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КАРАЋОРЋЕВИЋА ЗА КНЕЗА 1843. ГОДИНЕ

Познато јс како су устапобранитељи изагна- 
ли 1842. годинс кнсза Михаила из зсмље и како 
су за кнеза изабрали Ллександра Карађорђспића. 
Овај избор није хтела ла призна Русија. Сматрала 
je да ће услед one промене потпуно ослабити њен 
утицај y Србији. И не само то, нсго je извршила 
снажан притисак на Турску, a исто тако и на 
Француеку и Енглееку па су ее и one држапе 
сложиле са захтспом Русије да ce избор поништи. 
Осим тога, Русија je захтспала: да ce пође уста- 
вобранитеља и новоизабрани кнсз Александар 
удаље из земље, да ce y земљу врате прогнани 
кнсз Михаило и н>егопе присталице и да ce онда 
изпрши понопни избор кнеза. Ради контроле пра- 
вилног изпршења опога захтепа Русија шаље, по- 
ред већ постојећег конзуларног предстапника, и 
спсцијалног изасланика барона ЈТивсна. Са спим 
овим захтепима сагласиле су сс најзад Турска, 
Франиуска и Енглсска.

За уставобранитсље и новоизабранога кнсза 
била јс то неминопна пропаст.

Па ипак, приликом новог избора потпрђен јс 
за кнеза Длександар Карађорђевић. Избор je 
изпршен саспим друкније него u it o  јс Русија 
прпобитно захтепала. Приликс су ce биле потпу- 
но измениле од прпог до другог избора, односно 
од тренутка када je прпи избор поништен до тре- 
нутка када je дошло до поновног избора. Како 
ce могло десити да устапобранитељи преко спа- 
ког очекиван>а и протипно руским захтевима 
много одугоплаче с понопним избором, што им 
je помогло да y Србији припреме терен за свој 
нопи успсх, агитујући пеома смишљено по чита- 
вој земљи, окупљајући и организујући својс при- 
сталице? Како су успели да прикупе толико при- 
сталица кад ce знало како je Русија оштро исту-

пала протип њих? Како ce десило да je понопни 
избор обапљсн ипак уз присустпо устапобрани- 
тељских пођа, a кнез Александар ce само за тај 
јслан дан попукао из Београда y манастир Рако- 
пицу? И да ce y Србију не прате ни кнез Михаило 
ни њсгопе присталице, иако су спрсмно чекали 
y Зсмуну само знак па да похрле y Београд? Пај- 
зад, како ce могло десити да тек после обапљеног 
поновног избора кнеза, y Цариград одлазе само 
Вучић и Петронијевић, да ce свега после нско- 
лико мессци врате y земљу и не питајући Русију 
за сагласност? Л познато je да je Русија чак била 
покренула на југ доста велику војску да би тиме 
уплаишла уставобранитсље, претећи војном ин- 
терпенцијом y Србији. Пи барон Ливен ништа 
није успео да учини y Србији. Избегавао je чак 
да даје изјапе о спојој мисији. A y Београду ce 
спе одиграпало на његопе очи, и онако како није 
одгопарало захтепима Русије.

Cne ce ово нијс могло десити случајно и 
неочекипано, неприпремљено. To je значио огро- 
ман преокрет y српској политици. Србија je нагло 
ушла y центар интересопања Француске и Ен- 
глеске, a тиме je добила много шире гаранције 
за своју самосталност.

До спих опих промена дошло je спакако и 
као последица једне пеома добро смишљене ди- 
пломатске закулисне игрс y Паризу, особито 
Лондону. 11еке појсдиности из те игре разјасниће 
нам многе досада нспознате стпари, a везане су 
за акцију предстапника пол>ске емиграције y по- 
менутим дпема енропским престоницама.

*

Ü пезама пољске емиграције са српским уста- 
вобранитељима током четрдссстих година
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прошлога века всћ ce поодавна код нас доста зна. 
Па ипак je остало пуно непознатих појсдиности. 
Оне су каткад веома значајне. Пољски политички 
агснти y Београду морали су да радс тајно, да 
ce крију под туђим именима и са пасошима 
најчешће француским и енглеским. За њима јс 
трагала врло пажљиво аустријска и руска оба- 
всштајна служба. Како су пак својим радом y 
Београду били всома корисни и потребни, јер су 
Србију повезивали са Западом, српске власти су 
их брижљиво скривале и обично нису допуштале 
да за њима остају било какви трагови. Онда ce 
тако морало поступати из опрезности, a данас то 
всома отежава трагање за њиховом делатношћу 
y српској средини. Зато морамо каткад да сазна- 
јемо и врло важне ствари посрсдним путем. Јасно 
je пак и добро познато да су ce српски поли- 
тичари обилато користили помоћу коју су им 
пружали пољски емигрантски прсдставници, од- 
носно представници кнеза Адама Чарториског, 
вође деснога крила пољске емиграције. Ништа 
ce четрдесстих година није дешавало y Паризу 
и Лондону случајно, како би понекад могло из- 
гледати, о свакој ситници ce расправљало и 
убеђивало, само да би ce променио став фран- 
цуске и енглеске владе према Србији.

*

Зближавањс уставобранитеља и пољске еми- 
грације дошло je као последица развоја поли- 
тичких прилика и односа и на једној и на лругој 
страни.

Трзавице које су настале y Србији до- 
ношењем Турскога устава 1838. године претиле 
су да јс увуку y жсстоке унутрашње борбс. До 
борби je и дошло. Кнез Милош, човек снажне 
руке али и самовол>ан, није могао ла ce сложи 
с одредбама Устава који je давао вслику власт 
Савсту. У таквим приликама кнезу Милошу није 
преостајало ништа друго него да сс одрекне пре- 
стола y корист свога болесног сина Милана. Ка- 
ко пак овај није могао да влада, јер je био тешко 
болестан, зсмљом je владало Намесништво. To 
je била и прва борба да ce Србијом влада без 
кнеза. Ж ивот je показао да су овога суиише брзо 
постали свесни намссници Јсврсм Обреновић, 
Тома ГЗучић Перишић и Аврам Петронијевић. 
Ускоро су Вучић и Петронијепић особито почсли 
себе сматрати браниоцима правног поретка y зем- 
љи. Тако ce врло рано створила група „уставо- 
бранитеља", која je себи ставила y задатак да ce 
бори за поштовање устава, a y самој ствари ла 
сс бори против кнежевс самовоље. Особито je 
то било потрсбно кад Милан умре, a на његово 
место постаде кнез седамнаестогодишњи Михаи- 
ло, млађи Милошев син. Он je одмах потражио

подршку Русијс и добио je. Руски конзул y Бсо- 
граду води од тога времена главну реч y поли- 
тици Србије. Вучић и Петронијевић, као и осталс 
њихове присталице којих јс бивало све више, да 
би одржали власт y земљи y нскаквој равнотежи, 
a и ла би сачували уважење које су дотад имали 
y земл>и као намесници, обрате ce за помоћ Тур- 
ској. Тако ce унутрашња борба y Србији од тога 
времена претвара y борбу Руеије и Турске за пре- 
пагу на српскоме терену.1

Уставобранитсљи су ce старали да осигурају 
себи слободне руке за дал»е вођсњс борбе против 
Кнеза. Чак су на Порти тумачили да Михаило 
није могао као брат да наследи Милана. Михаи- 
ло je постајао све осионији, a чланови породице 
су почели ковати плановс да ce поново доведе 
Милош за кнеза. Најзал, после једне буне, вође 
уставобранитеља билс су приморане да ce склоне 
y Београдску тврђаву и затраже заштиту од паше. 
Портини покушаји да ублажи сукоб нису уроди- 
ли плодом. IbcH специјални смисар Муса-сфсн- 
дија морао je да ce врати y Цариград не оба- 
вивши посао за који je био послат y Београд. Чак 
je морао да поведе са собом y Цариград уставо- 
бранител>ске вође да би им спасао животе. Си- 
туација je y Србији била веома заоштрена.

Уставобранитељи покушавају y Цариграду да 
ce повсжу некако и са Западом. To нису успели 
непосредно преко Турака него преко Пољака, од- 
носно прско пол>ског смигрантског агента, који 
je тада a и доста касније био познати књижевник 
и BciJiT политичар Михал Чајковски, којег je y 
Цариград послао Ддам Чарториски. To јс 
значило и успоставл>ан>е сталне везе измсђу вођа 
пол»ске смиграције и Турске. Ранији покушаји 
нису успсли. Чарториски јс, наиме, још од три- 
дссстих година покушавао дa начини y Турској 
неки мањи центар. Чак je покушавао да ce по- 
веже и с турским одметником, египатским пашом 
Мехмед-Длијсм. Дли тај покушај je пропао. Са 
енглеском препоруком Чарториски шаље y Ца- 
риграл генерала Хшановског (Chr/.anowski) јед- 
ног од команданата устаничкс војске из устанка 
1830/31. и начелника главног штаба. Он je био 
написао више радова о Блиском истоку и Чар- 
ториски га je водио са собом y Лондон да би 
му овај помагао y разговорима с лордом Палмер- 
стоном. Хшановски je оставио одличан утисак.2 
Палмерстон je тада изјавио да би овај гснсрал 
добро послужио y Турској Решид-паши као војни 
стручњак. Решид-паша je ранијс био посланик y 
Паризу и бивао чссто виђени гост y седишту пољ- 
ске емиграције, a када je постао министар спол>- 
них послова, није заборавл»ао својс пољске при- 
јатсље. Владу y Цаиграду je уверио да ce y земљи 
морају извршити администратипне и војнс ре- 
форме. Тако ce гснерал Хшановски нашао y Тур-
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ској са групом млађих пољских војних стручњака. 
Примљен je y турску службу уз всликс почасти, 
уживао je највеће поверен>е и великог всзира Хо- 
зрев-паше. Многе промене y војној организацији 
и начину утврђиван»а граничних тачака извршене 
су одмах према плановима Хшановског. Осим 
овог посла, који јс обављао пол заштитом енгле- 
ског прелставника Понсомбија, Хшановски je 
правио план и о организован>у пољских лсгија, 
које би ималс, за случај рата с Русијом, да продру 
y Пол>ску и буду основа нове пољске армије. У 
Турској je тада било доста Пољака. Само око Си- 
нопе било их je неколико стотина, a било их je 
доста и y кавкаском крају. Ваљало их je прику- 
пити из осталих земаља. Воравак Хшановског y 
Турској значио je много, његове услуге еу пеома 
високо оцењене. Тада je Русија затражила да јој 
пољски генерал буде предат као њен емигрант. 
Хшановски није имао другог избора него да на- 
пусти Турску и врати ce y Енглеску, где je опет 
главни владин обавештач о источним земљама. 
Годину дана каснијс одлази поново y Турску, и 
то сада као „енглески генерал ппидодат амбасади 
Велике Британије при Порти" Он има велика 
енглеска овлашћења, a с турске стране ужива и 
дал»е велико уважсњс y свима владиним круго- 
вима. Султан je лично с н>им имао значајне ком- 
бинације, желео je да га постави за великог ве- 
зира ако прими турско име y турску војну одећу. 
С тим ce нису сложили Енглези, a ни Хшановски 
није никако желео да ce одрекне свога имсна и 
своје земље.

Следеће голине донсле су join веће могућно-
сти.

Када je Решид-паша путовао по западним 
земљама, сретао ce y Паризу са Чарториским, a 
y Лондону са Владиславом Замојским, сестрићсм 
Чарториског и пољским представником y Лон- 
дону. Замојски je био ванрсдно обавештсн о по- 
литичкој ситуацији, всома предузимљив a и угле- 
дан представник пољске емиграције. Познавао je 
све нити тајне западне дипломатске игре, па je 
y сваком тренутку могао добро да употреби то 
своје познавање прилика y корист пољске еми- 
грације. У Лондону je имао и одличне друштвене 
везс. Тада су углавном начињени планови за са- 
радњу пол»ске емиграције и Турске. У корист 
обеју страна.

У то време су ce искристалисали облици ре- 
форми y Турској, a исто тако и њен однос према 
Русији као и према потчињеним земљама и на- 
родима. Чарториском je нарочито било стало да 
Турска промени свој однос према Влашкој, Мол- 
давији и Србији, како би те земље могле помоћи 
општем новом противруском курсу са Запада. 
Турска би, по плану Чарториског, дајући већа 
права и слободе потчињеним народима, могла

јаче да их веже за себс и да их тако отргне од 
утицаја Русије. У другој етапи Чарториски je по- 
мишљао и на обнављањс Пол»ске. Он je сматрао, 
сасвим оправдано, да би y случају каквог великог 
сукоба читава Пољска устала, прекинула везе из- 
међу Русије и Аустрије, a тиме и руске комуни- 
кације на југу. О томе би ваљало мислити y 
случају великог сукоба измсђу Русије и Турске. 
Са своје стране Чарториски обећава Решид-паши 
помоћ савремено образованих официра Пољака, 
који су по спрсми били познати y целој Европи 
и свуда били тражени као инструктори. Они би 
послужили Турској за организовање и осавреме- 
њивање војске. Осим тога, ради усклађивања и 
правилног спровођења y живот тога споразума, 
Чарториски обећава да пошаље добро обавеште- 
ног представника y Цариград.

Ово je било уговорено септембра месеца 
1839. године.

