
Кавказа. Бранећи интересе домовине, М. Г. Черњајев упутио је енергичан протест Министру финансија г. Бунгеу у Петроград.
Годишњу потрошњу државне благајне у Туркестану он је снизио за пола милиона рубаља тиме, да је непотребну флоту на Аралском језвру, која је била на штету а не на корист државне благајне,
редуковао; исто тако је смањио број војних јединица Туркестанске
војске реорганизацијом, као и променом система њихове исхране.
Све то М. Г. Черњајев постигао за време од маја месеца 1882.
до априла 1884. год изузев време које је он утрошио на обилазак покрајине, као и на путовање приликом крунисања у Москву.
Вративши се са крунисања у Ташкент, М. Г. Черњајев увукао
се опет у своје многострано деловање. Његова главна брига је била
да приближи Туркестан Русији померањем тока једне од највећих
река Азије „Аму“ из Аралскога у Каспијско море.
Мисао о овом грандиозном потхвату никла је у глави М. Г.
Черњајева још у оно време, када се он као млади официр скитао по
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киргиској степи и када је тамо бушио бунаре, по наредби свога начелника. Сада је пристунио остварењу тога дела, поверивши првенствена испитивања ђенералу Глуховскому. Река Аму-Дарја, или како
су је у древне доба називали „Окс“ почиње на горњим огранцима Памира, са висине од 4.250 м. Дужина ове величанствене реке рачуна
сена 2200 км. Њена се, ширина мења, но на продужењу од 250 км., од
Чарџуа до Петроалександровска достиже ширину од 3 1/2 км.
Дуж своје долине, изузев многих малих делића, састојећи се
из каналског система, она натапља велику Хивинску оазу и део Бухаре. Недалеко од ушћа Аму-Дарје у Аралско море, управо до Михајловскога залива, протеже се са истока на запад долина Узбој. Она
лежи ниже од равнине Каспијскога мора, а састоји се из песка и целога низа сланих језера.
Писци класичне древности тврде, да је та долина служила
као корито реци Оксу, или по савременом Аму-Дарји, која је пркосећи грозним силама природе изделовала свој правац. Узевши у обзир стање технике осамдесетих година прошлог столећа, промена
тока такве моћне реке, коштала би наравно много труда и новаца.
Али беспрекидан и к томе најјефтинији водени пут, који би сједињавао Москву, центар Русије, са њеним средње-азијским деловима, долазећи готово до Памира, Персије и Индије, исплатио би по сто пута,
без сумње, све жртве и расходе.
„Не предвиђам рата“ писао је М. Г. Черњаејев 23. ХII 1883. г. И.
С. Аксакову, – „и не желим га, док се не сјединим са Каспијским морем
и док не доведем у ред унутрашње, домаће послове у Туркестану.“
Али раног пролећа следеће, 1884. године, одиграо се на
средње-азијској руској граници догађај, сасвим безначајан, но који
је био од великог утицаја на судбину М. Г. Черњајева, а следствено
томе и на земљу, којом је он управљао.
Сасвим изненада и неочекивано за свакога, он је био разрешен своје дужности.
То се десило под следећим околностима:
Страхујући увек од Русије, Енглеска је између својих владавина у Индији и руским Туркестаном, имала Авганистан својим буфером /одбојем/, преобразовала је ондашњу војску, давши јој своје официре и побудила је ту државу ка непријатељском деловању против
Русије. Међутим суседна са Авганистаном Бухара, која се налазила
под покровитељством Русије, односила се будно стражећи ка задиркивањима Авганистана и када је авганистанска војска заузела једно
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насеље бухарскога Емира у горама, он се пожурио да пожаље посланике у Ташкент и замолио је за савет и дозволу дејствија.
Не желећи да се меша непосредно у ту расправу, већ да је искористи у интересима Русије, М. Г. Черњајев решио је да изда Бухарима неколико стотина пушака и да постави на њихову границу одред
војске, како би тиме само показао приправност да помогне Бухари,
као суседној и Русији пријатељској држави.
Но пошто је зато била неопходно потребна дозвола Министра
војске П. С. Вановскога, то му је М. Г. Черњајев послао дугачак телеграм
у Петроград, који је коштао више од 500 рубаља. Прошле су целе две
недеље, а одговора никако није било. Међутим, Бухарски посланици
седели су у Ташкенту и чекали су од Туркестанског генерал-губернатора, представника Русије у Средњој Азији, решење своје судбине.
При концу друге недеље порасло је нестрпљење и нервоза
М. Г. Черњајева до тога степена, да је послао и другу депешу генерал-ађутанту О. Е. Рихтеру, поверенику Александра III, у којој је изразио сажаљење, што је био приморан да тако дуго чека на одговор
Министра војске у својој тако важној молби.
Следећега дана добио је М. Г. Черњајев брзојавни извештај од
П. С. Вановскога, да је Цар - Император, благоизволео одобрити све
што је он предложио.
Овај одговор умирио је М. Г. Черњајева и дао му је осећај тврдог темеља под ногама.
Но кроз свега неколико дана добио је позив од Министра
војске, да дође у Петроград ради учешћа у комисији ради пре уређења
у управљању Туркестанском земљом.
При томе су били побројани неки документи по том питању,
које је он имао да донесе са собом.
Брзо се спремио и узевши са собом од својих ствари само оне
неопходно потребне за тај пут, претпостављајући, да ће скоро вратити, М. Г. Черњајев опростио се само са својом најближом околином.
У Петрограду, на путу са станице у Европски хотел, срео је једну особу /његова породица налазила се у то доба у Москви која му је
у поверењу саошатила на врло деликатан начин, да је он смењен са
своје дужности у Туркестану.
Овај ударац, без обзира на пажњу говорника био је тако страшан и неочекиван, да је М. Г. Черњајеву у колима позлило и да је скоро пао у несвест.
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То што је он преживео и пропатио за првих 24 часа свога боравка у Петрограду – једино је Богу познато, – али следећег дана јавио се он Министру војске са савршено мирним лицем. ”Морам да
Вам јавим непријатну новост, Ви сте одређени за новог члана војног
савета“, тиме је дочекао Вановски М. Г. Черњајева, рачунајући вероватно да ће тиме изазвати код овога нагао и жарки протест. „Ако је
то воља Цара, то јој се ја без роптања покоравам“ одговорио је мирно Черњајев и Вановски је био поражен мирним и савладаним одговором М. Г. Черњајева.
У Петрограду разносили су се у то време, гласови, да је Цар
бранио М. Г. Черњајева, али га је жртвовао да угоди Вановскому, своме љубимцу, који је у противном претио, даће поднети оставку.
Инцидент на Бухарско-Авганистанској граници ни је имао
последица, и као дим одлетео из петроградских војних канцеларија призрак рата са Енглеском, но њој непријатан, смео и подузетан Туркестански генерал-губернатор био је уклоњен за свагда из
њеног суседства.
Желећи да ублажи ударац и да докаже своју благонаклоност,
Цар је одредио М. Г. Черњајеву засебан пријем, ван реда у одређен дан
и час и задржао се њиме у разговору око сат и по.
„Разговара сам са Царем сасвим смело“, причао је М. Г. Черњајев
у запису састављеном са његових речи по редактору „Руске Старине“ И. И. Семеновском.
„Указавши на финансијски и економски положај Русије, ја
сам рекао, да се мерама предузетим по Министру финансија, неће се
моћи Русија извучи из кризе, коју преживљује. „У садање време преживљује се у целој Европи трговачка криза“, одговорио је Цар. – „Да,
али у Европи“, рекао сам Ја, – „исцрпљена су средства знатно, док у
Русији огромна богатства још нису сасвим ни искоришћена и зато
је нужно да се приступи њиховом искоришћавању и прерађивању.“
„Скренуо сам пажњу Цара и на материјално обезбеђење војске.
Од времена Александра I, рекао сам ја, сваки Цар је почео своје царевање, повећавши принадлежности официрима армије и гарде, а свако
царевање продужује се око 25–30 година и више. За време тога периода скупоћа стално расте, а новац пада у својој вредности и услед тога
је неопходно потребно да се постепено повећавају официрске плате.
Код сада постојећих рокова службе за војнике, и при променама личног састава војске скоро за сваке три године, једини постоја-
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ни кадар армије сачињавају официри, и зато је неопходно потребно
да их привуче у службу.
„Па чини ми се да им је нешто повишено за време крунисања“
изјавио је Цар. – „Да повишено им је за свега шест рубаља месечно,
а одузети су и посилни и учињена су многа друга стешњења у њиховом битисану.“
„Исто тако говорио сам Цару136 и о томе, да његова самодржавна власт, није стварна власт, која се у стварности налази у рукама
министара, већ се иста налази и на ниже од ових до малих чиновника. Цара замарају невероватним ситницама, продужио сам ја, тако на
пр. прошле године, зато што сам ја путовао на крунисање по највишој наредби, одобрење за плаћање из Астрахана дуплих рачуна за
километражу било је утврђено Вашим Величанством.“
„Као један из јарких примера, да самодржавна власт није у
рукама Цара, већ у рукама министара, навео сам речи Вановскога
по предмету мога предлога, који сам ставио приликом мог претпоследњег доласка иа Туркестана у 1883 години, које речи је Цар одобрио, нарочито о неопходности уравнотежења издржавања Туркестанске војске са грађанским чиновницима краја.“
„Па зар Цар може сам да решава такове послове“ изјавио ми
је министар војни. Чувши ове моје речи, Цар је побледео, али се уздржао и после дужег ћутања изјавио је: „Но да, вама су зато тако одговорили, јер пре доложења137 мени, послови ове врсте претходно се код
њих расуђују у разним комисијама и комитетима. Ви нисте у добрим
односима са војним министром и штабом рече Цар, отпуштајући ме
„почекајте неко време, па ћу Вам ја дати ново одређене, а засада останите у војном савету.“ – Онда сам ја замолио Цара или да ми дозволи да живим тамо где ми је најпријатније, или да ми дозволи да одмах дам оставку. – „Не, зашто оставку, одобравам Вам да живите где
желите одговорио је Цар. – „Ваше Величанство, мој опозив из Туркестана био је тако неочекиван, да могу да помислим, да сам нешто
за осуду учинио.“ „Ви од тога не треба да се плашите, зна цела Русија
Вас“ – биле су последње речи Цара.

