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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОГА ТЕМЕ ДОКТОРСКЕ
ДИСЕРТАЦИЈЕ

Србија и Русија за време друге владавине кнеза Михаила (1860–1868)

Предмет истраживања
Предмет истраживања предложене докторске дисертације јесу односи
између Србије и Русије за време друге владавине кнеза Михаила (1860–1868).
Период који обрађујемо представља заокружену целину, са неопходним освртом на
Обреновиће у емиграцији и њихов повратак на престо, те положај Србије и Русије
након Кримског рата (1853–1856). Детаљно ћемо анализирати сложену унутрашњи
и спољнополитички положај Кнежевине Србије, у контексту руско–српских
односа. Истовремено, пажњу ћемо усмерити на то да се руско–српски односи и
везе сагледају у оквиру широке позадине европске политичке сцене. Истраживање
ће се у основи базирати на архивским материјалима, до сада необјављеним или пак,
слабо истраженим.
Шездесете године 19. века донеле су многе промене, и на унутрашњем
плану у Србију, али и на европској политичкој сцени. Друга владавина кнеза
Михаила обележена је бројним реформама – јачање власти кнеза, смањење власти
Савета, формирање и организација народне војске. Кнез је био свестан да се на
бројним унутрашњим реформама мора радити полако, посебно имајући у виду
чињеницу да је и “гвоздени плуг био недостижан у време када се у Европи гради
железница”. На европској политичкој сцени искрсла су велика питања –
италијанско уједињење, немачко уједињење, пољско питање, питање Шлезвиг–
Холштајна, критско питање. Управо у оквиру ових догађаја треба тражити и место
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активне спољне политике Србије, усмерене ка споразумевању свих балканских
народа против Османског царства. Како је касније писао Милан Пироћанац
“дотадашњу пасивну политику Србије заменила је под кнезом Михаилом одрешито
политика активна, која се није само повијала догађајима, него је рачунала да их и
сама у приликама ствара за постигнуће својих народносних циљева”.
Улога Русије на Балкану била је пресудна све до 1856. године и завршетка
Кримског рата. Париски мир променио је односе међу великим силама, али и
међународни положај Србије. Пред руском дипломатијом сада се поставио захтев
за дефинисање основних принципа будуће спољне политике. Нову етапу у развоју
руске спољне политике отворио је министар иностраних послова, Александар
Михаилович Горчаков. Успешно спровођење унутрашњих реформи уз избегавање
спољнополитичких заплета, који би могли довести до ратних сукоба, сматрани су
условима за превладавање тешког стања у земљи, излазак из међународне
изолације и укидање наметнутих ограничења. Да би се у томе успело, осим
проналажења политичког савезника међу водећим западноевропским државама,
као централно, наметало се питање повратка изгубљених позиција у балканском
региону. Основни циљ те политике била је подршка ослободилачким покретима
балканских народа у којој је Србија заузимала централно место.
Кнез Михаило и његов дугогодишњи први министар, Илија Гарашанин,
управо су у Русији видели главни спољнополитички ослонац за Србију.
Обреновићи, и кнез Милош и кнез Михаило, упркос ранијим, негативним
искуствима са Русијом, за време њихових првих владавина, схватали су да Русија и
даље игра велику улогу у решавању питања на Балкану. И Гарашанин, који је за
време Кримског рата писао да “не жели да буде руски роб” схватао је да Србија
може да испуни своје спољнополитичке циљеве само ако “игра на карту”
непспоразума између великих сила, те да се приближи Русији – држави која је
после 1856. године имала највише интереса да поврати утицај на Балкану.
Подршку коју је Русија пружала Србији можемо сагледати из више углова:
дипломатског, финансијског и војног. Већ у новембру 1860. године, приликом
сусрета А. М. Горчакова и Јована Мариновића, руски министар је говорио о
великој улози коју ће Србија играти у односу према “поробљеним Словенима”.
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Србија је требало да буде језгро око кога ће се окупити сви словенски народи на
Балкану. Већ тада је било јасно да кнез Михаило може да очекује помоћ од Русије.
Први кораци у тој помоћи видели су се за време Преображенске скупштине (1861),
када је Русија дипломатским путем и бројним саветима подржала промене које је
кнез спровео у земљи. Дипломатску подршку Русије, Србија је добијала и касније
(Канличка конференција 1862; Питање градова 1867 итд). Финансијска помоћ
Русије огледала се у гаранцији два зајма – првог 1862. године и другог 1867.
године. Оба зајма била су усмерена на припреме за рат против Турске, а руска
подршка том циљу видела се и у испорукама оружја Србији 1862/63. и 1867.
године, те раду руске војне мисије у Србији 1867/68. године.
Српско питање у овом периоду било је у доброј мери одређено руско–
аустријским и француско–аустријским супарништвом. Управо захваљујући
сарадњи две велике силе, Русије и Француске, кнез Михаило је могао да очекује
решавање доста замршених односа на Балкану. Истанчаним дипломатским
вештинама, кнез се тајно везао за Русију, али се у првим годинама своје владавине,
није одрицао ни подршке водећих западних држава (Француске и Велике
Британије). Русија је била на првом месту због финансијске и војне помоћи, али и
због угледа који је, као највећа словенска држава, уживала на Балкану. Руски
представници у Београду су током скоро целе владавине кнеза Михаила били
упознати са свим питањима, јавним или тајним, на којима је рађено. Један од
примера свакако су петогодишњи преговори за склапање Балканског савеза, са
којима су Руси не само били упознати, већ су у њих били и активно укључени,
посебно у раду на споразумевању Србије са Грчком и Црном Гором.
У предложеном раду покушаћемо да обрадимо све аспекте руско–српских
односа. Користећи грађу руске и домаће провенијенције, објављене изворе,
штампу, те страну и домаћу литературу, настојаћемо да одговоримо на бројна, мало
расветљена питања у историографији: руску дипломатску подршку Србији у
кључним питањима, руску подршку кнезу Михаилу на унутрашњем плану у
Србији, личне односе водећих српских и руских државника и политичара,
укљученост и улогу Русије у стварању Балканског савеза, улогу Русије у
планирању рата на Балкану, улогу руских официра у питању реорганизације српске
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војске, захлађење односа између кнеза Михаила и Русије. Од посебне важности је
питање тзв. кнежевог “преокрета” 1867. године, које изазива полемике још од
убиства кнеза Михаила 1868. године.