*

Чарториски je покушао да делује непосредно 
и y Србији. Али овом приликом успеха није било. 
Послао je y Београд свог агента 1840. године. 
Био je то доктор Лишчињски. Овај ce радо прих- 
ватио ове дужности, ако je судити по ономе што 
о њему каже Замојски на једноме месту.4 Могло 
ce веровати да ћс н>егова мисија успети. 
Међутим, није било тако.

Лишчињски je иначе године емиграције про- 
вео y Единбургу. По једном сведочанству, зва- 
нично датом, он je био „поштен човек и добар 
лекар”. Послс тога je две године био лекар на 
бродовима источно-индијске прекоморске компа- 
није. Изгледа да га je за посао политичког агента 
заинтересовао Замојски, јер ће он написати Чар- 
ториском и ово: „Чека (тј. Лишчињски) на- 
рсђење да крене y Париз по упутства. Свиђа му 
ce мисао да ce насели y Србији као Енглез dr 
Ixech5. To je важан успсх, јср je он човек од срца, 
патриота, ваљане крви, практичан, разуман. Ми- 
сао je прихватио радо и рсвносно, и то не због 
зараде, јер je већ има, него јсдино из жел.е да 
служи нашој ствари. Нада ce да ће ce y Београду 
задржати и да ће ce бавити својом струком. Ол 
одласка пуковника Хоиеса (тј. y Египат) онде (тј. 
y Београду) нема конзула (тј. енглеског), па ће 
Лишчињски самим тим бити и енглески тајни 
агент."<’ Из дал>ег текста Замојског сазнајемо да 
je Лишчињски одиста обављао ову дужност y 
Београду неколико месеци, a онда ce заувек на- 
станио y Шкотској.7

У могућности смо да кажсмо и више о бо- 
равку Лишчињског y Србији. Имамо његове об- 
јављене извештаје.8 Лли када ce ти извештаји 
прочитају, види ce ла он y Србији није успео
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ништа да учини од задатака које јс добио при 
поласку из Париза. Изгледа да му нијс никако 
клима одговарала, па сс скоро стално жали на 
неке болссти. Најзад je био присиљен да напусти 
Србију нс учинивши ништа, или бар скоро 
ништа.

★

Преокрст y политици пол>ске емиграиије на 
Балкану, особито y Србији, наступио јс тск онда 
када су y Србији настала врсња и када je y Ца- 
риград дошао Михал Чајковски као прсдставник 
Чарториског. Он јс стигао y турску прсстоницу 
тобоже као члан француског географског 
друштва, a дужност му јс била да стално будс y 
всзи са француским посланством и да ради по 
упутствима Чарториског, што сс само по ссби ра- 
зумс. Разумљиво јс да јс посао овог агента био 
вишс авантура него миран посао каквог зва- 
ничног представника. П>егов посао морао je да 
буде обављан y строгој тајности. A то je всома 
одговарало карактеру и природи овога Пол>ака. 
Осим тога, Чајковски сс већ ранијс приказао као 
доста добар, за оно арсмс, познавалац српеких 
прилика. Рођен y Украјини y околини Бердичова 
(1804-1886), он je join за школских дана y овој 
вароши имао прилике ла среће избегле српске 
устанике, особито на познатим бердичовским 
вашарима, о чсму пише y својим успомснама 
штампаним a можда и написаним каснијс. 
Учсстпује y пољском устанку 1830. године, a no 
угушењу устанка, заједно с већином Пољака 
устаника прелази y Француеку. Ускоро његове 
приче о козачком животу почињу да занимају 
слушаоце и он помишља да то ставл>а на папир. 
Тако je постао књижевник. Почиње ипак са лва 
мања историјска рада. Јсдан je штампан 1835, a 
други, који нас особито занима, 1837. и тицао ce 
нас. Наслов му je La Sem e el le prince Milosch (sic!). 
Onaj доскора потпуно нспознат рад Чајковског 
прсдставили смо недавно, па ce на то позивамо.4 
У томе раду Чајковски je всома всличао као пра- 
вог народног оца српског кнеза Милоша сматра- 
јући да je он велики вођ српскога народа. Join 
једном ce Чајковски подуже задржао на неким 
појединостима из владавине кнеза Милоша, јер 
je и радњу свог романа Крџалија (Kiryali) пренео 
y Милошеву прсстоницу Рудник. To je роман, no 
његову мишљењу историјски, али je за нас y овом 
тренутку важно да ce кнез Милош сваки час спо- 
миње и хвали. To би значило да јс и Чарториски 
сматрао да шаље познаваоца живота Србијс када 
шаље на Балкап баш Чајковског.

Чајковски je стигао y Цариград почстком 
септембра 1841. Всћ 7. септембра пише прво пи- 
смо Чарториском из турске престонице о првим

сусретима. Он je врло брзо стпорио одличне везе. 
Свуда je стизао и скоро свуда био добро приман: 
од чиновника франпуског посланства, с којима 
je морао многе пословс зајсднички да свршава, 
па до истакнутих турских политичара и самих ми- 
нистара. Нешто каснијс he доспсти и на султанов 
двор као учитсљ језика, па he y Цариграду бити 
всома уважавана личност. 1 le сметнимо с ума да 
ће 1850. руски цар лично тражити од султана да 
Чајковски буде издан руским властима. Султан, 
опет лично, прспоручује Чајковском да прими 
ислам и онда ће бити заштићен. Овај то и чини 
и постаје Садик-паша. По томс имену ce и код 
нас врло често срсће y штампи током педесетих 
и шездесстих година. Нарочито када je за крим- 
скога рата организовао такозпане „турскс коза- 
ке", мсђу којима je било и наших л>уди.|()

Чајковски je добио задатак да ради на тсрсну 
читапс Турскс и околних земаља, па je и Србија 
улазила y круг његовс дслатности. Зато су му 
прогнани уставобранитсл>и, који су ce баш тада 
налазили y Цариграду, дошли као поручени да 
их повеже преко Чарториског са Француском и 
Енглеском, a онда покушају борбу против кнеза 
Михаила. Ta веза je дело Чајковског, a донела je 
всома значајне резултатс. У једном каснијем писму 
турском војном министру Риза-паши о свом раду 
y Турској, Чајковски ће споменути и овај сусрет с 
уставобранитељима, сматрајући да je тиме српску 
политику окренуо више ка Турској него што je до- 
тад било. Изме!^ осталог т>' ће рећи и ово: „Године
1841. и 1842. срео сам ce y Цариграду са српским 
изгнаницима. Познајући њихов језик, саветовао сам 
им да не траже помоћ и старање Русије него ла 
затражс запгтиту Турске.11

Уставобранитсл>и су y Чајковском нашли 
одличног заступника и заштитника. Преко њсга 
су ce повезали с водсћим политичким личностима 
y 'Гурској, a добили су сигурну подршку y Паризу 
и Лондону. To je био значајан потсз y њиховој 
политичкој борби, a значило je и осигурање ширс 
и дубље гараниије за Кнежсвину. Они су морали 
довољно знати о Чајковском и н>еговим могућно- 
стима y Цариграду чим су му сс потпуно повс- 
рили. У то нема никаквс сумње.

Веза je успостављена преко тадашњег секрс- 
тара српског конзулата y Цариграду Вукашина 
Радишића.12 Чајковски je могао од Радишића до- 
бити најбоља и најпотпунија обавештења о стању 
y Србији. Зато je и Чајковском био олакшан по- 
сао. Он je одмах видео да ce мора свим својим 
снагама и везама посветити овој сарадњи. Учини- 
ло му сс да je то био нови пут и за акцнју пољске 
емиграције.
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Већ 27. септембра 1841. године Чајковски 
обавештава Чарториског о главним личностима 
које би билс пажне за будућу политику пољске 
смиграиије, и на прво место ставља кнсза Ми- 
лоша. Истиче његовс всликс политичке плановс: 
„Вукашин всли -  пише ту Чајкопски -  да je н>е- 
гова (тј. Милошспа) намера да ујсдини y једно 
Србију, Босну, Бугарску, Херцеговину, Ускокију 
(тако!), Банат, Словаке (свакако јс мислио Сло- 
венце), Илирију, Далмацију, Црну Гору и албан- 
ске планинс и да створи југословенско царство, 
за то je скупљао новац".1 Чим je упознао вође 
уетавобранитеља, могао je и о њима да д& своје 
мишл>ен>е. Понесен je особинама Вучићевим и 
упоређује га с пољским воћом устанка Хлопии- 
ким. По свему ce види да га веома цсни: „Вучић 
je човек ваљана срца и храбар војник, ужива нај- 
већи углед y Србији, први je после Милоша". 
Ценио je исто тако дипломатске способности Пе- 
тронијевића. Њих je сматрао за праве вође 
српскога народа, a Србији je већ тада наменио 
значајну улогу y политичком жипоту Балкана. За 
Србе ће рећи да je то „једини народ y јужном 
Словенству који има y себи све оно што je по- 
требно да ce стави на чело словснског народа и 
да га окупља око себе". Ту свакако мисли на бал- 
канске Словене. И онда дал>е: „Она (тј. Србија) 
има аристократију разума и чина, што други на- 
роди уопште немају, y њима (тј. Србима) има 
живота и политичкс снергијс."1 Он одмах прави 
и план деловања y Србији помоћу уставобрани- 
тел>а. Сматра да би већина српских емиграната 
морала да ce врати y Србију. Можда би само ма- 
ли број најугроженијих могао да останс joui y 
Турској. Јер борбу треба водити y земл>и, не ван 
н>е. Помишљао je чак да би уставобранитељи мо- 
рали ступити y везу с Милошем и покушали њега 
да вратс на српски кнежевски престо, иако ce 
сматрало да je он аустријски човск. Све ове своје 
мисли Чајковски je истовремено прсносио фран- 
цуском и енглеском посланику y Цариграду, и 
тако je већ и њих почео да припрема за друкчију 
помоћ Србији, за помоћ лругој Србији, оној која 
би тек требало ла настанс. Јер ce с кнезом Ми- 
хаилом y том смислу, није могло сарађивати. -  
Није било тешко убелити франиуског и снглс- 
ског посланика ла би Србија могла олиграти 
значајну улогу на Балкану, a и њима je било ста- 
ло да такву Србију привуку на своју страну.

*

Догађаји су ускоро показали да je Чајковски 
добро прелвиђао. Тиме je уверио и турске поли- 
тичке кругове y своју далековидост, a исто тако 
и Чарториског као и запалне представнике y Ца- 
ригралу.

Уставобранитељи су морали најпре да обаве 
све y Србији. Они су учинили много више но 
што сс и очскивало. Вратили су ce y Србију, брзо 
организовали побуну против кнсза Михаила, про- 
гнали га из земље и 2/14. октобра 1842. голине 
изабрали за новог кнеза Александра Ка- 
рађорђевића. To je изгледа било донекле изне- 
нађен>е и за Чајковског и лруге политичаре y Ца- 
риграду, али je за н>их важно било да je свргнут 
кнсз Михаило, a нови кнез ће морати да поштује 
онс који су га изабрали и довели на кнежевски 
престо.

Чајковски je био добро обавештен о свему 
што ce збива y Србији. И то из прве руке. Ра- 
зумл>иво, није могао сасвим да ce ослони само 
на оно о чему су га обавештавали уставобрани- 
тел>и. Зато je још половином 1842. године послао 
прско Букурешта y Бсоград нарочитог агента, ко- 
ји je имао да га обавештава о свему што ce 
лешава y Србији. Тај агент je био непосредно 
потчињен Чајковском, али je могао своје из- 
псштајс да шаљс и непосредно централи y Париз. 
За овог агента je Чарториски, свакако на прсдлог 
Чајковског, изабрао такође ваљаног и вештог 
човека, Лудвика Звјсрковског, бол>е познатог по 
лажном имену са француског пасоша доктора 
Леноара. ГБегово ce име често спомиње y из- 
вештајима разних аустријских и руских оба- 
вештача, што значи да je његова делатност била 
и тс како запажена и да je многима смстала.

Чајковски je веровао Звјерковском. Знао га 
je као веома интелигснтног, начитаног, умешног. 
Зато ће за њсга рећи y писму Чарториском да 
je „частан човек, катон речи"16 To je морао да 
истиче зато што су y Паризу многи y Звјерков- 
ског сумњали, јер je раније припадао крајњем ле- 
вом крилу пол»ске смиграиије, y којем je његов 
брат Валенти и тада имао истакнуту улогу.

Звјерковски ce y Београду добро снашао.
Почетак je био тежак. Морао je водити 

рачуна да ce не открије за кога ради. Зато je на 
почетку морао да ce држи резервисано, односно 
да буде скоро с присталицама кнсза Михаила, 
док нису уставобранитељи победили. Свакако je 
такво упутство био добио. Али ce одмах по до- 
ласку уставобранитеља могао свим жаром пре- 
дати своме правоме послу, ономе за шта јс и био 
послат y Београд. Он je то чинио с ватром и нео- 
спорним одушевл>ењсм. Јер je убрзо осстио и љу- 
бав прсма српскоме народу. To ce види no мно- 
гим његовим писмима.

