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Андреј Шемјакин 

Између мита и чињеница 
(О књизи Будимира Поточана "Вронски. Част и љубав". 

Београд 2002) 

:Поводом 125 годишњице смрти Николаја Николајевича Рајевског у 
бици с Турцима код Горњег Адровца (20. августа 1876. г.), у Београду су се 
појавиле две књиге о њему наведена - из пера господина Поточана и есеј 

"Смрт грофа Вронског", потписаника овог приказа. Та чињеница може се 

само поздравити, јер уверени смо да се сваки научин проблем или исто

ријска личност могу најбоље проучити кад се истражују са свих могуhих 

страна. Према томе, уколико је тих "страна" ( односно књига, чланака, 
збирки докумената) више, то је боље за науку и за наше опште знање. 
Али голи број књига (и радова уопште) није сам по себи критеријум пра
ве науке; за њу је најбитнија информација, која се налази међу корицама

колико је она, дакле, тачна и детаљна. Управо из тог угла ми ћемо и ана

лизирати књигу господина Поточана. 

То је тим оправданије што аутор (иначе новинар куће "Политика") и 
сам стално тврди да су његови радови "научноисшраживачки"1 , а као та
кви они заиста заслужују стручну анализу. Због тога смо се одлучили да 

овај наш коментар објавимо не у новинама, него у научној периодици. Осим 

текста књиге, користили смо и бројне изјаве господина Поточана у штам

пи, које су такође за нас битне, јер допуњавају његов општи приступ теми. 

Али кренимо редом. 

*** 
Прво. У почетку свог преговора аутор наглашава, да "шакореhи све 

до јуче није било йознашо да је Вронски, шо јесш његов йрошоший Рајев
ски, заиста дошао у Србију, да је у њој имао живота, изван корица књи

ге, оног сшварноz, али живота који је осшао нейознаш и најйосвеhенијим 

1 Види: Политика, 25. март 2002. година. 
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йроучаваоци.ма овоz Толсйlојевоz дела" (стр. 5). Ми не знамо шта значи 
,,такорећи све до јуче", али сигурни смо да то није никакав научни термин. 

Ако господин Поточан озбиљно сматра да се пре њега није писало о Врон

ском, односно Рајевском, у Србији, он много греши. Писало се и у књига
ма и у новинама. 

Примера ради -у монографији Милутина Југовића и Радана Марко

вића "Ражањ" (Ражањ, 1977) говори се о боравку Н. Н. Рајевског у Срби
ји, а о његовој смрти пише: ,,У једном таквом, критичном, моменту усме
равајући топовску ватру на грудобрану рова, код батерије поручинка Ша
мановића, изнад Горњег Адровца гине Николај Николајевич Рајевски 

(гроф Вронски,јунак из романа "Ана Карењина", од Л. Н. Толстоја)" ( стр. 
85). А 1995. године у "Графопублику" изашла је цела књига "Пуковник 
Рајевски. Наставак животне приче Толстојевог јунака Вронског, велике 
љубави Ане Карењине" од Радована Благојевића. И то су само два приме
ра књига на српском језику. О чланцима у периодици и не говоримо, јер 

бисмо потрошили сувише простора да их само побројимо.2· 
Што се тиче Русије, стиче се утисак да и тамо није било ништа обја

вљивано пре радова господина Поточана, јер он са сигурношћу тврди, да· 

"у руској йублицисйlици биографија Рајевског до сада није била 

освейlљавана из нашег уzла".3 И требало би вероватно, да му верујемо, 
јер стално понавља да је истраживао у Русији" и ишао "кроз архивска до
ку.менйlа срйска и руска, кроз лийlерашуру срйску и руску"5 ... 

Али све то изгледа некако чудно, јер се у Русији о Рајевском, као и о 
његовом боравку и смрти у Србији, одавно знало и писало. Да наведемо 

само неколико имена аутора: Владимир Мешчерски (1877), Борис Модза
љевски (1915), Јуриј Корнилов (1975 - његова брошура тако се и зове: 
,,Како је погинуо гроф Вронски"), Људмила Кузмичова (1981), Галина Мо
исејева (1981 - њен чланак је господин Поточан користио у књизи, али 
веома специфично), Александар Петров (1998). И живот Рајевског у Ср
бији - тај, којије "изван корица књиге" -био је добро познат. Захваљују
ћи пре свега Б. Модзаљевском - приређивачу петог тома "Архива Рајев
ских" (Петроград, 1915), иначе и чувеном историчару руске књижевно
сти. ,,Краљ чињенице", како су га често називале колеге, у својим исцрп
ним коментарима сакупио је много грађе о боравку Рајевског у Србији. 

2 Од прилога у периодици, о којима смо ми обавештени само две (прву и послед-
њу): Ранко СШојановиh. Легенда о Вронском // Вечерње новости, 5. август 1959, Милутин 
Jyioвuh. Трагична смрт Толстојевог јунака у Србији 11 Победа. Крушевац, 1964. Бр. 803; 
Момо Кайор. Србија - последња љубав Вронског// Јефимија, Београд, 2001. година. 

' Види: Политика, 20. децембар 2001. 
4 Исто. 
5 Види: Политика, 25. март 2002. 
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Нама се чини да је господин Поточан морао бити обавештен о свему 
томе ако је стручно проучавао "лишерайlуру срйску и руску" ... Али иде
мо даље. 