Циљеви истраживања
Основни циљ нашег истраживања је да на основу доступних извора и
литературе сагледамо и објаснимо српско–руске односе у целини за време друге
владавине кнеза Михаила. Користећи званичну и незваничну коресподенцију
руских дипломатских представника, белешке руских и српских политичара и
државника, те мемоаре значајних личности, покушаћемо да прикажемо утицај и
деловање Русије на унутрашња и спољнополитичка питања Кнежевине Србије. Да
би приказали руско–српске односе у поменутом периоду неопходно је да укажемо
и на основне покретачке мотиве спољне политике Русије и Србије, који су утицали
на доношење најважнијих одлука, те у мери у којој је то од важности за тему,
догађаје и проблеме који су одредили правац међународних односа (дипломатска
изолација Русије – “кримски систем”, руско–француско зближавање, италијанско
питање, пољско питање (криза), претња новом изолацијом Русије, пруско–руско
зближавање, критско питање).
Наши главни циљеви биће усмерени на то да објаснимо и пружимо одговоре
на питања која су у домаћој историографији нерасветљена или мало позната: зашто
је Русија пружала подршку Србији у овом периоду; зашто је Србија највећу помоћ
очекивала од стране Русије; како су у руским званичним круговима посматрали
кнеза Михаила и његове прве сараднике; како су текли преговори за добијање
оружја 1862/63. и 1867. године; како је Русија гледала на унутрашња збивања у
Србији, а посебно како је кнезу Михаилу пружала подршку у кључним моментима,
попут Мајсторовићеве завере; како је Русија посматрала пољску емиграцију у
Србији и њену улогу у догађајима на Балкану; какву улогу је Русија одиграла у
склапању првог Балканског савеза и зашто је Србија заузимала централно месту у
руској балканској политици; како је руска војна мисија у Србији 1867/68. године
оценила спремност српске војске за евентуални рат против Турске; који су били
руски предлози ратних планова и како су они разрађени; да ли је кнез након
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састанка са Ђулом Андрашијем, мађарским председником владе, 1867. године
почео да се окреће сарадњи са Мађарима и да се одриче руске подршке; како је
смена Илије Гарашанина исте године утицала на даље односе Русије и Србије; где
је место Русије у Топчидерској катастрофи 1868. године; какав су утицај имали
односи Русије са осталим великим силама на Србију.
Коначни циљ истраживања је анализа српско–руских односа у поменутом
хронолошком оквиру, кроз сагледавање свих сложених елемената тих односа –
дипломатског, политичког, војног, финансијског итд.

Основне хипотезе
 Посебна улога Обреновића у руским званичним круговима у питању промене
династије у Србији након Париског мира (1856)
 Кнежевина Србија као кључна тачка за повратак руских позиција на Балкану
након Париског мира
 Коришћење супротности и сукобљености великих сила након Париског мира у
политици према Источном питању за решавање најважнијих српских државних
питања
 Русија као највећи спољнополитички ослонац кнеза Михаила у најважнијим
дипломатским,

војним

и

финансијским

питањима,

те

најзначајнијим

унутрашњим питањима (попут промене Турског устава или Мајсторовићеве
завере)
 Значајна улога руске дипломатије у национално–ослободилачким покретима
балканских народа, питањима споразумевања балканских држава и стварању
Балканског савеза
 Истицање Србије као језгра окупљања свих балканских држава и народа од
стране званичне Русије
 Велика материјална, војна и новчана помоћ Русије Србији у завршној фази
стварања Балканског савеза, питањима реорганизације војске и припреме рата
 Промена односа кнеза Михаила према руском дипломатском представнику и
руској официрској мисији у Србији након састанка са Ђулом Андрашијем,
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председником мађарске владе, у Иванки (1867) и смене Илије Гарашанина исте
године
 Слабљење руско–српских односа у последње две године владавине кнеза
Михаила као последица кнежевог окретања проаустријској струји, на челу са
Миливојем Блазнавцем
 Престанак руског утицаја и губитак ионако слабог поверења у Србију од стране
осталих балканских народа након убиства кнеза Михаила 1868. године