Најпре ce скоро наљутио кад je сазнао да но- 
воизабрани кнез не мора бити признат од вели- 
ких сила, јср ce тврдило да je изабран после рс- 
волупије. À та ce реч није волсла y дипломатским 
круговима ових врсмена. Зато ће Звјсрковски на- 
писати и ове речи пуне признања и дивљења пре-
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ма ономе што су Срби успели да учине: „Сваки 
Србин, наоружан од глапе до пете, хаватајући сс 
за нож или пиштол», одговара: et vous, messieurs 
de Paris, avez vous demandé la permission de faire la 
vôtre (révolution), vous êtes vous bien souciés qu’on la 
reconnût".17

Изгледа да ce Звјерковски потпуно укључио 
y рад српских уставобранитељских власти. Они 
су га морали прихватити срдачно. И тражили су 
од н>ега свакојаке помоћи. To ce може закључити 
из неких његових писама y којима тражи помоћ 
из Париза. Да би он могао помоћи Србима. Кад 
je видео да je Мицкјевичево име међу Србима 
често спомињано, он нарочито навал.ује да што 
више Мицкјевичевих ствари добије. Тако ће 14. 
октобра 1842. тражити да Мицкјевич нешто кажс
о Србији, свакако да напише. A сматрао je да и 
y предавањима y College de France треба join 
нешто да ce чује о догађајима y Србији, јер je 
то била веома популарна јавна трибина. Децем- 
бра мссеца je много одређенији: „Данас треба 
многе ствари да ce ураде и раде ce. Замољен сам 
да Мицкјевич напише план народног образовања 
и шта он каже то ће ce слушати и применти пре- 
ма потребама и према могућностима y пракси." 
Па онда мало дал>е: „Пошаљите брзо како год 
можете све почетне књиге за француске школе, 
које ће ce преводити, тумачити и штампати." Кад 
je пак видео да y Београду нс познају ни Мицк- 
јевичев курс словенских књижевности, где je би- 
ло доста места посвећено Србима и њиховој на- 
родној поезији нарочито, он y новом писму пре- 
клиње:„3а бога милога, шаљи ми што пре можеш 
Мицкјевичев курс, јер je то за Србију и за нас 
овде." Онда тражи за себе опуномоћсње, као и 
писма од Чарториског за „наше", тј. свакако за 
уставобранитеље, као и за „поштенога" кнсза 
Александра. И поново ce враћа на план образо- 
вања: „План образовања за Србију, обрађен од 
било кога, али потписан: Мицкјевич". Писмо je 
од 24. децембра. Као што ce из ових речи види, 
Звјерковском чак није било много стало да баш 
Мицкјевич начини тај план образопања, али je 
било врло важно да он то потпише, јер бП онда 
предлог имао велико уважење.

После овако плодног рада y Београду, Звјср- 
ковски je ипак био приморан да напусти српску 
престоницу. Који су прави разлози били тешко 
je рећи. Неки ce могу наслућивати. Всропатно 
није умео довољно да прикрије своју присутност. 
Некако ce много често спомиње y писмима, на- 
рочито аустријских званичних и незваничних аге- 
ната. Биће да je због тога Черториски био при- 
сиљен да почстком 1843. године замени представ- 
ника y Београду. A имамо много потврда да ce 
Звјерковски одлично снашао међу Србима, да je 
успео да створи велики круг људи с којима je

слободно могао да разгопара и преговара. Веро- 
ватно je највише доприносио ла српска штампа 
пише о европским политичким догађајима онако 
како јс одговарало политици коју je он заступао. 
A знамо да je Звјерковски био врло чсст гост и 
y редакцији Србских нотта.

*

Тек послс обављеног избора новога кнеза за 
уставобранитеље настају тешка искушен>а. Пока- 
зало ce да je лакше било доћи на власт него 
одржати je и сачувати. На Западу су ce о уста- 
вобранитељима и њиховој владавини шириле 
всома неповољнс вести. Парочито je београдски 
енглески конзул задавао много јада уставобра- 
нитељима својим извештајима, y којима je стално 
подвлачио како су уставобранитељи дошли на 
власт насилнички и како својим жестоким по- 
ступцима и страховитим тсрором не заслужују да 
буду подржавани, a да су y земљи завели влала- 
вину ужаснога страха.

Ситуација je постајала врло озбиљна и тешка. 
Русија je упорно захтевала да ce избор кнеза 
Александра поништи. Нове властолршце y Срби- 
ји скоро y целој Европи огласише за насилнике.

Русији je било јасно да победа уставобрани- 
теља y Србији значи н.ен потез. Порта je одмах 
нотврдила избор новога кнеза, да би предухитри- 
ла одлуке осталих всликих сила. Русија прва није 
хтела да га одобри. Њен утицај почео ce лагано 
ширити и на остале државе. Аустрија je одмах 
стала на страну Русије. Ни Енглеској није било 
лако да брани уставобранитеље и нову власт y 
Србији кад je са свих страна, a највише од свог 
београдског конзула, добијала свс неповољније 
извештаје о новој владавини y Србији и о суро- 
вом разрачунавању уставобранитеља с противни- 
цима. Русија je одпучно захтевала да ce избор по- 
ништи, да ce Вучић, Петронијевић и још нски 
други виђенији уставобранитељи удаље из земље, 
као и кнез Александар, да ce све избеглице, при- 
сталице кнеза Михаила, врате y земљу, па тек 
онда да ce сазову народни представници који би 
извршили поновни избор. Осим тога, сав посту- 
пак око избора имао je да контролише, и y ствари 
води специјални руски делегат барон Ливен, који 
je ради тога упућен y Србију.

Тешко je било опирати ce овом захтеву Ру- 
сије. Марта месеца 1843. године стране силе за- 
тражише од Турске да ce опако поступи y Србији. 
И Турска je морала да ce покори овим захтевима. 
Морала je чак да промени команданта Београд- 
ске тврђаве Ћамил-пашу, зато што ce тврдило да 
je био наклон>ен уставобранитељима, да je имао 
с н>има везе и да им je чак помогао.
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За уставобранитеље je настало скоро безна- 
дежно стање. Ахо би нови избор био обављен 
y присуству свих Михаилових присталица, a ла 
уставобранитељи не буду за то време y земљи, 
исход би био јасан. Могао ce унапред наслутити. 
И то још под контролом руског нарочитог иза- 
сланика, који je сваким својим сусрстом и раз- 
говором показивао отворено да je дошао y Србију 
да казни уставобранител>е. Чак и Турска, која je 
потпомогла промену y Србији, бар донсклс, мо- 
рала je да ce држи рсзервисано, јер за н>ом нијс 
било западних сила да je подрже. Обраћати ce 
Русији за било какву подршку било je немогуће, 
то су уставобранитељи добро знали. Руски по- 
сланик y Цариграду рскао je прсдставнику уста- 
вобранитеља Ллекси Симићу то сасвим отворено 
и оштро. Пребацио му je i u t o  су ce Срби тако 
одвојили од Русије и направили „сојуз са бун- 
товницима њихове Пољске" -  како о томе са- 
општава Симић -  што показује њихова веза с По- 
л»аком Звјерковским (Лсноаром), и што траже 
помоћ од Француске и Енглеске. Ипак je руски 
посланик убеђивао Симића да Русија није ни про- 
тив уставобранитеља ни за кнеза Михаила, нсго 
жели да кнсз буде онај за којег ce народ изјасни 
при слободном избору.19

♦

У таквом скоро безизлазном положају уста- 
вобранител>и су поново помислили на Чартори- 
ског, да он нешто покуша y Паризу и Лондону, 
нс би ли ce мишл>сн>е и став двеју западних влада 
према уставобранитељима бар донекле промени- 
ли. Њима ce говорило још ол првих сусрета с 
Пољацима да Чарториски може ммого, али они 
вероватно томе нису сасвим могли веровати. Јер 
су тада код свих влада наилазили на отпор и нс- 
наклоност.

Чарториски je са своје стране проценио да 
би на овом питању требало да одмери споје моћи 
y Паризу и Лондону. Зато ставља y покрет све 
своје силе и могућности не би ли овде променио 
став влада прсма уставобранитсљима. И то онда 
када je изгледало да je све пропало.

Да би охрабрио устапобранитсљс и да би им 
ставио до знања да ће ce за њих заузимати до 
крајњих могућности, Чарториски шаље усмену 
поруку и поздраве Симићу преко Прнобарца", 
којег су свакако уставобранител>и овластили да 
поразговара с пол»ским кнезом и да му представи 
њихов тсжак положај. To je било негле првих 
дана фебруара 1843. Л join током јануара Чар- 
ториски размишља о српском питању и пише по- 
већи спис са планом каква би трсбало да изгледа 
политика Србије. Тај свој план назвао je Conseils 
sur la conduite à suivre par la Serbie21, и он показује

колико je озбиљно Чарториски схватио тадашње 
српско питање и како je добро процењивао при- 
лике y Европи.

Прслставићемо само неке главне мисли из 
тога плана.

Садашње стањс je такво ла ce Србија мора 
придржавати извесних правила и праваца -  
почиње пол»ски кнез.

У спољњој политици Србија мора водити 
рачуна о односима лругих сила, не допуштајући 
им да ce наноси штста правима српскога народа 
и да ce било ко са стране меша y унутрашње 
послове зсмље.

У унутрашњој политици ваља употребити 
енергију и мудрост ради организацијс и утврђива- 
н>а снага народа, треба радити правелно и благо, 
требало би стварати јелинство међу политичким 
странкама и брисати трагове прошлости, захте- 
пајући поштован»е тадашње владе и оданост н>ој.

Турска je сизерснска земља, зато јој треба 
указивати поштовање, добру вољу и покорност, 
лојалну али достојанствену. Врло je важно да ce 
Србија сама организује и да помаже словенским 
народима под Турском. Остале заинтересованс 
силс покушаваће отворсно да спутавају овај рад, 
све док Србија не постане независна. Сада по- 
стојање Порте представља заштиту Србије y сва- 
ком погледу. Кад ce потпуно организује и y од- 
носу на остале Словснс, Србија ће моћи да ce 
понесе са свима збивањима око ње. To показује 
колико je Србима корисно да остану добро с 
Портом, a то трсба тако ла буде све до врсмсна 
када Србија буде имала да наследи Отоманску 
империју. Српском народу ће лакша бити ова по- 
корност него да ce покорава деспотској влада- 
пини какпа je руска. Турска je свссна своје сла- 
бости, зато нс жсли ла има неприлике са својим 
потчињенима, па ће их зато штитити бол>е од 
осталих све док су они верни н>ој. Русија може 
само завадити претпоставл.ене и потчињене, или 
може изазвати нерслс, па да ce појави као по- 
средник и умиритсљ. Тако je поступила y Пол>- 
ској и Ђурђијанској, тако y Влашкој, a тако je 
било лосад a било би и каснијс и y Србији. Зато 
би основна ствар била за Србију да „избспава 
утицај Русије и да ce користи сизереиством Тур- 
ске". Лли Србија зато ништа не сме да изгуби. 
Она мора тражити ол Турске да добијс више He
ro  што има. Србија треба да тражи од Порте: 
наслелно право за кнеза, и то бсз помоћи Русије 
и других сила; да ce Србији присајсдине планин- 
ска плсмсна око Каралага (Karadah), онда Пи- 
пери (Pipei), Васојевићи (Wasovitschi), Бјелопа- 
плићи (Biclopouliki) и Кучи (Kutchif), племена ко- 
ја су лосад независна и врло често непријател»ски 
расположена према Турској. A кал ce то добије, 
Србија може да тражи ол Порте уступање изве-
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снс територије или бар слободан пут за трговину. 
После може тражити да Турци напусте Београд. 
Свс опо трсбало би радити лагано и мудро, не 
треба никако прснаглити нити напуштати везу с 
Турском. Рсч „никако" je подвучена.

Према Русији, протекторској сили, требало 
би бити опрезан. Протекторски двор има право 
да ce меша само ако сизсренски двор не испу- 
њава обавезе према васалу и жели да врши на 
њега притисак или када je слаб па не може да 
помогне кад запрети опасност споља. Помоћ од 
Русије треба тражити само ако би Турска хтела 
да нападне Србију. Лли мудрост налаже да не 
трсба позивати y помоћ протектора који лако 
можс постати господар. Србија не сме да ce боји 
Русије. Треба одбијати и руске тврдње да ce она 
на тај начин стара о једноверној браћи. Треба 
ce мудро и благо опирати руским дворским ин- 
тригама, али тиме никако не вређати Русе, који 
су по раси браћа и који ће једнога дана моћн 
постати савезници осталим Словенима, и којн ће 
ce борити и против деспотизма код себе.

Према Аустрији би требало имати много оба- 
зривости и препредености, y чему она сама даје 
најбол,и пример. Она не жели добро Србији. С 
њом ce могу одржапати јсдино трговачке и ни- 
какве друге б с з с .