Друго. Такође у предговору, говорећи о изградњи цркве на месту по

гибије Рајевског у Горњем Адровцу, господин Поточан пише: ,, Уз йlај храм 
неойходно је йо.менуйlи шри личносйlи. Да би се обезбедио йлац за из
градњу цркве, срйска краљица Наталија сйlарала се лично, као иза шо да 
из своz џейа йравично обешйlейlи сељаке од којих је ойlкуйљено зе.мљи
шйlе. Кйlишорка цркве, грофица Марија Рајевска несебично је йонудила 
шросйlруко више дуката неzо шйlо је .могло бийlи уйlрошено на йодиза
ње храма. О све.му шо.ме сйlарао се владика нишки Никанор Ружичиh. 
Пошйlо је црква била саграђена, он, сиромашни срйски архијереј врайlио 
је све до задњег дукайlа кйlийlорки, боzайlој грофици Рајев~кој" (стр. 6) 

Нажалост, ниједна од тврдњи господина Поточана ниЈе тачна. Кра
љица Наталија се заиста старала лично, али само да се обележи место 
где је погинуо Рајевски: спомен-крст од камена, који је постављен на ње
ну молбу 1887. године, стоји и данас поред улаза у цркву. О плацу за саму 
цркву тада се још није ни размишљало. Даље - Марија Рајевска никад 
није нудила "йlросйlруко више дукайlа" за изградњу храма, према томе, 

,,сира.машни срйски архијереј" никако није могао враћати "све до йо
следњеz дукайlа боzайlој грофици Рајевској". Јер, у ствари, током чита

ве градње владика је слао у Петроград све рачуне, а она ихје плаћала. И 
то не дукатима, него францима. О тачној суми новца мн ћемо казати 
касније. 

И на крају још нешто - Марија Рајевска није била грофица. Исто 
тако, нико од осталих чланова породице ту титулу није носио, укључујући 
и Николаја. Рајевски су припадали руском племству и то доста старом (њи
хов предак) - Иван Степанович - преселио се у Русију из Литваније још 
1526. године, добивши имања у околини Туле). Али они су увек живели 
без икаквих титула. 

Без обзира на све што је речено, господин Поточан и даље мисли да 

управо он отвара читаоцима "нейознайl живойl грофа Вронскоz"6 
... 

А сада да завршимо с предговором и пређемо на сам текст. 
Треће. На странама 14-30. књиге господин Поточан описује специ

јалну мисију Рајевског на Балкану 1867. године. И то је заиста веома зн~
чајан тренутак у биографији "Вронског". Зато ћемо ми мало детаљније 
да прокоментаришемо тај сиже, односно то како га аутор тумачи. 

6 Види: Будимир Поточан, Непознат живот грофа Вронског// Политика. 4-6. мај 
2002. 
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,,На основу исшоријске 'грађе и йрема расйоложивим архивстшм до

куменшима" - почиње он причу- може се данас zошово у йошйуносши 

реконсшруисаши оно шшо се доzодило. Тада још у чину рошмајсшера, 
шшо је одzоварало мајорском ЧИl-lУ, млади двадесешойешоzодишњи офи
цир Рајевски био је йозва/l у кабинеш рускоz мu/lисшра војске, zeщpa.ri.a 

Николаја Алексејевича Muљyiliиlla" ( стр. 15) И даље аутор даје своју вер
зију тога шта је ту Миљутин наредио Рајевском: ,,Идеше /la Балкаll, шач-
1-lије у Србију. Тамо, у Беоzраду, jaвuheilie се йуковlluку Миливоју Бла

з/lавцу, миllucilipy војllом. 01-l he вам oмozyhuiliu да йроучише њихову ка
валерију и йoмollleilie им да обаве peoplallизaiiujy коњичких йукова ... Да
љи циљ мисије бuhe да обиђеше и осшале словеllске земље, које су йод 

шурском влашћу ... Лошом heilie, уз йомоh буzарских eмuzpallailia, йреhи 
илеzал/lо у Буzарску и одашле шакође йрикуйиши одzоварајуhе йодашке" 

(стр.16-17) У ту мисију Миљутинје одлучио да пошаље Рајевског, како се 
то каже у књизи, ,,у доzовору са /lашим zосйодаром царом". И после десе

так редова господин Поточан поново цитира речи генерала, упућене Рајев

ском: ,,Молим вас, о овој вашој мисији, која је у йошйуllој iliajllociliu, oбaвe
шiliell је цар и за њу зllамо само још 1-lac двојица". (стр. 16) 

У анализи ове верзије кренимо од почетка. 

Николај Рајевски је 1867. имао 27 година (рођен је 5. новембра 1839). 
Био је штаб-ротмајстер гардијске коњице. Руски војни министар Миљу
тин звао се Димитриј Алексејевич (касније, на трани 29 тако и пише -
"миlluciliap војllи Д. А. Muљyiliull"). Али то су споредне стварни. Главно 
је, пак, то да се наведена верзија уопште не може прихватити. Господин 
Поточан не наводи никакве документе или друге изворе, који бн је потвр
дили. Због тога је најбоље дати реч самом генералу Миљутину. Ево што 

он пише у својим успоменама у вези са догађајима 1867. године: ,,Српска 
влада је замолила наше министарство спољних послова да се у Београд 

пошаљу искусни официри, да оцене, шта је веh урађено за припреме за 

рат, и да кажу, шта још треба радити ... По Височајшем одобрењу још у 
априлу у Србију су се упутили генералштабни пуковник Лер, инжењер

пуковник Постељников н капетан гардијске артиљерије Снесарјев". Де

латност те руске мисије у Србији одавно је позната како руским7 тако и 

српским историчарима. Од радова на српском језику споменимо само мо-

7 Види: Н. Р. Освяный. Сербо-турецкая война 1876 г. // Н. Р. Освяный. Ближний 
восток и славянство. Санкт-Петербург, 1913. С. 143; С. А. НикШин. Дипломатическис от
ношения России с южными славяпама в 60-е гг. XIX в. // Славянский сборник. Москва, 
1947. С. 285-288; В. Г. Карасев. Илия Гарашанин и Балканский союз 60-х гг. XIX в. ~
контексте русско-сербских отношений // Илија Гарашанин (1812-1874). Зборник радова. 
Београд, 1987. С. 257-258. 
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нографију Гргура Ј акшиhа и Војислава Вучковића "Спољна политика Ср
бије за владе кнеза Михаила. Први Балкански савез", (Београд, 1963) Не 
знамо зашто господин Поточан није на то обратио пажњу. 