136 У последњим годинама свога живота дошао је М. Г. Черњајев до убеђења, да је
за успешно управљање огромном Русијом потребно да се у управу привуку, с
правом на савет, људи практичног и живог деловања (прим. А. Ч.).
137 доложење (рус.) = рапортирање
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Саопштивши Рихтеру о највишој дозволи, М. Г. Черњајев користио се њоме и није ни једанпут преступио праг Војног савета.138
Ипак је нашао за сходно, да пре но што отпутује учини званичну посету својим новим сарадницима, па је након тога са њему
својственим добродушним хумором препричавао о тим својим посетама. Један од ђенерала није га могао примити због болести, другога су наводно тек превезли у санаториј, а трећи је на концу боловао
од болести ногу и ни је могао да устане из фотеље итд.
Такови су били његови утисци о новој дужности, које је понео са собом у Москву, где је живела његова породица.

138 Војни савет био је установљен за време Цара Николе I по предлогу тадашњег
војног министра грофа Черњишева, како би узели на себе одговорност чланове војног савета, који су од њега зависили (прим. А. Ч.).
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XI
Пут у Јапан и Сибирију. Писмо М. Г. Черњајева 1885 г. Краљу Милану.
Куповина породичног имања. Извадак о закаспијској железници.
Писмо бугарском кнезу Фердинанду. Записка о светском рату.
Адреса Словенског Комитета приликом 50-годишњице службована
М. Г. Черњајева Русији и Словенству. Његово писмо о смрти српског
Митрополита Михаила. Оставштина и смрт.
Миран живот у Москви, прекинувши делатност М. Г. Черњајева у Туркестану, са свима његовим великим замислима, представио
му се толико тешим контрастом, да га је повукло на далеки Исток,
куда је у то време обраћала своје очи Русија.
Блиски исток, Балкан био је њему добро познат по неравној
борби с Турцима српских и руских јунака, на челу којих он сам више
пута само што није изгубио свој живот.
Сада је желе ода се упозна са мало познатим и у то време тајанственим Јапаном, почевшим остваривати своју великодржавну политику на Далеком истоку.
Иако је 1884 г. М. Г. Черњајев био скоро у оставци, популарност његове личности и заслуге стојали су у то време толико високо, да је јапански посланик у Петрограду, сазнавши о његовим намера,а да путује у Јапан,брзојавио онамо министру иностраних дела, а
такођер и гувернеру Нагасакиа, да учине све могуће, да путовање М.
Г. Черњајева по Јапану буде без препрека.
Из Москве, кроз Берлин и Париз, приспео је у првим данима
априла у Марсељ, откуда је на француском морском броду отпутовао за Напул. Разгледавши град, попео се жићаном железницом на
Везув заједно са још 12 сапутника, али из њих једини се он попео са
водићем до самог кратера.
После разгледања Херкуланума, М. Г. Черњајев присуствовао
је представи древних трка на развалинама циркуса Помпеја.
До одласка свога брода из Напуља, успео је да отпутује до
Рима, чије су развалине на њега произвели огроман утисак, и то га
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је побудило да буде још већи присталица усавршавања класичнога
образовања.139
„Гледајући на римске развалине“, писао је он, „утешујеш се
мишљу: не, човек није ништавило. Говоре то само слаби духом, који
знају да сами ништа не могу да створе. Иако се латински и грчки језик после искључења из школе, скоро заборављају, но ум, срце, воља
и укус, развити по угледу давне древности, остају код човека и руководе њиме у животу. Онима који желе да буду више од масе, класично образовање исто је толико неопходно, као што је за високо здање,
потребан дубоко у земљу заривени темељ, док за малу сеоску кућицу за њега нема никакве потребе.“
После разгледања Рима, М. Г. Черњајев вратио се у Напуљ, где
је посетио рускога конзула Кумани, бившег поморског официра, који
је прешао у Министарство иностраних дела. Око 20 година он је прослужио на истоку, био секретаром при посланствима, по конзулатима и познавао је изванредно битност и карактер источних народа и
прекрасно је говорио турски и персијски. И унаточ тога, толико користан човек за Русију на истоку, био је премештен на крајњи запад,
где по мишљењу М. Г. Черњајева он није имао шта да ради. Под његовим руководством М. Г. Черњајев разгледао је луку и брод Пеихо,
на коме му је предстојало путовање до Шангаја. Дужина тога, за оно
време великог океанског брода, сопственост француског друштва
Месажери Маритим, није премашивала 135 м а имао је брзину од 20
- 2 километара на сат. Унутрашњост његова и храна били су веома
сврси сходни, али дисциплина на њему, посвема сурова.
За пушење било је одређено само мало место на палуби, које
се ослањало на крму. Јести и пити било је искључиво дозвољено у трпезарији, која је била полутамна и загушљива. Деца су јела одељено од старијих.
Дневни распоред био је следећи: ујутро од 6–8 сати добивала
се кафа са млеком. У 9 1/2 часова зајутрак, у 5 часова ручак, а у седам

139 Пре но што је М. Г. Черњајев ступио у кадетски корпус /племићски пук/ свршио
је 4 разреда класичне гимназије у Могиљеву, не заборавивши ни у дубокој старости знамените речи Цицерона из његовог знаменитог говора, обраћајући се
Катилини. Као присталица класичног образовања М. Г. Черњајев није одобравао формализам, којим је то образовање било проникнуто при министру просвете грофу Дм. А. Толстоју (прим. А. Ч.).

inslav

366

ПРИЛОЗИ

сати вечера и чај. Није се дозвољавало ни пушење у кабинама, а М. Г.
Черњајев био је велики пушач, ни паљење свећа за вечерње читање.
17 маја рано изјутра брод је приспео у Порт-Саид и укотвио
се 50 корака од града, чији гувернер Ибрахим-паша, је послао М. Г.
Черњајеву свој баркас /барку/. Ово прво задржававе трајало је свега неколико сати, после чега брод кроз Суески Канал и Црвено Море,
прошавши крај Адена, кроз Бабелмандепски залив, упловио у Индијски Океан. За све време, а особито за време пута Црвеним Морем,
била је страховита врућина.
После осмодневнога пловљења по Океану, стигао је брод у
Коломбо, главни град Цејлона. Исто као и у Црвеном Мору била је и
овде страховита врућина, коју је М. Г. Черњајев, без обзира на своје
средње-азијске посете, врло тешко преносио. Као круна његовог
страдања било је то, што је ишо са степеница и исчашио руку, пред
сам пристанак у Коломбо.
Овде су путници били очарани дивним изгледом раскошних кућа и вртова, тропских раслина, високим дрвећем, покривеним црвеним и жутим цвећем, тамнокожим полуголим Малајцима,
који набављају сафире, цимет и који показују разне вештине са великим, отровним змијама.
Страшна оморина, која се могла сравнити са врућинама у пуку
у руској бањи, толико је изнурила М. Г. Черњајева, да се вратио на
брод, претпостављајући куцање и прашину од отпадака угља, трзањима обалске, мокре опарине.
Обишавши Цејлон и дошавши у отворено море, лађа је дошла у мусон /ветар/. На срећу љуљање посвема није утицало на
М. Г. Черњајева, и скоро је престало и тиме су путници били у могућности да се диве великим количинама летећих риба, које су по вечерима падале на палубу, а одатле пренетих у кухињу, где су уносили
разноликост у јеловнику бродске благоваонице. После тродневног
путовања по Индијском Океану, без да су се било где виделе обале,
приспео је брод у пролаз, који дели Суматру од Малаке, а 25 маја пристао је, без обзира на своје велике размере, право на обали Сингапура, лежећег на раскрсници путева свих бродова из Кине, Јапанаг Аустралије, Океаније, Индије и Европе. Трговина је овде огромна. Улаз

inslav

367

РУСКИ ДОБОРОВОЉЦИ У СРБИЈИ 1876. / РУССКИЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ В СЕРБИИ 1876.