Француска сида не може званично радмти за 
Србију, али може полузванично преко Пољака. 
Она ће помагати Србији пред Портом, само Срби 
морају показати да су за ред и стабилност y опи- 
рању интригама из Русије. Србн би морали слати 
младнће на школовањс на Запад. Србија треба 
да ступи y трговачке везе са Фрапцуском. Срби 
морају битн увереми да je политички иитерес 
Франиускс ла вили како ce спм Слопени еман- 
ципују и да помогне напредак њихове цивплнза- 
ције. Француска тежп да на место Отоманске ца- 
рсвинс, када н*ен час буде откуцао, пиди лржаву 
која може бнти француски савсзник, a више од 
свега жели ла то буде словенска држава. Зато 
Србија мора да покаже да je достојна такве 
пажње. Било би добро да ce y Србији створи м 
мска католичка оргапизација, што би омогућило 
Француској да буде заштитница католика y тур- 
ској царевнни. To би могла да буле нека црква 
y Београду под управом каквог француског ми- 
сионара. Тога ce не би требало плашити, јср би 
све било y границама допуштеним од српске вла- 
де. To би било мотивисано боравком француског 
конзула y Београлу. Из Београда би ови мисио- 
нари могли бити послати y Босну и тамо би за- 
менили аустријске католичке свештенике. Они 
би y Босни радили па зближен.у кптолика са њи- 
ховом браћом грчкога закона. Л сада аустријски 
свештеници изазивају неслагаља.

Енглеска je увек сувише заузета спојим по- 
словима, али и она жели добра Србији. Ако би 
Србија успела да створи пут до Јалрана и једну 
тачку на томе мору, онла би близина Јонских 
острва и Малте постала важна за Пнглеску, и 
осигурала би јој политичке и финансијске мо- 
гућности y Србији.

У спољној политици Србије пажно je и де- 
ловање код cyceduiix Словена. Србија мора да 
начини план за булућност. Она мора тежити ла 
ce повећа, ако не жели да изгуби y догађајима 
који прете турској царевини. СГрбија мора утица- 
ти на остале словснске народе да ce уједине. Нс- 
ки од тих народа су под Турском, други под Ау- 
стријом. Па прве треба да утиче цивилизацијом 
и просвећеношћу, на лругс снагом и промишље- 
ношћу, a особито осећан.см заједиичке национал- 
ности и родитељским старањсм. Србија ce мора 
спремити ла лочека промене које провиђење 
спрема. Требало би парочито утицати на племсна 
око Карадага н на Цриогорце. Тсжак ће бити и 
рад y Мађарској и Аустрији.

Срби морају имати пријатељске везе и са 
осталим Словснима: Илирима, Далматинцима, 
Хрватима и са седамнаест граничарских пукова, 
да би y случају потребе могла на ikhx рачунати. 
Срби ce морају приближити чак и Мађарима, да 
би истргли Аустији тај огромап ослонац. Можда 
he то бнти немогуће, али je веома пожел.по. Лко 
ме, требало би ce навикаватм на мнсао да су 
Мађари најопаснији непријатељи, с којнма ce ра- 
није или каснијс мора ступити y борбу. Лли треба 
што пише настојати да ce одржавају лобри од- 
посн, скривајућп ce за зајелничким непријатељ- 
ством Аустрије и Руснје. „Бугарн, Босанци н Хе|> 
цеговци морају бити иредмст сталнс и веома пре- 
дане бриге од етране Србије".

За унутратљу политику важио je најпре до- 
бпти наследно прапо за владара. Мзборна NioHap- 
хија je најгора од спега. Иајбољп пример за то 
je нскадашња Пољска.

Трсбало би потпомагати Kn>ioiccnno друштво 
(мислп ce ма Друштво српске словесности), које 
je скоро основамо да пропагира буђење словенске 
свести и да ради на интслектуалном цеитрали- 
зовању спих Срба, свих опих који ce палазе под 
било чијом власти. Земљу би требало организо- 
вати и војнички. И одметмнци би могли бити 
привољени ла сарађују са властима, то би било 
корисно и потребно. У земљп треба ла ce створе 
фабрике барута if оружја. Ове би водили Поља- 
ци, који би били обучени y Француској и Белгији 
и долазилм би y Србију са француским пасошима 
и под франиуском заштитом. „Употребљавање 
појединаиа других народности могло бн бити 
опасно и не би било ефикасно". Пол,ацима je 
стало да подржавају покрет y Србији. Пољаци

8 2



ПОЉСКА ЕМИГРЛИИЈА И МОНОВНИ ИЗВОРАЛЕКСАНДРА КАРАЋОРЋЕВИЋА ЗА КНЕЗА

који се налазе ван земље a то je елита пољскс 
нације, радили би савесно и привржено y корист 
Србије. Они би то чинили овоме као да служе 
својој рођсној земл>и. Против тога ништа не могу 
учинити Аустрија и Русија. Треба y Србији осно- 
вати војну академију, и то пре y Крагујевцу него 
y Београду, и назвати je политичком школом, да 
ce не би изазвала сумња Аустрије или Русије. И 
ту Пољаци могу бити професори. Осим свега 
осталога, ваља створити народну банку, a и обра- 
зовању свештеника посвстити всћу пажњу.

Све ово требало би радити лагано и смишље-
но.

*

Представили смо основнс мисли из плана 
Чарториског, јер je он веома значајан и показује 
да je Чарториски био добро обапештен о при- 
ликама y Србији и .да je читаво питање плана 
српске политике, које ћс добити своју круну y 
Гарашаниновом Начертанију, потекло y ствари 
од Чарториског a не од Фрање Заха, како нам 
je представљено y досадашњој литератури о ово- 
ме предмету. Наиме, познато je да je Гарашанин 
своје Ничертаније сачинио непосредно према За- 
хову члану, али je и Зах свој план урадио према 
овом плану Чарториског, додајући свега нсколи- 
ке ситније појсдиности. Основа je била план Чар- 
ториског. A то никако не може бити свсједно: 
Чарториски je водио пољску политику, па кад je 
нешто он ставио y свој план, значи ла ce старао 
да то приведе и y живот, a да je план дело само 
Захово, онда то никако не би морало значити да 
je било основа општа пољске политике, него би 
било дело једнога од многих прсдставника Чар- 
ториског.

Зах ce и за каснијег дугогодишњег боравка 
y Србији, када више није био агент Чарториског, 
придржавао овога плана. Јер када ce после ре- 
волуције y Европи од 1848. и 1849. вратио y Бео- 
град, али сада приватно и када јс примљен y 
српску војску, y којој je остао до краја жипота 
и дотерао до чина генерала српске војске, једно 
време чак министра војног, начелника гене- 
ралштаба и краљевог ађутанта, он je сматрао да 
je доиста Србији било потребно да постигне све 
оно што je било назначено y плану Чарториског. 
Познато je наиме да je на његову иницијативу 
основана y Београду Војна академија, да je он, 
може ce рећи, био оснивач фабрике оружја y 
Крагујевцу, a и неке друге његове делатности би- 
ле су y складу с тим планом.

Уставобранитељима je морало бити јасно да 
им y приликама y којима су ce нашли почетком 
1843. године могу помоћи можда једино Пол>аци. 
У њих су још једино полагали наде. Мислили

су да ће њихов рад и заузимања y Паризу и Лон- 
дону можда успсти да промене став двеју запад- 
них влада према новоме поретку y Србији. О то- 
ме су мислили и иначе, још пре но што je зва- 
нично поништен избор кнеза Александра. О томе 
би сведочило и Црнобарчево писмо Симићу y ко- 
јем je преносио поздраве Чарториског. После по- 
ништења избора за кнеза, уставобранитељима су 
Пољаци били она сламка за коју су јопт могли 
да ce ухвате. Убрзо ce показало, бар по оном што 
ћемо приказати, да je то било оно што их je из- 
вукло из вртлога.

Уставобранитељи ce писмом од 6/18. фебруа- 
ра 1843. године обраћају кнезу Чарториском и 
овлашћују га званично да заступа српски народ, 
бољс рсћи уставобранитеље, прел француском и 
снглсском владом." Као што ће ce пидети, то je 
био веома мудар потез.

Чарториски je са задовољством прихватио 
ово овлашћење, јер je и без њега већ био прс- 
дузео све кораке да ce помогне новим вла- 
стодршцима y Београду, и y одговору им je 
обећао да ће ce заузети колико год буде могао 
за њих и за н>ихову ствар. Писмо je датирано 
27. марта 1843. године.23

Српско питан>е je постало глапно y раду пољ- 
ске емиграције, a приступило ce његову решава- 
њу са свих могућих страна. У Србији ce није 
више могло много учинити, али je требало по- 
јачати самопоуздање и стабилност српских вла- 
стодржаца да не попуштају прсд притиском и да 
булу увсрсни да ће помоћ доћи са западне стране. 
To je морала бити основа да би ce могло радити 
за њих на Западу. У Паризу и Лонлону попедена 
je жестока акција да ce помогне уетавобраните- 
љима и да ce прихпате као прави представници 
народне воље.

Ипак ce y Београду нешто морало учинити.
Чарториски ce одлучио да промени свога 

агента y Београду. Можла не зато што Звјерков- 
ски не би био добар, него бисмо пре рекли да 
je његов рад лако откривен од стране аустријских 
и руских агената, па ce о томе стално и свуда 
говорило и истицало y дипломатским расправама 
око српског питања. A можда je Чарториски 
желео да за извссно бар време y Београду има 
два агента. Јер ни Звјсрковски није одмах после 
доласка новог предстапника пољске емиграције 
напустио Београл. Само je ипак као званични -  
a y ствари тајни агент Чарториског дошла друга 
личност. Био je то Фрања Зах (1807-1892).

Зашто баш Зах?
Зах je био Чех из Моравске, из Брна. За врс- 

ме пољског устанка 1830. прикључује ce пољским 
устаницима, и то баш јединици генерала Карола 
Ружицког, иначе ожењеног сестром Михала Чај- 
ковског. Тако je Зах за пољског устанка био за-
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јелно са Чајковским. При повлачењу Пољака ка 
Запалу после угушсног устанка и Зах je отишао 
y Француску. Као велики и олушсвљени побор- 
ник словенскога братства Зах je y пољској еми- 
грантској групи био веома активан. И Чартори- 
ски je н>ега изабрао ла буде агент y Веограду. 
Можда je при томе избору донекле могло 
одлучити и то што Зах није био Пољак. Тиме 
ce могла кадкад отклонити ол н>ега понека сум- 
ња. Он je и душом и срцсм био одан ствари пол>- 
ске емиграције и кнеза Чарториског, али ce при 
дипломатским дискусијама и поменима њсгова 
имена баш његовим пореклом могла побијати ве- 
за између уставобранитсља и пољске емиграције 
тврдњом да y Београлу нема пољског агента. 
Осим тога, свакако je Зах успсвао и зато ih t o  je 
имао вишс смисла за скривен и неопажен рал. 
Захвал>ујући његовом таквом држању, a и помоћи 
српских власти, веома je тешко похватати све ње- 
гове всзс y Бсогралу. 11ема довољно трагова. Све 
je рађено пажљиво и без бележних података. A 
Захова делатност y Београду била je разноврсна 
и богата. Он je стизао y све политичке кругове и 
до свих познатијих личности. Познавао ce са свима 
министрима, сви су га радо и лако примали, и то 
врло често, кал год je било потребно, и лобијао и 
најстроже поверљива државна акта да их преписује 
и шаље своме шефу y Париз. Значи да му je y 
Београду било омогућсно да тако рали. Шта онда 
више рећи о његовој делатности y Београду? Про- 
сто je несхватљиво до чега je све долазио и шта 
je све могао да добијс. И пгго je најважније, сви 
тајни и јавни агенти страни, a највише аустријски, 
који су били познати по својој обавеиггености, нису 
успсвали да га ухвате на дслу, јср нема њихових 
извемггаја о његову делопању y Бсограду. Л њега 
je било свуда. I Бсгови прсти ce могу наслутити ско- 
ро y свим дипломатским акцијама y српској пре- 
стоници. Пије онда никакво чудо што су често 
француска и енглеска влада вишс всровале кнего- 
вим извештајима него извештајима својих зва- 
ничних прсдставника y Београду. Сматрамо да je 
делатносг Захова y Београлу четрдесстих голина за 
нашу историју још увек највећа тајна XIX века. Тек 
када будемо добили -  a добићсмо je ваљла једном 
пггампану, налази ce y архиву Чарториских y Кра- 
кову -  сву Захову преписку, све њсгове извештаје 
из Бсограла, разјасниће нам ce многе ствари из бео- 
градског политичког живота четрдесетих година. 
Бар оне извсштајс који join постоје сачувани. To 
je скоро невсроватан авантуристички роман. Оста- 
вимо то зато на тренутак по страни.

*

Пре но што ће кренути y Београд, Зах јс мо- 
рао кнезу Чарториском да поднесе свој план бу-

лућс политике Србије и њене улоге на Балкану. 
Тај Захов план рађен je углавном на основу ра- 
није споменутог плана самог Чарториског, али 
je Зах свакако морао ла прегледа и осталу при- 
ступачну литературу о српском питању и да на 
основу свега тога уради свој план. Тиме јс имао 
да полаже испит прел Чарториским. Додуше, Зах 
ће y пропратном писму Чарториском рећи да свој 
план пише одмах пошто му je Чајковски са- 
општио да je на њега пао избор да путује y Бсо- 
гралу: „Пишем га истога дана, не консултујући 
никакво дело о томе, нс тражсћи савета ни од 
кога." Ипак ce морао већ ранијс упознати с оним 
што му je било под руком.

