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Sasa Knezevic 

111е Englisli about Montenegrins' lifestyle in XIX Century 

Summary 

Seгious travel recoгds about Montenegro appeared in mid-19th century. They gave 
the first clear picture about the Montenegrins' way of living. Strange hablts, customs, 
relations and structurer of society in Montenegro wel'e the subject of those tшvel l'ecшds. 
Since these books have not Ьее11 tra11slated i11to Sе1-Ыа11, they have Ьее11 little used in our 
litel'ature. Theil' authol's gave a11thropological апd historical pictшe of Mo11te11egro i11 the 
19th century and introduced опе small 11ation to E11glish puЫic. This article p1·ese11ts the 
most important tl'avel-recшds Wl'itten i11 English i11 the last ce11tury, especially the way 
they descl'iЬed Mo11te11egri11s' lifestyle. 

Чедомир Аншиh УДК: 323( 497.11)"18" 

Историја једног доушника 

Прилог Томе Павловића исшорији Србије 

70-ших и 80-ших година XIX века 

Айстртаи: Рад је йосвеhен важносиш који за йроучавању исию
рије Србије седамдесетих и осамдесе~иих 'година XIX века може 
имати један недовољно йроучен извор - дос~Тtаве Томе Павловиhа
Руса, вшиесlТtрукоz доушника који се налазио у служби рускоz 
конзултиа, кнежевскоz намесника Јована Ристића и краља Ми
лана Обреновића. Сйоменути извеиtтаји, захваљујуhи доброј оба
веиаиености њиховоz ау ~ио ра u чињеници да их је мноzо сачувано, 
дају йосебан йрилоz uclТtopuju йолшиичттх струја у iйадтињој 
Србији, чији је убрзани развој био једна од најзначајнијих одлика 
срйскоz друштва. 

Извештаји доушника један су од важнијих извора за раздобље које у 
Србији започиње са 1868. и ступањем на власт Другог намесништва. Ново ус
тавно уређење које је тада успостављено увело је у свакодишњи политички 
живот институцију Народне скупштине са скученим, али одређеним 
овлашhењима. 1 У односима те нове институције и три деценије бирократизоване 
власти у Кнежевини тада су започеле бројне и сложене промене. Но, мада је 
управо режим Другог намесништва спровео такве реформе, његово време је 
остало запамhено као доба невиl)еног полицијског терора.2 Власт која је гонила 
и осуђивала своје противнике, забрањивала новине, а истовремено умереним 
реформама настојала да се представи чак и као слободоумна, тешко да је сав-

2 

С. Јовановић, Влада Милана Обре11овиhа !, Београд, 1932; Р. Љушић, Јован Рисй111h и усйlавно 
йmТtање 1869. 2од11не; Живот и рад Ј. Ристића: симпозијум о 150-годишњици његовог рођења, 
Београд 1981., 

Слободан Јовановп\i, исто; Д. Маринковић, Усйо1ttене и доживљају Д11мшУiр11ја Мар11нков11hа, 
средио др Драгослав Страњаковић, Београд 1939, у рукопису Усйо.мене Д. Маринковиhа, св. ЈП, 
А САНУ: За ово вpe1tte НалtеснщтТtва 111йионажа је сйlртшю 11айредовала, а све йод 11з2оворол1 
чувања динасй111је, йосле онако ужасне кайlасйlрофе у Кошуйlњаку. Динасйlичарсйlво 11 ан
й1иди11асй1ичарсй1во које је било леzло йод владом кнеза Михаила, сад се ново!tt силом 
йоказало. 
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ременике могла да остави равнодушним. Много година након Другог намес

ништва у јавности се расправљало о делу и мотивима намесника-уставотвораца. 

Памфлети, забрањене или полузваничне новине, и касније, острашћени 

мемоаристи писали су о Намесништву више се окрећући савременим збивањима 

него прошлости.3 Чак су и званични извештаји Владе из времена Другог намес

ништва бивали употребљени у политичке сврхе.4 

Српска јавност је тако од установности и парламентаризма прво упознала 

политичку борбу са свом њеном буком и сплеткама. Ипак, постоји једна врста 

државних извештаја који нису били јавни, а самим тим ни подложни цензури, 
то су биле доставе,5 извештаји доушника сачувани пре свега у заоставштини 
Јована Ристића доступни јавности тек након његове смрти (1899).6 Број достав
љача, избор личности које прате и тумачење кључних догађаја оновремене ис
торије Србије које преносе њихови извештаји од великог су значаја за њено 

проучавање. Описане промене учиниле су да се кнез и потом краљ Милан 

Обреновић, доцније укључи у политички живот земље на начин потпуно 

различит него што је то био случај са његовим претходницима. И док су се, 
ранији српски владари борили само за одржавање своје династије и очување 
владарске моћи, он сам морао је још да, у условима парламентарне борбе, 
тражећи себи савезника у некој од странака, очува сопствени политички прес
тиж. Пракса да се странке сврставају уз владара тако је за тренутак парадок
сално прекинута, па је владалац у Србији стао иза странке.7 Нашавши се у 
политичкој арени заједно са странкама Милан Обреновић се служио сличним 
средствима као и његови некадашњи кнежевски намесници. Немоћан да увек 
и у потпуности влада људима, он је настојао да господари ситуацијом, те је од 
почетка своје владе почео да ствара мрежу доушника. 

3 

4 

5 

6 

7 

Значајнија мемоарска и памфлетска литература: Стање Србије, Надtесници-кнезу Милану 
Обреновићу IV, Београд 1872, М. И. Гарашанин,Два на.меснщшТiва, Београд 1894, Ј. Рпстиh, Једно 
на..1tесн11иаТiво, Београд 1894, М. М. Максимовпh, Србија за време намеснщuтва, Београд 1872, В. 
Јовановпh, Усйолtене, Београд 1988,Дневник Бењамина Калаја, Београд 1977,Мемоари Стефана
Стевче М11хт1ловиhа, Београд 1928. (њихов треhи део објавио је В. Крестић, у Споменику САНУ 
1994), Милева Алпмппh, Живот II рад генерала Ранка Алимйиhа, Београд 1894, К. Н. Христпh, 
Зайисu старог беоzра!Јанина, Београд 1990. 

Добар пример је извештај министра финансија о буџетима за време четворогодишње владавине 
Другог намесништва, у којима тек након Владине интервенције дефицита, С. Јовановић, Влада 
М. Обреновића l, стр. 191. 

Изве';Птајп доушника за овај период сачувани су у трп београдска архива, Државном Архиву 
Србије (у фондовима Поклони II откупи II Илија Гарашанин), Архиву историјског института 
САНУ (у Фонду Јована Рпстиhа) и напослетку у Архиву града Београда. Део грађе из фонда 
Јована Ристића налази се у Минхену где га је пренео један од његових потомака. 

Лични архив Јована Ристића 6110 је након његове смрти подељен заједно са његовом имовином 
између његових спн_ова, један његов део се зато данас налази у Минхену, судбина другог дела 
заоставштине била Је прилично бурна, налазио се неко време у Ивањици, затим у власништву 
Централног комитета СКС, да би тек на послетку био похрањен у Архив историјског ин
ститута. 

С. Јовановић, Влада Милана Обреновића III. 

Чедомир Антиh, Историја једног доушника 249 

У служби Намесника Јована Ристића 

~лобода~ Јовановић наводи како су за време постојања намесничког режима 
У Србији постоЈале чак тр~ одвоје~е полиције.8 Прва је била под управом министра 
унутрашњих дела, РадивоЈа Мило1ковића, док су друге две контролисала двојица 
намеси~~~' Блазнавац и Ристић. Мада се такав закључак намеће, постојање "три 
полици~е у дословном_ смислу извесно не значи да је Србија имала три изграђена 

полицијска апарата ЧИЈ~ су се ~адлежности подударале. Полицијски апарат се за 

време Намесништва НИЈе значаЈНО изменио у односу на време када је њиме управ
љ~о Никола Христић. Под Другим намесништвом на заштити режима делују од
ВОЈено али усклађено: полиција на чијем се челу налазио Милојковић, војска под 
командом Блазнавца ~ читава армија чиновништва коју је строго надзирао Јован 
Ристић. Сваки од ЊИХ Је, међутим, имао своје поље утицаја, своју доушничку мрежу, 
необраничено располагао полицијом и при руци имао, за тадашње прилике, 
позамашан буџет.9 Таква полицијска стега у.мерено'i либерализма одржавала је, и 
поред свих супротности у српском друштву, уставну зграду из 1869. стабилном.ю 
~мерени либерализам је, по схватању Намесника, такав режим у српским условима 
Једноставно подразумевао. 

. За време Намесништва постојале су две доушничке мреже проистекле 
Једна из друге. Прву, широку мрежу доушника стварали су по својим срезовима 
срески начелници. До њих је тако доспевало мноштво разних гласова из народа. 
Такве доставе су велики значај и пажњу виших власти добијале тек када би се 
примакли избори за Народну скупштину. Извештаји које су примали срески 
начелници свакако не обилују вестима које би сведочиле о било чему другом 
до о расположењу народа. Како је намесничко доба познатије по тајним 
удружењима, него по великим агитацијама у народу, најзначајније сведочанство 
о њему представља доушничко деловање управљено интересовањем самих 

Намесника. Конфидентска мрежа коју су развијали Намесници била је усмерена 
пре свега према Београду. 11 Људи који су били под надзором доушника, самим 
тим што су изабрани од намесника, били су својеврсни стожери опозиције у 
држави. 

. У Заоставштини Јована Ристића12 чувају се писма троје доушника којима 
Је Намесник очигледно поклонио највеће поверење и чије је извештаје сачувао. 
Ради се о 1961-ом регистрованом писму. Од троје сталних доушника чак двојица 
су извештавала са~юг Намесника са којим су имали и повремене, али редовне 
сусрете. Ристић Је сматрао неопходним да прати дешавања у Београду 

8 
С. Јовановић, Влада!:fилана Обреновића 1, 143, износ1ю је укупно милион и по гроша издвојених 
под именом Кредиш за ванредне йтТiребе. Блазнавац је пмао мрежу доушника састављену 
већином од официра. Позната је достава коју је Првом намеснику против Окружног начелника 
Ранка Алимпића послао капетан - Цукиh. М. Алимпић Живот и рад генерала Ранка Алимйиhа 
462-465. ' ' 

9 
Радило се о ставци ванредних трошкова у буџету која је износила око 1.500.000 гроша чаршијских. 

10 
Мада је у архиви преостало двоструко мање њих од којих се чак девет десетина односи на 
Намеснички период. 

11 · 
С. Јовановић, Влада Милана Обреновића 1, 149. 