у луку, која је окружена малим острвцима , покривеним раскошним
тропским раслињем, произвео је на дошљаке очаравајући утисак.
Начелник сингапурске станице француског паробродарског
друштва „Месажери Маритим“, који је био упозорен на долазак М.
Г. Черњајева, дошао је лично на пароброд и позвао к себи на свечани ручак славног руског ђенерала, за којим ручком су пили у његово здравље.
М. Г. Черњајев одбио је позив на бал команданта Сингапура,
изговоривши се умором и раним поласком брода. Следећег дана у 3
сата после подне стигао је у главни град Кокинкине Сајгон, у који је
лађа допловила реком Донаис, користећи се плимом, како би препловила корални гребен.
На пристаништу дочекао је М. Г. Черњајева ађутант начелника француске војске у Кокинкини, ђенерал Буета, с позивом на ручак.
Обадва дана, колико је брод стајао у Сајгону, М. Г. Черњајев провео је
у часној породици тога ђенерала, који је возио свога госта по граду,
водио по дућанима, касарнама и чак по околини.
Без обзира на огромну спарину и влагу у клими, тај град је са
својим раскошним зградама и постројењима поразио М. Г. Черњајева.
„Становници тога краја, Анамити, писао је он, народ је ниског
раста, слабе конструкције, тихе нарави, радни и радо подложан господству Француза, који су на њих трошили свој новац. Већ по својим
климатским условима тај крај није у могућности да привуче француске колонисте. К тому је од доласка Француза целокупна трговина
пала у руке Кинеза, тако да је Французима остала у тој земљи само
цивилизаторска улога, т.ј. да се труде и да троше новац тако дуго, док
се туземци не развију толико, да их оданде отерају.
Французи себе теше с тим, што су постигли тамо равноправност грађанских части, али издржавање овдашње војске иде на терет француске благајне. Тај последњи расход је веома велик. Уопће,
Кокинкина, закључује М. Г. Черњајев своја тренутна разматрања над
том страном, неће Француској ништа дати, сем губитака, као н.пр.
Финска, Кавказ, Туркестан и Амур Русији.“ 140
140 Последица неумешности коришћења њихових природних богатстава (прим.
А. Ч.).
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Из Сајгона пошао је брод ка Хонг-Конгу, додуше младом, али
веома лепом енглеском граду, чија је лука по свом искључивом својству дубине и лепог положаја, подсетила М. Г. Черњајева на луку Севастопоља, где је он кроз четврт века уназад преживео толико трагичних и славних доживљаја.
У Хонг-Конгу била је врућина већ сношљивија, а туземци нису
ишли голи, већ обучени у лака одела. Одавде могло се за неколико сати стићи уз реку Сикијанг до кинеског града Кантона, али М. Г.
Черњајев уздржао се од ове саблазни, поставивши себи за циљ свога путовања упознавање са Јапаном, и продужио је свој пут до Шангаја, где се задржао недељу дана у очекивању јапанског пароброда,
који је одржавао сталну пловидбу између Шангаја, Нагасаки и даље
до Токија. После тродневног путовања по Кинеском мору, показала
се рано у зору обала земље „Излазећег сунца“ и пароброд се укотвио
у луци Нагасакија, која је поново подсетила М. Г. Черњајева на Севастопољску луку.
Део града на другој страни залива, где је сазидана касарна и
станица за руске војне бродове, назива се руским делом. По приспећу
у луку, на самом броду сачекали су М. Г. Черњајева чиновници меснога гувернера и руски поморски официр, послат са фрегата „Минин“
од адмирала Копитова.
Одмах после тога стигао је и сам гувернер. Вративши му без
оклевања посету, М. Г. Черњајев ручао је на фрегати, где је у пријатељском друштву руских маринских официра прославио деветнаестогодишњицу заузећа Ташкента /16 јуна/.
У два сата после поноћи отпловила је лађа, којом је путовао
М. Г. Черњајев, даље. Красота унутрашњег Јапанског мора, поразила
га је. „Таквих природних крајева још нисам имао прилике да видим.
Чак и талијанска језера заостају за лепотама Јапанског мора.“
Зашавши у Океан пароброд је спустио котву код трговачког
града Кобе, који је био у наглом порасту од када је било дозвољено
Европејцима да долазе у Јапан. И овде је такођер М. Г. Черњајев био
дочекан по чиновнику гувернера, који му је уступио своју екипажу
– малу колицу коју је човек возио, исто као и у Јапану, пошто на обалама Кине нема коња.
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Изменивши са гувернером посете М. Г. Черњајев разгледао је
у пратњи чиновника све знаменитости града, обративши пажњу на
скученост и необичну чистоћу малих, лаких зграда, исто тако и на
улице које ове зграде оивичавају.
Да би могао да разгледа унутрашњост земље решио је М. Г.
Черњајев да продужи своје путовање за Токијо сувим путем а не морем.
„У Кобе задржао сам се више од једног дана и ноћи, како би
се приготовио за даљи пут; у ту сврху било је потребно да се снабдем са конзервама, јер сем пилића и јаја није се могло успут ништа
добити, да се набави водић итд.“
„Другога дана рано изјутра отпутовали смо ми са железницом и то у троје како следи: ја, преводилац г. Омаи, који је служио код
посланства у Петрограду и ново узети кувар, Јапанац, који је познавао европску кујну. Ја сам добио засебан вагон. Кроз два сата стигли смо у Осака, велики поморски, трговачки град, са пола милиона
становника.“
Користећи се дивним колима, посланим по гувернеру, М. Г.
Черњајев разгледао је стари замак,који је негде служио тврђавом и
арсенал којему је поклонио нарочиту пажњу.
„Јапански арсенал, пише он, поседује све најновије изуме у
артиљеријској техници, израђује како тешке, тако и пољске топове и метке за исте за целокупне потребе земље. Начелник арсенала,
као и његови помоћници на техничком одељењу цртачи и мајстори
су Јапанци. Тек недавно позвата су два талијанска официра, али по
ономе што сам видео, мени се чини да је позив талијанских техничара сасвим излишна раскош.
Годишња израда чини око 100 топова разног калибра и 60.000
метака, од којих се један део оставља у магацине, а други се троши за
праксу. Арсенал израђује искључиво топове из бронзе, ради обиља и
јефтиноће исте у Јапану. Лафети су из железа, које се добавља из Енглеске, пошто месни рудници још нису разрађени.“
„Преноћивши у гостиони, следећег дана у 7 часова изјутра,
пише М. Г. Черњајев, отправили смо се даље, у пратњи чиновника,
кога је влада одредила да ме спроводе до Токија, у петоро колица /
дженерикши/ у којима су упрегнути пар луди. Ови луди који замењују
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коње, пребежали су без одмора 18 километара, застајујући само да
се напију воде и затим су поново трчали даљњих 10 километара. После једносатног одмора за зајутрак, они су нас, све бежећи, провозали још даљњих 15 километара.
Цело време смо путовали по насељеним местима, готово као
по неком бескрајном селу. Поља су засађена готово искључиво рисом. Срећу се и чајне плантаже и нешто мало зобљу засађена поља.
Тако стигосмо у Нару, прву столицу Јапана, у јапански Кијев,
где се налази најдревнији храм религије Синто и неколико будистичких храмова, такођер врло старих. Они се налазе на висини, која доминира градом, у раскошном вековном парку, где се слободно крећу
стада јелена, на спомен оснивача религије Синто, који је волео те животиње.
Преноћивши у чистој гостионици, отпутовали смо раним јутром, сада већ у седморо колица, пошто нас је стигао још један чиновник из суседне провинције. Преваливши 35 километара, стигли смо
у Киото, јапанску Москву, бившу резиденцију Микада, до преврата
1868 г. када је Јапан почео да иде путем подражавања Европи, Опетовала се је иста слика као и претходног дане. На уласку у град био
сам дочекан чиновником гувернера, он нас је отпратио до јединствене гостионице у јапанској згради, сазиданој на европски начин т.ј. са
креветима141 и намештајем, као и са енглеском кухињом.“
„Овде сам остао, пише М. Г. Черњајев, начелника наше ескадре
адмирала Копитова и још неколико официра, који су ме били толико љубазно примили у Нагасаки, на фрегати ’Минин’.
Гувернеров чиновник саставио је програм за разгледање знаменитости града и његове околине, па је још истога дана сам приступио испуњавању тог програма, позвавши адмирала Копитова и његове сапутнике да ми се прикључе.
На дан доласка разгледали смо неколико храмова обију владајућих религија, Синто и Будистичке. Затим су нам показали Завод
за израду порцулана, фабрике бронзе и свиле. При разгледању истих нас је особито поразила тачност и пажљивост у одељењу за ситну робу, за разне стварчице и савршеност уопште необична у Европи.
141 Јапанци спавају на патосу на сламарицама (прим. А. Ч.).
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Још смо у Киото разгледали два женска школска завода. Први
са 400 девојака, које су на државном трошку. Овде се предаје енглески
језик и све европске науке, укључујући физику и хемију. Истовремено
са овим наукама предаје се у вишим разредима наука о лепом јапанском понашању т.ј. како треба поздрављати, како сервирати чај, како
се треба понашати у гостима, на сватовима, на спроводу итд. Сваки
разред састоји се из 50 девојчица и оне су пред нама изводиле све
те вежбе, под руководством старије наставнице. То је било веома забавно. Други школски завод била приватна школа музике и играња“.
Из Киото претпостављао је М. Г. Черњајев да продужи пут до
Токија, главног града Јапана сувоземним путем, али наступивша јулска врућина и перспектива да пропутује 600 километара на колицама која вуку несретни људи, побудили су М. Г. Черњајева да се врати
у приморскн град Кобе, где је сео на лађу и понутовао до луке Јохагаме, отуда је за пола сата железницом стигао у Токио.
Ту га је на станици сачекао ађутант Министарства војске и одвео га је у недавно завршену зграду за пријем знаменитих иностранаца. „Мени су доделили три одличне, намештене собе, намештене са
полу јапанским, полу-европским укусом, где сам се радо одморио после двомесечног путовања. Другога дана одвезао ме је наш посланик
А. П. Давидов, да се упознам са царским принчевима и министрима.
Направили смо петнаест посета. Од четири принчева двојица говоре енглески, један немачки, а најстарији од њих, стриц царев
незна другога језика сем свог родног. Последњи је био на крунисању
Александра III и био је изванредно задовољан пријемом у Русији и
на Двору. Сви министри говоре енглески, сви су они људи озбиљног
образовања, одлично познају своју земљу и дух свога народа. Преданост својој националности особито ми се допала. Стога примајући
од Европејаца све оно, што њима недостаје, Јапанци се истодобно не
стиде своје народности, не старају се да ју сакрију, и строго се придржавају својих обичаја. Другог дана по мом доласку био сам представљен цару. Немајући са собом мундира био сам примљен у обичном
оделу, пошто при јапанској етикети, фрак није допуштен на двору“,
пише М. Г. Черњајев.
Без обзира на сасвим приватан долазак у Јапан, указао му
је млади цар пажњу, позвавши га на ручак и пославши му орденску
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звезду, по обичају укусној лакованој кутији, украшеној царским грбом т.ј. цвећем Лотоса.
Већ онда је М. Г. Черњајев предсказао земљи Изласка Сунца
велики будућност, улогу друге Енглеске на даљњем истоку, са којом
је Русија била дужна да живи у пријатељским и добрим суседним односима, не одричући се при томе никада свога вековнога историјскога пута ка Цариграду и мореузима.
Из Јапана вратио се он кроз Сибир у Москву, где је живела његова породица. Пут његов ишао је испочетка од Владивостока до Хабаровска на Амуру, а затим је морао да пропутује преко 800 километара, које на колима, а које саоницама по великом шосираном путу,
који је везивао главне градове Сибирије од Океана до Урала.
Од 1582. године т.ј. од покорења Сибира Руском царству одважним козаком Јермаком Тимофејевићем, њена огромна пространства
насељавали су постепено вољно и невољно предузимљиви руски
људи, који су љубоморно чували, усред народних монголских племена, своју православну веру, народност и дедовске обичаје.
По сродству смелости и предузимљивости Сибирјани су
памтили и ценили одважне походе М. Г. Черњајева у Средњој Азији,
нису заборавили, већ су још више ценили његову неједнаку борбу с
Турцима 1876 године.
Зато је његов пут по Сибирији био пропраћен /1884 год./ у
сваком граду, при сваком дужем задржавању у заводима и рудницима, низом овација и свечаних дочека са хлебом и сољу и даривањем
месних производима.
Своје закључке о значењу Сибирије за Русију, о њеном богатству и могућностима, изнео је М. Г. Черњајев одмах по приспећу у чланку у новинама „Руси“ које је издавао Аксаков у Москви. У својим путним забелешкама он је подвукао значење никада не замрзавајућег
се, дубоког залива Де Кастри142 у Јапанском мору, лежећег недалеко
на југу од ушћа реке Амура, јефтиног воденог пута, далеко проникнувшега у њедра Сибирије.

