СТУДИЈЕ

ESSAYS
тај ризични и непрофитабилни подухват у односу на време у коме се т~

догађало. Упркос свему, почетком 1994. године појавио се први број
Годи~ињака за дру~ишвену исшорију, који је током наредних год~на,
различитим ритмом, у зависности од средстава и општих прилика које су
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владале, наставио да излази.

Од договореног ритма објављивања - три свеске годишње - опет због
"познатих околности", често се одступало. Како које године, објављивано
је између једне и три свеске годишње. Ако се о неким успесима Годишњака

Влади1,:а Василије Петровић и пресељавање

може говорити, међу највећима је само његово трајање свих ових година.

Црногораца у Русију у другој половини

Годшињак је у напору да се одржи постепено стицао жилавост,
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преузимањем дела енергије својих млађих и старијих сарадника и

виј е1{а

пријатеља, оних из земље и иностранства, чији су научни прилози, њих

више од 120, штампани на српском, енглеском, немачком, француском и
руском језику, уз бројне остале текстове (документи, прикази и критике,

Айс~иртаи: Рад је йосвеhен дийлома~иској акцији владике Васи

полемике) којима су пуњене његове странице. Од тристотинак примерака

лија Пе~ировиhа, чији циљ је било йос~иизање најйре йриснијих одно

скромног тиража Годи~ињака бар половина је успевала да пронађе пут и
начин да допре до многих страних библиотека, стекне верне читаоце и

сараднике, међу којима су и имена оних кој а припадају самом врху е~ропске

савремене историографије, те оних којима су у нашем часопису обзављени
први радови.

Свесни смо и чињенице да је, поред добрих бројева часописа, било и
оних којима се може штошта приговорити; неки пропусти се могу

оправдати и бранити, други не. У сваком случају, све _иде "на душ( Ре~
дакције. Наш часопис је успео да преживи за~ваљујуhи матер~јалној
подршци различитих фондација, у неколико случајева, у његовим најте~ким

тренуцима и уз помоh личних прилога наших колега, али и захваљујући
разумевању Чигоја ~ишамйе, у којој су штампане све свеске Годииtњака.
Без одрицања и помоhи наших младих колега, који су без икакве надокнаде

са са Русијо.м, а йо~иом и њеног йро~иеюиора~иа над Црном Гором.
Пресељавање Црногораца је йредс~иављало ейизоду на utupe.м фону
йресељавања срйскоz и ociuaлoz йравославноz живља са о~иоманских,

хабсбур~иких и мле~иачких ~иершиорија у граничне облас~ии Русије, а

у склойу јачања њених војних йо~иенцијала. Разлика ~tзмеђу очекива
ног и с~иварноz ефеюиа йресељења Црногораца јавила се у йрос~иору
~tзмеђу недовољног pyc1<oz йознавања с~иања на Балкану, великих вла
дикиних амбиција и йосебнос~ии црногорског .мeнiuaлurueiua.

Пресељавање Црногораца у Русију од успостављања политичких ве

за између двије земље

1711. године

све до мисија владике Василија на ру

ском двору није текло организовано. Предмет званичних политичких раз
говора постало је у вријеме када је руска влада, пресељеничком полити
ком, тј. примањем народа из јужнословенских земаља у руско поданство и

радили секретарске и техничке послове, и, наравно, бројних сарадника из
земље и иностранства који су нам уступали своје радове, такође без икакве

рјешавајуhи тиме нека од својих унутрашњих питања и истовремено јача

надокнаде, било би немогуће истрајати и доживети десетогодишњицу

јући међународну позицију земље. 1 То питање непосредно је покренуто

излажења Годшињат<а. Збир добрих, али и оних мање добрих искустава,
испреплетених у краткој повести нашег часописа, те слика коју су о њему
стекли његови читаоци, подстицај су да на таквој основи буде настављено

службу, веh увелико настојала да освоји и насели јужне крајеве Русије,

приликом прве посјете владике Василија Петрограду

(1752-1753),

а било

много наглашеније приликом друге мисије црногорског митрополита ру

ском двору

(1757-1758).

његово излажење.

Уредншишво

Организован рад на пресељавању словенског становништва у Русију започет је у
вријеме Петра

I.

Године

1723. он је издао посебан указ да

би подстакао Србе и војна лица

православне вјере да се преселе у Русију. Свакако је тачна оцјена П. Рудјакова да је за
вријеме Петра

I "Русија направила један од првих и, можда, најуспешнијх и нај одлучнијих

корака на путу преласка из "обичне" државе у империју". За вријеме његове владавине у

Русију су се досељавали: ,,Јермени, Грузини, припадници читавог низа других нација и
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Приликом разматрања молби из Црне Горе руски званичници су много

I
Задаци прве посјете владике Василија Русији били су утврђени у пи

сменим препорукама различитим политичким личностима: канцелару А.

П. Бестужеву Рјумину, Колегији иностраних дј ела, хетману Мале Русије
Кирилу Георгијевичу Разумовском, које је у име "главара и сердара оп

шчества црногорског" потписао владика Сава. 2 Тицали су се политичке

подршке и заштите и потребне материјалне помоћи Црној Гори "како би
се могла одржати њена слобода". Заузврат потврђиване су приврженост и

вјерност Русији и спремност да се увијек, као и

за сверуску империју.

1711.

године, пролије крв

3

Тражена политичка подршка подразумијевала је пријем Црне Горе
под покровитељство Русије, односно њено извлачење, као слободне и не

зависне земље, никад покорене од Турака, из састава Османске империје
и претварање у покрајину, односно провинцију, под покровитељством и
управом Руске царевине. Материјални захтјеви односили су се на оства
ривање одлуке донијете још у вријеме Петра

11

I о помоhи цркви, те побољ

шавање услова за живот становништва, пружањем помоћи ради рјешава

веhу пажњу посветили питањима која нису била политичке природе, сма
трајуhи да због спољнополитичких разлога, на једној, и значаја Русије за
духовни и свјетовни живот Црногораца, на другој страни, много веhу па

жњу треба посветити пружању материјалне помоhи, прије свега цркви, и
тим путем одржавати свој утицај у њој. Ипак, и поред реченог начелног
става, када су црногорске представке расправљане, у извјештај Колегије

иностраних дјела унијет је закључак да се "ради заштите Црне Горе од
турског султана" у случају потребе "у корист црногорског народа код Ото
манске порте заштита учини". 5 Упорношћу владике Василија руска влада

је усвојени политички став ускоро и остварила. Због тешке ситуације у
којој се налазила Црна Гора услијед очекиваног турског напада, још то
ком владичиног боравка у Русији, преко својих дипломатских представни

ка у Цариграду и Венецији царска влада је први пут званично иступила у
заштиту Црне Горе. 6 Тиме је фактички прихваhена нека врсти покрови
тељства над Црном Гором, тј. показана спремност да се она заштити од
"султана турског и његове воље". То је свакако био велики политички

успјех владике Василија. 7

ња просвјетних4 и других питања, уз организовање и издржавање војске
итд.