12 
Ј. Ростиh, Једно на..1tесништво, О Уставу, 7. 
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подразумевајући под тим све од деловања опозиције до кафанских разговора. 13 

У ограниченом периоду надзирао је кретања у новинарским круговима са 
особитом пажњом на деловање Уједињене омладине Српске. Далеко највећи 
број достава о конзервативцима сведочи да их је Ристиh сматрао најозбиљнијим 
противницима. И четрдесетчетири писма из крушевачког среза, упућених мин
истру Милојковиhу, намесник Ристиh је, преузео по свему судеhи, тражећи у 
њима деловање конзервативне опозиције. Од страних конзула са највећим 
занимањем Ристиh је пратио само руског конзула Шишкина.14 

Ристиh није придавао веhу пажњу извештајима о деловању следбеника 
Светозара Марковића. У заоставштини постоји тек неколико десетина 
извештаја у којима се спомиње Светозар Марковиh.15 

Бирократ по природи, Јован Ристиh, колико год се трудио да се представи 
као либералан, наследио је старинску, конзервативску штедљивост. У Једном 
намесниипиву он у пару износи државне расходе, у Сйоља~ињим однтиајима у 
дукат улагања Намесништва у просвету још неослобоlјеног Српства. Тешко је 
очекивати да један такав државник држи на сталној плати изграlјену доушничку 
мрежу. Налазио је конфиденте по потреби, а плаhао их по услузи. Тако му је, 
на пример, о збивањима у породици Kapaljopljeвиha, из Беча дојављивао и из
весни студент медицине, Марко Милосављевиh. 16 

О својим конфидентима Јован Ристиh није оставио посебне забелешке. 

Тома Павловић Рус или Пера - Писар17 

Преписка измеlју достављача и њихових послодаваца по правилу се ис
торичару чини једносмерном. Упутства упућена конфидентима су обично далеко 
краhа од извештаја које пишу. Та упутства никада не остану сачувана. Доушници 

13 У Београду је према Државоописанију из 1866, живело 12535 становника или око 7% становништва 
Кнежевине. Свега 319 београђана било је писмено. Право гласа имала су 3804 грађанина који су 
бирали 8 посланика, Нов11не Срйске,јун 1868, Универзитетска библиотека у Београду, сиг. РП П/1. 

14 Само је код Шишкина држао једног свог доушника. 
15 У Коларчевој шшници извесни Марко "телеграфиста" хвалио је Светозара Марковића говорећи 

како је изгубио државну помоћ, мада је један од најбољих државних питомаца, свесно критикујући 
Устав. Тада се умешао Хаџи-Николић "Бакалин" тражећи Марковићеву адресу како би му слао ио 
дукат месечно; Извештај Томе Павловића АИИ, ЈРШ/19, 3/575, О школовању Светозара Марковића 
види: Јован Милићевић, О школовању Светозара Марковића, ИГ 1-2, 1975, стр. 95-101. 
У Целокуйю1,1t делш,tа Светозара Марковића 5, 6 и 7 објављено је више достава које су везане за 
Светозара Марковића. Занимљиво је да се у највећем броју тих достава Светозар Марковић 
спомиње узгред, пошто оне углавном преносе догађања у Београду, деловање Карађорђеваца (На 
пример: Ристићев доушник, Тома Павловић се приликом свог боравка у Бечу састао са бившим 
кнезом Александром Карађорђевићем. Кнезу је Павловића препоручио Драгиша Станојевић. 
Бивши кнез је Павловића обавестио да Станојевић има намеру да заједно са Светозаром 
Марковићем покрене листу Новом Саду, цитирано као ЛИИ, ЈР, IП/19, 3/517) или његовог знатно 
гласнијег брата Јеврема. 

16 Белешке, Фонд Јована Ристића, кут. 10, III/23, 3/1215. 
17 ДоуIШпщима намесника Рис111ћа су овде наденути псеудоними, мада су имена троје најзначајнпјих (Гома 

Павловић-Рус, Теодор Поповић и Љуба Петровићка) позната. Људску природу, коју они у својим 
извештајимаи без намере откривају, овековеч1ши су у нашој шиературпНушићи Сремац. Комедиографе 
нажалост публика увек радије прихвата као уметнике него ли као хроничаре свог времена. 
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зато понекад и несвесно, воде преписку сами са собом. Најревноснији1s достав

љач, чија ј~ писма Јован Ристи~ у највећем броју сачувао, чини се у почетку 
донекле таЈанственим. То што Је прихватио Вукову реформу ставља нас пред 
основану претпоставку да се ради о човеку раних средњих година. 

Припадао је вероватно чиновничком реду на шта указује разлика измеlју 
његових _писама: део писама, исписа~их налив пером и краснописом, по свој 

прилици Је саставио у надлештву, док Је знатно брже и немарније писао из свога 

дома. Његова најранија писма, која потичу са краја 1868. године19 не разликују 
се од какве обичне доставе која преноси расположење у београдској чаршији. 
Само у првих неколико писама тај конфидент-чиновник обраhа се званично 
своме послодавцу.2° Месец дана доцније, услед устаљене коресподенције његови 
извештаји губе непотзребан формализам и одмах уводе намесника у средиште 
ствари. Доушник се потписивао увек исто - Т П. Но, веh након првих неколико 
писама постаје извесно да је овај конфидент довољно уважен у високим 
круговима да са њим разговарају најугледнији Београlјани. Лични пријатељ му 
је синовац старог Гарашанина, Петар Гарашанин21 

Ристићев агент звао се Тома Павловиh.22 П 
Приреlјивач "Целокупних дела Светозара Марковића, тврди да је Тома 

Павловић био "конзервативац напредних уверења" и прилично неодреlјено 
примећује како је Павловић био у некаквим службеним односима са руским 
конзулатом. 2з 

На послетку, не би ваљало занемарити и интерес Томе Павловића. Према 
расположивим подацима он није постао конфидент ни да би напредовао у 
политици, нити умакао некој кривици. Његов интерес била је новчана накнада 
коју му је Ристиh давао за услуге. Да ли стога што та плата није била довољна 
или зато што је имао превелике трошкове, тек Тома Павловић је имао у 
неколико наврата преку потребу да Намесника замоли да му пошаље новац. 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Сачувано је 440 његових извештаја. 

Извештај од 2. децембра 1868, ЛИИ ЗЈР, III/19, 3/409; Тома Павловић је свакако постао конфидент 
Намесника Ристића неколико месеци раније. Ти извештаји нису више у Архиву историјског 
ин?титута САНУ. У Целокуйнu,1t делuЈ>tа Светозара Марковића објављено је неколико писама 
кор потичу пз времена која предходи децембру 1868. године. Из писама која су објављена у 
Целокуйнщt дели.ма сазнајемо даје у јуну 1869. Тома Павловић путовао у Пешту, а у октобру исте 
године у Беч. 

Његовој високој йреузвшиености Намјеснику књажевско'i достојанства Госйодину Јовану 
Рист11ћу, децембар 1868. 

У највећем родослову породице Гарашанин, који сам имао прилике да видим код г. Марка Д. Лека, 
универзитетског професора у пензији, Петар Гарашанин се не спомиње, по свему судећи радило 
се о једном од млађих рођака породице, који пред њим у потпуности износи ставове п планове 
конзервативаца. 

Следеће, 1869. у извештајима овог конфидента почињу да се помињу и службеници руског 
конзулата. Убрзо потом постаје јасно да је он запослен у руском конзулату и да тамо обавља 
послове службеника (нижег чиновника). Једна од дужности му је да прослеђује део конзуларне 
преписке. Тако у руке Намесника Ристића долази коресподенција између Карађорђевића и 
његових при~рженпка у земљи на чијем се челу налазпо Драгиша Станојевић, али и неки 
разговори КОЈе противници намесничког режима воде са руским конзулом. О свом званичном 

пре~п~стављеном ТП. је морао Намеснику да дојави све што му се могло учинити значајним, па 
и КОЈИ Је орден у то време добио:ослобођења градова, прим. Ч. А.). 

Целокуйна дела Светозара Марков11ћа 4, уп. на Нап. 242. 
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Притом он га подсећа само једном на претходно обеhање,24 у другим приликама 
обично се невољно правда болешћу или потребама своје још увек мале деце.25 

Живот Томе Павловића остаје за нас помало тајанствен. Од савременика 
спомиње га у свом Дневнику само аустроугарски конзул у Београду Бењамин 

Калај. Занимљиво је да га не спомиње нити један од савремених мемоариста. 
Хронологију политичке делатности Томе Павловића могуће је реконструисати 
из садржаја његових достава, које извесно можемо да пратимо у раздобљу од 

петнаест година (1868-1887). 
Извештаји Томе Павловића имају знатну историографску вредност, пре 

свега захваљујући савремености и обавештености њиховог писца. Те доставе 

употпуњују историјску слику о времену у коме је био активан. За раздобље 
намесничког режима његови бројни извештаји, које је за дотичне четири године 
слао готово сваког трећег дана, повремено подсећају на својеврстан дневник. 
Допринос Томе Павловића сагледавању споменутог раздобља најцелисходније 
би било сврстати према политичким струјама које је надзирао, и то следећим 
редоследом. 

Конзервашивци 

Павловићев извештај од 29. децембра 1868.26 преноси занимљиво 
сведочанство о догађајима који су се збили након погибије кнеза Михаила. 
Према речима Петра Гарашанина, на министарској седници која је непосредно 
следила приспећу трагичних вести из Кошутњака, у присуству Гарашанина 
наводно је разматран и кнежев тестамент.27 Тестаментом кнез је сва добра ос
тављао држави како би била употребљена за остварење циљева које је био 
поставио пред своју владу. Кнез је према тестаменту захтевао да се његов 
брачни син ... одма у закони и да се йрейоручи народу као а.маней1, и да он 
йосйlане Књаз. Настојање Гарашаниново на одржавању Изборне скупштине, 
његов синовац објашњава жељом да буде извршен, кнежев тестамент. 

24 АИИ, ЈР, III/19, 3/575, том приликом Павловић моли намесника да му учини поклон у износу од 
10 дуката; или не регистрован извештај од 30. јануара 1870. када тражи да му намесник пошаље 
по његовом детету .нало йlрошт<а. 

25 Нерегистрован извештај од 12. априла 1872. када користи прилику да поново затражи новац 
пошто се истрошио купујући деци одела приликом прошлог празника (Ускрс 11 Дан ослобођења 
градова, прим. Ч. А.). 