У своме плану Зах ће говорити о односу 
Србије и Пол>ске, односно Пољака, који ће упек 
ралити искрено да би помогли Србији. Споме- 
нути су остали Словени под Лустријом, као што 
je и код Чарториског. Онда je дат однос Русије 
и Енглсске према Србији. Односи са Турском 
представљсни су углавном онако као код Чар- 
ториског. To je свакако било опште мишљсњс y 
седишту пољске емиграције. Зато ce и y овом пла- 
ну говори о слабљсњу Турскс и о Србији која 
би имала лагано да je замсњујс на Балкану. Дли 
не треба бунити словенске народе против Турске, 
јер би то ишло y корист Русије. Обале Дунава 
Турска већ не може сама да брани. Потребна јој 
je помоћ народа настањених на обалама реке. 
Они ce морају ујединити и тако ће моћи да штите 
националну самосталност. Почетак би имао ла 
буде y Србији. У обзир још лолазе особито Бу- 
гарска, Босна и Херцсговина. Требало би и пра- 
пославну цркву ујединити. Било би најбоље кад 
би јединствен старетина те самосталне цркпс, 
независне од руске, постао црногорски влалика. 
Садашњи владика je образован и мулар човек. 
жељан великих ствари, свестан да вођ Црного- 
раца неће никада оптеретити равнотсжу међу 
Словенима y Турској."24 Он je всома цењен y сво- 
ме народу, a свакако je и његова заслуга што je 
овај народ сачувао нсзависност током векова. 
Црногорци ће га радо послушати, али би ујели- 
њен>е са Србијом било лакше ако би на челу за- 
јелничке цркве био њихов влалика. Рсч je о Н>е- 
гошу, наравно. Сигурно да ни територијална пи- 
тања не би представљала никакав проблем. И 
закл>учује Зах: што ce тиче јединства између 
Србије, Босне, турскс Хрватскс, Херцеговине и 
Црне Горе, ту неће бити проблема, јер су блиски 
по националном карактеру и по језику. 
Нажалост, Бугарска ce доста разликује да би ce 
могла ставити y исти ред. Лли ће силом прилика 
бити и она доведена до тога.25 -  И о унутрашњој 
политици Србије Зах je исказао своје мишљен>е. 
Важно je, no његову мишљсњу, да ce y Србији 
осети снажна власт и добро организовано
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урсђсње, па ће она бити јака изнутра a цснићс јс 
онда и народи споља. Основно јс да ce створе ка- 
дрови способни да земљу ваљано воде. Србима не 
би трсбало, према нским предлозима, давати фран- 
цуске законе, него владање код њих треба засновати 
на обичајном праву, којс пише врсди него било как- 
ви писани закони. Проспсту трсба да водс свепгге- 
ници, они ћс народ учити прлини и вал>аности.

И на крају Зах каже за себс да ће мсђу Срби- 
ма всроватно бити добро примљен, али не зато 
што би он нешто значио лично, него зато што 
Срби имају поверсња y кнеза Чарториског, па ћс 
радо прихватити и његова представника. „Бсз 
Ваших инструкција ја бих ce осетио усамљен a 
онда и немоћан."-6

i
*

Све ово што ce звибало y Паризу и што je 
довсло до слања Заха y Београд, сва обавештсња 
која je он добио и знања која je стскао о Србији, 
a видимо да су била добра, повсзујсмо с боравком 
Михала Чајковског y Паризу баш тих дана када 
ce сво ово дешавало.

Чајковски je крајем 1842. године из Цари- 
града допутовао y Париз да би уредио најпре сво- 
је породичне прилике, јер je био оставио жену 
и децу y Паризу на старање Чарторском. 
Међутим, као да je најмањс времсна могао да по- 
свети својим личним проблемима, толико ce било 
накупио других значајних питања y цснтру пол>- 
ске емиграције, толико je било још нејасних и 
неразјашњених ствари, које je могао једино Чај- 
ковски да расветли и уреди. Сви су то знали y 
Паризу. Зато je био као поручен. И добро je њс- 
гов боравак искоришћен. To он и каже на јед- 
номе месту: „Ж слео сам мало да ce одморим, али 
ми нису давали мира. Морао сам да предпоста- 
вим господину Сентра (Cintrât -  подсекретар y 
француском министарству спољних послова) сво- 
је односе са Србима и све што сам видео на 
Истоку. Морао сам да пишсм нотс, извештаје, да 
водим преписку с Београдом и Цариградом".27 
Сентра je и раније позивао y свој лом Чајковског 
и од н>ега добијао обавештсња о Словснима, осо- 
бито пак о Србима и Румунима. Сасвим je онда 
разумљиво што je једва чекао повратак Чајков- 
ског из Цариграда да га салети питањима о зби- 
вањима y Турској, a исто тако и y Србији. Није 
ни чудо. Чајковски je умео да „унесе ватру y рад" 
-  како je говорио Чарториски.

Кад смо представили Захово мишљење о Н>е- 
гошу, и то бисмо повсзали с именом Чајковског. 
Јер мишљење о Његошу y пол>ској емиграцији 
до 1841. година било je нсшто лрукчијс. Оно je 
изграђивано под утицајем авантуристс Пиколе 
Васојевића који je умео да ce приближи Чарто-

риском и да га увери како je он једини прави на- 
слелник црногорске кнежевске титуле. He говори- 
мо то случајно, него то повезујемо с начином како 
je Мицкјсвич y својим предавањима представио
I lierouia.2* To je било и мишљење центра пољске 
емифације. Међутим, кала ce ускоро Чајковски 
увсрио да je Васојсвић обичан авантуриста и да je 
само измамио новац и изгубио ce y Италији, није 
више y круговима пољске емиграције било сумње 
на којој je страни истина. Обевеиггсња добијена с 
лругих страна, нарочито од Срба с којима су ce 
Пол>аци сретали, приказала су IBeronia y бољој, 
правој светлости. Јср га je Васојевић представио 
сасвим неповол>но. Ту треба свакако тражити и из- 
воре онаквом Захову писању о H>eroniy y његову 
плану о српској политици на Балкану и о уједи- 
н>ен>у Србије и Црне Горе.

*

Чарториског je чекао двоструки и вишестру- 
ки посао после поништења кнсжсвог избора y 
Београлу.

Најпре je вал>ало нове српске властодршце 
убедити да ће им подршка и помоћ стићи са За- 
пада, али да и они морају бити веома упорни и 
што више одуговлачити с новим избором, без об- 
зира на већ одрс!к*не и захтеване датуме. Тиме 
ће ce створити време за припремање француске 
и енглеске влалс да промене своје лржање према 
Србији. За то време ce y Србији мора припремити 
терен и организаиија тако да ce нови избор 
изврши ПОВОЛ.НО за уставобранитеље, чак и ако 
не буду присутни Вучић и Петронијсвић.

Да би улио уставобранитељима већу хра- 
брост, Чарториски ce одлучује да y Београд 
пошаље и самога Михала Чајковског. To je било 
врло важно, јер су уставобранител>и прво с Чај- 
ковским успоставили везу и њему свакако нај- 
више верс^вали. Они су за боравка y Цариграду 
видели колике су биле његове могућности и ути- 
цај. Знали су да јс био најбоље обавештен од 
свих, да je био веома вешт, и зато су његовим 
речима веровали. To je знао и Чарториски, зато 
je послао Чајковског y Београд y најтежем тре- 
нутку, кад je требало подржати донекле и поко- 
лебане уставобранитеље, јер су ce осстили на- 
пуштени од свих других пријатеља и влада. Баш 
тим речима окарактерисаће пут Чајковског и 
Владислав Замојски, најближа личност кнезу 
Чарториском. Он каже да je Чајковски дошао y 
Београд „да онде служи Србима савстом y овако 
тешком трснутку за њих.29 Кад смо овај податак 
из Замојског навели y једном свом раду,30 тада 
ce први пут код нас сазнало да je 1843. чак и 
Чајковски био y Бсогралу. Тако je умео да буде 
нсзапажен. Касније je пронађен и податак y јед-
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ном аустријском извсштају из Бсограла, y којем 
ce претпоставља ла јс Чајковски вероватно био 
y Бсограду31 A он je тада путовао кроз Аустрију. 
Псвероватна смелост и способност! Путовао je 
најопаснијим путсм, али најкраћим, да би што 
пре стигао y Београд. Аустријска полиција je 
претпостављала да je то био он, али нијс била 
сигурна чим ce није ништа предузимало код 
српске владе против Чајковског. Путовао je са 
француским пасошем.

Први je B. Ј. Вучковић код нас рскао да je 
Чајковски тада путовао као Француз Ж ан де Ка- 
но.32 Данас можемо сасвим сигурно тврдити да 
јс Чајковски доиста дошао y Београд као фран- 
цуски официр Jean de Canneaux33. Знамо о томе 
и неке појединости, које je он сам навео y својим 
успомснама. Видсћемо да јс морао каткад ла ce 
служи и периком и наочарима, да би замсо своје 
трагове. Пе сумњамо да je он за то био саевим 
способан, иначе не би ништа учинио и нс би 
прошао путевима којима je прошао.

Мало података имамо о боравку Чајковског 
y Београду. Али они ипак нешто значе и морамо 
их навести.

Знамо најпрс да je стигао y Београд 22. маја. 
На питањс шта да раде, Чајковски je уставобра- 
нитељима саветовао како да избегну неуспсх при 
поновном избору. Избор je поништен, ту ce више 
ништа не може учинити. Чајковски каже како 
je саветовао да ce сазове Скупштина, јср je Сенат 
био против уставобранитеља, и ла ce њој повери 
владање зсмљом до новог избора. Саветовао им 
je исто тако -  то он каже -  да наоружају мили- 
цију под изговором да je потрсбна ради одржава- 
ња мира y земљи, a y ствари зато да покажу ко- 
лико je нова власт снажна.

Тако ce и постугшло. Без обзира je ли све 
то учињсно по савету Чајковског или не, за нас 
je важно да je он био потпуно обавештен о си- 
туацији y Србији и његова су мишљсња опраплана. 
Пајважније je било да јс уставобранитсљима донео 
уверавање лично Чаргориског да ће и две западне 
владе свакако променити свој став према Србији 
и да ће помоћ и подршка доћи и с тс стране.

Свега неколико дана je провео Чајковски y 
Бсограду. Према његову тврђењу Руско послан- 
ство je већ било затражило од српске полииије 
да га ухапси, па јс и ради тога морао хитно да 
настави пут. Отишао je из Бсограда и сам уверсн 
да je власт y Србији јака и да сс може одржати. 
Зато ће јавити Чарториском о Спбији: „Она je 
камен темељац Јужних Словена".

To je исказао и Чарториски онда када je пи- 
сао инструкцију Звјерковском пред н>егов пола- 
зак y Босну, Херцеговину, Хрватску и Прну Гору: 
»II falait faire comprendre partout que la Scbie servait 
d’étendard reconnu et légitmc de la nationalité des Slaves

méridionaux, le foyer autour duquel ils dcvu.it s’unir 
tous«.35

*

Главни nocao пак очекивао je Чарториског 
y Паризу и ЈТондону. Требало je лагано и убел- 
л>иво утицати на политичаре да увиде своју 
грешку јер су тако олако пристали да прихвате 
руски захтев за поништење избора кнеза y Србији 
и да њихов став прсма Србији постане сасвим 
друкчији, супротан дотадашњем. To je био доиста 
велики и тежак задатак.

Чарториски ce уздао y свој велики углед y Па- 
ризу, na je франпуска влада била за њега мањи 
проблем. Она je иначе имала непгго блажи стап пре- 
ма Србима. А јти  je тешко било с ЈТондоном. Ту je 
требало радити веома систематично и мудро, без 
икаквих импровизација. Зато Чаргориски y Лондон 
шал>е лично свога сестрића и највеигтијсг дипло- 
мату, Владислава Замојског, иначе врло добро поз- 
натог y Лондону и Енглсској, са широким кругом 
познаника и пријатсл>а. Onaj je имао да обилази по- 
литичаре и увери их да je поништсње избора y 
Србији неправилно, односно да су Енглези y ствари 
олако попустили захтевима Русије. Да би зато ва- 
л>ало помоћи Србима да при поновном избору не 
дођс ни до каквих изненађења, него да и нови избор 
потврди за кнеза Алсксанлра Карађорђевића, a да 
на власти остану уставобранитсљи. Јер ако би ce 
ситуација y Србији промснила, то би било всома 
лоше и за Србију и за Турску, коју Француска и 
Енглеска помажу ла би ce одржала равнотежа из- 
међу сила и да би ce ограничио руски утицај.

Када je Замојски приспео y Лондон, ситуа- 
ција je за уставобранитеље била веома неповољ- 
на: кнежсв избор je поништен. Аустрија спим си- 
лама помажс руски захтсв и врши и сама при- 
тисак на Србију, па je и енглески министар спољ- 
них послова лорд Абсрдин (Aberdeen), свакако 
под утииајем кнеза Метсрниха, и сам пристао на 
овакав став, сматрајући да je српско питање y ен- 
глеској влали скинуто с дневног реда, каква јс 
била званична владина одлука.

У таквој ситуаиији требало јс тражити пу- 
тсве и начине да ce енглеска политика промсни, 
и да поновни избор кнеза y Србији буде y стпари 
само потврда првог a никако поништење првог. 
Врсмена je било врло мало за тај тсжак подухват. 
И то код Енглеза, који не мењају лако једном 
заузети став. Па ипак Замојски je одмах кренуо 
y акцију. О сваком свом новом кораку или су- 
срету обавештава врло подробно Чарториског, 
кестрпљивог ла чује да ли ce што успело над Тем- 
зом. Ta писма су од изванредног интереса за нас, 
па ћемо их зато пренсти y главним цртама, и то 
редом како су настајала.36
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Прво писмо Замојски je написао 8. маја 
1843.