Што се тиче Рајевског, Миљутин наставља: ,,Независно од тога, и_не
ки други официри су молили за дозволу да ~ду у Србију ... _ То су ~или РаЈев
ски, поручник Кесјаков и други." На краЈу крајева, РаЈевски Је доз~олу 
добио и кренуо на Балкан, али, као што се види, на сопствену иинцИЈати
ву, а не по наређењу министра - како су отишли д~уги. И још нешто, што 
доказује нашу тезу. Прво, док је капетан СнесарЈев, као "званична лич
ност", имао овлашћење од Миљутина да му се обраћа лич~о (,,Користеhи 
Вашу дозволу да Вама пишем,_ писа~у према могуhиост~ ), Рајевски та
квог права није имао. Истина Је да Је министру упут~о Једно писмо, али 
како? ,,Ја се надам" - писао је он - ,,да he ме циљ, КОЈУ сам имао у виду, 
извинити у очима Вашег Високопревасходства за смелост, КОЈУ сам узео 
кад пишем лично Вама, немајући за то дозволу Вашег Високопревасход
ства." Друго, заједно са Рајевским у Србију је отишао и ~оручник Кеср
ков (пореклом Бугарин), који је радио на организац~ЈИ Је~иница бугар
ских добровољаца у српској војсци. Константин КесЈаков Је био присни 
пријатељ Рајевског - они су заједно студирали на Московском универзи
тету и још почетком шездесетих година тога века постали чланови Сло
венског комитета у Москви, који ихје и послао на Балкан (главну улогу У 
томе је имао Иван Сергејевич Аксак~в) ... Сви наведени документи биhе 
објављени у другом издању нашег есеЈа. _ 

Даље господин Поточан пише: ,, У докумеlliliим~ йородич~оz архи~а 
Рајевских о овом догађају из 1867. zoдulle каже се д!! 11:_ Николщ Н иколще
вич йредузео йушовање на Балкан, са циљем боље~ уиознавања са ж_иво
iiiом словенских народа изложених јарму османлијске Турске. О во]!1:ом, 
однос/lо шajlloM делу њеzове мисије 1-lије моzло биши ни йаме~, йа ~11ако 
1-lема 1-lU шраzа ... " ( стр. 17) Одмах треба реhи да у "докуменшима uopo
дuчllol архива Рај ев ских" тако не стоји. Реченица под знацима навода, 
коју смо посебно подвукли, заправо је дослован цитат из истраживачког 
рада Галине Моисејеве, а не из неког архивског извора.' У архиву заиста 
нема трагова о мисији Рајевског на Балкан (осим свега Једног), и то не 
само O њеном "шајllом делу", него и уопште. Борис Модзаљевски претпо
ставља да је то можда због тога што су "сви папири Н. Н. Рајевског, после 
његове смрти, нестали у Ташкенту, где је служио и живео до краЈа 1874. 

s Види: г н. Моисеева. Образ Вронского в романе Л. Н. Толстого "А.нна Карени
на" (О литературном прототипе) // Классическое наследне и современность. Ленинград, 
1981. <::. 198. 
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;t_;~д.ине". Али на срећу, тих трагова има у личним фондов 
: · има других лич-

щ,стуи, па ~е_на њих можемо ослонити у даљем излагању ... 
СВОЈОЈ књизи господин Поточав је објавио четири п р · 

пуко м Б исма щевског 
вннку . лазнавцу, са датумима 15. и 30. маја, 1. и 2. јуна 1867. годи-

не ( стр. 18-20). Она су заиста значајна (за последњих пет година об·ављ • 
се у целости четврти пут') за разумевање српског д Ј УЈУ 

. . ела плана општебал-
канскогустанка, КОЈИ Је припремио руски офи . 
тирали у нашем есеју. цир и КОЈИ смо опширно цн-

. Аутор књиге придаје писмима Рајевског ексклузивни карактер сма 
трщуhи да су она "засад једина која йошв:рђују ве:родосiй . - ' - -
.мисије у Србији и Босни,, ( стр 29) А . о;носш њеzове 

д - . . - - . . ли то НИЈе у потпуности тачно Ве 

;;н:~::;;;~;еюве ;и~ије У Србији" потврђују како успомене м:;љу~ 
од 26 самог щевског из његовог кратког писма из Цариграда 

. априла, где он каже: ,,Сада идем у Бе 
стањем ствари" ( . . . оград да се упознам тамо са 
Ш Б то Је таЈ Једини траг из породичног архива Рајевских) 
мо~есе, пак, осне тиче, тачно је да о путовању Рај ев ског преко Дрине~. 