26 ЛИИ, ЈР, III/19, 4/423. 
27 Тестамент кнеза Михаила је постојао у делу који се тицао кнежевог имања. Што се тиче наслеђа 

престола његово постојање је оспоравано. Након Топчидерског атентата, Гарашанпнова струја 
(конзервативци) понашала се у складу са Затшно.и о наслеђу йресйlола из 1859. године, Дру'iа 
влада Мuлоша u Мuхаила, 473; Изгледа ипак да је Гарашанинова струја након проглашења 
Милана Обреновића агитовала како је била вољна да стане иза Михаиловог ванбрачног сина 
Велимира Тодоровића. Према Калајевпм забелешкама, чак је и питање имовине кнеза Михаила 
било у изгледу да се нађе пред Топчидерском скупштином, Калајев дневник, стр. 41, белешка од 
21. јуна 1868. наводи случај Федора Николића; У Смедеревском крају чак су се ширили гласови 
према коме је кнез Михаило оставио тестамент према коме је требао да га наследи Петар 
Карађорђевић. Тај је тестамент природно, према истој причи, нестао, А. С. Живојин Блазнавац
Радивоју Милојковићу, Смедерево, 13/25. III 1869. ПО_68: 245. 
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Драматични тренутци чине се у приповедању Петра Гарашанина горким и 
претећим. Прво је Блазнавац, заједно са Настасом Николићем, уништио 
поменути теста~ент, да би потом упао на министарску седницу и пред збуњеним 
министрима ИЗЈавио како његову вољу да закнежи Милана Обреновића 
подупире седамдесет и пет хиљада бајонета. Збуњеност министара ипак није 
била општа. Министар финансија, Коста Цукић сместа је предложио да се 
непокорни пуковник ухапси. Тај предлог је био одбијен. На њега се изгледа није 
ос~рнуо ни са~ Гарашанин који је давао одушка свом гневу започињући претећи 
ДИЈалог са СВОЈИМ некадашњим штићеником: 

- Тичу ли се и .мене йlи бајонейlи!? - питао је Блазнавца, који се само 
пљеснуо руком по балчаку мача. 

- За йlебе сам ово сйре.мио! - одговорио му је. 
- Ја сам ~~и је и йрийасо йа ораво сад имаш и да .ми шњом Главу одсечеш. 

- презриво му Је одговорио Гарашанин. 

Да се кнежев Аманет мора извршити Петар Гарашанин је сматрао за 
~еминовно: ... ако буде жив чича Гарашанин и ~Тю с1<оро и с московима заједно 
Јер су и .москови ради да се а.маней1 исйуни. 

Петар Гарашанин је на Тому Павловића рачунао као на човека не само 
наклоњеног већ и оданог конзервативној ствари. Тако је намесников конфидент 
себи могао д? дозволи да Гарашаниновом синовцу упути и питање које му је 
поставио 19. Јануара 1869. године у кафани Код срйскоz краља. 

,, ... Ја Перу запита како нам иду послови по нутерности Србије. Пера ми 
одговори мисмо већ скоро с премили народ за будућу скупштину која ће с трога 
рачуне потрю~(ИТИ од садашње господе Намиесника. Само Руси требаду да 
одржу реч СВОЈУ даи не под-помажу". 

Далеко од тога да је Гарашанин,28 као познати руски приврежник био 
спрема~ да од својих _моћних добротвора очекује само непристраност. Не без 
покушаЈа да претеруЈуhи истакне сопствени значај Тома Павловић је овако 
прене~ разговор који је 6. фебруара 1870. године водио са Гарашанином. Навод
но га _Је лично Гарашанин, у то време још болестан, молио да употреби свој 
утицаЈ на Директора ,Азијског департмана Стремукова, како би ствар конзер
вативаца добила руску новчану потпору.29 Радило, се о своти која би служила 
~а Гарашанинова путовања по унутрашњости земље. Сам Гарашанин помало 
Је разочарано признао Павловићу да му је Шишкин рекао, како му не би могао 
дати дозволу да и сам Перо30 свој новац у то уложи. Истовремено, Шишкин је 
наводно говорио Гарашанину да је управо Павловић, који је и раније водио 
преписку са Директором, погодан за давање такве препоруке. Овој оцени 
можемо да поклонимо мало поверења али је знатно теже оспорити аутен
тичност следећем Г~ра~_ааниновом ставу. Гарашанин у овом писму износи један 
од разлога због КОЈИХ Је намеснички режим зазирао од рата, који притом ни 
сам Рис~иh, иначе изузетно осетљив на примедбе, није споменуо у Сйољашњим 
одно~иа1има. Према Гарашаниновим речима: ,, ... ако рата између Русије, 

28 
Ј. Ристић,. Сйољ~шњu одно1иај11 3, 21; Ристићево м'ишљење, .о Гарашанину и дипломатским 
односима са РусиЈоМ. , 

29 
АИИ, ЈР, III/19, 3/573. 

30 , 
Вероватно Петар Гарашанин (прим. Ч. А.). 
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Аустрије и Турске ( ... ) буде онда нам неће никакве пропаганде ни требати јер 
ако буде рата Народ Србски учествовати мора са данашњим Намјесницима а 

влада руска са данашњим Намјесницима водити га неће а то и господа Нам
јесници врло добро знаду пасерата више плаше него да им је чума у куhи ... "31 

Дотично писмо утолико је значајније за нашу тему уколико из његовог 
садржаја можемо закључити да је почетком 1870. ипак било некакве политичке 
комуникације између Блазнавца и Гарашанина.32 Опрезни Блазнавац као да није 
искључивао и овај пут уколико би му било могуће да тако макар донекле 
побољша лоше односе са Русијом. Гарашанин је, ипак, остајао неумољив. Сваки 

. разговор о пријатељству са назови йријашељем Блазнавцем искључиво је као 
немогућ. Разлоге таквој промени у намесничком понашању видео искључиво у 
слабости режима. Преокрет у односима са званичном Русијом, настао октобра 
исте године приликом кнежевог пута у Ливадију, у то време још се није 
наслућивао. 

Самоувереност конзервативаца је упркос томе била превелика. Зато после 
два месеца33 Петар Гарашанин није могао ништа више него да се поузда у 
несклоност кнегиње Јулије према намесничком режиму, и то онда када је до 
њене посете Београду ипак дошло, априла 1870. године. Он се још надао и у 
незадовољство београдских трговаца које је у истом писму сам конфидент 
покушао да оповргне.34 · 

Гроцка је међутим, због свог знаменитог становника - Гарашанина, и даље 
била једно од средишта опозиције, и то не само за конзервативце већ и за стране 
дипломате. Тома Павловић тако 12. маја исте године, извештава Намесника да 
су тамо у друштву Милутина Гарашанина пошли италијански и влашки конзул.35 

Куриозитет овог извештаја представља начин на који конфидент наводи име 
Милутина Гарашанина. За разлику од Пере Гарашанина, чије сродство са 
старим Гарашанином ретко ближе објашњава, за Милутина без изузетка 
наглашава како је Гарашанинов син. Очигледно је да Милутин Гарашанин, који 

31 

32 

33 

34 

35 

Упркос томе што је желело да терито~ијално_увеhакн·ежевину, Намесништво је оклевало да ради 
тог циља ступи у рат. Ристиh-ИгњатиЈеву 1. рнуара 1869: две zлавне йо(йребе које Србија осећа: 
ослобоЬе'!:е :!_воје браће, 1~11710 у poйctTl_(!_Y zuурскол1 стењу и уставне рефорлtе. Зани.мти и се једно,11 
од ових. uoutpeбa а друzу ~aнeлtaplllllll, значило би обе йpo,11auщzuu ... , Ј. Ристић, Сйољтињи 
1:дноиш1и 3, стр: 31. Ри~тиh Је тврдио ка~о је улазак у осло~одилачки рат за дуже време одложен 
ЈОШ 1867. када Је Русија престала да ВОЈНО помаже Србију, Исти, Једно на,11есништво, стр. 20. 
Намесништву је пребац1!вано да је запоставило борбу за ослобођење српства ипак, за време 
Намесништва извршено Је темељно наоружавање војске, стање Србије, стр. 24-26. 

Гарашанин и Блазнавац су се случајно срели у Београду 1871. намесници су Гарашанинов долазак 
у престоницу сматрали за политичку сплетку, Дејвид Мекензи, Илија Гарашанин ... , 483. 

АИИ, ЈР, 111/19, 3/605; Калајев дневник, 294. у белешкама од 25. и 29. априла 1870. пише о посети 
књегиње Јулије Београду. 

Незадовољство је највероватније изазвано увођењем додатних пореза на грађанство. 

АИИ ЗЈР, 111/19, 3/616; Дејвид Мекензи пише о последњим годинама Гарашаниновог живота као 
о раздобљу резигнације проведеном у потпуности изван јавног живота, Илија Гарашанин ... , 484. 
и 485. Гарашанин се пред смрт борио са немаштином. Док је био министар Унутрашњих послова 
и саветник Гарашанин не само што се није обогатио веhје две своје куhе продао. Чак је и синове 
слао на школе у иностран~тво о свом а не о државном трошку, Будућност 12. јун 1874, бр. 49, 
Београд. Да Гарашанин НИЈе, бар непосредно пред смрт 1874. активно радио на свом доласку на 
власт с~едоч!1 и чињеница да се са кнезом Миланом први пут званично срео тек годину и по дана 
пошто Је оваЈ постао пунолетан. 
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he _У будућности п?стати један од вођа Напредне странке и председник Владе, 
НИЈе у то време ЈОШ био редовно спомињан у чаршијским разговорима о 
политици. 

. Мада Тома Павловић пророчански оцењује како Београд није сва Србија, 
Илир Гарашанин се ипак, према његовом извештају од 29. јануара 1871. још 
увек уздао у подршку,, ... млого одлични Грађана а прилично и пошhени Чин
овника ... " који долази отуда ,, ... што људи не налазе за себе довољне гаранције 
у рђавом правцу владином ... "36 Цитирани извештај не садржи Гарашаниново 
образложење :е оцене. Његов даљи ток открива и личну горчину Илије 
Гаrашанина КОЈИ се жалио како су предлози на законодавној скупштини према 
КОЈ~ма би о~ сам требало да буде стављен под суд, намесничка ујдурма. 
НаЈвише му Је, пр~ томе сметала улога Миливоја Блазнавца који је заборавио 
сва добра _кор му Је сам некада чинио. Блазнавац је чак, за капетана у Гроцкој 
поставио Једног свог рођака који је стварао неприлике читавој Гарашаниновој 
породици. 