Метод истраживања
Приликом

израде

тезе

применићемо

традиционалну

методологију

историјских истраживања, која се састоји у прикупљању и анализи изворне грађе,
синтези тако добијених резултата и њиховом изношењу у форми писаног текста, уз
коришћење постојеће, релевантне научне литературе.
Прву фазу истраживања чини темељно прикупљање историјских извора
релевантних за тему, руске и домаће провенијенције. Истраживање фондова архива
Руске федерације обухватиће следеће

архиве: Архив внешней политики

Российской империи (АВПРИ); Государственный архив Российской Федерации
(ГАРФ); Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА);
Российский

государственный

исторический

архив

(РГИА);

Российская

государственная библиотека, Отдел рукописей (ОРРГБ). Архив спољне политике
Руске империје на првом је месту по грађи која се односи на спољну политику
Русије, утицај Русије на Балкану и руско–српске односе. У оквиру фондова овог
Архива могу се наћи бројни документи и извештаји руских дипломатских
представника који су слати у Министарство иностраних дела, тајна преписка
(означена са “весьма секретно”), која је “долазила” или “одлазила” из
Министарства иностраних дела, односно, што је за српску историју још важније, из
Азијског департмана МИД-а, који је и био надлежан за послове у Османском
царству, те извештаји руских конзула из Београда, са подацима о тајним пословима
које је конзул водио са својим колегама у Османском царству, а тичу се положаја
српског народа, помоћи црквама, манастирима, појединим општинама и сл.
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Поменута архивска грађа је необјављена и у великој мери била је неприступачна
истраживачима све до распада Совјетског савеза 90-их година прошлог века, а неки
фондови све до почетка 21. века. Други архив по значају свакако је
Государственний архив Российской федерации (ГАРФ). Грађа овог архива која се
односи на српску историју махом је распоређена у личним фондовима: цара
Александра II, Николаја П. Игњатијева, Александра М. Горчакова. Од посебне
важности су депеше и реферати намењени цару, а тичу се политике великих сила у
Источном питању и према Србији, те ставу који је Русија требало да заузме у
погледу решавања бројних важних питања (нпр. конференција у Канлиџи 1862.
године). У оквиру фондова Николаја Павловича Игњатијева и Александра
Михајловича Горчакова од изузетног су значаја лична преписка и извештаји руских
дипломатских представника из Цариграда, Беча, Париза, Лондона, Берлина
Букурешта и Атине. Поред наведених архива, за проучавање војних односа и
питања војне помоћи Србији за време друге владавине кнеза Михаила издвајамо
Российский государственний военно-исторический архив (РГВИА). Када је реч о
библиотекама и рукописним одељењима издвајамо Отдел рукописей, Российской
государственной библиотеки (ОРГБ), где се чува фонд Дмитрија Алексејевича
Миљутина. У оквиру овог личног фонда налази се готово целокупна преписка о
испорукама оружја Србији 1862/63. и 1867. године, лична преписка са кнезом
Михаилом, Миливојем Блазнавацем, те извештаји руских официра из Србије
1867/68. године. Од домаћих архива издвојили бисмо Архив Србије (фондове Илије
Гарашанина и Министарства иностраних дела – инострано одељење), Архив
Српске академије наука и уметности (Хартије Драгослава Страњаковића, Фондове
Јована Ристића и Матија Бана) и Војни архив Србије. Детаљан преглед свих архива
и фондова који ће бити коришћени за израду тезе налази се у одељку
Библиографија овог образложења.
Од великог значаја за обраду предложене теме биће објављени документи из
руских архива: Освободительная борьба народов Боснии и Герцеговины и Россия.
Документы, т. 1. (1850–1864), т. 2. (1865–1875), ред. В. И. Косик, Москва 1985,
1988; Европейская дипломатия и Сербия в начале 60-х годов XIX века, подг. С. А.
Никитин, Вопросы истории 9 (1962), 75–102; Уједињена омладина српска и њено
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доба, 1860–1875. Грађа из совјетских архива, прир. В. Н. Кондратјева, Нови Сад
1977. Од збирки докумената домаће провенијенције издвајамо: Писма Илије
Гарашанина Јовану Мариновићу, књ. I (од 29. марта 1848. до 31. децембра 1858.
године) и књ. II (од 4 јануара 1859. до 29. марта 1874), средио Ст. Ловчевић, СКА,
Зборник за историју, језик и књижевност српског народа, прво одељење, књига
XXII, Београд 1931; Србија и ослободилачки покрети на Балкану од Париског мира
до Берлинског конгреса (1856–1878), I, прир. Василије Крестић и Радош Љушић,
Београд 1983; Преписка између Кнеза Михаила Обреновића III и српског
заступника у Цариграду Јов. Ристића 1861–1867, Београд 1897.
Паралелно са радом на архивским документима користићемо и друге
историјске изворе (објављене дневнике и мемоаре, штампу) те литературу
релевантну за предложену тему. Детаљан преглед објављених извора и литературе
налази се у одељку Библиографија овог образложења.
Након критичке анализе прикупљених информација долазимо до синтезе
резултата и рада на уобличавању текста дисертације. Резултати истраживања
износе се хронолошким и тематским редом при чему се поштује узрочнопоследична и смисаона веза између догађаја и процеса.