Он најпре даје мали прсглел односа y томе 
тренутку. He чуди ce, вели, што je кнсз Чарто- 
риски забринут због попуштан>а Турске. Лли она 
није могла да одбије ултиматум Русије, јер би 
тиме могла да изазове непријатсљске кораке с 
руске странс. A Европа би луго и мирно посма- 
трала сукоб, као 1828. и 1829. пре но што би Тур- 
ској помогла. Зато јој je и сада саветовано да по- 
пусти. Тиме je све остављено „мудрости и енер- 
гији Срба". Штета, вели даље Замојски, што Чај- 
ковски није отишао међу њих месец дана раније, 
њихови кораци и писма били би сигурнији, a би- 
ло би све ефектније. Али кад je всћ све овако 
како je, можда и нијс лоше што су y одлучном 
тренутку били остављени сами себи, па и ми 
можемо ценити да су доиста одлучни.

Замојски ce одмах обратио лорлу Канингу 
(Canning), посланику с којим je очигледно био 
близак, да му издејствује пријем код лорда Абер- 
дина. Замојски je унапред уверен да ће то ићи 
тсже, јер ce Енглези помало стиде своје попу- 
стљивости према Лустрији, a не могу да схвате 
довољно важност српског питања и не виде y 
ствари јасно како би трсбало y свему томе да 
ce понашају.

Друго писмо, писано 11. маја, много je бо- 
гатије no садржају. Значи, свсга три дана после 
првог. A всћ je била почела дипломатска игра. 
„Враћам ce од лорда Абердина, који ме je јучс 
обавестио да би ce радо са мном видео свакога 
дана од дванаест часова y подне y њсгову стану".

Овако брз пријем код министра морао je из- 
ненадити и самога Замојског. Утолико je важни- 
је све оно што je y том писму написао. Хвали 
ce како га je министар примио лспо, да je био 
приступачан и отворен. Онда одмах прелази на 
оно главно.

Лорд Абсрдин je најпрс питао откуда таква 
веза Пољака са С{кзима, са Србијом. A кад je 
саслушао пажл>иво излагање Замојског, он ће од- 
говорити -  по речима овога -  као да ce 
освешћује: „Сад разумсм поступак Аустрије, који 
нисам могао себи да објасним. Пије чудо што je 
иступила против Србије кад je вилела какав je 
однос ваш према н>ој. Схватам да су вам сва сред- 
ства добра кад треба да радите против Русије, 
али нисте могли гору услугу учинити Србији." 
ЈТорд Абердин ce свакако сећао онога што му 
je о тим односима писао енглески представник 
y Немачкој Факс Стренгвејс (I'ox Strangways), о 
чему je писао нешто касније и Замојском на овај 
начин: „У Кенигсварту кнез Метерних je дуго са 
мном разговарао о Србији. Стапио ми je до знања 
да зна добро о односима кнеза Адама (Чартори- 
ског) с Карађорђевићем". Онда je рекао, каже ce

дал>с y томе писму, да ce ни он ни руски цар 
не би имали разлога мешати y српску ствар да 
није Пољака.

У даљем разговору Замојски je „бројевима и 
чињеницама" доказивао који су разлози аустриј- 
ском нерасположењу према независној и 
уређеној Србији. Замојски сматра да je његово 
излагање било убедљиво и донекле прихваћено.

Даљи разговор je текао о Србији.
Лорд Абердин ce позивао на извештаје свога 

конзула из Београда, који je писао о страшним 
убиствима. „Колико je пристојност допуштала 
жестоко сам то побио". Тада je министар, мало 
поколсбан, одговорност за ово почсо пребацива- 
ти на конзула Фонбленка (Eonblanque), о којем 
ни сам није имао најбоље мишљење сматрајући 
га за човека лорда Палмерстона, тадашње главне 
личности y парламснтарној опозицији. Замојски 
je тада испричао да франпуска влада поклања 
потпуну веру извештајима пољских агената, јер 
сматра да су боље обавештани од њиховог зва- 
ничног конзула. To je изгледа деловало. Када je 
пак министар рекао да je кнез Александар само 
лутка y тој борби, јер као седамнаестогодишњи 
дечак не можс имати никаквс правс власти, За- 
мојски му je тада објаснио да je то обавсштење 
које протура руска обавештајна служба y Лон- 
дону, a да кнез Александар има четрлесст година. 
Тала ce лорд гласно насмејао својој очигледној 
необавсштености. Оно што je тада Замојски ре- 
као о кнежевој личности, о његовим врлинама, 
о искуству стеченом y изгнанству свакако je при- 
лично утицало на енглеског министра да ce још 
пишс поколеба y свом дотадашн>ем лржању. Тада 
je он почео да испитује Замојског о свсму што 
га je занимало и очиглсдно je веровао ономе што 
му je речено. На растанку je признао ла ће убу- 
дуће лрукчије мислити о Србији и људима који 
y њој сада владају.

Такав je био резултат овог пријема и разго- 
вора од читавог једног часа. Замојски je морао 
бити задовол>ан оним што je постигао.

Али тај дан ce није тиме завршио.
Напуштајући лорла Абердина, Замојски 

свраћа лорлу Канингу, који je такође радио y 
овом министарству, ла му саопшти како je из- 
гледао сусрет и разговор. У томе часу баш наи- 
лази министар Аберлин лорду Канингу и зате- 
кавши ту Замојског, наставља разговор о Србији. 
Очигледно га je то питање почело узнемиривати. 
Замојски га при томе разговору моли да размисли 
да ли би ce могао некако избећи прогон Вучића 
и Петронијевића из Србије. На то je Абердин, 
уверен прсма причању Замојског да су то ваљани 
људи и утицајни политичари, обсћао да ће одмах 
о томс писати, али не y Србију, него y Петроград, 
јер je то мссто где им трсба помагати. На то je
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Замојски лодао да би паЈкало писати и y Београл, 
јср ће ce онда решавати, a Србима треба улити смс- 
лост и самопоуздање. Осим тога je Замојски, као 
узгред, додао да ће говор лорда Лбсрдина одржан 
y Скупштини о српском питању љуле y Веограду 
растужити и можда обесхрабрити када за њсга саз- 
нају. Замојски je мислио на говор лорда Лбердина 
одржан y Доњем дому 5. маја те године, y којем 
je овај рекао углавном ово: Русија ce нал>утила на 
злоупотребе којс су Срби починили за време ре- 
волуције и избора кнеза Ллексанлра, па тражи да 
ce избор изврши поново, и то под њеном контро- 
лом, ла би спречила интриге и подмићивања, a она 
има право да поставља такве захтеве, јер je осло- 
бођен>е Србије њено дсло.34 Лорд Абсрдин je до- 
некле признао да je био нсобавепгген. Замојски га 
онда моли да ствар лонекле поправи тако што ће 
о свему томе написати коју реч београдском кон- 
зулу. To може много учинити.

Док je Замојски хвалио Петронијевића, лорд 
Абердин je признао да га сви хвалс, али да 
Вучића сматрају за крвопију. Па то je Замојски 
узео y одбрану и Вучића, тврдећи ла je енергичан, 
a то je за његову зсмл>у y овим приликама нс- 
процењива врлина.4*’

Овај врло плодан разговор Замојски описује y 
извепгтају са пуно појединости, јер су све значајне, 
са пуно наде да уставобранител>и могу тријумфо- 
вати, „а и ми с н>има" -  додаје. Лли морају добити 
подршку. Потребна им je нека снажна и језгровита 
реч. Зато саветује Чаргориском ла замоли фран- 
цуског министра Гизоа (Guizot) да пошаље некога 
y Београд, нарочито за ту прилику. To би пружило 
Србима много охрабрења.

Већ сутрадан Замојски даје Чарториском и 
неке нове појединости о својим сусрстима и раз- 
говорима. Рсћи ће како сс видео с француским 
послаником грофом де Сент-Олером (de Sainte- 
Aulaire) и да му je овај испричао некс занимл>иве 
појединости о својим разговорима y Париграду. 
Када ce Порта одлучила да попусти руском зах- 
теву y српском питању, франиуски, снглески, па 
чак и аустријски посланик договорили су ce да 
ce ставе y одбрану Србијс. Тада су прсдложили 
руском посланику Бутењсву ла ce задовољи по- 
зивом да два српска министра напусте Бсограл 
и да дођу y Цариград, a да ce кнез Ллександар 
привилно добровол>но одрекне кнежсвства, уз 
претходни договор да ће поново и без одлаган>а 
после бити потврђсн зајслнички и од Русије и 
од Турске. Бутењев није хтео ни да чује за такво 
решење и остао je при ранијем руском захтеву.

Писмо Замојског ол 19. маја говори о 
сличним разговорима и убеђиван>има. Пи они ни-

су били без извесних резултата. Мада ce тешко 
могло очекивати лако напредовање. Тога дана je 
Замојски опст вилео лорла Абердина. Опет je 
уверавао министра ла су извештаји београдског 
енглеског конзула неистинити. На то je лорд 
Аберлин одговорио да ипак има ствари које овај 
није могао измислити. A он пише да y Београду 
на улицама сваки лан среће највиђеније личности 
y оковима. На то ce Замојски одважио да одго- 
вори: „И то сматрате y таквој земљи за страшну 
ствар? Па то су побуњеници против постојсћег 
поретка; за таква дела y Енглеској би изгубили 
главе”.41 Заиста сувише смео одговор, али je За- 
мојски свакако вал>ано олмерио шта смс да кажс.

Тога дана срео ce Замојски са француским 
и турским послаником.

Француски посланик je хвалио Замојског што 
локазујс да покорени народи y Турској имају ко- 
ристи од тога што су почели ла ce држе Порте. 
Замојски ce чули што je овај Француз овако касно 
то схватио, али je срсћан што je ипак схватио, 
и то je нешто. Само о томе треба стално говорити 
људима и уверавати их y то.

Много je био важнији разговор с турским по- 
слаником. To je био познати Апи-беј, касније 
Али-паша (1815-1871), посланик y Лондону од
1842, a министар спољних послова Турске ол 
1846—1852, и поново од 1854-1856. Био je више 
пута велики везир. Припалао je турској напредној 
странци. И он je потврлио Замојском да je лорл 
Абердин променио мишљење о Србији. Разговор 
с овим истакнутим турским политичаром био je 
Замојском врло користан.

У овом писму Замојски говори како му je и 
аустријски посланик Појман (Neumann) изјавио 
да je Аустрија љута на Пол.аке због њихове ак- 
цијс међу Словенима. Замојски je потврлио да je 
промена однска балканских Словена према Пор- 
ти дело Чарториског. И нс сматра да ce тиме 
наноси штета Србима, Порти и Европи.

Замојски моли ла му ce шаљу преписи 
важнијих писама са Истока, јер ће његов успсх 
y Лондону зависити прилично од тога хоће ли 
имати боље и раније вести од других.

*

Већ 22. маја Замојски пише42 да јс примио 
важна и занимл>ива писма Звјерковског из Бео- 
града и Цариграда. Н>има ce уопште поклањало 
лоста вере. Замојски je извод из тих писама по- 
слао лорду Аберлину, и овај je истога дана по- 
слао курира на Исток.

И поновни разговор Замојског с француским 
послаником био јс о Србији. Посланик му je го- 
ворио како му je лорл Абердин пребаципао што 
Француска подбада Србе, a не лаје им помоћ. По-
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сланик je бранио Француску, тврдсћи да она y 
свему томс има само улогу посматрача, али јс из- 
јавио да je Француска вишс на страни Србије, 
верне Турској, него на страни Русије, која може 
подстицати Србију против Турске. По свему ово- 
ме више би ce могло закључити да je енглески 
министар замерао што ce Србији не помаже до- 
вољно, него што би био против помоћи Србији. 
Није онда чудо што je француски посланик, 
причајући о овом свом разговору, окарактсрисао 
став лорда Абердина као племенит. Замојски није 
задовољан оваквим гледањем, али je доиста ова- 
кав став племенит, ма како сс нскоме не свиђао. 
Па ни нама. Јер ce тицао нспосрсдно Србије.

Замојски je кренуо и дал>е од самога мини- 
стра. Ж елео je да припреми за евснтуалну ди- 
скусију и неке друге личности до којих je могао 
доспети. Да би правнички боље објаснио ситуа- 
цију, читао je хатишериф од 1830. године, y којем 
je сазнао о српским правима онолико колико му 
je било потрсбно, онда јс читао и дело франуског 
географа Ами Буеа Отомаиско царстао y четири 
књиге (прави наслови овог дела Ami Doné, La 
Turqkie d’Europe. -  Ђ. Ж ). Кад ce тако припре- 
мио, посетио je најпре члана Дома лордова Бо- 
мона (Beaumont), a онда и Дизраелија и „напум- 
пао их" -  како сликовито каже, сматрајући да 
je то „срећно" учинио, што значи да je био уверсн 
y успех својих убеђивања.