У Београду је чаршијска јавно мнење било управљано и извештајима 
страних листова. Тако је конфидент Павловић 4. фебруара 1871.37 известио 
Јована ~истиhа как~ је међу п,rисталицама конзервативаца праву забуну изаз
вала обЈављена изрва о приЈатељству између канцелара, тек уједињеног 
Немачког царства, грофа Бизмарка и српске владе. Неповољна вест врло је 
узнемирила и Гарашанина кога је на сам дан писања свог извештаја посетио 
конф~дент. Судећи према извештају Гарашанин је чак у два наврата тврдио 
!<ако Је та вест извесно измишљотина потплаhених новинара.38 Сам Павловић 

Је на Гарашанинов захтев да изнесе свој суд о истинитости вести о односима 
Немачке и Србије, одговорио веома неразумљиво и комично увијено: ,, ... ако 
буде наредио Государ Император преко свог државног Канцелара да Граф Биз
марк таке повољне поруке доставља у Београд онда може бити истина ... "з9 

. Но, још за време трајања намесничког режима показало се да опрезност 
КОЈУ су намесници испољавали према конзервативцима није била у потпуности 

неоправда~а. Избор Аhи~а Чумиhа40 за кмета београдског постао је оправдање 
њихове боЈазни и давао Је много основа за будућу забринутост. Намеснички 
режим свакако је подупирао Чумићевог противкандидата Алимпија 
(Васиљевића). Међутим, чак и под притиском, уз изборни закон према коме 
одборници _изабрани помоћу високог ценза бирају свог председника, у над
метању двеЈу трговачких клика намесничка је била надјачана. 

36 

37 

38 

39 

АИИ, ЈР, III/19, 3/717. 

АЈ:fИ, ЈР_, П1/19, 3/578; Односи са Пруском били су повезани са односима према Русији којаје била 
нарначаЈНИЈil)IЗГледни савезник Кнежевине. Јован Ристиhје сматрао да за време Француско-прус
ког рата Рус1ча не дозвољава војну акцију Србији због тајног споразума са Пруском, тако да су 
од_носп са Пруском.морали бити нешто лошији у време Француско-пруског рата, Ј. Ристић, 
Сиољтињи однтищи ... , 38--44. 

Занимљив је пут којим је вест о пријатељству двеју влада, иначе веома повољна по намеснички 
режим, стигла до српске јавности. Пренео ју је наводно лист Срйски народ. 

Павлков1_1h притом мисли на Руског цара, алудирајуhи вероватно на добре односе Русије и Пруске 
У време)'Једињења Немачке, и на њихово тадашње споразумно деловање. 

40 · 
С. Јовановић, Влада Милана Обреновића 1, 221. 
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Павловиh се, током два дана који су претходили извештају, који је 24. 
децембра 1870. поднео намеснику Ристиhу, у неколико наврат~ срео са 
Чумиhевим противкандидатом. Вајкања пораженог Васиљевиhа, коЈа у свом 
извештају Павловиh преноси, дају верну слику мешетарења која су претходила 

избору. 
,, ... Он ми се (Алимпије Васиљевиh, прим. Ч. А.) жалио на несталност и 

подлост људи. Он рече да је њему Милан Ђорђевиh и још многи дРУ:И одбор
ници говорили да се он приватно извести од Г. Министра финансиЈ~ ohe ли 
бити одобрена плата од две хиљаде талира њеном председнику пакад Је он њи 

уверио да he бити одобрена онда су они њега уверавали даhе он бити изабран 
. "41 

за председника па се сад Јако жали што су га преварили ... 
Крај писма особито је занимљив зато што конфидент П~вловиh, након 

што је пренео два савета која је наводно дао уцвељеном Алимпију Васиљевиhу, 
допушта себи да о личном мишљењу обавести и намесника: 

"Ја вас поуздано могу уверити уколико сам ја могао чути повароши Ако 
се непотврди избор Чумиhа биhе велике ла~ме". . 

Чумиhево кметовање у Београду било Је по намесништво непрИЈатна,. али 
краткотрајна епизода. Чумиhа је веh априла 1871. године, након_мете)l~а коЈе су 
изазвали ђаци, збацио министар полиције.42 Доушнички извештај од 9. Јула 1871. 
преноси Гарашанинову изјаву како му је жао што је Чумиh "своју улогу истро".43 

Обичај остарелог конзервативског вође да политичку ситуаЦИЈУ цени према 

слабости противника уместо по својој снази, ипак се задржао. Тако ~а само~ 
почетку Павловиhевог извештаја Гарашанин тврди да се Блазнавац боЈИ за своЈ 
живот, док њему самом није потребна никаква заштита. 

Време које је уследило након пунолетства кнеза Милана Обреновиhа 
пробудило је одушевљена надања код конзервативаца. Једно 4~авловиhев_о писамце44 од 12. августа 1872. године изражава их у потпуности. То писмо Је 
било састављено свега два дана након проглашења кнежевог пунолетства, на 

цедуљи и на брзу руку. Његов садржај осликава стање опозиционих духова У 

престоници: . _ 
"Коло~иерисШе Гартианшюве од јуче cлylllao сам кад се ;едан с друш.м 

йоздравлају се и ШиШулирају један дpyzoz ваше Превасходийlелсйlво_ Г. Генерал 
и један друzом zоворе Шо је мала тшиула z. Генерал но велики во;вода ... " 

Зазирање намесничког режима од конзервативаца, изгледа данас по.мало 

претерано. Анализа следеhих догађаја даје им међутим за право. У СрбиЈИ 19. 
века преврати су често вршени одозго. Крај владама преосталим из намесничког 
режима учинио је 1873. године сам кнез поверавајуhи владу конзервативцу 
Мариновиhу. Колико је народ Србије суштински био неспреман за учешhе у 
парламентарној држави говори чињеница да је након формалног оснивања 

41 АИИ, ЈР, III/19, 3/701, очигледно је одборничка плата била одре!)пвана према председниковој. 
42 С. Јовановић, Влада Милана Обреновића 1,223. 
43 АИИ, ЈР, IШ19,3/788. 
44 АИИ, ЈР, III/19, 3/939. 

45 Слободан Јовановић наводи да је сам кнез Милан доцније говорио како је чак намеравао да 
похапси намеснике након што је преузео власт, С. Јовановић, Влада Милана Обреновића 1, 282. 
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Народне радикалне странке, њена агитација садржала и стално позивање на 

дозволу46 власти за оснивање ове странке.47 Долазак Народне радикалне 
странке на власт 1886. године, такође је био условљен споразумом са 
владаоцем. 

Карађорђевци 

Далеко највеhи значај за намеснички режим Тома Павловиh је имао 
због свог места у руском конзулату. Као што смо споменули око руског кон
зула Шишкина окупљала се опозиција у Србији. Истовремено преко кон

зулата је успостављена и најбезбеднија преписка између Карађорђевиhа и 
карађорђеваца у Србији. Та преписка, међутим, није остајала тајна за намес
ништво. Штавише, до намесника Ристиhа су стизали повремено и преписи 

тих писама и пре него што би она напустила конзулат. Веза са бившим 

кнезом ишла је преко руског посланства у Бечу. Тежак политички положај 
свргнуте династије и чињеница да је њена глава, бивши кнез Александар, 

био заточен у Пешти све до 1870, више него неактивност Павловиhева, или 
намесничка незаинтересованост, допринео је да вести о карађорђевиhевској 
опозицији остану малобројне. 

У том погледу веома је занимљив препис писма које је Петар Карађорђевиh, 

тада двадесетпетогодишњи младиh писао из Висбадена карађорђевиhевском 
прваку Драгиши Станојевиhу у Беч. Зачуђује чињеница да је намесништво могло 
посредно да прати њихову преписку тако далеко од Србије. То писмо се одмах 
нашло пред Јованом Ристиhем, на шта указује чињеница да је заведено под датумом 
када је достављено намеснику, уместо под датумом када га је кнежевиh написао. 
Писмо је достављено 26. августа 1869. године.48 

У писму Станојевиhу Петар Карађорђевиh одбија његов предлог да оде 
у Русију, за помоh, одлучно образлажуhи такав став лошим искуствима свог 

оца и деде. У писму младог Карађорђевиhа повремено одише младалачка 
самоувереност; свој долазак на престо он сматра неминовним, па тврди да се 

око њега и не стара. Ослонац таквом свом уверењу налази у гарантијама 
неименованих "највиших државника" у Паризу.49 Притом му гнев према Блаз
навцу "који са својим другом Ристиhем баца проклетство на народној скупштини 

46 С. Јовановић, Влада Милана Обреновића 3, стр. 10. 
47 О односу народа према новонасталим странкама види: Лазар Димитријевић, Какао наш народ 

живи - забелешке једно~ окружно~ лекара, Београд 1893. 
48 Та достава није заведена у инвентару Архива ИИ САНУ (Д. Живојиновић, краљ Петар 1. 

Карађорђевиh 1, наводи ово писмо као: Кнежевић Петар - Драгиши Станојевићу, Висбаден, 
26.08.1869. Фонд Јована Ристића, кут 9, сиги IШ19 инв. бр. 3/516 Архив историјског института у 
Београду). 

49 Однос царске француске према намесништву стварно је био лош што се тиче његове тежње да 
промени затечени однос снага на Балкану. У вези са питањем наслеђа престола француска влада 
се изјаснила против руских тежњи, посредно тако подржавајући стање које је успоставило 
Намесништво, Ј. Ристић, Сйољашњи однощаји ... 3, 4. 
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противу династије Kapal)opl)eвиha", донекле ублажава уверење у неминовност 
његовог повратка на престо. Питање је само xohe ли се на престо вратити он, 
или његов брат од стрица Ђорђе Kapal)opl)eвиh, што је млади претенден 
наизглед не показујуhи занимање остављао договору.50 

Караl)орl)евиhи су били сурово гоњени од стране намесника. Прогнана 
династија угрожавала је у њиховим очима читав поредак који се заснивао на 
очувању династије Обреновиhа. Слободан Јовановиh наводи како је пред 
заседање топчидерске скупштине, у родној Азањи, у смедеревском крају, 
традиционално лојалном Караl)орl)евиhима, стрељан капетан Марцијаловиh, 
један од убица кнеза Михаила. Прогони у овим крајевима нису престајали, а о 
њима су говорили чак и припадници режима. Тако Тома Павловић, у једном 
недатираном и нерегистрованом писму извештава намесника како је извесни Г. 
Спасиh, чиновник министарства финансија, родом Смедеревац, разговарао са 
Драгишом Станојевиhем и рекао му да је у Србији овладао највеhи iиuрјанизам 
и како су намесници постали гори него што су у старо време биле дахије. Сам 

Радивој Милојковиh према Спасиhевим речима прави је Јаничар-бтиа који 
прети житељима смедеревског крај а да he их прогонити као приврженике динас
тије Kapal)opl)eвиha. Наводно је сам министар Милојковиh "свечано изрекао 
како је доста да сачува 16 окружја у Србији а 17 (-то) Смедеревско потуче".51 

Судбина прогнаног кнеза Александра Kapal)opl)eвиha и поред све дис
квалификације веома је узнемиравала Намеснике.52 У нерегистрованом 
извештају од ЗО. јануара 1870. године доушник Тома Павловиh преноси Ристиhу 
задовољство извесног Аксентија Мијатовиhа због заштите коју је, након што 
је пуштен из затвора у Пешти, прогнани кнез нашао у Руском конзулату у Бечу. 