Значај истраживања
У домаћој историографији не постоји студија која се бави односима између
Србије и Русије за време друге владавине кнеза Михаила (1860–1868). Поједини
фрагменти обрађени су у монографијама: Г. Јакшић, В. Вучковић, Спољна
политика Србије за владе кнеза Михаила (први балкански савез), Београд 1963. и Љ.
Алексић–Пејковић, Став Француске према Србији за време друге владе кнеза
Милоша и Михаила (1858–1868), Београд 1967. Аутори поменутих књига користили
су грађу француских, британских, немачких и аустријских архива. Посебно
истичемо да домаћи истраживачи овог периода до сада нису користили руску
архивску грађу. Тиме смо остали ускраћени за једну темељну анализу руско–
српских односа за време друге владавине кнеза Михаила, те за бројне детаље око

12

дипломатске, финансијске и војне помоћи коју је Русија пружила Кнежевини
Србији.
Научна новина овог рада је у томе што би ово била прва целовита студија
руско–српских односа шездесетих година 19. века, заснована на строго научним
принципима савремене историографије, чиме би надоместила празнину која
постоји у домаћој науци за поменути период.

Композиција студије
Предложени рад био би конципиран по хронолошком и хронолошко–
тематском принципу и састојао би се из 12 делова: садржаја, предговора, седам
главних поглавља, подељених у мања потпоглавља, закључка, резимеа и
библиографије.
Први део рада чини Садржај, у коме се налази преглед тезе.
Други део рада чини Предговор у коме би представили тему докторске
дисертације, појашњење методолошког приступа и указали на значај и сазнајне
могућности теме, те краћу, критичку анализу коришћених извора и литературе.
Поглавље Доба значајних преокрета, које представља уводно поглавље,
биће састављено од три мање целине: Обреновићи – од емиграције до престола;
Руске позиције на Балкану; Отац и син. На првом месту неопходно је анализирати
однос Русије према кнезу Михаилу за време његове прве владавине (1839–1840),
када је Русија била један од највећих противника кнежеве смене и Вучићеве буне.
Кнежеви Милош и Михаило Обреновић потом су били у емиграцији скоро 20
година. У овом периоду неопходно је осврнути се на планове Обреновића и
неуспешне покушаје за повратак на престо, бројне везе са Русијом, истрошеност
уставобранитељског режима и догађаје који су представљали увод у ситуацију која
ће епилог добити на Светоандрејској скупштини, те посебно руску спољну
политику пре и након Париског мира 1856. године. Кнез Милош, али и његов син,
Михаило, знали су да је за опстанак на престолу у Србији неопходна подршка
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покровитељске силе – Русије, без обзира на њен међународни положај. За
активнију политику Србије, која је требало да буде централна тачка за уједињење
балканских хришћана, био је потребан јачи владар. Русија није имала интереса да
подржи опстанак кнеза Александра Карађорђевића на престолу, на првом месту
због његове отворене аустрофилске политике. Штавише, Русија је уз помоћ
Француске, покушала да спречи мешање Турске и осталих великих сила за време
Светоандрејске скупштине 1858. године. У званичним круговима Русије сматрало
се да промена кнеза Александра Карађорђевића и повратак на престо династије
Обреновић значи и повратак јачег руског утицаја у Србији и на Балкану. Након
повратка на престо, кнез Милош је, подршку за своју политику очекивао на првом
месту од Русије. Руски цар Александар II одликовао је кнеза Милоша, почетком
марта 1859. године, Орденом белог орла и тиме му потврдио своју подршку.
Питање устанка на Балкану било је посебно актуелно у овом периоду, нарочито
због рата у Италији. Став званичног Петрограда, од ноте руског министра спољних
послова А. М. Горчакова, из маја 1860. године, у којој је изнео тешко стање
хришћана у Турској и настојања Русије да их одврати од бунтовних покрета, био је
да устанак треба озбиљно припремити. Озбиљне припреме устанка захтевале су не
само војне, већ и дипломатске акције. Русија је предузела значајне кораке на
споразумевању са Француском и Пруском, од којих је очекивала подршку у
будућим догађајима. Уз то, на молбу кнеза Милоша, Србији је одобрена куповина
пушака у Русији, чија набавка није завршена за живота старог кнеза. Након његове
смрти, на престо у Србији, по други пут, долази кнез Михаило.
Централни део докторске дисертације биће подељен на шест поглавља, која
представљају хронолошко-тематске целине, које се даље деле на мања хронолошки
и смисаоно распоређена поглавља.
Поглавље Државни интереси између Истока и Запада, састојаће се из три
мање целине: Кнежев програм и избор ослонца; Гарашанин у Цариграду –
муслимани у Србији; Преображенска скупштина. Кнезу Михаилу било је 37 година
када је по други пут дошао на српски престо. За време седамнаестогодишњег
изгнанства и двогодишње Милошеве владавине попунио је многе празнине у свом
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образовању, општем и политичком. Пропутовао је скоро целу Европу, и стекао
прилично познавање проблема велике европске политике. Имајући јасно
дефинисан програм унутрашње и спољне политике, кнезу је остало “само” питање
избора спољног ослонца. Ставове великих сила и њихово расположење према
старим српским захтевима кнез је проверио дипломатском мисијом која је поверена
државном саветнику Јовану Мариновићу. Већ након Мариновићевих посета Бечу,
Петрограду, Берлину, Паризу и Лондону, кнез је јасно дефинисао избор будућег
ослонца – Петроград. Од овог тренутка, руски дипломатски представници у
Београду, Цариграду, Букурешту и Атини активно су се укључили у решавање
бројних српских захтева. Дипломатска подршка Русије значајно се осетила у време
Гарашаниновог боравка у Цариграду и преговора са Портом око исељавања
муслимана, а посебно у време Преображенске скупштине. Један од главних
кнежевих саветодаваца у овим питањима био је управо руски представник у
Београду.