142 Вредно је забележити да је још Муравијев Амуреки желео да сједини залив
Де-Кастри железничким путем од 50 километара са малим градом Софијском,
лежећим на Амуру (прим. А. Ч.).
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У Москви настанио се М. Г. Черњајев у Гранатној мирној улици у вили купљеној пре две године, која је стајала између двора и
великог хладовитог парка. Када је стигла колекција ствари које је
накуповао у Јапану, он их је са великим задовољством, својственим
његовој природи, растављао и вешао по стану. Иако он није волео
Петроград, ипак га је неодољиво вукло у тај административни лабораториј, који је управљао свом вањском и унутрашњом политиком Русије. На крају се надао да тамо нађе било какво занимање или
приватну службу, пошто није имао могућности да служи отаџбини,
услед околности које су биле настале против њега.
У пролеће 1885 г. вратио се у Москву ради болести и смрти
своја два најмлађа детета, шестогодишње кћери и седмогодишњег
сина, који је много обећавао и који се по оцу звао Михаил.
Жалост у вези са том несрећом побудила је М. Г. Черњајева да
одмах прода вилу и преселио се са обитељи у изнајмљену кућу /замак/ у Тројицком Сокаку.143
Ова година била је ознаменована144 на Балкану ратом, који
је Краљ Милан, под притиском Аустрије, објавио Бугарској. М. Г.
Черњајев реагирао је на то следећим писмом145 упућеним српском
монарху 12. новембра 1885. године:
„Ваше Величанство!
Када је Ваше Величанство сегнуло за оружјем 1876. године
ради заштите наше угњетаване браће у Босни и Херцеговини, био
сам одушевљен и подстрекиван да оставим своју отаџбину и породицу, како би ступио у редове Ваше армије.
Исто то чувство, које ме је онда повукло у Срби;ју, не дозвољава ми сада више, да чувам знак високог одликовања Вашег Величанства, када сте подузели братоубилачки рат против тих Бугара, из чије
средине су више од хиљаду људи, у ранија времена, добровољно ратовали заједно са Србима, против заједничког непријатеља.

143 Овај дом на Тројицком Сокаку био је касније изнајмљен бугарским посланством
за Цара Фердинанда, кад је дошао на Крунисање Цара Николе II у Москву (прим.
А. Ч.).
144 ознаменована (рус.) = обележена
145 Превод са француског (прим. А. Ч.).
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Вашој иницијативи обавезана је Бугарска и побољшању своје
судбине, као што је и бугарска крв, проливена заједно са Србима на
ратном пољу, такођер допринела независности Вашег Краљевства.
Слободан сам, Господару, да Вам уручим у руке Вашег Величанства овом приложени орден Такова.
Михајло Черњајев“
Утицај и притисак Аустрије на Србију у то време, није се изразио само у братоубилачком рату са Бугарском, већ и у прогонима
свих српских патриота, присталица Русије.
На челу ових био је Митрополит Михајло, који није само преведен у оставку, већ је био лишен пензије, коју је био заслужио дугогодишњим службовањем цркви и отаџбини. Пошто је био принуђен
да емигрира, живео је на српском пордворју у Москви, где је круг
Словенофила, на челу са М. Г. Черњајевим и Аксаковим, својим саосећањем настојао да му скрати године изгнанства. Даривање топле
бунде био је један од израза срдачне брижљивости о њему.
Готово на свршетку Кримске кампање т.ј. 1852. год., пошто се
отац М. Г. Черњајева коначно преселио са породицом у град Бердјанск,
на обали Азовског мора, по поруци свог оца продао је имање у Могиљевској губернији. Сада, под старе дане, после толиких похода,
труда и напрезања, борби често више својих сила, зажелео је да нађе
мира на старом породичном пепелишту, где је као дете упознао нежност матере и другарство оца.
«Утисци детињства и младости остају неизгладиви за цео живот“, писао је он Цару Александру III, – „и на основу истих изграђују
се убеђења, која руководе човеком до смрти.“
Ка овим источницима свога сретног и безбрижног детињства
вукло је неодољиво М. Г. Черњајева, тражећи такођер чиме би испунио своје слободно време.
У 1885 г. жеља му је скоро без запрека била испуњена. Али
имање, које је у времену од 35 године неколико пута прелазило из
руке у руку, од једног сопственика другоме, преузео је М. Г. Черњајев
у жалосном и разореном стању. Он се заузео око имања са њему својственом пожртвованошћу и жаром. Кућа за становање била је преграђена и увеличана. Све господарске зграде доведене у ред. Двориште је било ограђено живом бодљикавом оградом од глога. Засађен
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је велики воћњак, а око куће посађен је јоргован, јасмин и руже. Преко
реке пребачена су два нова дрвена моста, а путеви окопани јендецима.
Али наравно сеоско господарство, земљорадња, била је за
М. Г. Черњајева савршено нова област, којој се он никако није могао
приспособити146. Зато узимао је управнике, којима испочетка указивао пуно поверење. Ево како се он изражавао о једном од њих: „Јегор, најпоштенији, најбољи и најглупљи Немац. Садио је много ружа
и кромпира. Његова жена, коју је он називао прекрасном дамом, личила је као две капи воде на жабу, пере ми рубље.“

146 приспособити (рус.) = прилагодити
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ПИСМА ГЕНЕРАЛА М. Г. ЧЕРЊАЈЕВА О ПОСЛЕДЊИМ
НЕДЕЉАМА СРПСКО-ТУРСКОГ РАТА 1876.

Приредила: Јована Перишић, мастер историчар

Центар за руске и источноевропске студије
Филозофског факултета Универзитета у Београду
jperisic25@gmail.com

ПИСЬМА ГЕНЕРАЛА М.Г. ЧЕРНЯЕВА О ПОСЛЕДНИХ
НЕДЕЛЯХ СЕРБСКО-ТУРЕЦКОЙ ВОЙНЫ 1876 Г.

Подг. Й. Перишич, магистр-историк,

Центр по изучению России и Восточной Европы Отделения истории
Философского факультета Белградского университета

Српско-турски рат 1876. имао је преломни значај у историји
српске државе без обзира на његово кратко трајање и велике
проблеме у војним операцијама. Покојни професор Мирослав
Јовановић је дао лапидарну слику ових догађаја: „На почетку
српско-турског рата (1876), упркос макар и формалном противљењу
руских власти, у Србију је стигао познати словенофил мајор Михаил
Григорјевич Черњајев (који је у Србији добио чин генерала и постао
главнокомандујући српске војске). Његов долазак био је сигнал за
организовану акцију пребацивања руских добровољаца, са којом
званичне руске власти декларативно нису имале ништа (мада су
Србију снабдевале оружјем и муницијом). Најзад, у рату је учествовало
4.500 руских бораца, који су званично представљали нерегуларне
руске добровољачке јединице, које је анимирао и регрутовао
Славјански комитет у Москви, што је изазвало шаљиве коментаре
у Русији да је ’Славјански комитет објавио рат Турској’ (а којима су
Срби, истина, придавали неупоредиво већи значај од оног који су
објективно имали у руском друштву и политици). После лоше вођене
кампање, на инсистирање Черњајева, а уз посредовање руског двора и
самог императора Александра II, 1. новембра 1876. године потписано
је примирје са Турском и руски добровољци су напустили Србију.“1
1
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У Историјском музеју у Београду, од 24. септембра до 15.
октобра 2021, била је одржана изложба „Повратак генерала. 145.
годишњица доласка руских добровољаца у Србију“. На овој изложби
уочили смо четири интересантна писма генерала М. Г. Черњајева,
вође руских добровољаца у Србији. Ради се о субјективним и веома
критичким писмама, која вероватно представљају другу крајност у
односу на критички став према руским добровољцима код њихових
српских сабораца.2 Ову амбивалетност, на ивици разочарања због
изостанка видљивог резултата, веома су пластично описали у својим
симетричним антологијама Андреј Шемјакин (руске погледе на Србе)
и Мирослав Јовановић (српске погледе на Русе).3
Писма су била написана особама из непосредног окружења
руског престолонаследника: генерал-лајтнанту И. И. ВоронцовуДашкову, маршалу двора престолонаследника В. В. Зиновјеву и кнезу
А. И. Васиљчикову. Очигледно је да се радило о информацијама које су
преношене директно престолонаследнику великом кнезу Александру
Александровичу Романову (будућем руском цару Александру III). У
ова четири писма Черњајев пружа увид у околности под којима је
дошло до српско-турског рата 1876. и до његовог тешког исхода. Ради
бољег разумевања услова под којима су писма настала, допуњујемо
их копијом писма руског војног агента у Цариграду А. C. Зеленог
руском генералном конзулу у Београду почетком септембра 1876,
које је конзул проследио ађутанту генерала М. Г. Черњајева, а оно
говори о потреби да се издржи још месец дана да би се турска војска
поразила. Општи увид у ситуацију даје и концепт писма које није
послао руском цару Александру II, сачуван у личним белешкама
Черњајева, о току ратних операција у Србији и разлозима пораза,
који такође овде објављујемо. Ради се о субјективним, поверљивим
и чак личним писмима која знатно допуњују слику првог рата који је
Србија као држава водила у ново време. Описани догађаји значајно су
утицали на пут српске државе ка независности, коју је стекла 1878.
захваљујући расплету конфликта између Руске и Османске царевине.
2