И карађорђевци из унутрашњости имали су ocehaj да преко Томе Пав
ловиhа могу своје мишљење да кажу самом кнезу Горчакову. То мишљење 
стизало је, међутим, на неко друго, такође високо место. Намесников доушник 
је 26. маја 1870. разговарао са Стојаном Ресавчевиhем из Свилајнца. Одушев
љење карађорђеваца свакако је трајало још од кнежевог осЈ!-обаl)ања. Оно је 
било толико да је Ресавчевиh знао да кнежчеве ствари добро стоје, али о њима 
није умео било шта да каже конфиденту. Знао је само да је у Беч позван 
Филий,53 који се одатле није вратио пуних десет дана, па ни до његовог разговора 

5о Ј. Ристић, Сйољашњи одношаји ... 3, 123, преноси крајње нерасположење намесника. Д. 
Живојиновић сматра кнежевићева ослањање на Француску заблудом; у последњој изјави, према 
којој се он споразумео са Ђорђем Карађорђевићем о наслеђу, в11дп кнежевиhеву спремност да се 
одрекне претендентског положаја; Д. Живојиновић, Краљ Петар 1. Карађорђевиh 1, 74. 

51 О прогону Карађорђеваца у маси, С. Јовановић, Влада Милана Обреновиhа 1, стр. 55-58. 
52 О томе говори Јован Ристић у Сйољтињu.11 одношајшtа Србије ... , Страх од Карађорђевића 

потицао је из чињенице да су они представљали једину династију која је могла претендовати на 
кнежевски престо, са њихових веза са атентаторима на Кнеза Михаила али II пз личног зазирања 
прве двојице намесника од бивше династије против које су много учинили. Аксентије Мијатовић 
је доцније постао уредник либералског Истока, у то време је живео у Панчеву. 

53 Живот газда Филипа Станковића детаљно је описао Слободан Јовановић: Влада ус
тавобранитеља, Дру'lа влада Милоша lt MLtxauлa lt Влада Мltлана ОбреновLthа 1. Станковић је 
био непоуздани авантуриста који се 1858. јавио као противник Карађорђевића који у Београду 
држи чак 700 људи под оружјем. Уз његову вероломност кнез Милош је ухапсио Вучића. Доцније 
се Станковић нашао уз прогнаног кнеза Александра, незадовољан како су га Обреновићи 
наградили. Сматра се да је био умешан у заверу која је довела до Топчидерског атентата. 
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са Павловиhем. Управо тај извештај показује како је свака веза са династијом 
Kapal)opl)eвиha узроковала дубоко подозрење режима. Тома Павловиh пише 
намеснику следеhе: ,,Овде се бави син Ранка Матеиhа из Крагујевца а дружисе 
и шеhе с њим командир жандаремерије капетан Хаџидиниh. Капетан се дружи 
с Матеиhем. како се_ своим зетом али ипак се нерадо гледа даједан командир 
жандармерије коме Је нарочито оприједелење за Поредак да одобрава у својој 
вароши противу партаички страсти а син Ранка :М.атеиhа по оцу се сматра као 
наивеhи присталица убице, разкњаза Kapal)opl)eвиha."54 

Либерали (Ул~ира-либералци) 

Положај либерала за време намесничког режима био је поприлично 
неодр~ђен. Ако Намесништво и није спроводило ли'бералску идеологију у мери 
у КОЈ.ОЈ су либерали желели, оно је о њој много говорИ[IО. Намеснички режим 
био Је заштитио либерале током ислеђивања завере која је довела до убиства 
кнеза Михаила. Ипак, либерали нису имали разлога да буду сасвим задовољни 
стањем У земљи. П~лицијска стега је остала, а није започела ни велика борба 
за ослобођење и уЈедињење ср~ског народа. Истина, поједини либерали су 
дошли на власт, ал~1 та власт НИЈе била потпуна, нити приближна оној коју су 
држали д~ заслужуЈУ• На видело су изашле старе нетрпељивости либерала из 
1858. (свеиюа~дре;с1а1х либерала) и политичара који су постали либерали 1868. 
године. _Тако Је започело једно доба у коме су либерали и намеснички режим 
били с3едињени у вршењу власти и у борби против конзервативаца и 
карађорђеваца. Истовр~мено, остали су међусобно неповерљиви. Понекад и 
завађени. 

Једна од првих Павловиhевих достава55 показује да су у београдској 
вароши управо такви односи били општепознати. Павловиh често износеhи 
мишљење за које је уверен да he се намеснику допасти, покушава' да се још 
приде умили свом послодавцу. Тако по свој прилици понавља Ристиhево 
мишљење о Јеврему Грујиhу, када у том извештају описује извесног Пауна 
Јоксиhа. Рекло би се, судеhи према том извештају, да су либерали веома 
незадовољни људи, опасни елементи који би можда и хтели да учине добро свом 
народу, али се од режима разликују по томе што не ocehajy никакву одговор
ност. О Јоксиhу конфидент пише овако: 

,, ... исти Јоксиh колико га ја познајем био је незадовољан под владом 
Ka~al)opl)eвиha а био је незадовољан и под владом почившег књаза Мијаила 
па Је незадовољан и совом владом и прети да he бити велике несреhе и клања 
из међу нас ја Јоксиhу примјети познавајуhи га као приврженика Грујиhа и 
додаму да су_ сви кои су на влади народни људи само још да оhеду дати службу 
Ефрему ГруЈиhу ... " 

И управо у тако повољним приликама, када Јоксиhевом прваку Грујиhу 
нуде чак и неко министарско место, он мрзовољно одговара конфиденту: ,, ... 

54 · 
Ранко Матејић био је карађорђевац и члан Државног савета у време Уставобранитеља. 

55 АИИ, ЈР, III/19, 3/410. 
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зар млађи од Ристиhа Ј оксиh му рфе че буди уверен да ми памтимо Ристиhа од 
године 58 и да неможемо дозволити да Ристиh за поведа Грујиhу."56 

Либерали су се налазили у самим врховима власти57 а неки од њих били 

су у најбољим односима са намесницима.58 Међутим, разлике које су међу њима 
постојале будиле су подозрење режима. Убица кнеза Михаила, Павле 
Радовановић, такође је био либерал; а либерали из 1858. били су читаву деценију 
завађени са Блазнавцем и Ристићем. Присутни у администрацији захваљујући 
намесничком режиму, неомиљени код сила гараната, либерали су ослонац могли 

да пронађу само у народу. Зато се најзначајнији извештај о либералском 
деловању и односе на изборе за Скупштину. У достави од 25. маја 1869. Пав
ловић извештава о току избора на изборном месту у Београду. Тамо су дошли 
Милан Кјунџиh-Абердар, Каљевиh, Алимпије Васиљевић, Среhковиh, Маринко 
Радовановић и Јота Вучко из типографије и са њима група ђака. Ђаци су почели 
да праве гужву и да дочекују бираче исмевајући сваког оног ко није давао глас 
њиховим кандидатима: Миловану Јанковићу, Владимиру Јовановићу, Ђоки Влај
ковићу и Љубомиру Каљевиhу. На крају чак је био принуђен да се умеша 
Управитељ вароши који их је уз свађу отерао. Најважније је, разуме се, било 
ко је изгреднике узео у заштиту; били су то бивши уредник "Правде" Антиh и 
Абердар. До поднева било је јасно да he победу однети либерали, о чему кон
фидент 'без коментара извештава намесника. 

Истог дана Павловић је написао још један извештај.59 Пошто се конфидент 
углавном осврhе на догађаје од претходног дана рекло би се да је тај извештај 
претходио првом. Ипак, излажемо га сада због блажег тона којим се односи 
према либералима. На почетку је Павловић обавестио намесника како је из
весно да he осморица назначених кандидата бити изабрани, пошто агитације 
против њих није ни било. Значајнија од самог закључка остаје доушникова листа 
кандидата иза којих је стајао руски конзулат. Били су то Јован Аhимовиh, Тома 
Андрејевиh, Тома Поповић, Јован Марковић, адвокат Драгутин Петровић, 
Стеван Мирковић, Прота Новаковић и Даниh. Победа либерала, без обзира на 
размимоилажења, постала је тако и победом Намесништва. 

Режим је, ипак, морао непрестано да остане на опрезу. Схватање слободе 

супротстављало га је конзервативцима, а поимање реда раздвајало од његових 
савезника либерала. 

У Србији за време Другог намесништва као најважније сведочанство 
лојалности држави и монарху, сматрало се што чешhе и гласније уздизање 
убијеног кнеза Михаила. У држави у којој су парламентарне институције биле 
новина, верност убијеном кнезу, поистовећивана је са лојалношћу држави. 60 

56 Да буде Грујић (прим. Ч. А.). 
57 Стојан Бошковић и Димитрије Матиh ... 
58 Владимир Јовановић је хвалио намеснички режим тврдећи како је са Ристићем и Милојковиhем 

био одавно у добрим односима, док је његово познанство са Блазнавцем потицало из 1866. године. 
В. Јовановић чак тврди, како је након успоставе Намесништва у договору са Милојковиhем 
отишао у иностранство, В. Јовановић, УсйоА1ене, стр. 250--254. 

59 АИИ, ЈР, III/19, 3/42(?). 
60 ... Од йрвоi дана своје йојаве Намеснщиiliво је найuсало на својој зaciliaв11 Твоја .юtсао iioi1myiii11 

неhе. Тако се намесништво заклињало палом кнезу, Ј. Ристић, Једно намесн11шiliво, 19. 
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Намесници су се~е представљали као настављаче његове идеје и заштитнике 
угрожене династиЈе. В~щели смо веh како су конзервативци све своје поступке 
из времена краткотрајног Мариновиhевог намесништва правдали кнежевом 
последњом вољом. Чак су и либерали, одавно супротстављени конзервативној 
политици кнеза Михаила, ушавши у власт и задовољни чињеницом да су 
започеле реформе, почели да учествују у слављењу његове личности. Међутим, 
наро_чито у по_четку намесничке владе, либерали су у јавности нападани као 
изд~Јници. То_ Је био својеврстан напад и на Намесништво. Тако је Павловић 
12. Јануара ДОЈ авио 61 намеснику како је Ћелешевиh,61 кога назива "Луди", јавно 
грдио Владимира Јовановића због писања његових новина. Притом је још 
пренео да ,, ... на Владимира виче 'свет наопако и велу да је Вадимир издаиник 
не само покоиног Књаза Михаила него целог народа Србског и говоре из
даиници су и они кои Владимира у земљу позивају."62 Ако су либерали и могли 
да нађу рачуна У споразуму са Намесништвом, Уједињена омладина српска није. 
У време Намесни:ког режима Омладина је, додуше, живела своје последње 
године. Њен утицаЈ на српску интелигенцију и либерале ипак је био знатан 
Нез~довољство омладине бил? је велико. Н_еспремност Намесништва д~ 
запо ше са ослободилачком акциЈом неминовно Је подјаривала његову жестину. 
Павловић тако, 24. фебруара 1870. године извештава63 о доласку извесног Томе 
Сарина из Панчева. Сарин је у Београд дошао намеран да се код пријатеља 
обавести да ли српска влада намерава да у пролеhе започне рат, или he и даље 
мирно да посм~тра пропаст браhе у Босни. Његово разочарање стањем у 
Београду, било Је наводно велико, а нарочито га је погађала разлика коју је 
уочио између писања ?еоградских новина и правог стања у Србији.64 