О свим важним одлукама по црногорским захтијевима била је саста
вљена посебна грамата, датирана 8/19. маја

1754, намијењена црногорском

народу. 8
народности". Видјети: Павел Рудјаков, Сеоба Срба у Русију у

18. веку", Београд 1995, 11;

Н. И. Хитрова, Черноzорцы в России во вШорой йоловине XVIII в.; Југословенске земље и

Русија у

XVIII веку, Београд, САНУ, 1986, 55-73. Миомир Дашић, Исељавање Црноzораца
у Руско царсШво до краја йедесеШих zодина xr1III вијека, Гласник Одјељења друштвених
наука бр.15 Подгорица 2003, 7-49.
2

Мада у поменутој царској грамати није било питања пресељавања
Црногораца у Русију, у извјештају Колегије иностраних дј ела од 8/19. марта

1754.

године оно је посебно споменуто. Захтјев такве врсте није се нала

зио ни у писменим препорукама које је Василије са собом донио из Црне

Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ), ф. Сношения России с
Исто,

Черногорией, 1751-1755, д. 6, л. 22. Глигор Станојевић, МиШройолшТi Василије ПеШровиh
и њеzово доба 1740-1766, Београд 1978, 101; Марко Драговић, МаШеријал за исШорију
Црне Горе, Споменик СКА,

Исто,

196.
204.

Василијев главни захтјев да се посебном граматом објави да црногорски принци

XXV, 9-11.

Молбу за пружање помоћи за "неке потребе", поред осталог за подизање школа

пат никоме није потчињен осим руској царици и да се укључи у њену царску титулу рије
шен је тако што је одлучено да он причека док се не утврди на којој основи "поменути

у Црној Гори, даривање књига и црквене одјеhе, владика Василије је упутио још током

црногорски народ" њеном императорском величанству хоће да буде потчињен и док о

М. Драговић, МаШеријал за исШорију Црне Горе, Споменик СКА,

XXV, 9-10.

пута за Русију, пошто је са својом малом свитом (у којој је био сердар Станиша Радоњић)

томе не испостави формални захтјев. ПолиШические и кулыиурные оШношения России ... ,

стигао у Беч. И у каснијим обраћањима, и у писму Јелисавети Петровној (написаном не

196.

раније од

,,лишен школског образовања", не може "научити писмености и увелико у томе оскудије

Након што је са садржајем грамате упознат народ у Црној Гори, ,,главари, серда
ри, војводе, кнежеви, капетани и све "опшчество" црногорско, зетско и брдско", у одгово

ва". Пошто је Митрополија, односно "резиденција наша", била сиромашна, није могла од

ру императорици, поред исказане захвалности, молили су да се "герцогство црногорско"

своје имовине оснивати школе. Василије је зато молио да се од императорске помоћи у

укључи у руску заштиту и добије годишњу субвенцију потребну за оснивање школа на

"нашем крају" за прво вријеме оснују словенске мале школе, а затим да се они који у тим

Цетињу, у Мајинама и Медуну, те да му се пружи дипломатска заштита пред Портом и

школама буду учени шаљу ради бољег црквеног и војног образовања у Русију. У писму је
обезбиједи новчаном помоћи и књигама за девет година према раније донесеним грамата

Сенатом венецијанским. -ПолиШические и кульШурные оШно~иения России ... 199-200; Ду
шан Вуксан, Прейиска .лшШройолиШа Василија, .лщШройолиШа Саве и црноzорских zла
вара 1752-1759, Споменик СКА, LXXXVIII, Београд, 1938, 23-25. О школама у Црној Гори

ма ПолиШическце и кулыиурные оШно~иения России с юzославянски.ми зе.мля.ми в

видјети: Милан Костић, Ш1,оле у Црној Гори од најсlТtаријих вре.лtена до дантињеz доба,

18.

јула

1752)

истицано је да се "наш народ црногорски мада храбар", будући

још тражена материјална награда за "наше опшчество", те да се "катедрални манастир"

в., Москва

1984, 163-164.
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Панчево

1876, 1-233.
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Горе. То питање је, у ствари, првобитно покренуто са руске стране. У свом
обраhању Јели савети Петровној од 27. јула / 7. августа 1752. А. П. Бесту

жев Рјумин, говореhи о томе да је Василиј еву свиту по доласку у Беч сна б
дио писменим препорукама за кијевског генерал-губернатора, додаје да
их је испитао може ли од тамошњег народа добити довољан број људи за
службу и "вјерно поданство" императорском величанству, који би се насе
лили у Новој Србији. 9

Значајно је да је о могуhности пресељења Црногораца у Русију раз
говарано у вријеме када је због масовног исељавања Срба из аустријских
земаља, како је то

12/23. септембра 1752. јављао руски дипломатски пред

Радослав Распоповић, Владшш Василије ПеШровиh и Пресељавање Црноzораца ...

ме стичу "част и достојанство" које они имају у Русији. 13 Ријеч је, у ствари,
о једној варијанти заступања главне идеје на којој је Васил;ије градио цје

локупан концепт свог политичког дјеловања у Русији, тј. да су Црногорци
,,слободан народ" независан од Османске државе и да им, сходно том ста

тусу, припадају права која имају и други слободни народи. Бореhи се да
докаже "да су само Црногорци достојни руске пажње" и покровитељства,

он је, у ствари, настојао да истакне пресудну позицију Црне Горе у борби
српског народа и других балканских народа против османске власти. 14
Да би охрабрила пресељавање Црногораца у Русију, руска царица је,
према "Биљешци Колегије иностраних дј ела ... ", свемилостиво обећала да

ставник у Бечу гроф Кајзерлинг, бечка влада тражила да се ограничи се

he им за указане заслуге Руској

оба Срба из Аустрије у Русију, а он сам у свом извјештају предлагао да се
са пребацивањем престане, јер би то могло да искомпликује односе Беча

милошhу награђени." 15

и Петрограда. 10
Идеју о пресељењу Црногораца владика Василије је безрезервно при

хватио и послије доласка у Петроград унио у молбу коју је предао руској
царици Јелисавети Петровној, обеhавши да

he

ако то "њеном величан

ству буде угодно", са "тамошњим главарима савјетовати народ црногор

ски" да се са својим фамилијама пресели у Русију. Молио је да се предло
жи hecapy и Млетачкој Републици да допусте Црногорцима исељеницима

13

империји у војним стварима додјељивати

пензије, а они који дођу са фамилијама у Русију биhе "посебном њеном
Почетком

1754. веh су били су начињени и први конкретни кораци на

организовању послова на пресељавању Црногораца у Русију. Војна коле

гија је одредила мајора Стевана (Јовановиhа) Петровиhа да сакупи у Цр
ној Гори неколико стотина људи, ради комплетирања хусарских пукова.
За то му је

31. јануара/ 11. фебруара 1754. године издат пасош за путовање

из Русије у Црну Гору. У његовој пратњи била су четири унтер-официра,

за које је такође тражен слободан пролаз кроз земље "римске императо

да могу слободно преhи кроз њихове земље "и да се састави нарочита ко

рице и краљице венгро-богемске" 16 до Црне Горе. Тамо се, према извје

мисија, која

штајима који су стизали, на турској граници "у разним дистриктима" на

he се старати о томе и извршити сеобу".11 То је истицао као

услов да би код црногорских главара могао покренути питање њиховог

пресељења у Русију. Према "Биљешци Колегије иностраних дј ела о пози
цији руске владе у вези са молбом из Црне Горе ... " од 8/19. марта 1754.
руска царица је с благонаклоношhу примила "предлог и обеhање" влади
ке Василија. Према истом документу, императорица је послове на пресе
љењу повјерила владици, очекујуhи да он због "показане милости од стране

лазило
ли

500-600 особа спремних за пресељење. Они су се, међутим, плаши
поласка због бојазни да he бити задржани у Мађарској. Због тога је,

према пројекту рескрипта руске царице Јелисавете Петровне дипломат
ском представнику у Бечу грофу Кајзерлингу, требало да он сарађује с

Петровиhем и да обезбиједи несметан пролаз пресељеника преко терито
рије Аустрије.