3
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Оригинали документа се чувају у Државном историјском
музеју у Москви, у Одсеку рукописа, у рукописној заоставштини
В. Г. Черњајева (фонд 208). Надамо се да ћемо једног дана бити
у могућности да их и лично видимо, а не само на изложбеним
репродукцијама. Оно што је било прецртано у оригиналу прецртано
је и у тексту који објављујемо, а у фуснотама оригинални коментари
аутора су означени са: (М.Ч.)
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Копија писма руског војног агента у Цариграду А. C. Зеленог4
руском генералном конзулу у Београду А. Н. Карцову,5 коју је
конзул проследио П. А. Монтовердеу, 6 ађутанту генерала М.
Г. Черњајева, о потреби да се издржи још месец дана да би се
турска војска поразила, 3. (15) септембар 1876.
Секретно.

Милостивый Государь
Андрей Николаевич,
Имея честь читать копии Ваших донесений о военных действиях Государственному Канцлеру, я позволю себе сообщить Вашему
Превосходительству несколько данных об впечатлении господствующем у турок, касательно исхода хода военных действий, а равно и
об моем личном впечатлении, составившемся правда вдали театра
действий и потому быть может подверженному многим изменениям, если не в общем то в подробностях.
Турки все беспокоятся о своей армии и желают мира. Башибузуки толпами покидают армию и говорят, что дело слишком серьезно
для них, потери их громадны, огонь сербской артиллерии убийствен,
а содержание их в Турецкой армии до того плохо, что они голодают
по целым дням. Это последнее бедствие разделяет с башибузуками
и низам. Как ни грустно по Вашим донесениям изнанка Сербской армии, но и изнанка Турецкой быть может еще хуже.
Понтонные парки и осадная артиллерия /10 орудий/ Турецкой армии, отправленные из Константинополя находятся пока в Та4

5
6
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Александр Семенович Зељони (1839–1913), руски официр и војни обавештајац,
војни аташе у Цариграду 1870–1877, учесник руско-турског рата 1877–1878,
генерал (1880).
Андреј Николајевич Карцов (1835–1907), руски дипломата од 1856, секретар
руског генералног конзулата у Београду (1858–1859), поново се вратио у Србију после две деценије, након дуге дипломатске каријере. Био је дипломатски агент и генерални конзул Русије у Београду (1875–1879).
Петар Августинович Монтоверде („Петар Петров“, 1839–1916), руски официр
и новинар. Пензионисан у звању мајора (1866). Дописник новина „Руски мир“
1872–1878. из иностранства, стигао је у Херцеговину за време Херцеговачког
устанка 1875, а након тога у Београд. За време српско-турског рата 1876. био
је ађутант генерала М. Г. Черњајева у звању потпуковника. После рата наставио је новинарски посао и био је заменик начелника Руске новинарске агенције (1889–1895).
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тар-Базарджике и никто не знает как скоро они могут придти в Ниш,
так как мосты на шоссе между Татар-Базарджиком и Нишем не в состоянии выдержать тяжесть осадных орудий. Положение Турецкой
армии на левом берегу Моравы между Делиградом и Аленинадом,
лежащим на противоположном берегу, в стратегическом положении
крайне опасно, если только Сербская армия может маневрировать
и драться в поле, чего я не знаю. Дебуксирование всей Сербской армии из Алексинаца, или вернее по реке в тыл туркам, могло бы поставить турецкую армию на край гибели. Но положение турок так
плохо и крайне опасно, вследствие отсутствия интендантства и обоза, приковывающее турецкую армию к месту и делающее невозможным быстрое движение вперед, – что для сербов выигрыш времени
и избежание поражения, по крайней мере, в течение месяца, было
бы равносильно полной победе, ибо самые друзья турок, как мне положительно известно, и в числе их английский посол Элиот,7 основывающийся на донесениях Английского военного агента Генерала
Кембала при главной квартире Абдул-Керима,8 считает, что турки погибли, если сербы продержаться еще месяц. Действительно, через месяц сообщение через Балканы между Татар-Базарджиком и Софией
на главном пути между Константинополем и Нишем будет уже затруднительно. Резервы турок вполне истощены, а выставление наших войск на Закавказской границу у Александрополя, уже совершившееся, не позволит туркам отделить более войска из Азии, где
едва осталось достаточное число для наблюдения нашей границы.
При таком положении упорство, одно упорство сербов, продержаться месяц, решит дело вполне в пользу сербов и славян. При этом нужно заметить, что или ранее этого срока турки нанесут решительное
поражение сербам, или в виду того что Сербская армия неспособна
держаться в поле, пойдут на Ягодину, Крагуевац или Белград, не заботясь об Алексинаце и Делиграде, и если действительно окажется,
7
8
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Хенри Џорџ Елиот (1817–1907), британски дипломата. Најзапаженији као
амбасадор у Цариграду (1867–1876) и по учешћу на Цариградској конференцији
1876–77. Елиот је спроводио чврсту протурску линију упркос бројним
документованим злочинима Порте против хришћанског становништва.
Абдул Керим-паша (1811–1885) турски генерал, био је успешан у црногорскотурском рату 1862. и у српско-турском рату 1876. У руско-турском рату 1877–
1878. није успео да спречи Русе да пређу Дунав, био је смењен и отеран у
изгнанство, где је и умро.
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что сербская армия неспособна действовать массами в открытом
поле, – то все таки решимость защищаться до крайности до наступления дождей хоть месяц решит победу в пользу сербов, ибо тогда отделив как ядро народной обороны отборный корпус тысяч в 16
или 20-ть с артиллерией и занимая укрепленные позиции, остальную армию можно обратить в массу партизанов, которые тревожили бы постоянно набегами все сообщения турецкой армии, которая,
в свою очередь, при ограниченном своем составе имела бы тогда две
задачи весьма трудные и друг другу противоположные, как Французы на Пиринейском полуострове и войне Наполеона I-го: одну действовать совокупно против регулярной армии и укрепленных пунктов противника, другую – охранять свои сообщения и действовать
в разброд летучими отрядами против партизанов.
По приблизительным сведениям, имеющимся у меня перед
открытием военных действий против Алексинаца Турецкая главная
армия хххххх состояла / корпус Ахмед-Эйюба и Али-Сагиба-Паши.

Дивизия
СулейманПаши

Дивизия
Гусейн
Гуми-Паши

Дивизия
Сабри-Паши

Дивизия
Фазли-Паши

Oтдельн.[ая]
бригада
Дивизия
Али-СагибПаши
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Числ. Баши[енность буз
Батал[ьоны] Эскад[роны] Батар[еи] низама] [уки]
12

5

4

9000

3000

16

6

6

11000

2000

12

4

5

8600

5

/

1

3000

10

15

4

6
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2

4

7500

2000

10000

3000
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Итого против
Алексинаца и
Делиграда

70

25

22

49100

10000

Дивизия
ГуссейнХусни-Паши
против
Янхова
Клисуры и
Крушеваца

7

/

1

4500

/

16

6

4

12000

1000

Гарнизон
Видина

27
2

12

10

20000

9000

Гарнизон
Ниша

Осман-Паша
Зайчар

/

/

2200

/

Все эти войска показаны, не принимая в расчет потерь у Алексинаца и в боях около него.
С отличным уважением и совершенной преданностью имею
честь быть Вашего Превосходительства покорный слуга А. Зеленой.
P.S. Относительно перемирия я не решаюсь высказаться. Ибо
оно может быть и полезно сербам и вредно, ибо возможно, что во
время перемирия милиционная армия, не занятая противником,
может разойтись по домам вместо обучения. Турки же без сомнения употребят это время на организацию своего обоза и интендантства. Желательно было бы, что бы Ваше Превосходительство сообщили эти соображения Генералу Черняеву на его благоусмотрение
равно как и все письмо.
ГИМ, Ф.208, Оп.1, Ед.х.14, Л.68–72.
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Концепт телеграма генерала М. Г. Черњајева генерал-лајтнанту
И. И. Воронцову-Дашкову,9 особи из најближег окружења
престолонаследника Александра Александровича, о потреби
примирја у Србији, почетак октобра 1876.
Необходимо перемирие на один месяц или шесть недель. Войска устали до нельзя. Турки имеют теперь превосходство сил, оружия и артиллерии, но не могут долго содержать своей армии в сборе.
С наступлением осени резкий перевес будет на нашей стороне. Они
жгут все села и поля в случае нашего теперь отступления обратят
страну в пустыню. Мир на невыгодных условиях без вознаграждения за произведенные ими неистовства поведет к беспорядкам внутри. Война затеяна не одной какой-либо партией, как отсюда старались представить, но была единодушным желанием.
Нельзя ли повлиять на Необходимо заставить маленькую Румынию, что бы она пропускала оружие. Половина армии вооружена
пистонными ружьями. Румыния задержала свинец. Перемирие необходимо немедленно. Против меня в Алексинаце 50 тысяч турок
с 60 полевыми оружиями большего, чем у нас калибра. Положение
опасное. Карцов в Белграде невозможен.
ГИМ. Ф. 208. Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 95.