Писмо y којем ово јавља писао je Замојски 
y самом Министарству спољњих послова, Био je 
опет код лорда Канинга и ту ce поново срсо с 
лордом Абердином. Министар му je тада рскао 
да ће за објашн>сн>е држања својс Владе прсма 
Србији пред Скупштином показати писма бео- 
градског снглеског конзула. Замојски je на то 
приметио да ће ce тиме само бацити кривица на 
конзула, јер hc ce обслоданити његове лажи, али 
ce Србији неће помоћи. Министар ce на то на- 
смсјао, јер je y ствари желео да ce ослободи кон- 
зула. Показало ce, наиме, да тога човека нападају 
као неваљалца и они који су га раније штитили, 
као лорд Палмерстон. Ипак je Замојски и y тој 
министровој намсри видео жељу да ce правда 
што je раније онако поступио прсма Србији. To 
je Замојски сматрао својим великим успехом. Бар 
за почетак.

Али je Замојски имао и јелну малу нспри- 
јатност.

Једнога дана je дао нску своју депсшу да je 
лорд Канинг пошаљс Петронијсвићу y Бсоград, 
како je раније обично чинио. Дспешу јс међутим 
добио натраг. Министар није допустио да сс дс- 
пеша Замојског шаљс као снглеска званична 
пошта. Па to he ce Замојски зачудити и рсћи ми- 
нистру да његови претходници никада нису пи- 
тали шта Пољаци пишу на разне етране преко

енглсских званичних курира. На то je лорл Абср- 
дин одговорио: „Да сте писали господину Петро- 
нијевићу и питали га за здравље, не бих то 
спречавао, али ви имате сувише велику улогу y 
тој ствари, па морамо бити опрезни." To je рекао 
весело, уз осмех. На то je Замојски поново иста- 
као да ће свакако пол>ска политика једном про- 
будити код Енглеза веће поверење, јер ce покла- 
па с енглеским интересима, a не онако како су 
руска и аустријска, као y овом случају.

Наводимо све ове појединости јер су врло 
речитс и показују како je била упорна и разно- 
врсна борба Замојског y Лондону да промени 
став енглеске владе. Пије то била ситна ствар.

♦

Чарториски je добио извештаје од разних по- 
сланика на Порти, па je о тамошњој ситуацији 
обавестио Замојског писмом од 28. маја. Фран- 
цуски посланик je писао да je Турска последњим 
уступком захтсву Русије всома постиђена и по- 
нижена. Европске силе то нису смеле допустити. 
Турци само гледају y Енглеску и сваку иници- 
јативу очекују отуда. Енглеска и не зна какав 
углед ужива y Цариграду. Замојски би морао да 
буде опрезнији y своме даљем раду, јер je све 
донекле застало.

Ово писмо Чарториског показује како ce на 
све стране обраћао и тражио обавсштсња, како 
je свакојако покушавао да испита расположењс 
y свакој заинтсрссованој земљи.

Следеће писмо Замојског носи датум 10. јуна.
Опет јавља о сусрету с лордом Абердином. 

Вођен je дуг и жив разговор. Енглсски министар 
je радознало пратио што му je Замојски говорио, 
али je на почетку ипак бацао сву кривицу на 
Србе. Пије могао о свему томе да говори мирно. 
Замојски je то запазио и сматра да je значајно. 
Одговарајући министру, тврдио je да Срби неће 
да попусте под притиском. Министар je сматрао 
да ce тиме не покоравају наређењима Порте, па 
би могли на себе навући велику опасност. Услед 
нспослушности Срба може пропасти и допуштс- 
ње да кнез Александар остане на власти до по- 
новног избора. Аустрија може поново подржати 
кнеза Милоша. Што ce пак тиче српске верности 
Турцима, енглески министар јој не верује. Најзад, 
лорд Абердин je о ттро  рскао да вође уставобра- 
нитеља не заслужују саосећање, да je револуција 
y Србији дело интригс и израз личних погледа 
Вучића и Петронијсвића.

Није било Замојском лако ла овакве тврдње 
побија, a морао je. Најпре je, благо пребапујући, 
зажалио што je политичка ситуаиија присилила 
једног министра да буде неправедан. Али су ми- 
нистрове тврдње засноване на лошим обавеште-
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њима. Два српска министра су поштени л»уди и 
заслужују подршку и поштован>е. Што сс тичс 
верности Срба прсма Порти, y то нс би трсбало 
сумњати. Русија je вишс пута покушавала да их 
увучс y сукобе с Турском, али су они успевали 
да то избегну. Срби су схватили ла им je бол>е 
да буду уз Турску. Енглеска сада, уговорима оба- 
везана да штити Турску, помаже рушсњс Србије, 
иако je ова заштитни белем Туреке.

На ове речи енглески министар je отворсно 
изјавио да му je више стало до Дустрије него 
до Турске. Било je познато, уосталом, да je он 
био наклоњен Аустрији и да je увск на н>у ми- 
слио.

При овоме разговору je Замојском било јасно 
да je лорд Абердин био лоше и донекле одбојно 
расположен. Ж елео je да противречи саговорни- 
ку. Лли je то показивало да je join пишс био по- 
колебан и да je спреман свој стап из основа да 
мења. Тешко му je само било ла отворено призна 
своје раније грешке. Зато je својим држан>см 
више желео да прапда став свој и својс владе, 
позивајући ее на лоша обавештења и на обманс 
од стране других личности, него што јс покази- 
вао да je и тога тренутка спреман да осућује 
Лржан>е Србије. Пре би ce рекло да јс желео сво- 
ју булућу промсну става да правда. Замојски je 
био задовољан и толиком промсном, али je желео 
потпуну.

Лорл Абердин je тврдио да не може Енгле- 
ска стварати равнотежу према Русији, него то 
може једино Лустрија. На то je Замојски дао овај 
аргуменат: Русија организује и подбада словенске 
народе под Аустријом да би ову рушила, па би 
остављање Србије усамљеном било уперсно не 
само против Турске него и против Аустрије. Ми- 
сао je била добро нађена и свакако je нагнала 
енглеског министра да озбил»но размисли.

Ж ељ а енглеског министра била je да Срби 
потврде избор кнеза Александра, кад јс всћ Ру- 
сија пристала на тако мали захтеп. Замојски je 
на то одговорио: Русија je свссна да y Београду 
не би успела y ономе y чсму je успела y Цари- 
граду, где je све постигла дипломатском игром. 
У Београду нема комплетног дипломатског кора, 
па ту нс може ништа тим путем ла учини, него 
ce мора ослањати само на упорнс и тврдоглаве 
Србе. Ту ce лако не можс успети. Ile сме ла по- 
мишља ни на оружану иитсрвсниију y Србији, 
то би много стајало, a корист би била сувишс 
мала. Зато покушава ла наведе Аустрију на то. 
Аустрија je спремна ла ce уплете y ову авантуру, 
нада ce да би успела да доведс свога човска -  
кнсза Милоша. Због свега тога Србима би трс- 
бало дати што вишс прсмена да ce паљано срсле 
и мирно изаберу себи поново кнеза. Парочито 
нс би требало хитати с удаљавањем из земљс лва

најспособнија министра, всома потребна y овак- 
вим тешким часовима. Замојеки je ово вишс пута 
морао понављати, јср je енглески министар ин- 
систирао непрестано на томе. Као ла није пре- 
лосећао y чему je нсвол>а: Замојски ce борио, то 
je било мишљење пол>ске емиграције, a исто тако 
и уставобранитеља, ла ce нс допусти поновни из- 
бор при оваквим околностима, како je захтевала 
Русија, тј. да ce из земље улаље уставобранитељи 
и кнез Алексанлар, a ла ce y земљу врате кнез 
Михаило и његове присталице. Избор извршен 
y таквим приликама никако не би могао бити 
повољан за уставобранитсље. To би било ново 
насиљс, a баш то као ла није било сасвим јасно 
енглеском министру. Он јс стално поновни избор 
сматрао као формалност, као потврду кнеза 
Ллсксанлра, што би могао бити потпуни прео- 
крет. To je Русија желсла својим условима, a то 
као да није било довољно јасно многима y Евро- 
пи, нису схватали шта ce иза тих захтсва крило. 
Зато су с лруге стране Пољаци join од самога 
почетка саветовали Србима да што пише одуго- 
влаче с испуњсњсм поставл>ених услова. Тек онда 
би избор могао бити формалност. 11аравно, тога 
су били свссни и уставобранитељи, али нису би- 
ли сигурни до којих граница смс ићи њихова 
упорност и одбијање извршења одлуке великих 
сила. Пољаци су лакше смсли ла им саветују не- 
послушност, али су Пол>апи вишс и боље знали 
како изгледају прилике y Европи. Уставобрани- 
тељи су сс бојали да не изгубс и оно што имају. 
Свесни су били да јс много зависило од дипло- 
матске игрс коју су повсли Пољаци.

Замојски je завршио овај разговор доста 
убсдл,ивим разлозима: „Ако не брани Србију и 
Порту од овог новог насил>а, Енглеска би пока- 
зала да хоћс да гурнс y вртлог ону покрајину која 
y цслој отоманској држапи има најбољу админи- 
страцију и најјачу војску."43

Пскле овог разговора Замојски je био всома 
забринут. Пе мисли најбоље ни о „политичким ви- 
лицима" енглескога министра. Овај ce боји Русије, 
a не верује јој, сигурно га je обрлатио руски по- 
сланик Брунов, за којег лорд Абердин често под- 
влачи како je искрен и добродушан човск. Сада За- 
мојски не верујс да je успсо својим увераван>има и 
изнстим чињенииама. Као ла ce никада није растао 
ол лорда Дберлина са више сумњи y своју акцију.

*

Писмо Замојског од 13. јуна носи трагове то- 
га расположења. Као ла je посумњао y читаву 
акцију, па моли Чарториског да напише своје 
ставове и поглеле, и ла то разашље свима својим 
агентима да би им псклужило као разјашн>ење 
и обавеза како сами ла поступају.44
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ПОЉ СКА ЕМИГРЛИИЈА И ПОНОВНИ ИЗБОРАЛЕКСАНДРА КАРАЋОРЋЕВИ ћ А  ЗА КНЕЗА

У томе писму ипак има и нсшто утешнијих 
вести. Замојски ce y њсму хвали како je српско 
питање представио Аркуарту (Urquhart), и овај 
je написао одличан мемоар, сјајно срочсн. По- 
слаће га, вели, y Беч, a доћи ће и до руку кнсза 
Метерниха. У Лондону нсма коме да га дЗ, јер 
ce ту сви силно њега боје. Додајмо да je Аркуарт 
био познати публициста и политичар. Послс тога 
долазе нска размишљања о Србији, гдс je Замој- 
ски упоређујс са Влашком и Грчком, показујући 
колико je користи донела Србији политика при- 
лагођаван>а Турској.

Једна вест из овог писма има већи значај.
Уплашен држањем лорда Абердина прили- 

ком њиховог последњег сусрста, Замојски je 
успео да застане самога лорда Ворнклифа (Whar- 
ncliffe) и да му ce пожали на држање министро- 
во. Он je подвукао мисао да ce лорд Абердин 
сигурно сувише поводи за оним што му савстујс 
Вслингтон, a то нс мора бити добро, јер стари 
људи могу лако да греше.

Свакако као одговор на ово писмо Замојског 
дошао je недатован одговор Чарториског, кратак, 
али доста пссимистичан. Пољски кнез ту најпре 
говори о Велингтону. Н>егов утицај je најгори 
за Пољаке, вели. Он je упоран, a тсшко je до 
њсга допрети. „Он нс може да чује, не само фи- 
зички него ни морално". Па ће онда са всликом 
забринутошћу: „Заиста ми та Србија ствара гроз- 
ницу и лакше ми бива кад пишем". Зато пишс 
и на франпуском, нс би ли ce тако Замојском 
олакшало да што прс то покаже и Енглезима. 
Да и њима непосрсдно послужи.

Замојски као да ce уплашио. Учинило му ce 
да нспосрсдно преко лорда Абердина нс може 
вишс много да учини. Зато je кренуо околним 
путем. Онако као што je поступио кад je обавс- 
стио о свсму Аркусрта. Замојски -  о томс пише 
y писму од 23. јуна -  користи могућност да 
изврши притисак на енглеског министра сасвим 
од супротне странс, од опозиције y скупштини. 
Лорд Палмсрстон, претходник Абердинов и н>е- 
гов главни политички противник, запиткује нс- 
престано Замојског о Србији. Свакако жели да 
покрене то питањс y скупштини. Замојски je осс- 
тио да je то сјајна прилика да мало уплаши лорда 
Абердина. Он ce додуше помало прибојава лорда 
Палмерстона, јср није сигуран за шта хоћс све 
то да искористи. Боји ce да то не буде само напад 
на политику лорда Абсрдина, да дођс и до тсжих 
последица, али да не користи довољно ономе за 
шта су ce тада Пољаци борили. Зато je всома 
опрсзан. Уздржан je при даван>у обавештења која 
би послужила као оруђе за борбу против мини- 
стра. Замојски каже да би овом игром желео 
нешто да „исцењка" (баш ту рсч употребљава). 
Зато само предлаже да сс промени енглсски бео-

градски конзул, a зна и личност која би за то 
била погодна.

Чини нам ce, знајући шта значи парламен- 
тарна борба, да je овај потез Замојског био нај- 
далековидији.

♦

Већ следећег дана, 24. јуна, написаће Замој- 
ски дуже писмо y којем he бити много више 
важних обавештења.

Нови сусрет и разговор с лордом Абердином 
био je богатији и смиренији с обс стране. По- 
казао je и велики напредак y смислу који je 
желео да разговорима да Замојски.