њеног императорског височанства" и његове "ревности према руском дво

Ради рјешења питања пресељења Црногораца, у Русији је била обра

ру", неhе пропустити да у овим пословима "најбоље начине користи". Би
ло му је признато право да исељеницима који ступају у војну службу даје
потврде "о народној припадности и достојанству". 12 Тиме је остварен још
један од Василијевих захтјева да се "не злоупотребљава име црногорско",

зована посебна "црногорска комисија". Њени задаци и начин рада били су

односно да се спријечи да се други досељеници издају за Црногорце и ти-

прилично детаљно разрађени. Између осталог, послије разматрања неко
лико предложених пројеката било је одлучено да Црногорци и њима су13

За разлику од оваквог захтјева владике Василија, у ситуацији када пресељавање

Црногораца буде запало у кризу, он неhе инсистирати на томе да други исељеници с под

ручја Балкана не одлазе у Русију под именом Црногораца. Тада се, напротив, таква могућ
9

ПолиШические и кульШурные оШношения России ... , 162.

н~

Исто,

168.

Ј. Томић, Црноzорски миШроПолиШ Василије ПеШровиh и Покуитј елщzрације
Црноzораца у Русију 1754-1757 z.; Глас СКА, XCVI, Сарајево 1920, 225; А.П. Бажова, Рус
ско-юzославянские оШно~иения во вШорой Половине XVIII в., Москва 1982, 130-134.
12
Поли~uические и кульШурные отно~иения России ... , 196.
11

ност појавила као начин да се обезбиједи потребан број пресељепика у руску царевину.
14

Г. Станојевић, МшuройолиШ Василије ПеШровиh и њеzово доба

1740-1766, 108.

,,Василије је, према политичкој потреби, Црногорце сматрао интегралним дијелом срп
ског народа и још чешhе као посебност међу њима."
15

ПqлиШичестше и кулыuурные оШнощения России ... , 197.

16

Исто,

195.
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Радослав Распоповић, Владика Василuје Лейlровиh и йресељавање Црногораца ...

сједни народи треба да иду копненим путем преко Беча и Кијева у група

ма од по сто људи.17 Њихово тајно пребацивање требало је да организују
С. Пучков, С. Петровић, С. Пишчевић. Било је ријешено да се Црногорци

пошаљу у Оренбург на ријеци Урал и распореде у утврђења Оренбуршке

15

11
Црногорско-турски ратни сукоб знатно је утицао на започето пресе
љавање Црногораца у Русију. За његово избијање прилично је заслуж:ан и

губерније: Мосулска, Красносамарска, Борска и Ј елшанска. Средишно под

сам в.ладика Василије. Охрабрен добрим политичким резултатима своје

ручје на коме је требало да буду насељавани било је на ријеци Моче, из

мисије, ука_заним почастима и одобреним износима материјалне помоhи,

међу ријека Самаре и Великог Иргиза. Намјера је била да се ту досели

6.800 коњаника и 136.000 војника, пјешака.

За њих је у ратним временима,

као и у Новој Србији и Славеносрбији, 18 предвиђана плата од

32 рубље и

42 копејке. 19
У јануару

1754, посредством грофа Кајзерлинга, руска влада је затра

жила од Беча дозволу за слободан пролаз Црногораца кроз аустријске
територије. Мада није дозвољавала исељавање словенског становништва

са својих територија, бечка влада је позитивно одговорила на захтјев о
слободном пролазу Црногораца, јер је, како је речено, то био слободан
народ. Услов је био да исељеници за собом не позивају Србе из Далмације.

с њему својственим самопоуздањем и убијеђеношhу у потребу непомир

љиве б~рбе против Турака, владика Василије је послије повратка у Црну
Гору увЈеравао о сазрелости услова да се уз помоh царске владе раскину
односи с Турцима. Одбиј ање споразума о плаћању харача босанском вези
ру, на који је веh био пристао владика Сава, представљао је први корак у
том правцу. Као реакција на његово предузимање услиједила је одлука
турских власти о казненој експедицији, која је уводила Црну Гору у ратни

суr~об. Тога је био је свјестан и владика Василије. Због тога се он веh од
:"1аЈа 1755. обратио руском резиденту у Цариграду, са захтјевима да спри
јечи турски ратни поход на Црну Гору.

у Кијев, ,,а затим преко Москве у Оренбург дошли су

Но, и поред званичне интервенције Русије према дворовима сусјед

представници познатијих црногорских фамилија: Н. Петровић- рођак цр

них_држава ради заштите интереса Црне Горе, ратни сукоб се није могао

Током

1754.

ногорског митрополита, Р. Пламенац ... , С.Вукотић, Г. Радоњић

... ". 20 Ме

ђу онима који су стигли у Русију били су и "М. Томановић, племиh Катун
ске нахије, каснији секретар Шћепана Малог, свештеник Теодосије Мрко

јевић, каснији изасланик Шћепана Малог у Русији". 21 Док су се "породице
Јездимировиhа, Вукотића, Кнежевића, Тврдиhа, Ивановића, Рашиhа, че
шhе од других сретале у списку Црногораца упућених у Оренбурске сте
пе" .22

До застоја на пресељеничким пословима дошло је са ескалацијом кри
зе у црногорско-турским односима

1755-1756,

повратка у земљу, довело и до рата са Турском
17

што је након владичиног

1756-1757. године.

А. П. Бажова, Русско-юzославянские ойlношения во вйlорой йоловине ХТ11IЈ в.,

130-134.
18

Нова Србија и Славјаносербија су граничне области у средишњој и источној Укра

јини основане

1752,

односно

1753.

године указима царице Јелисавете Петровне. Биле су

насељене српским досељеницима-граничарима из Поморишке и Потиске границе. Запо

вједник Нове Србије био је генерал-мајор Јован Хорват. Док је у Славјаносербији просто

из?Јеhи. Мада је извршио све војноорганизационе припреме за рат, укљу
чуЈуhи и именовање гувернадура Станислава Радоњића за команданта Цр
не Горе, владика Василије, ипак, у њему није учествовао. Умјесто тога, у
ноhи.11/22. новембра 1756, у друштву с Теодосијем Мркојевиhем, напу
стио Је Црну Гору. 2з

Владика Василије је крајем 1756. стигао у Ријеку. Одатле се многим
доп~сима почео обраћати високим личностима на руском двору, а одржа
вао Ј~ везе и са гувернадуром Радоњићем у Црној Гори. Из Црне Горе је

из~иЈештен? резултатима борбе вођене с Турцима, о току ратних опера

ЦИЈа и заплиЈењен~~ војним трофејима. Како су, пак, ратна дејства ускоро
престала, Василије Је у наставку свог боравка у Ријеци главну активност
посветио пресељавању Црногораца у Русију. 24

Средином јануара (10/22) Василије се, тим поводом, обратио гуверна
дуру Станку Радоњићу. Навео је да су у вријеме када је он стигао у Ријеку
У Трсту веh боравили руски официри Стефан Јустинович Пучков и Сте
ван Петровић (Шаровић), које је Војна колегија одредила као чланове ко-

ром око Лугана управљао Иван Шевић, а око Бахмута Рајко Прерадовић. Обје граничне
области биле су укинуте царским указом

1764.