9
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Иларион Иванович Воронцов-Дашков (1837–1916), руски официр и државник,
лице од поверења руског цара Александра III, оснивач тајне организације Света
дружина (1881).
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Копија телеграма генерала М. Г. Черњајева маршалу двора
престолонаследника В. В. Зиновјеву10 о немогућности да се рат
настави снагама српске војске, октобар 1876.
Необходимо, во чтобы ни стало, перемирие, чтобы воспользоваться плодами принесённых жертв. Войска устали до нельзя. Армия наполовину не одета. Нас [не] спасут холода. Солдаты начинают
расходиться по домам. У меня под оружием 22000 против 50000. Турецкая артиллерия превосходит нас дальностью. Продолжая с армией …11 в теперешнем её положении можно потерять все приобретённые до сих пор результаты.
Черняев.
ГИМ. Ф. 208. Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 100.

10

11
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Василиј Васиљевич Зиновјев (1814–1891), руски војсковођа и дворски чиновник.
Био је управитељ двора будућег цара Александра III од 1868. све до 1891.
Два слова нельзя рассмотреть. «впредь продолжать атаку»или нечто такое
подобное. (М.Ч.)
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Концепт писма које генерал М. Г. Черњајев није послао
руском цару Александру II о току ратних операција у Србији
и разлозима пораза, 23. новембар 1876.
Вена