У истом извештаЈу спомиње конфидент и Јеврема Марковиhабs који је пред 
кафаном "Париз" узгред, са великом дозом цинизма приметио како намес
~ицима иде веома лоше: ,,почели су поболевати ... алиhеим бити и горе омладина 
~е сва ~ротиву њи као што је била и противу прошле владе Мијајлове нев
ЈерствоЈм се одкрива у војсци а војскаје срце њино пакад се почне срце распадати 
од живота нема ништа".бб 

. . Популарност омладинске идеје нарочито је била изражена у време када 
Је Један од њених некадашњих првака Светозар Милетиh, као посланик у 
Угарском парламенту водио прави говорнички рат са краљевском владом. За 
разлику од Српског парламента у коме су опозиционари одмах постајали мета 
министра унутрашњих послова, Милетиh је у Угарском сабору неко време 
говорио слободно па су га тек онда ухапсили. Милетиh се налазио у затвору и 

61 

62 
Вероватно Мпхапло Ђ. Ћелешевиh, уредник Руже, конзервативан до мере реакционар ности. 
Такав став према Владимиру Јовановићу веома чудп. Не само због добрих односа Јовановића 11 

~;~есника већ и зато што се Владимир Јовановић у Србију вратио тек 1872 В Јовановић 
., cttoAteнe, стр. 281. · · ' 

63 АИИ, ЈР, III/19, 3/432. 
64 АИИ, ЈР, III/19, 3/582. 
65 

Јбеврем Марковић, вечито немирни брат Светозара Марковића, доцније један од воkа Тополске 
уне. . 1/ 

66 
··· акад 0 t'0 све CAtyiliu йай рол11 дуктТtuсу II iliaлupu нај йречи А/Ој~ uдо~ Србијанске iосйоде исти 
извештај. ' 
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8. маја 1870, када се у Београду десио инцидент о коме је Намесника обавестио 
његов одани конфидент.67 

Прво је у башти код Слоге извесни Ђока Влајковић наредио музици да читаве 
вечери не сме ништа друго да свира изузев Марсељезу и Милетићев марш. Када 
су за то сазнали, у кафану су дошли трговац Наумовић, бивши чиновник Крстић 
и шнајдер Вујиh.68 Влајковића тамо нису затекли, али када су заповедили несрећној 

музици да не свира ништа осим марша кнежева Милана и Михаила, наишли су 
на противљење адвоката Добривојевиhа. Започела је туча у којој је најгоре прошао 
споменути адвокат. Тома Павловић је ипак, на крају извештаја, нашао за сходно 
да нагласи како сматра да he овакви инциденти бити све чешћи и да је неопходно 
да намеснику лично што подробније изложи како ствари у вароши стоје са 
Милетићем, Суботићем, Политом и њиховим присталицама. 

Намесништво је, као што се види, зазирало од немирне браће из прека, на 

коју није имало утицаја. Омладинци су, међутим, на путу остварења својих циљева 
озбиљно рачунали на помоћ званичне Србије. Тако је Павловић 30. маја 1870. године 
чак са две стране чуо како се на Карловачком сабору архијереји спремају да прогласе 
митрополита Михаила за Патријарха.69 Сам Павловић је сумњао у истинитост ових 
гласина, али их је чак у два наврата споменуо у својим извештајима.7° 

Све опозиционе групе очекивале су проглашење кнежевог пунолетства 

као преломан тренутак у коме би пад режима успостављеног под намесништвом 

био готово известан. Међу доставама Томе Павловића међутим, нема вести о 
причама како је млади кнез незадовољан намесницима.71 

Почели су да се сакупљају и либерали из 1858. године. Конфидент Пав
ловић њихове састанке бележи као конференције, наглашавајући у извештају 
њихову претензију на преузимање владе.72 Занимљив је, веh споменут начин на 
који је Тома Павловић, упркос чињеници да су његови извештаји најчешће 
неформални, титулисао Стевчу Михаиловиhа,73 Јеврема Грујића и Јована 
Илића. Стевчу Михаиловића он назива "Његово сјателство", док Јеврема 

67 АИИ, ЈР, III/19, 3/614. 
68 О батинашима који су гонили присталице Омладине, С. Јовановић, Влада Милана Обреновиhа 1, 

стр, 142. 
69 Познато је да је Митрополит Михаило политички био толико наклоњен либералима да је 

сврставан међу њих. Извештај начелника Министарства унутрашњих дела Косте Јовановића 
Намеснику Ристићу од 20. Октобра 1871. Приказује односе Митрополита са Намесницима у 
нешто другачијем светлу. На Скупштини су поједини посланици веома погрдно говорили о 
калуђерима. Нико од присутних намесника или министара није реаговао. Митрополита је 
међутим повредило највише то што је грдња објављена у Раден11ку који је преносио 
скупштинске протоколе, Према извештају Косте Јовановића огорчени Митрополит је сместа 
поднео оставку. Како је тај акт проследио преко њега, Јовановпh се свим силама потрудио да га 
убеди како је влада у потпуности исправна. Напослетку је успео да наговори Митрополита да 
оставку повуче, Извештаја нема у АИИ САНУ, али је објављен у Целокуйнилt делщrа 
Свеmозара Марков11hа, 5, као АИИ, ЈР, IX/6, 9/280, 

7о АИИ, ЈР, III/19, 3/623, у извештају од 31. маја 1870. позива се и на доставу од претходног дана. 
71 С, Јовановић, Влада Милана Обренов11/Ја 1, стр. 280,281. 
72 Нерегистрован извештај 12. априла 1872. 
73 Мемоарu Сmефана-Стевче М11ха11лов11/Ја, 1813-1842. И 1858-1867, средио их Живан Живановић, 

1928, Необјављен део мемоара, 1867-1879. налазио се у поседу историчара Федора Николића, 
објављен је у Споменику LXXXII Одељења историјских наука САНУ 8, Београд 1991. 
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Грујића и Јована Илиhа74 0;3начава као његове министре. Доказавши једном да 
су способни за преврат, ГруЈиh и Илић изазивали су подозрење још и чињеницом 
да су имали министарског искуства. Стевча Михаиловић је, међутим, изгледао 

намесницима много опаснији. У време када је Светоандрејска скупштина 
очекивала повратак кнеза Милоша, Михаиловић је кнежевом одлуком постао 
његов регент. Из тог времена потиче и његова титула тако слична кнежевској. 
Само Је Стевчин карактер, неспреман за веће самостално деловање, лишио 
на:-1еснике већих невоља с~ њим. Стевчина популарност је код обреновиhеваца 
КОЈИ су у народу чинили наЈшири ослонац намесничког режима била толика, да 
они У почетку нису хтели да замисле Намесништво без свог вође.1s Обазриви 

према либералима-обреновиhевцима, Михаиловићу су тако обећали туторство 
над кнежевим имањем. Обреновиhевцима по Србији објашњавали су како he 
тако бити тутор самог кнеза, важнији од самих намесника. Да су успели да 
потисну Стевчу, св~дочи. и чињеница да се у Павловићевим извештајима бивши 
местозаступник ПОЈављуЈе тек 1872.76 У доставама се тако Стевча Михаиловић 
изузетно ретко спомиње све до наведеног извештаја и великих политичких 
надања у кнежево пунолетство. 

О односима у Намесни~ишву 

Намесништво из 1868. године почивало је на споразуму између војске и 
чиновништ.ва. Нефорiv.Iалан и без преседана у ранијој историји српске кне
жевине, таЈ споразум Је био заснован на односима који су владали у самом 
Намесништву. Јован Ристић је у својим списима непрестано доказивао како су 
међу намесницима владали најбољи односи.77 Ипак, Ристић је ту чињеницу тако 

74 

75 

76 

77 

Стевча 1-'Iихапловиh је 1858, био потпредседник Светоандрејске скупштине и местозаступник кнеза 
Милоша, до његовог повратка у зем~у почетко~f 1859: титулу С11јаiиељсiиво носила су некада и 
кнежева браhа Јеврем и Јован. Као Један од наЈоданиЈих обреновиhеваца Стевча је био поново 
потиснуг II пензионисан. У врерме мелолетства кнеза Милана био је тутор кнежевог имања да би 
~е сам повук~о након 1872, године. Можда најсјајније раздобље Михаиловићевог живота нас;упило 
Је 1876, кад~ Је постао председник лпбералске владе која је Србију повела у ратове за независност. 
Јован Илпh Један од првак~ либерала из 1858, и секретар Светоандрејске скупштине био је мање познат 
од свог колеге Јеврема ГруЈпhа. Упркос томе одиграо је својом одлучношћу значајну улогу у преломним 
тр~ну~џ1ма њене борбе проnш олигарха, Доцније 1869, Илиh је 6110 једию1 члан Светоникољског одбора 
КОЈИ Је прердност дао ослобођењу Српства уместо унуграшњим реформама земље. 

Блазнавац је тежио да уз очување династије и прекид прогона либерала пружи задовољење 
њиховим првацима. Михаиловпhеву кандидатуру за Намесника Блазнавац је оспорио позивајући 
се управо на Закон о наслеђивању йрестола из 1859. који је м11н11сzиру у стању йокоја 
онемогућавао да постане намесник. 

У Целокупним делима Светозара Марковића објављена је достава Томе Павловића (наведеног 
као Аноним) Рпстиhу, ';Соју нисам пронашао у З~оставштини Јована Ристића. Доставом од 13. 
септембра 1871. Ристиh Је обавештен о томе како Је лично Михаиловић изјавио како је саветовао 
~осланичко~! канди~аrу у Јагодини Туцаковиhу да не истакне кандидатуру и да се нu у шmа не 
иача све до иунољешсшва кнежевог. Михаиловић се залагао за избор Јеврема Марковића, кога 
насупрот Намесницима види као народног човека, образованог и великог патриоту. У раније 
време Јагодинци ?У под притиском гласали за од владе подржаване кандидате, међутим: Сад те 
нужде вmце,,нелт;ер с: салш (Намесници) фалу да йод слободншt њцнnм усzиавом свак11е грађанин 
незавufЉ\t, , Целокуина дела Светозара Марковића, V, Београд 1995. (АИИ, ЈР, III/19, 3/833). 