мо сазн_ати ~амо из ових писама. Али, свеједно - у оцени њихов 
пр~ог значаја, КОЈИ се за господина Поточана йпошеже од . - д -ог 
лишичкоi алана" ( 29) " r во;но2 о ио
чему је реч? стр. , морамо их ставити у општи контекст. Дакле, о 

~:::1~:~~~ј:в~::!;::,_~;::::ь::;:::~::::с::ен=~~::е~;;:t:~:=~ 
официр израдио Је план њене реорганизацИЈ· еда би с 

мално припре еона макси-
вестио је Блаз::\за ра~с Ту1:_с~м. Тр~е.' ~осле путовања у Босну, из-
да he Босна вео.мацб;:0 с:О:;Ј;/~иш~в~ У шо!_ и:ро6:!нцији, ... и.мајуhи у виду 
ске" (стр 24) Че . иои:ришше :раша из.међу Србије и Тур-

да буду й~й:р~вље:;:~~д~;~::;:::~r;~;;; У Србији, ,,који захтевају 
ја. в~:~ ~;;r~j види, писма Рајевског немају посебног политичког знача
веома подудара}; ё~;::::н~=~У- Али са т~;• војничко~, гледишта она се 
сије су исто тако обишл _У "званичне руске мисиЈе. Чланови те ми
српској влади и СрбИЈу и после тога су поднели своје извештаје 
њеријском утв;ђе:;;~:д::; ::;:а, са Турс~ом ( пуковник Лер), о инже-
0 стању српске "артилерије" (капетан Јн~:;~:/~::~:;~~:::;::~Ј~ј 

9 Види: Вјера Миiйровиh. Николај Рајевски о . 
но-историјски гласник. 1997. Бр 2-3 С 241-250 И реорганизацИЈи српске војске 11 Вој-
ку· Од д · · · · сти материјал Је прештамп 6 . елиграда до Делиграда. 1806-1876 Б ан уз орни-
писма Рајевског Блазнавцу објавио је и го;поеогр;:, 1997. С. 349-360. Годину дана касније 
Србији 11 Даница. Београд, 1998. С. 185-201. дин оточан у чланку: Пуковник Рајевски о 
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књизи Гр. Јакшић и В. Вучковић. Ти извештаји се чувају и у Руском војно

историјском архиву. Имајући то у виду, веза Рајевског са Блазнавцем не 

чинн се изузетна. Осим тога, веh смо рекли, да је поручник Кесјаков ра

дио на организацији бугарских чета у српској војсци. Очигледно је да је за 

тај посао њему била потребна дозвола министра, а то значи - Блазнавца. 

И на крају овог дела нашег коментара наведимо још један цитат из 

књиге господинаПоточана. ,,Неку врсiйу :рези.меа свеzа оноzа шшо је йод

разу.мевало йушовање Рајевскоz у Србију и Босну дао је руски исшоричар 

А. С. Никиiйин (треба да буде - С. А. Никитин -А. Ш.) кад је найисао: Из 

Буку:решiiiа је Рајевски iiocлao peфe:paiii Д. А. Миљуiiiину о нeoiixoднo

ciiiu слања официра у Србију. Meђyiiiuм, њеiов iipeдлoi н11је изазвао оче
кивани yiiiucaк. У свим обласiiiима дeлaiiiнociiiu шездесеiiiих iодина, са 
изузеiiiком 1-онiреса 1867-1868, iiio је био најкруiiнији чш1 iioлuiiiuч1-oi 
деловања Koмuiiieiiia. Није iйешко сложиiйи се с шакво.м шврдњо.м кад 
се зна да је Рајевски, йо йовраiйку из Србије и Босне, йа йошiйо је обишао 

и друzе балканске зе.мље, сачинио йлан йод називом "Пројека(й орzани

зовања усшанка на Балканском йолуосшрву" (стр. 29). 
Намерно смо подвукли речн С. А. Никитина, јер онје потпуно у пра

ву кад каже да је Рајевски послао реферат Миљутину из Букурешта. Тач

но! Али када је он био у Букурешту? У априлу. Значи - пре, него што је 

дошао у Србију. О чему је био тај реферат? ,, О неойходносiйи слања офи
цира (руских -А. Ш.) у Србију. " И то је тачно - на први поглед. Али Сер

геј Александрович Никитину својој историји "Словенских комитета у Ру

сији" (Москва, 1960) није могао (а није ни морао) улазити у све нијансе. 
Реферат Миљутину - то је писмо Рајевског које смо цитирали и које нема 

везе са његовом "мисијом у Србију". У писму он понавља свој предлог о 

слању руских официра у Србију од 3. фебруара 1867. године (ми смо га 
навели у нашем есеју) и моли Миљутина да он то дозволи што пре, јер 

неке нове околности, које је сазнао у Бечу, захтевају од њега да на томе 

инсистира (читав текст тог писма биће објављен у другом издању нашег 

есеја). Датум тог писма је 7. април. 
Даље, ,,Пројекат организовања устанка на Балканском полуострву" 

Рајевски је припремно такође у априлу (његова копија, коју смо прона

шли у архиву и коју ћемо објавити у целини, носи датум 20. април). Значи 
- опет пре него што је кренуо у Србију. Ако се узме у обзир да у тексту 

свог пројекта општебалканског устанка Рајевски говори да у бугарским 

равницама "треба избегавати сваких сукоба са Турцима, јер је борба са 

њима на отвореном простору немогућа, док српске трупе не уђу у Бугар

ску (у планинама то може -А. Ш.)", може се добро разумети смисао и 
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значај његове "мисије у Србији", која је, по мишљењу Рајевског (и не само 
његовом), требало да буде војно упориште тог устанка ... 

Дакле, није Рајевски пошао из Србије да "обиђе друге балканске зе

мље" и припреми "Пројекат устанка", како то сматра господин Поточан, 
и није слао Миљутину свој реферат, као неки резултат своје мисије, него 
се све догађало управо супротно - после боравка у Србији, он је отишао 
право у Петроград. Према томе, мисија Рајевског у Србију, ,,у коју га је 

йослао лично руски минисiйар војни Д. А. Миљуiйин" ( стр. 29) и која би 
одговарала "редоследу" господина Поточана ( сетимо се: из Русије у Срби
ју, па у друге словенске земље, па илегално у Бугарску- и то као наређе
ње министра, ако не цара!) не постоји "Према расйоложиви..м архивским 
до1'уменiйима ", она је имала апсолутно други смисао. 