Доба напетости наслов је треће целине, која се састоји из три важна дела:
Српски зајам у Русији; Чукур-чесма и Канлиџа и Афера „оружје”. Крај 1861.
године обележио је долазак Илије Гарашанина на место председника владе и
министра иностраних послова. Посебно благонаклоно на избор нових кнежевих
сарадника гледала је Русија. Већ наредне, 1862. године, руска подршка коначно је
испливала на површину. Кнежевини Србији одобрен је врло повољан зајам под
гаранцијом руске владе. Званични Петроград подржао је српске интересе након
сукоба на Чукур чесми и бомбардовања Београда, а посебно у време рада Канличке
конференције. Круну руске подршке свакако је представљало одобрење испоруке
оружја Србији. Ова три важна питања, показала су кнезу да може да очекује и
финансијску и дипломатску и војну подршку Русије.

Четврто поглавље носи назив Велика криза и подељено је на три целине:
Пољска емиграција у Европи и на Балкану; Рат на помолу и Кнез Михаило –
узданица руске политике. У периоду 1863–1865. године два значајна питања
потресала су Европу – пољско и Шлезвиг–Холштајн. Пољска емиграција је већ са
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почетком устанка 1863. године деловала у Београду, ради подизања устанка на
Балкану. Српска влада се тада суочавала и са намерама италијанских националиста
и мађарских емиграната, који су такође подржавали идеје револуционарне акције
на Балкану. Притисци Русије на кнеза и српску владу да прекину све везе са
пољским емигрантима били су доста јаки. И кнез и Илија Гарашанин били су
свесни да Србија још увек није спремна за рат на Балкану, посебно без дипломатске
подршке Русије. Турске војне мере у овом периоду указале су на забрињавајућу
временску повезаност са истрагом по предмету завере саветника Антонија
Мајсторовића. Истрага је потврдила ранија сазнања српске владе о његовим
договорима са турским старешинама и открила да конци те завере воде преко
границе Србије. Залагањем Русије и Француске, Порта је прекинула ратне
припреме, чиме је опасност одложена, али не и отклоњена. У питању завере у
Србији против кнежевог живота и осуде завереника, руски конзул је по саветима из
Петрограда, пружио кнезу безрезервну подршку. Како се у дописима из Петрограда
наводило, руски конзул је преко свих својих веза требао да обрати посебну пажњу
на све могуће сумњиве личности, те да о свим сазнањима обавести српску владу.

Једном од најважнијих питања спољне политике кнеза Михаила –
Балканском савезу посвећено је поглавље: Балкански савез – од идеје до
реализације, у оквиру кога се налазе четири мање целине: Петогодишњи
преговори; Окосница савеза – Црна Гора и Грчка; Улога Румуније; Бугари, Хрвати
и Арнаути. Национална политика кнеза Михаила развијала се на окупљању и
организовању околног становништва под турском влашћу и у склапању савеза са
балканским државама и политичарима. Кнез је сматрао да је за општебалканску
акцију и отварање Источног питања неопходан чвршћи систем политичких
споразума и савеза између балканских држава. Преговори за склапање савеза
трајали су више од пет година. Резултат је био Први балкански савез, створен од
1866. до 1868. године, склапањем уговора са Црном Гором (1866), споразума са
Хрватском народном странком (1867) и Бугарским одбором (1867), уговором о
савезу са Грчком (1867) и војном конвенцијом (1868), те уговором о савезу са
Румунијом (1868). Улога Русије у овим споразумима била је велика. Руски
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дипломатски представници у Београду и Атини активно су радили на
споразумевању Србије и Грчке, а део преписке је ишао руским дипломатским
каналима. Бројни руски савети у погледу споразума између Србије и Црне Горе
били су усмерени на превладавање династијског питања и заједнички рад на једном
циљу – ослобођењу и уједињењу хришћана. Н. П. Игњатијеву, тадашњем руском
амбасадору у Цариграду, одобрено је преко 200.000 рубаља за поткупљивање
арнаутских првака, ради заједничког рада под окриљем Србије. По његовим
речима, од муслиманских племена северне Албаније, очекивало се да “у случају
рата буду јако оружје и помоћ Србима у борби против Турске”. Споразумевање са
Бугарским одбором је у доброј мери ишло преко руског дипломате у Букурешту,
Офенберга. Из свега наведеног јасно се види да је Русија била активно укључена у
цео процес стварања Балканског савеза.