Павел Рудяков, ,,В службу и вечное йод

23

Будуhи_противан ратничком моралу и витештву Црногораца, његов поступак су

дансйlво ... ", Сербские йоселения Новая Сербия и Славяносербия на украuнс1шх землях

савременици ОЦЈењивали кукавичким. Међу историчарима су о томе изрицани различити

(1751-1764), Киев 2001, 40-61.

судови, од оних да је неопростиво што је напустио земљу "када се смртна опасност надви
ла над Црном Гором", ~о оних да је "одлазак из земље за њега био једини разуман корак,

19

Исто,

20

Исто,

21

Исто.

22

Исто.

131.
134.

врло промишљен и успЈешно изведен". Г. Станојевић, МщТtройолийl Василије Пейlровиh
и његово дqба 1740-1766, 112.
24

АВПРИ, Сношения России с Сербией 1756-1757, д. 2, л. 150-155 ид. 3, л. 9.
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16

мисије за рад на пресељавању Црногораца у Русију. Василије се прикљу

чио том послу. Извјештавајући Радоњића да ће Стеван Петровић с два

аустријска брода и с Теодосијем Мркојевићем доћи у Црну Гору, молио је

Радослав Распоповић, Владика Василије Пейlровиh и йресељавање Црногораца ...

17

Шаровићеве мисије, наводећи да "иако се на броду могло доста људи смје
стити, прихватио је свега неколико главарских синова" .28 Према истом из
вјештају, с пресељеницима су отпутовали и главари које је Василије у ра

да се поступи по царској инструкцији, коју ће он донијети, јер је њен садр
жај сматрао јако повољним. Према његовој интерпретацији, царским ука

нијем писму назначио.

зом Црногорци су могли бити потпуно задовољни, јер су дочекали да до

путници за Русију раздвојили су се у двије групе. Василије се с Теодосијем

бију: ,,1) пук ваш у руској империји ... "; 2) да се обнови ваш принципат
црногорски; 3) да дођете ви главари, с људима који ће бити у пуку, а ви са

Мркојевићем и главарима који су дошли из Црне Горе преко Беча упутио

мном за "имбашадуре"
Руска влада је заиста била предузела обимне припреме за сеобу Црногораца и због тога је Шаровић с Пучковим дошао у Трст. За прихват
пресељеника на турској граници у Срему био је одређен Симеон Пишче25

вић.

Посао на пресељавању није, међутим, текао повољно. Осим неодлуч-

Након што су дошли у Ријеку (и ту провели

42

дана у карантину),

ка Русији. Исељеници са Шаровићем на челу наставили су другим прав
цем. Преко Хрватске и Угарске стигли су у Минск, гдје су се састали с

Василиј евом групом и заједно наставили пут до Кијева. 29
И поред слабог почетка и изостанка очекиваног већег утицаја влади
ке Василија, посао на пресељавању Црногораца у Русију настављен је и
током наредних година. Заслуге за то припадају руској влади, односно прије
свега раду Црногорске комисије коју је она формирала. Према подацима

ности самих Црногораца око пресељења, на то су утицале и друге околно

садржаним у сачуваним архивским документима, у раздобљу

сти. Сметње је чинила Венеција, јер су Филип Шаровић, синовац мајора
Шаровића, и Теодосије Мркојевић за пресељење у Русију успјели да доби
ју пристанак већег броја људи не само из Црне Горе већ и из Грбља, Па

Русију се из Црне Горе и са источне обале Јадрана преселило

1756-1759. у
1.499 људи.

Да ли су сви међу њима били Црногорци, није могуће тачно утврдити.
Према "Извјештају о Црногорцима, тј. о томе којих година и у ком броју
су у Русију доведени, колико је новца из државне благајне на њих утроше

штровића и Херцеговине. Млетачка Република предузела је мјере и ради
забране одвођења њених поданика. Генерални провидур Алвизе Конта

но, гдј е су били насељени ... ", тај број је током четири наведене године био

рини издао је проглас "којим се под пријетњом смртне казне забрањује

веома неуједначен.

млетачким поданицима ступање у

.
воЈну

б

служ у страних владара

"26 А

.

к-

тивности млетачких власти изазвале су раскол и пометњу у црногорским

редовима. Када су "два најављена брода под аустријском заставом" с мајо
ром Шаровићем упловила "крајем јула у воде Будве", настао је нежељени

Године

1756.

преко Кијева је доведено

86

људи оба пола и

љетне дјеце. Они су упућени и насељени у Оренбургу. Наредне,

13 мало
1757. го

дине, такође преко Кијева, пристигло је 105 мушкараца и 56 жена и дј еце.
Сви заједно, укупно

161

лице, упућени су у Оренбург.

обрт. Иако је Шаровић успио да личним ангажовањем или поткупљива

Вјероватно због релативно малог броја лица која су се досељавала из

њем за пресељење придобије и на збору у Мајинама окупи 600 људи, ције
ла акција је због интервенције попа Ђурашковића пропала. Он је путни
цима спремним да отпутују у Русију одржао говор оптужујући Стевана

Црне Горе током 1757. промијењен је план њиховог насељавања, односно,

Шаровића и Станислава Радоњића као потпаљиваче који тргују Црногор

стигла преко Кијева, од

као што ћемо у наставку видјети, одустало се од идеје о формирању по
себног црногорског пука. Због тога наредна група која је те године при

152 Црногорца и 10 малољетних особа,

није упу-

цима. То је поколебало окупљени народ, па је највећи дио одустао од пута
за Русију.

28

Према млетачким подацима које наводи Глигор Станојевић, ,,на бро-

Позивајући се на млетачке изворе из задарског архива, Г. Станојевић говори о

доласку у Црну Гору два аустријска брода. У писму из децембра

1757. митрополит Васили

дове се није укрцала више од 140 лица, међу којима је било и шест млетач

је обавјештавао је о томе другачије. Он, наиме, истиче да је морао о сопственом трошку

ких поданика". 27 И митрополит Василије у већ цитираном писму А. П.

да пошаље свог племеника мајора Стевана Петровића у Црну Гору. Осим тога, ,,ни на који

Бестужеву Рјумину из децембра 1757. године потврђује слабе резултате

начин и ни по коју цијену" није могао добити брод. ,,Цесарци" своје бродове нијесу дали, а
од Млечана, будући да "једнако и непрестално мржњу против нас шире и неприлике пра

ве", то се није могло ни очекивати. На крају је успио да од "напуљске стране" добије један
25

А. Александров, Mailiepuaлы и некоiliорые исследования йо исйlории Черноzо

рии, Козань

1897, 22-25.

26

Г. Станојевић, Ми~Тiройолийl Василије Пeilipoвuh и његово доба 1740-1766, 148.

27

Исто,

149.

брод по високој цијени, који је отишао у Црпу Гору. АВПРИ, Сношеюш России с Сербией

1757, д. 6,
29

л.

27-28.

Ј. Томић, ЦрноlрС!аt .шпТiройолшТi Василије Пейlровиh и йокушаји e.лtuzpaцuje

Црногораца у Русију

1754-1757, 264-265.
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hена у Оренбург 30 веh у Москву у канцеларију Војне колегије ради даљег
опредјељивања у посебан ескадрон при руској војсци. Пристигла мало
љетна лица послана су на школовање на Московски универзитет.