Ј, Ристиh, Сйољашњu одношаји ... 3, 202-235, 
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често спомињао,78 да се у њу може већ ради тога донекле сумњати. Јавност, у 
којој је Блазнавац био углавном непопуларан, оптуживала је частохлепног 

генерала, да чак има претензије на српски трон.79 Блазнавчев положај првог 
намесника чинио се стварно као увод у кнежевство. Пример Наполеона III. као 
да је подсећао на извесност таквог исхода. На свом положају Блазнавац је, 

међутим, био изузетно усамљен. Блазанавац је био у завади са конзервативцима 

али су према њему сумњичави били и либерали који су подозревали иза њега 
једну нову политичку струју. 

Велике силе такође нису биле наклоњене Блазнавцу. Русија, првих година 
постојања Намесништво незадовољна због пада конзервативаца, сматрала је 
Блазнавца за свог највећег противника у Србији. Чак је и Аустроугарску и 
Турску, по правилу супротстављене руској дипломатији, Блазанавац морао да 
уверава како ће Намесништво на неодређено време одложити рат за 

уједињење.80 Већ је споменуто како је сам Илија Гарашанин81 различито судио 
о намесницима усмеравајући свој гнев искључиво на Блазнавца. Судећи према 
доставама, у Београду се у два наврата пронео глас како намесници не стоје у 
пријат~љству. Крајем 1868. и почетком 1869. године Павловић је у два писма82 

о томе известио Јована Ристића. У првом писму намесник Ристић је обавештен 
о гласинама које су се шириле по граду како се Блазнавац на његову нелојалност 
жали аустроугарском конзулу,83 да би доцније, у другом писму затражио од 
митрополита београдског да утиче на руску дипломатију да и њему додели орден 
какав је претходно добио Ристиh.84 Као своју највећу заслугу наводио је како 
је очувао ред и мир у држави. О том ставу митрополит је наводно известио 
Русију, додајући међутим да је Блазнавац само вршио оно што му је била 
дужност, тако да нипошто не завређује такву почаст. Доцније, истог дана, кон
фидент Павловић је имао прилике да у вароши разговара са извесним цигларем 
Јовом Ђорђевићем који је био сигуран у раздор међу намесницима. Дајући 

78 

79 

80 

Углавном је то било још за живота Миливоја Петровића Блазнавца. 

Сматрало се да је Блазнавац био ванбрачни син кнеза Милоша. Када се још крајем 1868. оженио 
за Катарину Константиновић, која је припадала дому Обреновића, претензије Првог намесника 
на трон држале су се за извесне. 

Блазнавчеви сусрети са Калајем су били веома чести. За разлику од Ристића који је 6110 сматран 
за русофила, он је показивао велику наклоност према аустроугарској. Занимљиво је да су се у 
погледу визије далеке будућности Србије на~iесющи разилазили. Док је Ристић тврдио како је 
идеја о Дунавској федерацији, потекла од Кошута, 1867. пала у самој Аустроугарској, Ј. Ристић, 
Сйољтuњu одношаји ... 3, стр. 28; Калај наводи како му је приликом једног од првих њихових 
сусрета Блазнавац устврдио следеће: И верује (Блазнавац) да су Јужнu Словени, Мађари, Гр1џ1 и 
Власu Позвани да у оволt делу Евройе образују један јак савез; у каквом вuду he се он јавт7iи, да 
лu као једна велика рейублuка uлu монархuстuчна конфедерација сuтнијих држава, Шо се сада, 
наравно неможе одредт7iи ... јун 1868; Јован Милићевић, Срйско-аус17iроу2арскt1 односи 11 
босанско йuтање за врел,е налtеснuштва блазнавца и Pucmuha, Историјски гласник 1-2, 1978, 
93-103. 

81 АИИ, ЈР, IIl/19, 3/573. 
82 АИИ, ЈР, Ш/3, 3/424 од 29. децембра 1868. 11111/3, 3/432 од 12. јануара 1869. године. 
83 С. Јовановић, Влада Милана Обреновuhа 1, стр. 264-269. 
84 

Ристић је добио Орден Св. Станислава 3. Степена, Аутобиографпја Јована Ристића 1831-1874. 
2-I/7; Сл. Јовановић о одликовању које је блазнавац затражио од Аустроугарске пред кнежево 
пунолетство, С. Јовановић, Влада Милана Обреновиhа 1, стр. 160. 
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одушка свом нерасположењу према Блазнавцу, Ђорђевић га је чак упоређивао 
са неверним краљем Вукашином, док је Јована Ристића сматрао си~урном 
будућом жртвом намесничког политичког ортаклука. 

У истом извештају потврђен је и наговештај о постојању тестамента кнеза 
Михаила који смо приметили у једном наведеном писму. 85 Споменути циглар 
Ђорђевић након што је прописно ожалио младог кнеза и изградио његове 
родитеље, са уздахом је завапио пред доушником како га срце боле иаио није 
Вели.мир на влади. 

Ипак, данас се сматра да је кнежев тестамент, уколико је уопште постојао 
могао имати значаја само уколико је за наследника престола предвиђао неку 
другу личнос~. Чињеница да се о спорном тестаменту причало не доказује 
његово постоЈање. Понављање оваквих достава указује да су оне, не само 
занимале намесника ~истиhа, већ и да их је он озбиљно схватао.вб Није прошло 
много времена, а 12. Јануара 1869. године изнова је једна достава87 посведочила 
да се у народу још увек ~оворило о раздору међу намесницима. Тада је стање 
ств~ри тумачено другачИЈе. Заменик руског конзула, Медаковић, приметио је 
да _1е на1;1еснику Блазнавцу жао што предлог мајора Тихомиља (Николиhа)ss 
НИЈе усвоЈен на седници ~ладе. Навод~о је министар војни пропустио да га први 
пут прихвати, а потом Је, после маЈорове интервенције, наишао на отпор у 

Влади. Пред тим отпором намесник Блазнавац наводно је и сам био немоћан. 
На питање доушника Павловића, који се по обичају правио невешт: Чији су 
министри?, Медаковић је одговорио како су сви министри Ристићеве прис
талице. Најзад је Медаковић, претпостављамо не без злурадости, закључио:,, ... 
види Богме и Господар Блазнавац како се преварио у либералцима али им сад 
неможе ни~та и таи Господар блазнавац кој бијаше свемогући недавно а сад 
га невермаЈу низашта ... " 

Касније, после више од годину дана, у два извештаја, који следе један за 
другим, налазимо вести о раздору међу намесницима. У једном, састављеном 

17. марта 1870 године.89 читав Београд сматра да је извесну пасквилу Блазнавац 
подметнуо Ристићу. Вредни доушник Павловић, благовремено је траг њеног 
аутора пронашао у Аустроугарском Панчеву. 

85 

86 
АИИ, ЈР, III/19, 3/423, 29. децембар 1868. 

Блазнавчеве претензије биле су опште познате. Тако је чак познат садржај доставе среског 
капетана пз Неrотп~а против окружног Начелника генерала Ранка Алимпића у којој је Блаз
навац ословљен као Једини регент - Ње2ово Сијаmељство. М. Алимпић, Живот u рад 'генерала 
Ранка Алu.л,йuhа, стр. 74. 

87 · 
АИИ, ЈР, III/19, 3/432. 

88 

89 

У време_ намесништва мајор Тпхомиљ Николић је био ађутант кнеза Милана Обреновића. У 
акционој влади из 1876. !пхомиљ Николић, тада већ пуковник, постао је министар војни. Влаз
навчева смрт вероватно Је учинила да нестане Ристићеве ненаклоности према Николићу, 

АИИ, ЈР, III/19, 3/597. 
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У служби краља Милана 

Будућност је показала да је Тома Павловић без сумње имао срећу да за 
послодавца изабере особу намесничког достојанства. Кнез Милан се, након што 
је постоа пунолетан, стао окретати конзервативцима, противницима намес
ничког режима. Када је 1873. Мариновић саставио конзервативну владу, 
разоткривена је готово целокупна делатност претходног ре~<има, део пове~
љивих докумената Владе, међу њима и достава, доспео Је у посед ИлиЈе 
Гарашанина. Стари политичар је чак имао обичај да поједина од тих писама 
показује себи блиским људима.90 

• 

Павловић је и даље био у служби Руског конзула, остаЈући притом и на 
плати Јована Ристића. Када се овај после 1875. поново нашао на Влади, сада 
као Министар иностраних дела, Павловић га је обавестио како с~ руски конзул, 
пролазећи кроз Гроцку, задржао на гробљу посетивши гроб ИлиЈе Гарашанина. 
у извештају је нестало ранијег поштовања према Гар~шанину, за доушника он 
је постао воf)а кајмтсамије.91 Павловићеви извештаЈИ постали су све ређи. 
Преостало их је једва неколико, свакако и зато што по повратку на Владу, У 
предвечерје ратова са Турском, Ристићу конзервативци више нису могли да буду 
прва брига. 

Либерали Јована Ристића су 1880. за дуже времена изгубили власт. Изгледа 
да је управо тада Тома Павловић одлучио да још једном промен~ страну. По:е<:_ 
је да ради за Владара. У трећој, и јединој до данас сачуваноЈ, књизи Та;ноz 
йрошокола краља Милана, налазе се преписи неколико његових писама.92 Као 
руски службеник, Павловић је тада познат и под неизоставним над~мком Рус. Зах
ваљујући све чешћим везама Русије са Карађорђевићима _пратио Је привр?Кенике 
ове династије. Поново је служећи се неформалним утицаЈеМ с~о: положаЈа имао 
приступа у највишим круговима, овога пута карађорђев.аца, КОЈе Је уходио. Време 
почетка Павловићеве сарадње са краљем Миланом остаЈе недокучиво усле~ недос
татка извора, биће међутим да је он послодавца промени~ одмах пошто Је Јован 
Ристић 1880. пао са власти. Мада, тачније би било рећи да Је Тома Павловић само 
стекао још једну службу, променивши свог главног налогодавца. Његов доушнички 
кредибилитет се наиме, и састојао у броју страна које су на .њега рачунале као на 
поверљивог човека. Након 1880. године Тома Павловић Је за карађорђевце и 
владајуће конзерватице још увек био само чин~вник запослен у Руском ~осланству 
са добром особином да му по правилу не~остаЈе новца: За Ристића он Је био кон
фидент који је за њега радио више од Једне децениЈе. Напослетку ~ за кнеза 
Милана, он је морао бити изузетно погодна личност. за. П_авловића он Је поуздано 
морао осећати да га не може изневерити на начин. на КОЈИ Је изневерио претходног 
послодавца. Као монарха Милана Обреновића НИЈе могла да снађе Ристићева суд
бина, јер он је можда и могао једном да се нађе у прогонству, а~и никада У 
опозицији. Ипак, Павловић није сарађивао непосредно са краљем, остајући од њега 

90 Успомене и доживљаји д. Маринковића 1846-1869, средио др Драгослав Страњаковић, Београд 
1939. 