Без обзира на то, господин Поточан је сасвим самопоуздан у својим 
изјавама" Уiйврдио сам да је девеiй година йре Првог срйско-iйурског. ра
iйа Рајевски боравио у сйеu,ијалној мисији у Србији и Босни ради йодиза-
ња усШанка ... " 10 · 

Четврто. Говорећи о даљој војничкој каријери Рајевског, господин 
Поточан поново користи рад Галине Моисејеве (што је и пре тога често 
чинио) и, следећи њу, понавља исту грешку: ,, Све до 1870. године био је на 
служби у хусарском йуку. Иа1'о iйек iйридесеiйог.одишњак, веh се нашао у 
чину йу1'овника" ( стр. 33) 11 Али према формулару о служби Рајевског, он 
је добио тај чин много касније - тек 21. јануара 1876. године. 

Пето. Дошли смо до тренутка када Рајевски одлази у Србију 1876. 
године. И у вези с тим наведимо једну изјаву господина Поточана у штам
пи. По његовим речима, онје "peкoнciilpyucao из дана у дан, йа и из часа, 
живоiйни йyiil и iilраг.ичну судбину Рајевс1'02 у Србији"12 • И учинио је то 
,,на основу архивске грађе и уз йомоh лuiilepaiйype"13 • Да видимо како. 

Господин Поточан сматра да је он пошао у Србију из Одесе 21. јула 
1876. године (стр. 5, 38). Међутим, то није тачно: из телеграма Рајевског 
мајци из тог града од 27. јула јасно се види да је он отпутовао недељу дана 
касније - 28. јула. Даље господин Поточан наводи два одломка из писма 
Рајевског. Прво је од 21. јула и "уйуhено йријаiйељи..ма", како он то каже. 
Друго је "йре йоласка, йо свом обичају, сiйиг.ао да yйyiilu мајци." (стр. 38) 
Јесте, та писма постоје у архиву Рајевских ( објавио ихје Б. Модзаљевски). 
Али, заправо, прво је било намењено Марији Григорјевној Рајевској (буду
ћој ктитор ки "цркве Вронског"), а не неким "йријайlељи..ма ", друго је било 

10 Види: Blic. 16. март 2002. 
11 Види: Г. Н. Моисеева. Ор. cit. С. 198. 
12 Види: Политика. 25. март 2002. 
13 Види: В!k. 16. март 2002. 
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упућено мајци још 24. јуна из Севастопоља, значи - читав месец дана "йре 

йоласка " ... Али идемо даље. Након свега тога, господин Поточан поставља 
питање: ,,Када је мог.ао ciiluhu у Београд?" И сам одговара: ,,Поузданог. 
йoдaiil1'a нема". Али "оно шiilo се ийак йоуздано зна о доласку йуковни1'а 
Рајевс1'О2 у Београд", наставља он даље, ,,jeciile да је 5. aвг.yciila уйуiйио још 
једно йисмо мајци, али из срйске йpeciiloнuu,e". ( стр. 39). . . 

Опет се не поклапају наведене чињенице и реалност, Јер Је 5. августа 
Рајевски заиста послао мајци телеграм (ие писмо) из Београда, у коме је 
писао "Јуче сам дошао." Значи - 4. августа. И то је "йоуздани йодаiйак". 
Зашто господин Поточан није обратио пажњу на тај датум кад је споме
нуо "писмо" Рајевског" из срйске йpeciiloнuu,e"? Зато, што је Галина Мои
сејева забележила у свом раду само то да је "5. августа он већ писао мајци 
из Београда да је ступио у армију генерала М. Г. Черњајева".14 

Ови примери јасно показују иачии на који господин Поточан користи 

"архивску грађу" руског порекла - не изворно, него из друге руке, а при 

том са доста произвољности у тумачењу. Такође се јасно оцртава преци
зност његове реконструкције (,, из дана у дан") боравка Рајевског у Србији. 

А сада се осврнимо на то како господин Поточан објашњава проме

не у расположењу руског официра за време тог боравка. ,, У освеiйљавању 
судбине йу1'овника Рајевског. у Србији", пише он,,, изузеiilно је драг.оцено 
сведочење Пере Тодоровића, који је iйачно уочио да је долазак овог.а јуна
"а йраiйила извесна сенка. Шiilавише, йомињуhи њихов йрви cycpeiil у шiйа
бу у Алексинцу, он наводи како овај долазак није обрадовао ђенерала, 
како шiiio се он радовао доласку друiих Руса (т.ј. М. Г. Черњајева није 
обрадовао долазак Рајевског - А. Ш. ), да би iйо сликовиiilо йредсiйавио 
кроз њихов разговор. 

Од iiioia доба само сам још једном ви/јао Рајевскоi. Сад му iipuljeм 
и наш разiовор окреше се шако да му ја рекох: ,,Невесели дани, i. iiуков
ниче". ,,Да, моiли би бuiiiu веселији.",, Чудо вас никад 11ема у шшабу! 
Било би вам колико-шолико yiiieш11uje кад би iio које вече iiровели у 
друшшву с вашим земљацима у lјенералном шшабу." ,,Ха, ха, мо!._и зе
мљаци у lјенералном шшабу! - рече iiуков11ик Рајевски. .. Оно, истина, 
Boлiiiep вели са једном мeciiiy: човек може да одлази у јавну кућу а да 
се не зарази, али ја oiieiii не одлазим у iлав11и шшаб. Та ша.мо вам има 
шако мноiо ума и разума, и сваке добродешељи, да се ја искрено бојим 
да ме не заразе све ше шшабне врлине ... " (стр. 40-41). Овде смо посебно 
подвукли речи Пере Тодоровића. 