Најбројније досељавање, према Извјештају, организовано је 1758. го
дине. Тада је преко Кијева дошло укупно

942

лица, од чега су

432

били

мушкарци, а 510 жене и малољетна дј еца. Од тог броја у канцеларију Вој
не колегије у Москви, за црногорски ескадрон упућено је

207 лица, а оста

Радослав Распоповић, Владul(а Василије ПеШровиh

u

йресељавање Црногораца ...

19

ногорског владику нити умањиле његову одлучност у залагању за интере

се Црне Горе. Писао је многа писма високим политичким личностима:

вицеканцелару М. И. Воронцову

(29. марта, 9, 17. и 18. маја), фелдмарша
(11. и 17. маја), Светом синоду (2. априла), Колегији
(22. априла), руској царици Јелисавети Петровној (17.

лу П. И. Сукалову
иностраних дјела

маја),34 која су била инспирисана протеклим збивањима у Црној Гори. У
писменим обраћањима, изношени су и одређени захтјеви руском двору.

ли су, сходно сенатском указу и по својој жељи, упућени у Нову Србију

Већином су то била понављања ранијих тражења: о руском протекторату

(688 лица), односно Славеносрбију (свега њих 17). Од укупног броја при
стиглих 1758. године 36 особа је умрло. 31
Године 1759. било је свега 135 исељеника, од чега је мушкараца било
45, а :жена и дјеце 90. 32

над Црном Гором, формирању црногорског пука, пружању материјалне

111

Јездимировиhа на довођењу црногорских породица с аустријске границе.

И поред слабих резултата на пресељавању Црногораца, послије до

ласка у Русију, владика Василије је развио врло живу политичку дјелат
ност, али у нешто изм:ијењен:им околностима у односу на вријеме његове

прве мисије. Тада су у Русији мало знали о Црној Гори и практично били
заведени Василиј евим "посвећеним :историјама". У Петрограду су у међу
времену, на основу информација које је прикупило Правитељство, о Цр
ној Гори формирали слику сасвим другачију од оне какву је првобитно

настојао створити владика Василије. Поред тога, Василијев неуспјех у по

гледу пресељавања Црногораца, односно покушаји "довлачења Срба из
других крајева под видом Црногораца", још више су поколебали вјеру у
истинитост владичиних казивања. 33 Најтежи ударац политичком раду вла

помоћи итд. Посебна политичка неодмјереност у погледу поднијетих за

хтјева испољена је у писму руској царици. 35
У својим обраћањима Василије је настојао да објасни разлоге неу
спјеха у пресељавању Црногораца у Русију. У извјештају Колегији ино
страних дј ела из марта

1858.

писао је о слабим резултатима рада Јакова

У сличном допису Колегији иностраних дј ела од

22.

априла/3.марта

1858.

изражавао је жаљење што је, не водећи довољну бригу о репутацији сво

јих људи, више пута препоручио мајора Стефана Ивановића Петровића,
који је веома неодговорно обављао повјерене послове. Њега је означавао
главним кривцем, за немогућност испуњавања задатака који су му нало

жени на пресељавању Црногораца у Русију. И мада је покушао да пронађе

оправдање за неуспјех на пресељавању Црногораца, владика Василије ни

је порицао да су остварени резултати били испод очекиваних. Но, и поред
тога није одустајао од идеје о формирању црногорског пука, коју је и да
ље, мада са све слабијом аргументацијом, износио у обраћањима надле
жним државним личностима.

дике Василија нанијели су ипак чланови његове мисије. Пресудан у том

34

ПолтТiичесl(ие и 1<улыТiурные о!Тiношения России ... , 222.

погледу био је његов сукоб са Шаровићем, односно Теодосијем Мркојеви

35

Василијеви захтјеви изложени су у

8 тачака: Тражио је материјалну помоћ од

педесет хиљада червонца годишње, артиљерију и искусне људе у руковању њом, июкење

hем.

Промјена у расположењу руских званичника и извјесна уздржаност

која се према Василиј евим обраћањима испољавала нису поколебале цр-

ре за злато и сребро како би "могли тражити руде у нашој земљи", а да рудници буду
уписани на име царског величанства, штампарију и више мајстора; да се напуљски краљ
приволи на савез да би давао и довозио пшеницу за издржавања двије регименте од

20.000

војника разног чипа, да Црногорци који су у Русију дошли пз угледних куhа добију чинове
Како наводи Љубивоје Церовић, Црногорци су, незадовољни условима живота у

капетана, поручника, барјактара, подофицира и каплара, да дванаест младића који су до

Оренбургу, почели самоиницијативно да одлазе у Москву, Кијев, Нову Србију или да се

шли на школовање буду примљени у племићки корпус да би научили војне науке и језике

30

враћају у Црну Гору. Због тога су одлуком Војне колегије повучени у Москву, одакле је

( француски, грчки, латински и италијански) а да у свему буду обучени, да се упуте у Црну

требало да буду распоређени по руским пуковима. Пошто ништа пије учињено за њихово

Гору и на њихово мјесто да се упуте других дванаест о трошку царског величанства. Зауз

збрињавање, они су се у августу

врат је обећавао да

1758. побунили. -Љ. Церовић, Срби у Уl(рајини, 116-117.
e'io
сношения съ Росией. С.- ПеLТiербур'iъ 1882, 47-48.
31

Марко Драгович, МшТiройолить черно'iорс1шй Василий Пеmровичъ и

32

Исто.

33

Ј. Томић, МшТiройолшТi Василије ПеlТiровиh и .лшсија йyl(OBHUl(a Пучl(ова у Цр

ној Гори 1759, Thac СКА XCIV, 8.

he "од нашег народа упутити у Русију регименту од хиљаду људи и кроз

мало времена све крвљу заслужити као и наши преци". Извод из писма објавио је Јован

Томић у раду О Историји Црне Горе црно'iорсl(ог .лшlТiройолиlТiа Василија ПеШровиhа,
Годишњица Николе Чупића, књ.

XXII, Београд 1903, 86-87. Ту је публикован на старој

литографиј,и, док је у транскрибованој верзији његов садржај објављен у књизи Г. Стано

јевића: Ми!ТiройолтТi Василије Пе!Тiровиh

u његово доба 1740-1760, 151.
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На његове молбе одговорено је рескриптима са конференција одр

Радослав Распоповић, Владш<а Васuлије Петровuh и йресељавање Црно'гораца ...
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излагања, наглашавајуhи везу која између једног и другог пресељења по

године. У вези са

стоји. Ријеч је, наиме, о томе да је потреба пресељења Далматинаца у Ру

жељом да се од досељених Црногораца формира посебан хусарски пук,

сију, као начин очувања вјере и националног идентитета, путем цркве и

жаних при царском двору

18/29.

маја и

1/13. јуна 1758.

који би се назвао црногорским, скренута је пажња на недавну одлуку Се

свештенства, релативно широко била распрострањена и наилазила на број

ната којом је наређено да се оснује посебан хусарски ескадрон, а да се пук

не искрене присталице. Међутим, због политике млетачких власти она се

формира и назове црногорским када буде довољно Црногораца. Иако од

није могла остварити, па је пресељавање Црногораца у Русију у другој

говор није био негативан, даљи слијед догађаја искључио је могуhност

половини

веhег досељавања из Црне Горе, па тиме и судбину црногорског пука.