Ваше Императорское Величество
Государь Всемилостивейший.
В знаменательный и счастливый день 25-летнего славного
царствования Вашего, соединяем и мы, славянское благотворительное общество – наш слабый голос с многомиллионным великим голосом всего народа Русского приветствующего радостью и любовно
доброго Государя своего, столь искренно свой народ возлюбившего.
Народ славит и любит Монарха своего и в нем видит и чтит
отца, и никто более не в состоянии понять и оценить все глубокое
и плодотворное значение этого воззрения и этого чувства народного, чем мы, славянское общество, неустанно старающееся познать
все великие и основные идеи жизни русской, а познав – служить им.
Давно уже среди интеллигентного слоя Государства нашего,
рядом с драгоценнейшими плодами науки и просвещения, взросли и
многочисленные плевелы. Рядом с истинными и горячими сердцем
слугами Отечеству, явились люди неверующие ни в народ Русский,
ни в правду его, ни даже в Бога его; а в след за ними пришли нетерпеливые разрушители, невежды уже по убеждению, отрицающие не
только Бога, но уже и науку, которую ещё столь недавно сами же ставили выше самого Бога, злодеи искрение, провозглашающие мысль
о всеразрушении и анархии и твердо верящие тому, что какая бы гибель, какой бы хаос не произошли от их кровавых злодейств, но все
таки происшедшее будет лучше, чем то, что они теперь разрушают.
Эти юные русские силы, увы! Столь искренно заблудившиеся, подпали, наконец, под власть силы темной, подземной, под власть врагов имени русского, а за тем и всего христианства. С неимоверною
дерзостью они еще так недавно произвели неслыханные в земле нашей злодейства, от которых содрогнулся негодованием частный и
могучий народ наш, а за ним и весь мир. – Мы же, Слав.[янское] Общ.
[ество], стоим в убеждениях наших крепко и противоположно и малодушию столь многих отцов и дикому безумству детей их, уверовавших в злодейство и искренно ему поклонившихся. – Мы твердо
исповедуем, что лишь в наших идеях, во имя которых единимся мы,
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и которым служим, заключается и правый исход всей тоски русской
жизни и великой цели, несомненно ей предназначенной. – Мы твердо веруем что вопрос славянского общения ровно как и всего Востока в конечных целях своих есть вопрос и высшего объединения духовного, есть вопрос православия и великих судеб его уже во всем
человечестве. Ибо мы вместе с великим народом нашим, веруем и в
то, что православие, объединясь в народах его исповедующих, явит,
и в силах явит в конце концов истинный и уже неискаженный лик
Христов даже всему остальному человечеству измученному неверием и духовным распадением своим. Вот хотя и отдаленное упование наше, но всё же такое, которое мы исповедуем неразрывно с народом нашим. Мы, наше Слав. [янское] Бл.[аготворительное] Общ.
[ество] стоим убежденно за самостоятельность русской мысли и национальной силы нашей. А вместе с тем веруем и в древнюю правду, искони проникшую в душу народа русского: – что Царь его есть
и отец его, что дети всегда придут к отцу своему безбоязненно, чтоб
выслушал от них с любовью о нуждах их и о желаний их, что дети
любят отца своего и отец верит любви их, и что отношения Русского
народа к царю-отцу своему, лишь любовно-свободны и безбоязненны, а не мертвенно-формальны и договорны. Мы познали, что так
восхотел народ наш еще искони, и что в этом образе отца и детей заключен и весь смысл исторической связи Русской земли с её монархом в продолжении уже стольких веков. А потому, веруем и в то, что
к этой лишь связи, как на основании незыблемом и может быть выполнен и закончен строй всяких будущих преобразований государства нашего, по мере того сколь будут они признаваемыми необходимыми, ибо основание это очень живое и действительное, живущее в
сердцах народа, а не мечтательное и придуманное, не заимствованное из жизни чужих народов и чужого голоса. Мы верим в свободу
истинную и полную живую, а не формальную и договорную, свободу детей в семье отца любящего, и любви детей верящего, свободу,
без которой истинно русский человек не может себя и вообразить.
Вот, великий Монарх, убеждения наши, коим мы служим,
убеждения точные и положительные, и мы верим, что они уже проникают в интеллигентное общество наше чем далее, тем более, и затем ободрят, облегчат и обновят его. Ибо устали уже сердца от лжи
недомолвок и отрицания. Начинает уже не верить русское интеллигентное общество, что в хулении, в отрицании постоянном и в жестокосердой насмешке – весь исход всей тоски его. Оно жаждет ныне
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указаний точных, целей положительных и правдивых, а мы, Слав.
[янское] Бл.[аготворительное] Общ.[ество], в свою правду верим.
Кланяемся Вам, Великий Государь, во след за всем великим
народом нашим и желаем всем сердцем нашим, чтоб продлилось Государствование Ваше еще на много и много лет. Да и слишком нужен Царь Освободитель земле своей, ибо далеко еще не от всех зол
освобождена она.
Нынешняя Сербско-Турецкая война не была случайным явлением; она возникла не вследствие народного движения в пользу
своих угнетенных соплеменников, не вследствие таких-то или таких-то политических событий, – это был необходимый исход для целой страны, остановленной в своем развитии / уродливым состоянием ее гражданской жизни.
Война эта явилась необходимым благодетельным исходом
из невозможного положения. Не будь её, возникли бы внутренние
распри и смуты, возникли бы перевороты династические и правительственные.
Причины столь печального состояния Сербии следует искать
не в основных свойствах самого народа, но в исключительных условиях, при которых сложилась его жизнь: с одной стороны, более чем
четырех веков иго турок; с другой – соседство Западной Европы.
Характеризовать турецкое иго нечего – растлевающая сторона его достаточно известна. Напор же идей западноевропейского
общества, несрочных и слишком рановременных для страны, не нашел и не мог найти достаточного противодействия в столь маленьком ядре и противовеса в народе, только что вышедшем из рабства,
не выработанном самостоятельною жизнью.
Лучшим доказательством несвойственному, вредному влиянию Западной Европы служит существующая правительственная
система страны совершенно чуждая духу её.
Я говорю о скупштине. Это учреждение, за которое так ревниво держится нынешняя интеллигенция, не может считаться представительницей желаний и стремлений страны. Народ не ведает и
не хочет даже знать решений этого своего так называемого представительного учреждения, и не без причины. Какая роль выпадает
скупштине при нынешнем строе жизни Сербского народа? Защищать
интересы политические народа? их нет. Защищать или добиваться
интересов экономических? – Этого народ не требует, так как желать
лучшего в этом отношении ему и в голову не приходит.
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Платя неимоверно ничтожные подати (42 франка в год с дома)
и обладая благодарнейшею почвою, народ находится экономически
в благодарнейшем положении и при неразвитости, апатичности и
лени своей – следствиях Турецкого владычества – он не ищет и не
требует ничего другого, погрязая в своей узкой, эгоистичной домовитости.
Чем же является при таких условиях скупштина? Убогим сколком представительных учреждений Западной Европы, убогою комедиею.
Члены этого представительного собрания в большинстве содержатели кабаков / меан – придорожных гостиниц / люди обыкновенно пользующиеся в своем околотке влиянием как посредники торгов, сбытчики продуктов и ростовщики.
Значительная часть членов Скупштины совершенно безграмотны, так что протоколы этого законодательного собрания подписываются множеством членов, макая пальцы в чернильницу и ставя
знак, под которым писарь проставляет фамилию.
Как выше сказано, народ решительно не интересуется тем,
что делается в скупштине, игнорирует совершенно все решения, заботясь только об одном – о неувеличении податей.
Понятно насколько полезно стране такое учреждение, служащее игрушкой и слепым орудием нескольких честолюбивых интриганов. Скупштиной вертят несколько десятков людей, живущих
в Белграде, вертят совершенно произвольно.
Лучшим доказательством тому может служить то, что
скупштина, объявив себя против войны, вотировала чрез несколько дней единогласно за войну.
Турецкое иго резко и тяжко отозвалось на духе самого народа.
Освобожденный из-под этого ига, не обеспечивавшего его бедность
в самом семействе, не обеспечивавшего его собственность, Серб весь
сосредоточился в своей «куче». Это узкое эгоистичное явление имело последствием то, что Cepб утратил всякое понятие о патриотизме не только в широком смысле этого слова, но даже в более мелком – так называемом … 12.
Религиозное чувство народа также заглушено, задавлено и
турецким владычеством и влиянием католического и протестантского Запада. Этой точки опоры так же нет.
12
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Нынешний Серб поразительно индифферентен к вере. Привожу между множеством один более выдающийся пример: наши
добровольцы близ деревни Лукова, увидя Сербов и Валахов, расположившихся на ночлег в церкви, хлеб, мамалыгу, свиное мясо разбросавши на алтаре, пришли в негодование и выгнали прикладами
из церкви находившихся там милиционеров, причем была драка и
были раненые.
Но в замен всех этих качеств у Сербов есть одно: необыкновенное послушание власти.
Доказательством этого может служить то, что народ не хотевший войны (определенной цели которой он не постигал), вел её
в течение четырех месяцев по приказанию и это в то время, когда семейства его разорялись, доставляя продовольствие для сражающихся, выставляя все необходимое для армии, так как при отсутствии
правильной системы финансов, все потребности от них удовлетворились натуральной повинностью. Не взирая на такое положение,
случаев сопротивления властям не было.
Как бы в довершение такого безотрадного состояния народного духа Сербия страдает совершенным отсутствием руководящих
даровитых людей, в особенности же военных. Все, без исключения,
главные военные деятели не только никогда не участвовали в военных действиях и не видели до войны, в сборе более двух батальонов. И этим-то людям пришлось вести в бой 30 - 40 батальонов и по
нескольку батарей. Мало того, о дисциплине, военной чести и других первостепенных военных качествах у Сербских офицеров самые
превратные понятия.
Ещё до поступления на службу я по желанию Князя Милана
объехал границы от Моравы до Дуная, чтобы ознакомиться с местностью, укреплениями и войсками. По возвращении в Белград, представляясь Князю чтобы дать отчет о вынесенных мною впечатлениях,
я вынужден был заявить Его Светлости, что был поражен равнодушием народа к предстоящей войне. Я не заметил даже ни малейшего
одушевления в собранной милиции. Вопрос о войне решает интеллигенция, а народ, в особенности земледельческий класс, никогда
не высказывается в пользу войны, отвечал мне Князь. Я сказал, что
у нас в России, когда решена война, то настроение народа всегда в
пользу войны.
Без серьёзной специальной подготовки, получив одно лишь
общее образование, втянутые в разные мелкие политические дряз-
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ги и происки, не имея устойчивой нравственной опоры, ни в чем они
не сознает чувства военного долга и не знают подчинения. Как бы
усугублением такой нравственной слабости руководящего военного элемента страны, служит сама военная организация, введенная
столь недавно, что не успела еще укорениться, чему может быть способствовало не мало и совершенно фальшивое основание, на котором она была создана. Немудрено, что при таких условиях военные
люди Сербии не видят верховного вождя в князе, для которого, пользуясь малолетством его, было создано положение не дающее ему никакого значения / Сербская конституция /.
К довершению всего, военная часть не была резко отделена
от общей гражданской, так что в малейшие распоряжения Министерства вмешивались постоянно и контролировали остальные министры. Эта анормальная зависимость доведена до того, что даже
производства в чины обсуждаются в совете министров, под предлогом ратификации увеличения расхода на военный оклад.
Таковы в главных чертах нравственные задатки при которых
пришлось вести эту неравную борьбу.
Выше я говорил о безропотном послушании Сербов, боровшихся против воли с 30 раз сильнейшим врагом четыре месяца. Не
взирая на свое безропотное послушание, они конечно не выдержали бы столь продолжительной очевидно неравной борьбы, если б
одно их сильно не поддерживало – надежда на Россию.
Надежды их в этом случае основывались на моем прибытии и
прибытии добровольцев. Они считали, что это служило как бы преддверием быстрой и решительной помощи со стороны России. Вера
в эту помощь поддерживала их до минуты, пока весь их запас энергии и силы духа не истощился в этой тяжелой борьбе.
Крайним пределом тут можно считать Алексинацкие бои, где
Сербы действительно показали стойкость. Но затем, не видя помощи, теряя день ото дня надежду на своевременную поддержку, теряя надежду в успешный исход неравной борьбы, запас их энергии
истощился и обратился в апатичное послушание.
Я понял тогда уже это падение духа и стал настаивать на необходимости двухмесячного перемирия, чтобы дать народу возможность оправиться и организоваться. Попытки заключить это перемирие не удались. Европа была обманута Турецкою дипломатиею,
предлагавшею условия дававшие все выгоды Туркам в ущерб Сербов.
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Вскоре такое падение нравственного состояния было усилено наступившими холодами при совершенном недостатке теплой
одежды. Тогда началось разложение в рядах солдат и офицеров, в
рядах последних еще вследствие других причин.
По изложению выше капитальных недостатков Сербских
офицеров, командования перешли понемногу в руки русских. Это,
при духе интриги и политических происков присущих сербскому военному сословию, привело к зарождению зависти и чувству
oоскорбленного мелкого самолюбия. Личность, особенно вредно
отозвавшаяся в этом случае, был бывший военный министр Полковник Николич. Личность совершенно бездарная, едва ли могущая во
всякой иной армии рассчитывать на звание батальонного командира, этот человек не мог простить, что по силе самих обстоятельств
весь центр тяжести в значения перенесся в действующую главную
армию. Приезд Николича в Делиград (куда он явился под предлогом переговоров со мной) обозначился крупным поворотом в среде
Сербских офицеров против Русских.
С этого времени стали также проявляться случая пропаганды сербских офицеров между солдатами той мысли что «Европа решила чтобы ни произошло, возьмут ли сербы Константинополь или
турки Белград, ничего не изменится в настоящем порядке вещей».
Это-то брожение заставило меня в виде протеста, содействовать провозглашении королевства. Причины, в силу которых я решился на этот акт, были следующие: 1/ Заявить протест со стороны
страны принесшей столько жертв против пресловутого, которым eй
угрожали; 2/ Поставить пред вооруженным народом осязательную
цель для объяснения приносимых жертв и усилий. 3/ Возвести Княжескую династию Обреновичей на такую высоту, чтоб сразу порвать
связь с смутным прошлым и раз навсегда уничтожить попытки Карагеоргиевичей, покровительствуемых Австрией и 4/ ускорить решение России, так как борьба осязательно становилась невозможною.
Это провозглашение, резко отвергнутое русским правительством,
вынудило Князя Mилана и ero правительство заглушить его полицейскими мерами. Кроме того, оно нашло оппозицию и в самой среде правительства, из опасения последнего потерять при возвышении Князя своего всесильного значения.
Абстрактные обсуждения стратегических и тактических действий в этой кампании (не принимая во внимание ни совершенно
исключительных обстоятельств, ни качеств войск с которыми при-
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ходилось действовать) решительно невозможны. Побочные обстоятельства, немыслимые во всякой другой войне, играли во все время борьбы главную роль на весах военных решений.
Обстоятельства эти заставлявшие изменять нормальному
способу войны были двоякие:
1/ Способ ведения войны неприятелем, принявшим за правило разорять и сжигать все во всех занимаемых им местностях и
истреблять без различия пола и возраста население, не успевшее
спастись во время. Этот способ противника заставлял защищать каждую деревню, каждый клочок земли, не очищенный еще жителями,
и вследствие того оборонительная линия почти всегда растягивалась совершено несоразмерно числу войск. Сам состав войска заставлял меня часто защищать такие пункты, которые в военном отношении имели едва третьестепенное значение. Княжевацкой бригаде,
например, нельзя и немыслимо бы было воспретить защищать Княжевац, Крушевацкой - Крушевац и т.д., словом, защищать свои местности. Наконец, несмотря на доверие ко мне как к русскому, от которого Сербия ждала своего спасения, я все же был там иностранец,
не знавший даже их языка.
О качествах чисто военных армии, или скорее этих десятков тысяч плохо вооруженных поселян, взятых прямо из-под сохи,
я здесь совершенно умалчиваю – они известны.
При таких же условиях должна была вестись война, нужно
было держаться. А держаться было необходимо. Из Константинополя получались известия от нашего военного агента, в которых говорилось следующее: «Если продержитесь один месяц турки пропали. Резерв и запасы их истощились. Кроме 4.000, посланных в Видин,
они уже ничего не могут послать в армию».
Мы продержались два месяца после этого официального сообщения нашего Константинопольского военного агента. За несколько дней до взятия Джуниса, получена была телеграмма, в которой
говорилось «чтобы держаться еще месяц», после чего прибавлялось
«дело наверно решено».
Если б успех войны зависел от одних приказаний, и не от общего положения дела, то, конечно, и Сербские ополчения продолжали бы держаться. Если в Сербии не было людей, понимавших и сознававших нравственные и материальные силы народа, то в России
о тех и других не имели ровно никакого понятия, и потому, столь не-
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нормальное напряжение всех сил страны, достигших крайнего предела, принимали за натуральный ход вещей.
Занятие Джуниса поэтому произвело такое неожиданное потрясающее впечатление. Народное чувство России в пользу Сербского дела высказалось с силою необычайною, совершенно исключительною за тысячелетний период ее исторического существования.
Но каковы были результаты этого движения?
Два миллиона рублей пожертвований и 2.640 добровольцев
не имели на весах войны никакого решительного значения, между
тем как их невозможность продолжать войну с Турциею с месяца на
месяц /как предлагалось/ сознавалась как главными распорядителями, так и инстинктивно понималась массой.
Если бы ультиматум, повлекший за собою перемирие, был
отправлен после Алексинацких боев, то значение России стояло бы
высоко в среде сербов, и доверие к ней не поколебалось бы, и страна в данную минуту представила бы еще средства чтобы соразмерно повлиять на кампанию.
Силою самих обстоятельств командование почти всеми Сербскими силами перешло в мои руки, но перешло уже тогда, когда неприятель настолько усилился, что борьба сделалась очевидно невозможной.
Положение Сербии.
В настоящее время ошибочно рассчитывать не только на какое-нибудь содействие Сербии, но даже на возможность защищаться ей от окончательного поражения турками, если только не будет
оказана своевременная помощь войском и деньгами. Само Сербское
правительство теперь бессильно собрать под знамена какой-либо
контингент, способный остановить турок от окончательного разорения всей страны. Оказать же помощь, могущую принести плоды,
теперь уже поздно, так как до окончания перемирия остается всего
три недели, и в Сербии нет никаких запасов, ни одежды, ни оружия.
Заказать одежду для войск для зимней кампании уже нет возможности. Если б даже было решено прислать сюда готовую одежду
из наших интендантских складов, и тогда она не поспела бы во время и не могла бы быть роздана войскам.
Одна же дивизия Полковника Меженинова /около 4.000 человек добровольцев из всех славянских племен / не может, конечно, защитить Сербию.
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Не зная плана будущих действий нашей армии, но принимая
во внимание одну ее численность, я полагаю, что количество выставленного войска, далеко недостаточно. Могу предполагать, что
ожидаемые результаты не будут достигнуты, если война не решится одним сильным ударом в самый непродолжительный срок, как
то сделала в 1866 году Пруссия, не давшая тем время колебавшейся
Франции принять ту или другую сторону.
Полагаю что предстоящая кампания, для того чтобы дать нам
возможность опереться на совершившиеся факты, должна решиться в течение одного месяца прогнанием турок за Балканы.
Для этого настоящих выставленных сил нашей армии далеко
недостаточно. Нужна 300000 армия, которая, при неопытности солдат и офицеров, необходима для того чтобы задавить одной своей
силой неприятеля уже обстрелянного, имеющего на своей стороне
многочисленные крепости, все выгоды местности и необыкновенно стойкого за укреплениями.
При таком числе войск возможно было бы отделить значительную самостоятельную часть для вспомогательного действия на
Сербию. Выгоды стратегические этого пути следующие:
1) Он опирается на страну хотя и истощенную, но дружественную;
2) Отрезывает Герцеговину, Боснию и Албонию от остальной
Турции, чем дается возможность населению этих стран принять участие в борьбе. 3/ Связь с Черногорскими войсками.
Эти выгоды были уже оценены некоторыми из наших полководцев, между прочим Дибичем. Я счел своим долгом представить
это соображение Князю Александру Михайловичу на том основании,
что, считая себя одним из главных виновников предстоящей войны, я, помимо моего патриотического чувства, лично заинтересован в успешном исходе начатого мною дела. Еще одно слово: Повторяю, для спасения Сербии от окончательного погрома и разорения
нужно отсрочить перемирие на один месяц, дабы помощь войскам,
деньгами и вещами могла быть своевременной.
[Секретарска белешка] Михаил Григорьевич! исправьте, вечером перепишу, и утром успеете отправить. Синельников
ГИМ. Ф. 208. Оп. 1. Ед. хр. 30. Л. 70–82.
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Концепт телеграма генерала М. Г. Черњајева генерал-лајтнанту
И. И. Воронцову-Дашкову, особи из најближег окружења
престолонаследника Александра Александровича, о потреби
хитне војне интервенције Русије на Балкану, 4. децембар 1876.
Кишинёв
Сербия не может защищаться. Наши войска, если не встретят препятствий при переправе через Дунай у Турн-Северина, могут
прибыть на помощь через пять недель по объявлению войны. Этого времени довольно, чтобы положить лоском всю страну. Если перемирие не будет отстрочено остающиеся 2.000 добровольцев и 2
болгарских батальона подвергаются плену или истреблению. Необходимо немедленно отозвать добровольцев из Сербии. Я задержан
здесь в Кишинёве. Генерал Никитин13 прибудет в Белград за шесть
дней до окончания перемирия, тогда будет поздно. Война Мы опоздали три ме Предпринимаемая теперь война теперь для освобождения Славян поведёт к их истреблению. Мы опоздали три месяца. Нам
остаётся месяц на мир изгнанием Турок из Европы, а мы дали честное слово не трогать Константинополя.
Черняев
ГИМ. Ф. 208. Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 97.