14 Види: Г. Н. Моисеева. Ор. cit. С. 199. 
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Занимљив је начин на који господин Поточан користи ово заиста дра-
сведочанство Пере Тодоровића. Као што се може видети, први су

срет Тодоровића са Рајевским он представља њиховим другим разгово

ром (дакле, повезује два разна догађаја у један), што историјски није тач
но, јер се тиме губи свака логика, без које се не може објаснити прави 
разлог "сенке", којаје пратила руског официра. А то је заиста битно пи

тање. 

Познато је да је генерал Черњајев био љубоморан на Рајевског. То је 

започело још у Русији. Сујетан и амбициозан, у сталној жељи да "уђе у 

историју", он није трпео око себе паметне и одлучне људе. Разумљиво је, 

дакле, зашто долазак Рајевског, којије дошао да се бори "за српску ствар", 

још без икаквог трага неке "сенке", није обрадовао генерала ... После њи
ховог чувеног "дијалога", када је главно командујући отворено увредио Ра

јевског, он је, интригама Черњајева и начелника штаба пуковника В. В. 

Комарова, био удаљен са положаја команданта десног крила српске од

брамбене линије, под изговором да им је неугодно пред Србима. Молбе 

Рајевског да му повере конкретне задатке, остале су безуспешне - са истим 

изговором. 

Ако се томе дода тај хаос, који је владао у штабу Черњајева, где се 

радило без икаквог плана и система, биће потпуно јасно, зашто је код Ра

јевског расло разочарење (,,сенка"), и шта је био прави разлог тих оштрих 

речи на рачун својих земљака, које је он исказао током другог сусрета са 

Пером Тодоровићем. Ево шта је и сам написао у једном писму уочи поги

бије: ,,Рат се води без плана и без икаквог реда ... ". И даље: ,,Ако овакво 
стање потраје, ја ћу дати оставку и отићи у Русију, јер сам дошао овамо да 

служим српској ствари, а не за то да седим без посла и трпим увреде од 

Черњајева" ... Све је, како се чини, потпуно јасно. 
Међутим, господин Поточан разлоге нерасположење Рајевског обја

шњава овако: ,,Када је реч о оно.ме шшо је йрашило йуковника Рајевског, 
неойходно је йоiйсеiйиiйи и на следеће: он је био унук осведоченог хероја 

рускоz Оiйаџбинскоz раша, његов браш био је а!Јуiйанш руског цара Алек

сандра Дpyzoz, йа и сам йуковник Рајевски био је царски одабраник за 

изузешно важну и йоверљиву мисију у Србију у коју za је йослао лично 
.минисiйар војни генерал Миљуiйин. Поврх свега, зар не йовероваши и Тол

сiйоју кад каже даје у срйски раш кренуо йосле личне љубавне iйраzедије? 

Пошао је у Србију, дакле, йраhен и својеврсном сенком, али шакво.м сен

ком коју он никако није усйевао да йрескочи" (стр. 41). 
У овоме што је побројао господин Поточан нема ниједног рационал

ног аргумента. Шта би се могло закључити из чињенице, да је Николај 

Рајевски био унук свог славног деде? Тешко је рећи. Његов брат је постао 
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ађутант Александра Другог тек у новембру 1876. године, кад њега в~ћ 
није било међу живима. Он није био царски одабраник за мисиЈу у СрбИЈу, 
као што смо већ објаснили, нити га је у њу послао лично генерал Миљу
тин. Остаје само да верујемо Толстоју, али и ту има доста сумњи. Као што 
се може видети, господин Поточан, бар у овом делу своје књиге, сматра да 
је Вронски у ,,Ани Карењини" - буквална копија Рајевског. Међутим, та
кав приступ не може се сматрати оправданим. Поготово ако се има У виду 
гледиште самог Толстоја, који је говорећи о прототиповима, закључио: 
Писац ствара тип од читавог низа личности, те зато он никада не може и 
;е треба да буде портрет неког одређеног човека."15 И то је апсолутно 
тачно, јер као што се јасно могло видети из писма Рајевског, главни раз
лог његовог доласка у Србију и учешћа у Српско-турском рату био Је иде
олошке, а не личне природе. Њега треба тражити у ставовима официра, и 
у његовом односу према словенству.:. Не знамо зашто_госп?дин Поточан 
није обратио пажњу на тај сасвим очигледан мотив, КОЈИ се Ј3СНО истиче У 
писму Рајевског, које је сам цитирао? Ева·га (у његовом преводу): ,,За
шiйо сам ја и оiйказао свакој удобносiйи и йосвеiйио све своје вре.ме изу
чавању војних наука, него да бих у жељеном iйренуiйку био слободан ~ 
могао без сажаљења жрiйвоваiйи се за сiйвари, која ми је драzа ... " ( оваЈ 
одломак наведен је на стр. 38). 