9l АИИ,САНУ,ЈР,ПI/3. 
92 ДАС ПО 27:183. 
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одељен секретаром, који је његове извештаје заводио у Тајни йро~Тtокол и 
одржавао преписку са њим. 

Најстарији Павловићев извештај у Тајном йройlоколу датиран је са 2. 
фебруаром 1882.93 Том приликом он је пренео разговор који је Ристић са неким 
водио о Бонтуовој афери. Кнез из тог извештаја није могао да сазна ништа 
ново, пошто се Ристић и тада ватрено залагао за то да се грађење железнице 

не поверава никоме са стране и да Влада положи рачун Народној скупштини. 
Седамнаест дана доцније (19. фебруара 1882)94 Тома Павловић је био на 

важнијем задатку, прешао је у аустроугарско Панчево где је у једној гостионици 
засйlао йуно.моhника раскнеза Караf)орf)евића, Миту Алексијевића. У веома 
присном разговору Алексијевић је Павловићу описао готово сва скорашња 

дипломатска настојања Карађорђевића код великих сила. У то време велике 

политичке нестабилности у Србији, кнез Александар и кнежевић Петар чекали 
су одговор у некаквој преписци са руским дипломатама, што им је 
онемогућавало да започну преговоре са аустроугарском. Журба је очевидно 
била велика, пошто су се, преко Бечког агента претендујуће династије, за 
кнежевића Петра занимали Бењамин Калај и гроф Сакендорф који су га 
позивали да из Париза што скорије допутује у Беч. Одлагање решавања руских 
йослова толико је срдило кнежевића Петра да је огорчено пребацивао Алек
сијевићу: ,,Ви одласком у Русију укочисте точак машине моје, услед чега се исти 
не може кретати, ни по Србији, ни изван ове". 

Пошто му се пожалио Алексијевић је замолио Павловића, преносећи му 
тако и жељу два Карађорђевића, да њих двојица оду заједно у Одесу и тамо се 
известе о исходу политичког подухвата који је толико каснио. Одеса је била 
једно од места контакта Карађорђевића са њиховим савезницима у Русији. 
Њихова веза са митрополитом Михаилом ишла је 1883-1884. преко Москве и 
овог града посредством А. А. Мајкова и Х. Д. Лучича.95 У Одеси је према 
наводима извештаја Павловић требао да се сусретне и са генералом Кудрав
цовом. Једно се ипак, код Томе Павловића никако није променило: и даље му 
је хронично недостајало новца. Његов извештај канцеларији краља Милана 
препун је наизглед узгредних вести о трошковима. Изгледа да је зато пропао 
и његов пут за Одесу. Алексијевић му је обећао да ће му путни трошак за 

Одесу исплатити пошто, преко Базијаша, стигне њему у Темишвар. До тада је 
Павловићу имао да да само три слике старог и младог кнеза, уз препоруку да 

се узајми негде како би могао доћи до Темишвара. Немајући куд, Павловић се 
за зајам обратио Обреновићевој канцлеарији, шаљући притом тамо поверене 
му слике. 

На следећу доставу Томе Павловића-Руса наилазимо тек након више од 

годину дана.96 Извештај заведен под 18. јуном 1883. године писан је поново у 
тешкој ситуацији за Обреновиће, у то време се причало о свадби кнежевића 
Петра са кћерком црногорског кнеза Николе, у Србији је политичка криза 

93 ДАС ПО, 27:183 (130). До нашег времена сачуван је само један, III том споменутог протокола. 
94 ДАС ПО 27:183 (145), 19. фебруар 1882. године. 
95 Д. Р. Жив9ј11новиh, Краљ Петар Ј Карађорђевић, Београд 1988, 275. 
96 ДАС ПО 27:183 (95), 18. јун 1883. 
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претила да изазове немире, каква ће само три месеца доцније бити Тимочка 
буна. Павловић је пренео проверене вести из руског конзулата да су се ,, ... цар 

"И Руски и његова Влада изразили против нашег краља и његове владе... . стов-
ремена је преко либерала Ђуре Вуковића, Павлов~h дозна? о томе к~~о Је !1еф 
странке Ристић наложио одбору да напише про3екат на;слободнщеz усишва. 
Сви про~ивници краља Милана као да_су се тих да~а објед~нили, Тома Павловић 
је тако већ 21. јуна дојавио краљевој канцеларији како Је добио обавештење 
да митрополит Михајло намерава да се по повратку из Јерусалима настани У 

Рушчуку. . . 
Већ дан касније Тома Павловић Је добио позив од Николе Шушњара, Јед-

ног повереника карађорђеваца из Темишвара. Шушњар га је позивао да се сас
тану у Панчеву. Павловић је брже-боље, _већ сутрадан отишао У. Панчево, али 
тамо није затекао Шушњара. Тражио га Је у гостионици код ВаЈ3а, како су се 
договорили, па и по другим панчевачким кафанама, али уздалуд. Панчево као 
да је врвело од карађорђеваца, тако је вести о lЈ!ушњару Павловић добио ~д 
Жике Србијанца, сестрића, већ неко време поко3ног карађорђевиhеца, Или~е 
Милосављевића-Коларца. Жика Србијанац обавестио је Павловића како Је 
Шушњар морао да оде за Темишвар. Пошто је по обичају био без новца, Тома 
Павловић се испрва колебао али се напослетку ипак одлучио за пут. Бивш~г 
кнеза Александра, Павловић није успео да сретне у Темишвару. Очевидно ~е 
сложеност и непостојаност дипломатских прилика чинила да бивши владар своЈе 
планове брзо измењује. На брзу руку је непосредно пре доласка Томе Пав
ловића отпутовао за Беч, а његов повратак очекиван је до 21. јуна. Стари кнез 
се спремао на некакав далек пут. Али се из Беча ипак није вратио у Темишвар, 
већ је, на неку вест која му је стигла и~ Па~иза, у журби отпуто~ао за Цетиње. 

Дошла је и Тимочка буна са ЧИЈОМ Је пропашћу опозиција привремено 
сузбијена. Противници напр~дњачке владе пре':в~р~ли су се постепено У 
опозицију краљу Милану. Чак Је и Јован Ристић, КОЈИ Је ЈОШ 1881. године ступио 
у везу са претендујуhом династијом, напустио краља Милана. Тома Павловић
Рус преносио је писма која су ~азменили кн~жевиh Пета~ и Јован Ри~тиh пре 
него што су се састали у МариЈенбаду.97 Зби3ање опозициЈе обележио Је и сас
танак избеглих радикала са Јованом Ристићем, који се упркос блиској сарадњи 
завршио без већих резултата, пошто је бивши намесник тра:кио првенстве~о 
у будућој Влади. Извештај о том састанку Тома Павловић Је предао, раниЈе 
споменутом, карађорђевском агенту Алексијевићу када су се састали у Земуну. 
Та мисија је опасно угрозила Тому Павловића и његов з_авида_н статус 
троструког (руског-Ристиhевог и краљевог) доушника. Алекси3евиh Је наиме, 
такође био неискрен према својим послодавцима, мада је притом, био само 
двоструки агент. О деловању либерала, рад~кала, карађорђеваца ка? и њихове 
агентуре а самим тим и Павловића, он Је у посебном извешта3у упознао 

' Т' 98 'Т' 
тадашњег напредњачког председника Владе, Милутина -1 арашанина. .1ако се 

97 Драгољуб Р. Живојиновић, Краљ Петар 1 КарађорЬевиh, 274. 

98 Драгољуб Р. Живојиновић, Краљ Петар Ј Карађорђевиh, Београд 1988, 275; Из~ешта) Мите 
Алексијевића о везама Караl)орl)евића са Јованом ристићем и радикалима. Хартије Војислава 
Јовановића-Марамбоа, CXXIX, Архив СМИП-а. 
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затворио круг. Каква је могла бити даља судбина Томе Павловића-Руса извори 
не наговештавају. 

Тома Павловић спадао је у ону групу људи који својим присуством не 
обележавају догађаје којима су присутни, већ напротив ови одликују њих. Пав
ловић је био не само доушник већ и повереник многих значајних личности у 
Србији: Илије Гарашанина, Јована Ристиhа, Краља Милана, бившег кнеза Алек

сандра Карађорђевиhа, кнежевића Петра Карађорђевиhа, конзула Шишкина ... 
Тома Павловић је својом непостојаношhу наговестио раздобље, које је започело 
са Другим намесништвом, у коме су чиновници у суштини почели да бивају 
више лојални Владама него Владарима. Непостојаност и скученост Пав
ловићевих извора прихода била је вероватно разлог и оправдање његовог 
држања. Немаштина је можда била у већој мери његово оправдање него узрок, 

јер парламентаризам у неразвијеном и неприпремљеном српском друштву у јед
ном од својих видова био је тек странчарење и политичка сплетака. Павловић 
је био део тог времена, пошто никако није био богат а ни довољно образован, 
искористио је срећну околност што се нашао у руском посланству, на месту 
које је у политичком смислу било значајно у мери, у којој то само мала места 
могу бити. Након тога остало му је само да покуша да такав свој положај 
задржи што дуже. Он је тако постао личност слична славном Нушићевом Пери 
Писару из Админисiиртиивноz, парадигма савремене му српске демократије: 
почаствован толико да се дописује са једним краљем, што га није спречавало 
да се, недуго потом, поздрављајући се, срдачно изљуби са његовим кнежевским 
ривалом; он је једновремено био сиромашан толико, да је остајао дужан 
киријиђији. 

Summary 

А Нistory ој опе injonnant. А contridution ој Тота Pavlovic jor history ој Sabla in 
1870' and 1880'. 

In this paper, I have explored the historical contriЬution of the reports made Ьу опе 
informant, Тоша Pavlovoc-Rus (The Russian). Pavlovic was а lower official in the service 
of the Russian diplomatic mission in Belgrade. Using that post, he informed both Jovan 
Ristic (а member of the Second Regency, 1868-1872), and, after him, king Milan 
Obrenovic about the activities of the opposition in Serbla. Т. Pavlovic paid particular at
tentio11 to conservative and dynastic opposition. About 440 reports written Ьу Pavlovic to 
Jovan Ristic are now availaЫe. Pavlovic was an informant who changed masters several 
times. Не was in that of Jovan Ristic, Conservatives, Karadordevic dynasty in exile, and 
later king Milan Obrenovic. At the end of his career, Pavlovic was in the service of all 
of them. The hisotrical cont1·iЬution of Pavlovic's reports is important because they contain 
new information about several decisive moments in the period fmm 1868 to 1887: the 
rise of the Second Regency, the last yeai·s in the life of Ilija Gaшsanin (the leader of the 
conservative opposition), some details about the 1870 elections for the chairman (kmet) 
of Belgrade City board (when conservative Acim Cumic was elected) and the history of 
the dynastic opposition. 