13
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Копиja писма генерала М. Г. Черњајева генерал-лајтнанту И. И.
Воронцову-Дашкову и А. И. Васиљчикову14 о околностима под
којима Русија мора да се умеша у рат, 14. децембар 1876.
Кишинёв

В телеграмме, отправленной мною 9 декабря, я, конечно, мог
только наметить настоящее положение дел настолько, насколько
это нужно, чтобы принять неотлагательно меры относительно остающихся в Сербии добровольцев, если перемирие не будет продолжено. – В настоящем письме я дополню телеграмму необходимыми
объяснениями.
Сербия буквально раздавлена, нравстеные и материальные
силы её так надорваны в неравной, продолжительной борьбе, что
страна сама по себе, без сильной помощи людьми и деньгами защищаться от турок не может. Доверие народа к России поколеблено несвоевременным перемирием. Сербы громко говорят: «отчего
царь не остановил турок раньше». Я думаю, что в случае наступления их вовнутрь страны, население скорее выйдет к ним на встречу с покорностью, нежели решится на сопротивление. В настоящее
время не существует в Сербии такого авторитета, который мог бы
поднять упавший дух народа во всех слоях его.
Численность наших добровольцев так ничтожна, / около 2-х
тысяч, что не может иметь никакого значения, как в военном, так и
нравственном отношениях.
Войска из Кишинева могут поспеть, со дня объявления войны через пять недель, к границам Сербии и Кладово, к тому времени, вероятно, уже занятом турецким корпусом из Видина. Туркам
от Джуниса достаточно 12 дней, принимая во внимание их медленность, чтобы достигнуть Белграда. Стало быть, они имеют довольно времени чтобы, приведя в покорность Сербию, вернуться на Дунай к приходу наших войск.
Из всего этого явствует, что Сербия может спастись от погрома и нравственного унижения только немедленным заключением
отдельного мира с Турцией, если перемирие не будет продолжено.
14
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Если подобное действие Сербии не соответствует видам Правительства, то паллиативными мерами спасти её нельзя.
Для спасения се теперь необходимо: 1/ продолжить перемирие до 1-го Марта, 2/ присылка 10,000 заранее организованных добровольцев, и 3/ присылка 5-и миллионов рублей в распоряжение
того лица которое назначено организовать сербские силы и которому необходимо вверить и командование всеми силами. Отделять
организацию войск от командования в настоящее время более чем
когда-либо неудобно потому уже, что только лицо, которое будет
организовать войска будет иметь возможность своевременно, хотя
сколько-нибудь, ознакомиться с ними.
Деньги должны быть непременно в руках того лица, которое
назначено защищать Сербию для того, чтобы держать в зависимости не только офицеров, но и администрацию, содействие которой,
во время войны так необходимо. – Эта материальная зависимость
положит сразу конец дрязгам и интригам, до которых так называемая сербская интеллигенция имеет большие наклонности, хорошо
мне известные.
Исчисленные мною средства составляют минимум того что
нужно для достижения цели. Меньше – лучше не присылать, так как
это поведет лишь к растрате средств без положительного результата.
Никогда Сербия не была в таком отчаянном положении как теперь. Своевременная сильная помощь нужна ей, и слова Государя, так
жестоко оскорбившие страну, лежавшую у ног Его, она примет тогда
как отеческий гнев, за которым последовала немедленно и милость.
Но повторяю еще раз; надо дать столько сколько нужно, –
или не давать вовсе – результаты будут те же.
В заключение моего письма считаю необходимым сказать о
предстоящем положении дела в случае войны, если таковая последует, в станах готовящихся быть театром военных действий.
Никогда мы не начинали войны с Турцией при таких выгодных для неё условиях как теперь. Она собирала свои силы о июня
месяца против Сербии и, разделав её, является одушевленная успехом, чтобы встретить нас на Дунае. Никогда, говорят, мусульманский фанатизм не доходил до предела нынешнего и грозит более,
чем когда либо христианскому населению при первом нашем шаге
для их спасения.

inslav

398

ПРИЛОЗИ

Как только мы перейдем границу Румынии, турки также будут вправе занять часть её и, если она станет на нашу сторону, то
подвергнется тому же разгрому, как и Сербия, так как рассчитывать
на румынскую армию более чем сомнительно.
Под такими печальными предзнаменованиями мы должны
будем начать наше наступление с силами равными противнику, при
невыгодных стратегических условиях, но велик Бог русский, мы перейдем через Дунай и вступим в Болгарию.
Здесь по мере своего отступления турки будут обращать страну в пустыню, и если не вырежут населения, то оставят его без крова и пищи на наше попечение. Мы не только не найдем никаких запасов в Болгарии, но вынуждены будем усилить подвоз хлеба, чтобы
спасти от голода не тысячи, а сотни тысяч людей.
Возможно ли это?
Мы опоздали четыре месяца; теперь нам остается одно из
двух:15
или поставить себе задачей изгнание турок из Европы. Перед
последней целью бледнеют отдельные несчастия болгар и сербов,
но для достижения ее необходимо начать войну с соответствующими силами чтобы быстро окончить кампанию и поставить Европу
неожиданно перед совершившимся фактом.
ГИМ. Ф. 208. Оп. 1. Ед. хр. 14. Л. 101–105.
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