Даљу судбину Рајевског у Србији господин Поточан прати углавном У 

објављеним мемоарима Владана Ђорђевића и дневнику Пере Тодорови
ћа. Извори су заиста драгоцени и, као такви, одавно су познати рускоЈ на
учној јавности - пре свега, успомене доктора В. Ђорђ_евића. Готово _све 
податке из тих успомена, које су у вези са боравком РаЈевског у СрбиЈи и 
његовом смрћу, навео је у својим коментарима још Б. Модзаљевски. И 
касније аутори који су писали о Рајевском активно су користили те мемо
аре. Наведимо само радове Јурија Корнилова16 и Александра Петрова17 • 
Занимљиво је да је "дијалог'' Черњајева с Рајевским, који смо малопре 
споменули (у књизи господина Поточана наведен је на стр. 55-56), чији 
сведок је био В. Ђорђевић, заправо био познат руској јавности већ 1877. 
године, дакле 30 година пре, него што се појавио у Ђорђевићевим мемоа
рима (Београд, 1907). Тај чувени "дијалог" навео је у својој књизи Влади
мир Мешћерски, који је боравио у Србији у јесен 1876. године.18 

1s Цитирано према: ИЛ. ТолсШой. Мои воспоминания. Москва, 2000. С. 87. 
16 в:Иди: Ю. Э. Корнилов. Как погиб граф Вронский. Москва, 1975. С. 27. 
11 Види: А. Пешров. Доброводьцы // Родина.1998. N" 5-6. С.105-106. 
1s Види: В. П. Мещерский. Правда о Сербии. Письма. Санкт-Петербург, 1877. С. 

122-124. 
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у Србији су мемоари В. Ђорђевића (у вези с Рајевским) такође кори
шћени - поменимо овде само радове Милутина Ј уговиhа. 

Што се тиче дневника Пере Тодоровића (три издања: Београд, 1938, 
1964, 1988), и о њему се доста зна, као о историјском извору првог реда. Од 
Руса користила га је Људмила Кузмичова,19 Од Срба (и то непосредно у 
вези са Рајевским)-Миодраг Тодоровиh20 и Олга Манојловиh21 • А послед
њи који га је увелико цитирао био је Момо Капор22 ... 

Овде се опет накратко вратимо реконструкциојн боравка Рајевског у 
Србији, ,, из дана у дан, йа и из часа у час". Господин Поточан пише да је 
Рајевски "8. авzусша сшиzао у Алексинац и на .моравски фронш". (стр. 
40). То је тачно, али сам податак није неко откриhе,јер је одавно познат из 
руских објављених извора. Рецимо, у часопису "Нива" од 27. септем.бра 
1876. године писано је о томе (наводи га у свом раду и А. Петров). А у 
другом извору се не само фиксира тај датум него и описује читав пут Ра
јевског из Београда на фронт - како је 7. августа пред поноћ дошао у Де
лиград, па кад тамо није нашао Черњајева, како је кренуо у Алексинац, 
где је стигао око 4 сата ујутру. Преспавао је у механи, па се већ у 9 пред
ставио генералу. 

Даље, на основу извештаја команданта батерије Косте Шамановиhа, 
о томе где је погинуо Рајевски, господин Поточан реконструише послед
ње часове руског официра: у 14 часова он је стигао код батерије, а "око 4 
саша йо йодне, йоzодио za је нейријашељски куршум у zлаву" ( стр. 75-76). 
Све је опет сасвим тачно, али и ти подаци се могу пронаћи у Русији - у 
породичном архиву Рајевских чувају се два извештаја К. Шамановиhа ( од 
17. септембра 1876. године и 27. јануара 1901. године), у којима се о томе 
говори. Они су објављени. 

Навели смо ове примере само због тога да бисмо показали како се до 
истих података може доћи и на други начин. 

Шесто. Сада је дошло време да пређемо на анализу онога што се де
шавало у Србији после смрти пуковника Рајевског ... У почетку господин 
Поточан пише: ,, М есшо на којем је йоzинуо никако нису .моzли да забора
ве њеzови срйски рашни друzови. Зашо су од.мах йо окончању раша обе
лежили шо .месшо скромним крсшо.м од ка.мена йешчара на којем су у1<ле
сане речи: Руски йуковник Никола Рајевски у борби са Турци.ма йоzибе на 

19 Види: Л. В. Кузьмичева. Русские добровольцы в сербо-т"урецкой войне 1876 г. // 
Россия и восточный кризне 70-х годов XIX в. Москва, 1981, С. 84; 90. 

20 Види: Миодра'i Тодоровиh. Пера Тодоровић. Живот и дело. Смедеревска Палан
ка, 1994. С. 27-28. 

21 Види: Олiа Манојловиh. Смрт и сећање// Од Делиграда до Делиграда ... С. 255. 
" Види: Момо Кайор. Србија - последњас љубав Вронског ... С. 124-125, 

Андреј Шемјакин, Изме!Ју мит.а и чињенице 317 

овом .мес шу 20. авzусша 1876. zодине. " ( стр. 81 ). Тачно је да камени крст са 
поменутим натписом и данас стоји на свом месту. Али подигнут је био не 
,,од.мах йо окончању раша", него знатно касније -11. августа 1887. годи: 
не. Подигао га је капетан Коста Шамановић, о чему је поднео извештаЈ 
војном министру Сави Грујићу, а такође писао и породици Рајевских. 

Сава Грујић (још пуковник, а не генерал, како га титулише аутор) 
одмах је саопштио о томе краљици Наталији, па је добио од ње два писма, 
која господин Поточан наводи у књизи. Али занимљиво Је његово тумаче

ње тих писама. ,, Писма краљице Нашалије Обреновић", пише он,,, йо.мо
zла су да се разјасне извесне кључне недоумице. Једна од њих односи се на 
шо од кад су и са ки.ме су вођени йреzовори о изzрадњи цркиве. Два йис.ма 
срйске краљице Нашалије Обреновић из 1887. zодине ошкривају да су баш 
у шо вре.ме зайочеши йреzовори. Пошшо .мада већ није била у живошу 
zрофица Ана, .маши йуковника Рајевскоz, шо је онда йородичне иншересе 
засшуйао њеzов браш Михаил". ( стр. 81) 

Као што смо већ видели, ово тумачење не одговара стварности. Кра

љица Наталија је обећала Михаилу Рајевском да ће се обележити место 
погибије његовог брата. И то своје обећање је, помоћу Саве Грујића и 
рукама Косте Шамановиhа, испунила. О томе је и пи~ала брату погниулог 
официра, пославши му скицу са терена и фотографију споме~-крста .( сто
ји на парцели ограђеној даскама, величине 25 кв. метара), КОЈ а Је обЈаље
на у 5. тому "Архива Рајевских". На тај начин тврдња господина Поточана 
да су 1887. године били започети преговори поводом изградње "цркве 
Вронског" нема никаквог покрића. Писма краљице Наталије сведоче ап

солутно о другом. 