Шесто поглавље носи назив Планирање рата и руска војна мисија, и
састоји се из три целине: Коначан изглед и војна снага Балканског савеза; Долазак
руских официра и први утисци; Реорганизација војске и ратни планови. Ради
анализе могућности рата са Турском балканских држава неопходно је да
прикажемо коначан изглед и војну снагу савеза. Руски официри су у војним
питањима – снаге и реорганизације војске – одиграли велику улогу. План слања
организоване групе руских официра на Балкан предлагао је у фебруару 1867.
године Николај Николајевич Рајевски, који је заједно са Михаилом Григорјевичем
Черњајевим планирао војну акцију на Балкану. У марту исте године Рајевски је
отпутовао на Балкан без одобрења министра војног, а у договору са Иваном
Сергејевичем Аксаковим, који је био један од главних људи Московског
словенског комитета. Убрзо је у Србију послата и званична руска војна мисија, коју
су чинили: Генрих Антонович Лер, пуковник Генералног штаба, професор тактике
Николајевске академије, Василиј Иванович Постељников, пуковник и инжењер, и
Николај Аполонович Сњесорев, артиљеријски капетан. Руски официри су се
детаљно упознали са стањем у српској војсци и посетили стратешке тачке у земљи.
Лер је саставио општи план деловања у случају рата, Постељников је нагласак
ставио на тачке које је требало утврдити, а Сњесорев се бавио српском
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артиљеријом, оставивши записе о њеном стању, организацији и наоружању, те
побољшањима и довођењу артиљерије у могућност да активно делује у случају
рата.

Последње поглавље под називом Кнежев “преокрет“ – русофил или
прагматичар? састоји се из делова: Предаја градова; Иванка, Андраши и смена
Гарашанина; Топчидерска катастрофа. Кнез Михаило је Портиним Ферманом од
10. априла 1867. године добио управу над преосталим царским градовима (Београд,
Шабац, Смедерево и Кладово). Порта је морала да прихвати уступање тврђава као
мање болно него суочавање са много већим покретом, свакако рачунајући да ће
Србија овим кораком бити умирена за одређено време. Да ли је добијање градова за
кнеза значило и одустајање од рата са Турском? У складу са Михаиловом даљом
политиком видимо да је Михаило желео да одложи план општег балканског
устанка. Међутим, његов први министар Илија Гарашанин је веровао да су
припреме за устанак готове и нестрпљиво је подстицао да се што пре крене у рат.
Министар војни, Миливоје Блазнавац био је против рата у овом тренутку, наводећи
да Србија још увек није спремна. Тако је дошло до мимоилажења и у самој српској
влади. У новембру 1867. године, кнез Михаило је сменио Илију Гарашанина.
Отпуштање Гарашанина за Русију је значило пресецање “најјачег стуба државне
политике”. Ипак, видимо да су Руси мање више олако прешли преко ове смене, али
никако нису могли преко јачања Миливоја Блазнавца. Русија га је гледала као
“неспособну

личност,

окренуту

Аустрији”,

која

је

заједно

са

Анком

Константиновић “водила кнеза у пропаст”. Година 1867. донела је и ново
груписање великих сила. Француска се почела приближавати Аустрији, пошто су
обе имале заједничког непријатеља – Пруску. Августа 1867. године долази до
састанка Наполеона III и Франца Јозефа у Салцбургу. Након састанка у Салцбургу,
гроф Андраши, мађарски први министар, отпутовао је у Иванку, где се налазио
кнез Михаило. Састанак кнеза Михаила и Андрашија и односи кнеза Михаила и
Аустрије при крају његове владавине били су предмет многих расправа. Од
посебне важности је питање да ли је кнез склопио договор са Андрашијем о
уступању Босне Србији, а заузврат се одрекао војне акције против Турске? Бројна
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питања кнежеве политике остала су отворена и након његовог убиства у јуну 1868.
године. Своју прву владавину у Србији, кнез Михаило је завршио бекством из
земље, другу смрћу у атентату.

Затим следи Закључак у коме ћемо сумирати резултате истраживања и
указати на евентуална питања која су остала отворена. Последњи део рада чинили
би Резиме на енглеском језику, у коме би у кратким цртама били представљени
резултати до којих смо дошли током истраживања и Библиографија, са детаљним
пописом коришћених извора и литературе.

Структура рада
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 Доба значајних преокрета
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 Чукур-чесма и Канлиџа
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Наставно–научном већу,
Филозофског факултета,
Универзитета у Београду

Изабрани одлуком Одељења за историју у комисију за оцену образложења
предлога теме докторске дисретације Србија и Русија за време друге владавине
кнеза Михаила (1860–1868), које је поднео кандидат Данко Леовац, слободни смо
да поднесемо следећи

ИЗВЕШТАЈ

Основни подаци о кандидату и дисертацији
Докторанд на Катедри за историју српског народа у новом веку, Данко
Леовац, у договору са писцем овог реферата као ментором, поднео је молбу за
прихватање теме за докторску дисертацију под насловом “Србија и Русија за
време друге владавине кнеза Михаила (1860–1868)”. Предлог теме је прихваћен,
а кандидат је тему одбранио 24. јануара 2013. године пред Комисијом за одбрану
теме доктората, коју су сачињавали проф. др Радош Љушић, доц. др Милош
Јагодић и др Радомир Ј. Поповић, научни сарадник Историјског института у
Београду. Предложена теза представљаће свеобухватни покушај сложених анализе
руско–српских односа за време друге владавине кнеза Михаила Обреновића (1860–
1868).
Данко Леовац рођен је 16. новембра 1986. године у Прибоју, где је завршио
основну школу и гимназију. Основне и мастер академске студије историје завршио
је на Филозофском факултету у Београду. Докторске студије историје уписао је у
децембру 2011. године на Одељењу за историју Филозофског факултета у
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Београду. Прво као стипендиста Министарства просвете и науке Републике Србије,
а потом као истраживач сарадник, ангажован је на пројекту “Српска нација –
интегративни и дезинтегративни процеси” (Ев. број 177014) и запослен на
Филозофском факултету у Београду.