циља. Неколико докумената из Архива спољних послова Русије о томе

Само неколико мјесеци касније, због погоршања односа између Ру

XVIII

вијека искоришhено и за дјелимично остваривање тога

пружају веома детаљне податке. 39

1758, издат је рескрипт којим је уведена забра

Коњички наредник Игњатије Концаревич и каплар Иван Станчевич

на пресељења Црногораца ради ступања у војну службу и насељавања у

на пословима око пресељавања Далматинаца ангажовани су по указу ру

сије и Турске

6/17.

октобра

Руској империји. Колегији иностраних дј ела наређено је да се Пучков, од

ске царице из маја

носно црногорска комисија, повуче и да се прекине пресељавање Црного

Трст ради довођења у Русију породица осталих у Црној Гори и, како у

1858. године.

Сходно царској наредби, они су отишли у

раца и других "отоманској порти потчињених народа". 36
Послије тога је знатно мањи број Црногораца и становника сусједних

тинци Црногорцима су се звали ради слободног пролаза кроз цесарске

области наставио са пресељавањем у Русију. Према подацима из литера

земље. Према истом извјештају до

туре, у Новој Србији је од веh досељених Срба и Црногораца ипак био

ревич је довео

састављен пук који је назван црногорским. Међутим, именовање за на

носи

челника тога пука генерал-поручника Јована Хорвата изазвало је неза

љених Далматинаца током акције пресељавања Црногораца у Русију по

довољство исељеника. За Црногорце и Србе који су били у саставу пука

четком друге половине

извјештају стоји, ,,наших пријатеља". Иако су били "природни" Далма

24.

октобра/4. новембра

1758, Конца

44 Далматинца, оба пола, а Станчевич 34, што укупно из
78 људи. То свакако не морају да буду коначни подаци о броју пресе
XVIII вијека.

било је увредљиво да им он командује. Одбијајуhи да извршавају његова

наређења тражили су да се за начелника постави неки од њихових офици
ра или, пак, један руски официр. Пошто том захтјеву није удовољено, из
били су нереди. На њиховом смиривању интервенисао је владика Васили
је, којије због тога путовао у МосЈ(ву. То ипак није зауставило незадовољ

лиј анске и домаће архивске грађе. Међутим, богати архивски материјали који бацају до

не Црногорце да напусте пук, који је убрзо након тога расформиран. 37 У

ста свјетлости на ту тему налазе се и у Архиву спољних послова Руске империје.

прољеhе

1759.

од досељених Македонаца и Бугара, којима су прикључени

39

Међу њима посебно истичемо два, која већ по наслову говоре о значају за наве

дену тему. То су: Сйисак Дал.мтТtинаца који су йод црно'горски.лt UAteнo,11 ради одласка у

и Црногорци, формиран је бугарски пук, а за команданта постављен Си

руску службу од стране колещко'г савјетника Пучкова йредати коњичколt нареднику

меон Пишчевиh.

И2њатију Концаревичуи кайлару Ивану Станчевиhу, те Поименични сйисак ДалмтТtи

Мада су послови на пресељавању Црногораца у Русију на којима се

ангажовао владика Василије текли уз бројне тешкоhе, читава та акција је
повољно утицала на пресељенички замах у сусједним областима, конкрет
но на сеобу Срба из Далмације. 38 То питање помињемо у контексту нашег

наца са личн11.м йодацилtа и йодацилtа о АtјесШу рођења који су йод именом Црно'горци

дошли у Кијев и йрш1љени у службу и йоданство њено'г имйерШорско'г величанства Је
лисавете Петровне. Ти документи су веома значајни не самом у тематском смислу већ и
због чињенице да имају статистички карактер, тј. да по различити параметрима нуде та
беларни приказ података о Далматинцима који су се под црногорским именом селили у
Русију. Информације које садрже су бројне: почевши од мјеста рођења, старосне доби,

36

ПолиШические и кулыТtурные отнощения

37

Црногорци незадовољни поступцима генерала Хорвата који су напустили Нову

Poccuu ... , 233-234.

пола, врсте занимања пресељепика, брачног стања, па до тога колико су времена провели

у карантину, колико их је и када помрло, колико дана је прошло од доласка у Трст до

Србију населили су се на ријеци Бахмуту, притоци Сјеверног Дона, и тамо основали насе

смрти, колико је новца потрошено на даt1е, а колико на сахране итд. За већину пресељени

ље Црна Гора (Черногоривка), које је

ка се каже да су венецијанскога владенија, ведомства, тј. начелштва или управе: задарске,

вић, Срби у Украјини,

1961. постало

дио насеља Јама. Видјети: Љ. Церо

шибенске, книнске, вакупске, карловачке, петровецке или вуковарске, а да долазе из села

178.
значајну улогу је одиграо митрополит далма

Смоковиче, Кистање, Крајина, Лушах, Братишковци, Мокро поље, Арвеник, Доброт, Пу

тинско-бококоторски Симеон Кончаревић. О пресељењу Срба у Русију, које је он органи

сац, Бенков.ац, )Кичара, Медвед, Вилић, Голубић, Петрово поље, Смољапи итд. АВПР, ф.

зовао уз помоћ свог сина Игњатија, писано је у нашој литератури, посебно на основу ита-

сношения России с Сербией и Славонией, д.2, л.

38

У сеоби Срба из Далмације

1858. г.

136-141.
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IV

Радослав Распоповиh, Владика Василије ПейЈ.ровиh и Пресељавање Црноzораца ...

књигама. 42 Садржај претходне одлуке потврђен је указом Јелисавете Пе
тровне Колегији иностраних дјела од

Што се, пак, тиче судбине осталих захтјева које је владика Василије

23

брена годишња помоh од

6/17.

октобра

1758.

године. 43 Одо

15.000 рубаља, заједно с граматом коју је потпи

покренуо током своје друге мисије Петрограду, и поред испољеног нерас

сао вицеканцелар, упуhена је у Црну Гору посредством савјетника Пуч

положења и уздржаности у погледу његових бројних обраћања, руски двор

кова.

је према њима ипак заузео релативно благонаклон став. Царским указом

од

18/29. маја 1758, црногорским депутатима су додијељене златне медаље
и одобрено 1.000 златника са ликом руске царице за црногорски народ. У

Руском изасланику је било наложено да тамошњим управитељима да

усмене сугестије и охрабри их да

he износ наведене

помоћи бити уплаћи

ван и наредних година ако се запази да црногорски народ правилно кори

вези са траженим руским протекторатом, митрополит Василије и остали

сти ту "дарежљиву награду". Новац је требало да буде утрошен за "учвр

Црногорци су обавијештени да би сада свако озваничење тога могло иза

шћење унутрашњег доброг поретка и јединства", снабдијевање потреб

звати непотребан публицитет и лоше посљедице. Због тога се та ствар

ним војним оруђем и, што је сматрано нарочито важним, за увођење "ну

остављала за будућа боља времена. Као знак посебне милости, била је

жне уређености и добре дисциплине" у Црној Гори. Иако у инструкцијама

одлука о награђивању црногорских главара медаљама и новчаним сред

није ништа конкретно речено о облицима органа јавне власти, њихова

ствима.

суштина је јасно назначена упућивањем на савладавање племенске рас

40

Црногорски митрополит није био задовољан оним што је по прет

цјепканости, обезбјеђење јединства и доброг поретка.