Али и поред тога, господин Поточан у изјави за "Политику" нагла

шава "Сва најдраzоценија доку.менша, која укључују и йреzоворе о из

zрадњи цркве Свеше Тројице у Адровцу ... ја сам йронашао. Реч је о йреz~
вори.ма из.међу йуковника Михаила Рајевскоz, брша йуковника Николща 
Николајевича Рајевскоz, срйске краљице Нашалије и грофице Марије Ра
јевске, снахе Николајеве, чије је и.ме уклесано као кшишорско".'13 Овде 
морамо поновити да нико од Рајевских никад није носио грофовску титу
лу (на плочи, где је уклесано име Марије Рајевске, пише само "племенита 
госпођа"), а такође рећи да 1887. године Михаил Рајевски није био пуков
ник, него генерал-мајор. 

Седмо. Сад је на реду црква, односно њена изградња. У вези са тим 

битан је следећи цитат из књиге: ,, Од йоzибије йуковника Рајевскоz и йо
шоње жеље йородице да се шо месшо обележи црквом, йа до йочешка 

23 Види: Политика. 25. март 2002. 
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радова, йрошекло је нешшо .мање од шри деценије. Пре.ма йројек~ии.ма 
добијеним из Русије зайочеша је из2радња цркве и школе 1902. 2одине." 
Све је тачно. Али: ,,Пошшо ни о шо.ме не.ма йисаних доку.менаша, йразни

ну йойуњава још једно сачувано йредање. Наиме, 2рофица Рајевска йове
рила је владики нишком 3.000 дукаша за 2радњу оба објекша. Радови су 
завршени ире.ма йлану и йредвиђено.м року, а ушрошен је шек сваки шре

ћи дукаш. Преосшали новац, свих 2.000 дукаша, како се даље каже у йре
дању, владика је врашио 2рофица Рајевској" ( стр. 83). 

Изгледа крајње необично да се аутор једног "научноисшраживачко2" 
рада служи предањима, као историјским изворима - и то тамо где је реч о 

тачним цифрама. Тим више што "йисана доку.менша" о изградњи цркве 
ипак постоје. И не само у породичном архиву Рајевских него и у српској 

периодици. Ако би господин Поточан прелистао "Нишки гласник" или 

београдски "Дневник" од јула- августа 1901. године, наишао би на инфор
мацију по посети владике Никанора Горњем Адровцу, где је ишао ради 

куповине плаца за цркву. Током своје посете владика је саопштио мешта

нима да је породица Рајевских дала за цркву 50.000 рубаља (дакле, впше 
од 10.000 дуката) ... 

Изградња је коштала укупно 44.400 рубаља, а остатак средстава (у 
износу 5.600 рубаља) Марија Рајевска је оставила као црквени капитал. 
Уложен у папире Управе Фондова, он је давао камату од 720 златних фра
нака годишње. Све до Првог светског рата. 

Осмо. Трагајући се за одговором на питање - ко је била ктиторка 

,,Цркве Вронског" ( о томе се у српској литератури заиста није писало, ма
да се у руској за њено име зна још од публикације Б. Модзаљевског 1915. 
године), господин Поточан говори и о судбини Ане Михајловне Рајевски. 

При томе као извор он наводи одломак из мемоара Алимпија Васиљеви

ћа: ,, Чудна је судбина и ше йле.менише жене, йосле раша, она је дошла у 
ослобођену Бу2арску да сирошињи, којој су родишељи у борби йо2инули, 

раздели.милосшињу, йа је зликовци убише и ойљачкаше!" ( стр. 84). Ми не 
знамо одакле је аутор мемоара узео такве податке, којима, као што се 

види, верује и господин Поточан. Они немају са стварношћу ни најмање 

везе. Мајка Николаја Рајевског умрла је 10. децембра 1883. године у Пе
трограду, а сахрањена у селу Красњенка (Новохоперског среза, Вороње
шке губерније) поред свог супруга Н. Н. Рајевског Другог. 

*** 
Дошли смо до краја. И морамо нагласити следеће. Ми увек поштује

мо свако туђе мишљење када се оно темељи на чињеницама и аргументи

ма. Без тога се ауторска размишљања могу лако претворити у неко пост-
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модернистичко виђење, у коме су интерпретације и тумачења много бит
нији него факти. Такав приступ је могућ у књижевности, али историја - то 
је ипак друга ствар. Она, као прецизна наука, не трпи (тачније - не би_ 
требало да трпи) митове ... И још нешто: разуме се, ми никако не сматра- . 
мо да је наш есеј о Вронском ослобођен грешака. Већ смо их открили 
неколико, и захваљујемо читаоцима који су скренули пажњу на те непре

цизности. Ми ћемо их свакако исправити у другом издању. И увек ћемо 
бити захвални људима који нас буду поправљали у нашем раду, јер права 
наука- то нису амбиције појединих аутора, него трагање за што потпуни

јом и истинитијом информацијом о прошлости и о људима из те прошло

сти. Тако се бар нама чини. 