Предмет и циљ дисертације
Предложена тема докторске дисертације докторанта Данка Леовца под
називом “Србија и Русија за време друге владавине кнеза Михаила (1860–
1868)” истражује детаљно политичке, дипломатске, војне и финансијске везе
између Србије и Русије у периоду друге владавине кнеза Михаила. У овом периоду
Србија је постала средиште покушаја да се Источно питање реши у складу са
националним принципом, у духу пароле “Балкан балканским народима”. Кнез
Михаило је био иницијатор сарадње са балканским државама и националним
покретима, како би се заједничком, војно–револуционарном акцијом, балкански
народи коначно ослободили турске власти. У дисертацији ће бити детаљно
анализирана сложена унутрашња и спољнополитичка ситуација у Кнежевини
Србији, у контексту руско–српских односа. Истовремено, пажња ће бити усмерена
на то да се руско-српски односи и везе сагледају у оквиру широке позадине
европске политичке сцене. Истраживање ће се у основи базирати на архивским
материјалима, до сада необјављеним или пак, слабо истраженим. Користећи грађу
из руских архива кандидат ће покушати да одговори слабо расветљена питања у
историографији: руску дипломатску подршку Србији у кључним питањима, руску
подршку кнезу Михаилу на унутрашњем плану у Србији, личне односе водећих
српских и руских државника и политичара, укљученост и улогу Русије у стварању
Балканског савеза, улогу Русије у планирању рата на Балкану, улогу руских
официра у питању реорганизације српске војске, захлађење односа између Русије и
кнеза Михаила. Од посебне важности је питање тзв. кнежевог “преокрета” 1867.
године, које изазива полемике још од убиства кнеза Михаила 1868. године.
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Опис садржаја (структуре по поглављима) дисертације
Дисертације колеге Леовца састојаће се из 12 делова: садржаја, предговора,
седам главних поглавља, подељених у мања потпоглавља, закључка, резимеа и
библиографије. Најважнија су поглавља која чине централни део рада и она ће бити
подељена на следећи начин:
Прво поглавље носи назив Доба значајних преокрета и представља уводно
поглавље, подељено на три мање целине. У њему ће бити обрађен положај кнежева
Милоша и Михаила Обреновића у емиграцији, њихови планове и неуспешни
покушаји за повратак на престо, бројне везе са Русијом, истрошеност
уставобранитељског режима и догађаји који су представљали увод у ситуацију која
ће епилог добити на Светоандрејској скупштини.
Друго поглавље носи назив Државни интереси између Истока и Запада.
Оно је подељено на три потпоглавља. У њему ће посебна пажња бити обраћена на
програм

кнеза

Михаила

и

избор

спољнополитичког ослонца.

За време

седамнаестогодишњег изгнанства и двогодишње Милошеве владавине кнез
Михаило је пропутовао скоро целу Европу, и стекао прилично познавање проблема
велике европске политике. Од тренутка његовог ступања на престо 1860. године,
руски дипломатски представници у Београду, Цариграду, Букурешту и Атини
активно су се укључили у решавање бројних српских захтева, а један од главних
кнежевих саветодаваца у овим питањима био је управо руски представник у
Београду.
Доба напетости наслов је треће целине, која се састоји из три дела у којима
ће пажња бити усмерена на дипломатску подршку коју је Русија пружила Србији за
време бомбардовања Београда и Конференције у Канлиџи 1862. године, те
одобравању врло повољног зајма и испоруке оружја Србији.
Четврто поглавље носи назив Велика криза и подељено је на три мање
целине. У овом поглављу пажња ће бити усмерене на врло бурне европске догађаје
и њихов утицај на Србију, на првом месту устанак у Пољској, 1863. године. Турске
војне мере у овом периоду указале су на забрињавајућу временску повезаност са
истрагом по предмету завере саветника Антонија Мајсторовића. Залагањем Русије
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и Француске Порта је прекинула ратне припреме, чиме је опасност одложена. У
питању завере у Србији против кнежевог живота и осуде завереника, руски конзул
је по саветима из Петрограда, пружио кнезу безрезервну подршку.
Посебно важном питању спољне политике кнеза Михаила – Балканском
савезу посвећено је пето поглавље: Балкански савез – од идеје до реализације,
које је подељено на четири целине. Национална политика кнеза Михаила развијала
се на окупљању и организовању околног становништва под турском влашћу и у
склапању савеза са балканским државама и политичарима. Резултат петогодишњих
преговора био је Први балкански савез. Улога Русије у овим споразумима била је
велика, нарочито у погледу споразумевања Србије са Грчком и Црном Гором, које
су требале да буду окосница савеза. Треба имати у виду и огроман рад руских
дипломата на поткупљивању арнаутских главара, ради заједничког рада са
Србијом.
Шесто поглавље носи назив Планирање рата и руска војна мисија, и
подељено је на три целине. У њему ће бити обрађен коначан изгледа Балканског
савеза и војна снага чланица. Посебан део биће посевећен руској војној мисији у
Србији 1867–1868. године, коју су чинили Генрих Антонович Лер, пуковник
Генералног штаба, професор тактике Николајевске академије, Василиј Иванович
Постељников,