ходном царском указу било одобрено Црној Гори. Због тога је у даљим

Издавањем наведеног указа умногоме су елиминисани разлози да

писменим обраћањима износио нове или обнављао веh раније изнесене

љег Василијевог боравка у Русији. Поред тога што се питање црногор

захтјеве. Поред пријема црногорског народа у руско поданство, тражена

ског пука више није могло покретати, морале су бити прекинуте и све

је, ради установљења "доброг поретка за црногорски народ", годишња по

друге акције које је Василије водио, посебно она око пресељавања Црно

моћ од

Испостављен је још захтјев да неко буде послат из

гораца у Русију. Митрополит црногорско-приморски није могао истицати

Русије ради сталног боравка у резиденцији на Цетињу. Поводом свих из

ни неке посебне захтјеве за новчану помоh Црној Гори будући да је одо

15.000 рубаља.

нијетих владичиних захтјева у виду рескрипта сачињен је одговор са дату

брених

мом

ја Пучкова о њиховом утрошку, отварало могућност за даље редовне го

1/12. јуна 1758. године, којије, према записнику Колегије иностраних
дјела, црногорском изасланству саопштен 15/26. јула 1758. године. 41
Њен садржај, који се односи на формирање црногорског пука и обу

15.000 рубаља за 1760, уз претпоставку задовољавајућег извјешта

дишње субвенције. Уз оно што је Свети Синод претходно одобрио у нов
цу, црквеним предметима, књигама Цетињском манастиру, црногорском

стављање пресељавања, веh смо саопштили. Што се осталих одлука тиче,

народу и Василију лично

нај значај ниј а је била она о пружању помоhи "црногорском опшчеству" од

царске грамате на политичком или било ком другом плану владика Васи

15.000 рубаља

за

-

није се могло очекивати да након доношења

годину. Новац је "нарочитом особом" требало да

лије оствари икакав нови успјех. Штавише, имајући у виду међусобне ин

буде послат у Црну Гору. Упућивање таквог изасланика није значило при

триге и обрачуне који су понајвише понизили црногорско изасланство и

хватање молбе да се у Црну Гору пошаље било ко ради сталног боравка у

били непријатни за руски двор, а затим неуспјех у масовнијем пресељава

,,цетињској резиденцији". Ипак, слање "посебног изасланика" имало је зна

њу Црногораца и њихово непримјерено понашање послије доласка у Ру

1760.

чај са становишта остваривања одлуке о одашиљању одобрених средста

ва и прикупљању потребних информација о Црној Гори. Такође је Светом
Синоду наложено да, сходно грамати императора Петра Великог, изда

уобичајену новчану помоh за пут, и тражену ризницу са свим предметима

какви припадају црквеној служби, архијерејским украсима и потребним

сију, могло би се реhи да су руски званичници показали више разумијева
ња за потребе Црне Горе него што се то, с обзиром на све поменуто, мо
гло очекивати.

О владичином повратку у земљу постоје различите верзије: од тога
да је остао сам у Петрограду, настављајуhи с покушајима да испослује
,,још неке видове помоћи" послије одласка Вукотића, Пламенца и Ђура

40

Полий1ические и кулыТiурные ой1ношения России ... , 221. М. Драговиh, Матери

јал за историју Црне Горе,

25;

ковника Пучтшва у Црној Гори
41

шковиhа, до тврдње, коју заступа Г. Станојевић на основу Мемоара Симе-

Ј. Томиh, МийЈ.роПолшТt Василије Пей1ровиh и .мисија Пу

1759, 14.

ПолийЈ.ические и кульШурные оШнощения России ... , 225.

42

Ис;то,

43

Исто,

225.
234.
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Радослав Распоповиh, Владика Василије Петровић и йресељавање Црногораца ...

25

Василије је крајем маја дошао у Беч. 50 У писму М. И. Воронцову од

она Пишчевића, даје владика Василије протјеран из Русије. Одлука о на

7.

30. маја / 10. јуна 1759. извјештава о љубазном дочеку код грофа Кајзер

кијевски губернатор извијестио Московску синодску канце

бра обавијестила митрополита Василија. 45 Због сличне непослушности

линга. У млетачком посланству добио је пасош Републике за одлазак у
Црну Гору, па је "пређашња љубав" опет успостављена.
Из Беча је владика Василије отпутовао за Трст, гдје су му се придру
жили Стефан Јустинович Пучков и један руски инжењер, који је требало
да обави конкретне послове ради утврђивања рудног богатства Црне Го
ре и прикупи потребне податке за њен картографски опис. Наведена гру
па је из Трста кренула за Црну Гору и 9. августа 1759. пристала уз обалу у
близини Будве. Како је о свом доласку с руским официром Василије веh
био обавијестио Црногорце и Приморце, приређен им је срдачан дочек уз

Црногораца који су се налазили у Москви, о чему смо говорили раније, те

пуцање пушака и громогласне узвике.

недоличног понашања малољетних Црногораца који су се налазили у Ка

детском пјешадијском корпусу, Колегија иностраних дј ела издала је наре

Тако је окончана друга мисија владике Василија у Петрограду. Као и
прва, та је била усмјерена ка политичкој индивидуализацији Црне Горе,

ђење да се тамо пошаље митрополит Василије Петровић и да му се да

мада су кораци чињени у том правцу овога пута наилазили на осјетно сла

новац потребан за пут. 46 Иако су почетком децембра

водном протјеривању донесена је на захтјев Синода, па је
априла

1759.

ларију да је њено наређење извршено.

27.

марта/

44

Материјали који су нама били доступни о томе говоре другачије. Вла
дика Василије је у септембру

1758.

и даље "добро сарађивао" с руским

властима. Због конфликта изазваног понашањем исељених Црногораца

према локалном становништву у Самари, који су, поред тога, одбили да
без његовог присуства положе заклетву неопходну да би ступили у руску
службу, Конференција при императорском двору о свему је

11/22. септем

1758. међу новопри

ширили вијести да је црногорски митрополит прогнан у Сибир, а народ

бије интересовање руских званичника. И послови пресељавања Црного
раца у Русију, којима је током обију мисија посвјеhивана велика пажња,
настојали су се укључити у такав политички пројект црногорског митро

који је дошао у Русију одведен на робију у разна гранична мјеста, 47 Васи

полита, али су резултати остварени на том плану били сувише мали да би

лије је и у јануару

1759. боравио у Петрограду. Штавише, 24. јануара/ 4.
1759, посебном забиљешком у име канцелара, обавијештенје о

ојачали његов политички ауторитет на руском двору. У основи иза цјело
купног пројекта стајала је руска влада, без чије помоhи се ни остварени

тајној мисији Пучкова у Црној Гори и замољен, будуhи да је упознат с

ниво пресељавања Црногораца у Русију не би могао остварити. Иако ни

дошлим Црногорцима у Кијеву Стеван Шаровић и Теодосије Мркојевић

фебруара

наклоношћу њеног императорског величанства према "његовом опшче

на црногорској ни на руској страни пресељењем нису постигнути очеки

ству", да лично допринесе "подстицању ревности према руској држави",

вани резултати, оно је ипак било значајно, јер је довело до продубљивања

не обавјештавајуhи никога о одобреној помоhи и предстојећој мисији Пуч

међусобних веза, бољег познавања црногорских прилика на руском дво

кова. 48

ру, те до нових облика дјеловања руске владе на Црну Гору, а тиме и до

Након тог обавјештщьа,

12/23.

фебруара

1759.

Василије се обратио

даљег јачања руског утицаја на њен спољни и унутрашњи живот.

Колегији иностраних дј ела, са захтјевом да се њему и члановима његове

свите издају путне исправе и новац ради одласка из Русије за Црну Гору. 49
Почетком марта Василије је стигао у Москву, одакле се писмима ( од
марта

1759)

8/19.

обраhа Воронцову. У једном од писама, поред тога што је

захвалио за милостиво старању и молио да "општи наши" и његови лични

интереси не буду заборављени, обавјештавао је да

he

тих дана отиhи из

Москве и да се нигдје неhе задрж:авати до Беча.
44

Г. Станојевиh, МшТiройолшТi Василије Петровић и његово доба

45

АВПРИ, ф. Сношения России с Сербией

46

Исто, л.

47

Исто, л.

48

АВПРИ, ф. Сношения России с Сербией

49

Исто, л.

1758, д. 6,

1740-1766, 57.

л.148.

415.
473.
304.

50

1759, д. 6, л. 493.

Као чланови свите у захтјеву су наведени "братанци" капетани Ни

кола и Иван Петровиh и "рођаци" Иван Кастјурин и Мирко Тановиh.

Послије одласка из Кијева, на путу за Беч, на пољској граници дошло је до инци

дента између свите митрополита Василија и пољских племиhа, посебно Антонија Пит
ковског. Том приликом члановима митрополитове пратње одузето је оружје (сабље). АВ
ПРИ, ф. Сщннения России с Черногорией 1759, д. 6, л. 54, ф. Сношения России с Сербией

1759,

д.

6,

л.

547.
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Radoslav Raspopovic
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Vasilije Peti·ovic апd Migratio11 of Mo11te11eg1·i11s to Russia
i11 Ље Seco11d Half of XVIII Ce11tury

The wOik is dedicated to the diploшatic actio11 ofBishop Vasilije Petrovic, whose аiш
was to accoшplish closer relations witl1 Russia, and fшtheг, to еnаЫе its protectoгate оvег
Mo11te11egro. It should have led to sepal'atio11 ofM011te11egгo as а fгее апd i11depe11dent cou11try fгош the Ottoшan Ешрiге апd its ack11owledge111ent as а region, or а provi11ce u11der the
protection a11d the шlе of the Russian Ешрiге. Dшi11g the fiгst Bishop Vasilije's co11tacts
with Russia11 autlюгities, theтe was no qнestio11 аЬонt шigгatio11 ofM011te11egri11s to Russia.
The Rнssia11 side staгted it later. Appaгently, the шig1-atio11 of Montenegri11s represented an
episode of the wider scale of 111igratio11 of SerЬia11 a11d otheг orthodox populatio11 froш the
Ottoшan, Habsburg and Ve11etia11 teпitories i11 the boтder агеаs of Rнssia, witll the аiш of
stгe11gtl1e11i11g its шilitaгy potentials. The differe11ce between the expected апd геаl effect of
шigгation of Mo11te11egгi11s appeal'ed i11 the gap betwee11 i11adequate Rнssia11 k11owledge of
the situatio11 in the Balkaпs, gгeat Bishop's aшЬitions апd the 11ature ofMonteпegгin шenta
lity. Вishop Vasilije had two шissions in St. Petel'sburg, апd both wеге aiшed at political
individualizatio11 of Monte11egro. The actio11s of 111igratio11 of Mo11te11egri11s to Rнssia, to
which co11sideraЫe atte11tio11 was paid during Ьоtћ missions, wel'e aiшed at inclusio11 in such
а political ртојесt of Mo11te11egrin Metropolitaп, but the гesults achieved i11 this field wеге
too sшall to stre11gthe11 l1is political i111porta11ce 011 the Russiaп coнrt. Basically, in the background of the whole project tllere was Rнssia11 goveгnшent. Witlюut its support eve11 the
achieved level ofшigratio11 ofMontenegrins to Russia could поt have Ьее11 acl1ieved. Although the expected results wеге 11ot acl1ieved 011 both Mo11te11egгi11 апd Russian side, it was,
however, iшporta11t, si11ce it led to deepeпing of tЬе со111шо11 ties, better kпowledge of the
Mo11te11egri11 situatio11 at the Russiaп couгt, as well as new foпns of Russia11 i11flue11ce in
Moпtenegro, апd furthei-ing of Ље Russiaп i11flue11ce to its exteшal and inteгnal life.

Siberia as discursive space: The geo-psychology
of nationalism in 19 th century Russia
Abstmct: T/Jis essay lias explm·ed tlie dijj'aent ,\!ays in wћic/J ап emaging
nationalist mentality in mid-19'1' century Russia could гергеsепt 01· imagine
t/Je 1·egio11 ој SiЬaia and assign it а meaning as pm·t ој а [a,·ge1· Yision ој
national /Jistmy, c/Jamcte,; and destiny. Tlzat tlze 1·esulting Yisions difj'aed as
muclz as tlzey did speaks to t!ze essentially subjectii,e and contingent qualities
ој ei,en so geog1·ap/1ical ап entity as а national liomeland. Tlze jact 1·emai11s,
/1oi,vei,e1; tlzat а!! ој tlzese diffaent 1·ep1·esentatio11 wae all similaгly founded
оп а slia,·ed paception ој SiЬaia as а land арагt, quite distinct in signijicant
waysfimn tlze ot/Je1· 11101·efamilia,· te1тito1·ies иl/ziclz compгised Russia.
Кеу ию,·ds:

19tli сепtшу Russia, SiЬeгia,
space, altematiYe space, geopsyclюlogy.

Еш·оре,

Introduction: homeland as

impaial space, national

а

vision

The iшpoгtance of teпitory and space to stшctuгes of national idcntity has been
stressed across шаnу decades ofwriting about natioвalisш. Tl1e writings ofAnthony
S111itl1 provide а good ехашрlе, for in his wo1·k he has consistently eшphasised this
point. In а recent stнdy, for ехашрlе, Sшith descriЬed Ље nation as being "in the first
place, а pгedoшinaвtly spatial ог teпitoгial conception," in the sense that it is anchoгed in and oгgaвised агонnd "а faiгly well deшaгcated and boнnded teпitoгy."
The tеггitогу iв qнestio11 is the national hoшeland: а geogIЋphical zone towaгd which
the шешЬегs of the вation shaгe а сошшоn feeling of attachшent and devotion. Sшith
elaboгated the fнвction of this cгitical geogгapblcal space iв tће following tегшs:
"Natioвs шнst possess сошрасt,

well-defined teпitories .... Внt the eaгth in
qнestion cannot Ье jнst anywhere; it is воt any stгetch ofland. It is, and шust Ье,
the 'histo1·ic' land, Ље 'hoшeland' ... А histoгic land is one wheгe teпain and
people have exeгted шнtual, and beneficial, influence оvег seveгal geвeгations.
The l10111eland Ьесошеs а гepositoгy ofhistoгic 111e111oгies and associations, the
place wheгe 'ош' sages, saints, and heгoes lived, woгked, ргауеd, and foнght.
All this шakes the hoшeland unique. Its 1·iveIS, coasts, lakes, 111oнntai11s, and
cities qесоше 'sacгed' places of vene1Ћtion and exaltation whose inneг шeaning
can Ье fathoшed only Ьу the initiated, that is, the self-awaгe шешЬегs of the