пуковник

и

инжењер,

и

Николај

Аполонович

Сњесорев,

артиљеријски капетан. Значај ове мисије био је у бројним питањима, од
реорганизације војске и побољшања наоружања, до састављања ратних планова.
Последње поглавље под називом Кнежев “преокрет“ – русофил или
прагматичар? састоји се од три целине и у њему ће бити обрађена питања предаје
градова 1867. године, мимоилажења у српској влади и смена Илије Гарашанина,
чувени састанак кнеза Михаила и Ђуле Андрашија у Иванки. У овом периоду
долази до извесног захлађења односа између српског кнеза и Русије, који се
највише огледао у уздржаности кнеза према руском конзулу и руским официрима у
Србији. Од посебног значаја биће тумачење тзв. кнежевог “преокрета” и
(не)одустајања од устанка на Балкану и рата са Турском, те питање убиства кнеза
Михаила, чији налогодавци су непознати до данас.
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Основне хипотезе од којих ће се полазити у истраживању
Русија је у Србији видела кључну тачку за повратак својих позиција на
Балкану након завршетка Кримског рата 1856. године. Убрзо након Светоандрејске
скупштине и повратка Обреновића на престо, 1858. године, и кнез Милош, а потом
и кнез Михаило су највећу подршку за остварење спољнополитичких циљева
видели у Русији. Томе је ишла у прилог дипломатска подршка Русије у бројним
питањима (Преображенска скупштина, Канличка конференција), али и финансијска
и војна помоћ 1862/1863. године. Руске дипломате на Балкану су се активно
укључили у национално–ослободилачке покрете балканских народа, који су се
груписали око Кнежевине Србије, а Русија је одиграла значајну улогу у погледу
споразумевања балканских народа и њихове међусобне сарадње. Кнежевина Србија
је завршној фази стварања Балканског савеза од Русије добила највећу материјалну
и финансијску помоћ, те помоћ руских официра у питањима реорганизације војске
и припреме рата. Након састанка са Андрашијем у Иванки и смене Илије
Гарашанина исте године (1867), кнез Михаило је почео да показује уздржаност
према руском конзулу и руским официрима у Србији, док је убиство кнеза
Михаила (1868) довело до престанка руског утицаја у Србији и губитка ионако
слабог поверења у Србију од стране осталих балканских држава и народа.

Методе које ће се у истраживању применити
У изради предложене докторске дисертације полази се од темељних одлика
класичног историографског приступа, утврђеног на свеобухватној и критичкој
анализи историјских извора. Предложена теза биће ослоњена на необјављену и
објављену изворну грађу руске и домаће провенијенције, те на сву релевантну
литературу. Главни извори налазе се у фондовима архива Руске федерације: Архив
внешней политики Российской империи (АВПРИ); Государственный архив
Российской

Федерации

(ГАРФ);

Российский

государственный

военно-

исторический архив (РГВИА); Российская государственная библиотека, Отдел
рукописей (ОРРГБ). Истраживања такође обухватају рад на низу фондова и збирки
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Архива Србије, Архива Српске академије наука и уметности и Војног архива
Србије. Детаљан преглед свих архивских фондова, објављених извора и
литературе, новина и часописа, кандидат даје у одељку Библиографија
образложења теме. Након прикупљања граће, приступиће се анализи извора која ће
бити допуњена релевантном стручном литературом. На крају би дошло до синтезе
и уобличавања текста истраживања.

Очекивани резултати и научни допринос дисертације
Предложена

докторска

дисертација

представљаће

велики

допринос

историјској науци. домаћој историографији не постоји студија која се бави
односима између Србије и Русије за време друге владавине кнеза Михаила (1860–
1868), а домаћи истраживачи овог периода до сада нису користили руску архивску
грађу. Тиме смо остали ускраћени за једну темељну анализу руско–српских односа
за време друге владавине кнеза Михаила. Истраживањем на необјављеној и
објављеној изворној грађи, мемоарима, дневницима и штампи добиће се изворно
заснована прва целовита студија руско–српских односа у поменутом периоду.
Докторат колеге Данка Леовца пружиће један квалитативно сасвим нов поглед на
руско–српске односе али и на историју Кнежевине Србије шездесетих година 19.
века, у целини, што ће имати великог значаја и утицаја на даљи правац проучавања
овог питања у домаћој науци.

Закључак
На основу свега изложеног, подносимо Одељењу за историју, као и
Наставно–научном већу Филозофског факултета у Београду, наше позитивно
мишљење о теми докторске дисертације Србија и Русија за време друге владавине
кнеза Михаила (1860–1868), и предлажемо да се колеги Данку Леовцу одобри рад
на њој.
У Београду,

Чланови Комисије за одбрану предлога теме:

28. јануара 2013.
46

__________________________________
Др Радош Љушић, редовни професор
Филозофски факутлет, Београд

__________________________________
Др Милош Јагодић, доцент
Филозофски факултет, Београд

__________________________________
Др Радомир Ј. Поповић, научни сарадник
Историјски институт, Београд

_________________________________
Др Сузана Рајић, ванредни професор и ментор
Филозофски факултет, Београд
(писац извештаја)
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