Замојски подсећа министра на писање аугз- 
буршких новина (Allgemeine Zeitung), о српском 
питању. Енглески министар их није био читао, 
али je одмах дао да му ce поменути чланак пре- 
веде. Замојски даје своје тумачење ситуације. Ау- 
стрија оссћа -  рекао je тада -  да je y ствари y 
Србију довела руску власт, и премире од тога. 
Али ce вара. Српски здрав разум и мудрост до- 
стојни дивл>ен>а спречили су руске првобитнс на- 
мере и поред подршке Аустрије и Енглеске. Зах- 
ваљујући српском одуговлачењу да ce извршс сви 
захтеви њима постављсни, још није касно да ce 
учињена погрешка бар донекле исправи. Срби 
одуговлаче по савету Пољака. Ето, Пољацима ce 
стално прсбацује да уносе револуционарни лух y 
разне народе, a овде су деловали баш обрнуто 
и тиме су свакако много допринели да ce очува 
мир y томе делу Европс. Енглсски министар je 
ово и сам признао.

У наставку разговор добија сасвим нови 
смср.

Лорд Абердин тражи од Замојског нове ве- 
сти из Београла. Замојски би пак желсо да по- 
каже како сада Пољаци y Београду имају мању 
улогу и ла сада сами Срби воде политику. По- 
љаци су имали y Бсограду лва представника, на- 
ставиће Замојски, али су они, по савету Пстро- 
нијсвића, напустили Београд, да не би при- 
влачили пажњу и сумњу других зсмаља.

Замојски јс свакако ту мислио на Звјерков- 
ског и Чајковског. A није рекао ла je Зах y Бео- 
граду. Али je за његе увск могао рећи да није 
Пол>ак нсго Чех. Тимс би и сумња била откло- 
њена.

Наравно, и ово je била само варка. Петро- 
нијсвић je и касније писао Чајковском и од њега 
тражио савете и помоћ. О једном таквом писму 
говори и Чарториски, тврдсћи да je Петроније- 
пић остао искрен према Чајковском, мада ce y 
њсгову држању осећа извесна помирљивост пре- 
ма руској политиии, јер ce он ипак боји да По- 
љаци не оставе уставобранитеље без помоћи, a
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ови се боје рускога гнева и нарочито њихове 
„стооке полиције.45

Лорд Абердин je добио извештај из Всограда 
о тамошњој ситуацији па јс желео y разговору 
са Замојским да провери оно што му je јављено. 
Обавештен je да су два министра, Вучић и Пе- 
тронијевић, били код рускога конзула и питали 
га може ли узсти на себе одговорност да ће y 
зсмљи бити ред ако они напустс Србију по зах- 
тсву Русије. Кад им конзул то нијс могао ни смео 
гарантовати, они су изјавили да не могу напушта- 
ти зсмљу и оставити je ла je уништавају нереди. 
Лорда Абердина je занимало да ли je овакав од- 
говор всроватан. Замојски je то потврдио, сма- 
трајући чак да je оправдан. Српски министри су 
поднели оставке кнезу, a он султану, али нико 
не креће из Београда. Ако je поновни избор 
одређен за 16. јун (свакако je тај датум желео 
да помене Замојски), онда ће кнез и министри 
владати све до поновног кнежевог избора. На 
тај начин биће сачувана и суштина ствари a и 
њен спољњи облик. Основно значење има мисао 
коју je Петронијевић исказао пољском агенту: 
„Опирати ce Порти било би ставити ce под про- 
текторат Москве".46

Изгледа да ce енглески министар већ рато- 
сиљао српскога питања, па je на крају изјавио: 
„Ж елео бих да ce све заврши по њиховим жеља- 
ма, да избор буде што прс и то y корист кнеза 
Алсксандра, a онда више ништа да нс чујемо о 
њима." На то je Замојски додао да ce мисли о 
Србији нсће и не може тако лако ослоболити. 
Само мора то питање боље упознати и онда ће 
увидети како ce y тој земљи може корисно ле- 
ловати. Нарочито сада нс сме подржавати Русију 
ако би покушала да врши нови притисак на 
Србију n iT O  Вучић и Пстронијевић нису хтели на 
време да напустс земл>у. Онда je Замојски још 
скренуо пажњу на руског посланика Брунова, да 
му не треба много веровати, јер je то најспособ- 
нији руски дипломата и зато га употребљавају он- 
де где имају најцрње намере.47

Све ово било je само увод и припрсма за 
офанзиву Замојског. Енглески министар je то на- 
слућивао, штошта je већ морао сазнати и са друге 
стране. Зато ce као мало љутнуо. Прво je y своју 
одбрану рекао да je он свега тога свестан и да 
није ваљда руски плаћеник да би био слеп пред 
оним што je очиглсдно, али je истовремено иста- 
као да он руску политику не цени онако оштро 
као Пољаци и сматра да je и y Русији дошло до 
промсна на боље.

Да би побио овакав став снглескога мини- 
стра, Замојски наводи неке новије податке који 
показују да су садашњи поступци слични као што 
су били и ранији. Нарочито je подвукао обичај 
да ce чак и цареви убијају. На то je додао да ce

Срби y Паризу бојс за животе двојице својих ми- 
нистара. A онда je као узгрсд рекао и ово: лорд 
Палмерстон жели да представи српско питање 
Скупштини, зато je чссто тражио обавештсња од 
њега, Замојског. Да би донсклс ово своје тврђење 
ублажио, он je изјапио да не зна управо шта ен- 
глески лорл с тим смера, па јс зато био веома 
уздржан и давао само оне податке који ce могу 
наћи и y новинама.

Папад je био лобро смишљен. Зато лорд 
Абсрдин одмах то објашњава, не допуштајући да 
буде предухитрен. Он сматра да лорду Палмер- 
стону није стало ни ло Србије ни до задржавања 
Русије y деловању, него жели да искористи по- 
следњи поступак Русије према Србији да би y 
енглсској јавности изазвао узбуђење, a тимс би 
изазвао и незадовољство против тадашње енгле- 
ске владс, a највишс против лорда Абердина. Са- 
мо ће лорд Абердин на то додати да ce таквих 
интерпслација y скупштини не боји, a није си- 
гуран да ce н>има што можс постићи. Свсстан 
je да je Русија прекорачила своја права, то je 
очевидно, али шта ла ce ради. Енглеска не може 
бранити ни Аустрију ни Турску, она ce сувише 
мешала y међународне сукобе, па je доста зла из 
тога произишло. Зато ce оллучио да ce уздржава 
од иступања.

Иако je све изгледало неповол>но за ствар 
коју je заступао Замојски, ипак je било све сасвим 
друкчије. Из оваквога става лорда Абердина ја- 
сно je било да ce он највише бојао баш тога мо- 
гућег иступања лорла Палмсрстона, па je због то- 
га жслео да подвуче тобожње повлачење Енгле- 
скс из тога окршаја. Види ce из овог његовог 
држања да je свестан збивања о којима ce гово- 
рило, и ла ће сигурно предузети извеснс кораке 
да би сузбио све оно што га je могло задесити 
од његовог највсћсг противника лорла Палмер- 
стона. Да с те стране прети опасност, и то нај- 
већа, или бар веома велика, сазнао je всћ од дру- 
гих, иако га je Замојски увсравао да није давао 
податке који би могли послужити за борбу про- 
тив Владе. Министар je исто тако знао да би За- 
мојски могао врло много помоћи лорду Палмер- 
стону y борби против Владе, кад je јасно било 
да она нијс била довољно обавсштена о збива- 
н>има y Србији, a донела одлуку којом ce донекле 
понизила. Попуштање Русији сматрало ce као по- 
нижавање за Енглеску, јер ce знало да Русија ни- 
је имала права на такву интервенцију y Србији, 
што je истакао y разговору и сам лорд Абердин.

Из држања лорда Абердина било je очиглед- 
но да je он всћ био предузео извесне кораке да 
некако поправи тај лош потез своје владе. Ми- 
слимо на његову мисао да би требало писати y 
Петроград о читавом српском питању и подсе- 
тити да ce Русија бесправно умешала y тај спор,
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да je прекорачила овлашћсња која има прсма 
Србији. To je сигурно учинио да би спасао своју 
Владу од прсдстојсћег напала од странс опози- 
ције. Јер ее баш y то време доиста затегнутост 
између владе и опозиције веома повећала. Поз- 
нато je да je нешто касније и дошло до промене 
y Енглеској и лорд Палмерстон je дошао за пред- 
седника владе.

Лорд Лбердин својим изјавама Замојском као 
да самог себе теши. Зато ћу додати да ни Лу- 
стрија не мисли да истиче кандидатуру кнеза Ми- 
лоша, о чему га je обавестио депсшом аустријски 
министар Неселроде. Из овога излази да je ен- 
глески министар морао питати аустријског коле- 
гу и тражити хитан одговор. Односно, он je сва- 
како тражио аустријску сагласност да понопо бу- 
де изабран за кнеза Александар Карађорђевић. 
Ове чињенице које проистичу из говора лорда 
Лбердина показују да он никако није седео 
скрштсних руку нсго je развио всома живу ак- 
тивност не би ли поправио насталу ситуацију, не 
би ли донекле надокнадио оно iiito je било про- 
пуштено. To je сасвим јасно. Сви ови хитни и 
одлучни кораци морали су веома изненадити Ру- 
сију. Зато и она постаје блажа y својим захтевима. 
Све ce више показивало, или бар назирало, зах- 
ваљујући оваквом упорном држан»у уставобрани- 
теља, да поновни избор кнеза y Србији можс дои- 
ста бити само формалност. Тако je на крају и 
било.

После обавештења о овом разговору с лор- 
дом Лбсрдином, Замојски сс и сам чуди како ен- 
глески министар прима и прихвата н>егове замер- 
ке. To je доиста био знак великог успеха.

*

По следећем писму Замојског вили ce да je и 
Чаргориски претходни извсштај схватио као вели- 
ки успех. Зато веома хвали вепггину Замојског. Па 
то ће овај y одговору захвалити своме ујаку за све 
mro je од њега научио y животу, и нарочито urro 
je научио како вал>а радити за добро отаибинс. Јер 
ову борбу за Србију y томе тренутку сви су они 
сматрали за један беочуг y лаицу њихове опиггс 
националне политике, y припреман>у бол>е булућно- 
сти за Пољску и Пол>аке. Сваки je њихов успех 
био корак напрсд ка томе цил>у. A томе je по- 
служило и српско питање. Зато су га овако својски 
прихватили као своје.

У писму од 6. јула Замојски даје Чартори- 
ском извештај о још јелном састанку са лордом 
Лберлином и о разговору вођеним с њим. Било 
je то баш негде око избора, али вести о томс 
још нису биле приспеле до Лонлона. Разговор 
je био прилично кратак, јер ce министар спрсмао 
да оде краљици на рсферисан>с. Замојски je на-

рочито подвлачио да je чин ол 16. јуна, када су 
српски министри морали ла напусте земљу, врло 
тежак удар независности Србије, a с лруге стране 
то je потврда колико су Срби одлучни y чувању 
своје независносги. Као пгго je познато, Вучић 
и Петронијевић тада нису напустили зсмљу. Они 
су молили најпре барона Ливена да им на Порти 
издејствује право да не морају напуштати Србију 
за врсме избора, него само да ce удал>е из пре- 
стонице. Када та интервенција није успела, они 
нису ни напуштали Београд, спремни да издржс 
сав бес увређене Русије који je могао да ce излије 
на н>их. Вероватно су всћ били обавештени да 
ce ситуација унеколико измснила и да неће бити 
напуштени ако би ce против њиховог поступка 
неко побунио. Зато je Замојски и од лорда Абер- 
дина тражио да и он подржи овакав поступак 
уставобранитсљских вођа. Уверавао га je да би 
поступао по вол>и Русијс ако би друкчије посту- 
пао. A то никако нс би било добро. Тиме би ce 
показала слабост енглеске владе према источној 
великој сили.

Тада je лорд Дбердин прочитао Замојском 
тек примљену депешу од београдског конзула. 
Писмо je писано 21. јуна. Прсма томе писму 
избор je одређен за 26. јуни. Кнез Александар 
ce одрекао својих права, али ce из тога не би 
могло закључити шта под тим трсба подразу- 
мевати, јављао je даљс конзул. To није била 
абдикација. Управа y зсмљи била je предата на 
неколико дана београдском кајмакану и Кнсз 
ce само повукао y неки манастир (као што јс 
познато, био je то манастир Раковица крај Бсо- 
града. -  Ђ. Ж ). Како je поновни избор Длек- 
сандра за кнеза био нссумњив, тешко je било 
рећи како би могао да ce назове његов та- 
дашњи положај.

Из овога ce јасно види да je и снглески кон- 
зул осећао да уставобранитељи никако нису 
желели да испусте сктуацију из руку и да су упор- 
но остајали y земл>и за време поновног избора 
да нс би допустили било какво изнснађење. To 
je оно због чега Замојски стално пред снглеским 
министром хвали њихову упорност, коју он на- 
зива не само упорношћу, него дубоком свсшћу 
и жељом да ce истрајс y борби за всћ стсчена 
политичка права.

У писму снглсског конзула била je још једна 
занимл>ива вест. У н>ој ce каже да су Срби по- 
слали делегацију Хафис-паши и барону Ливену 
(Замојски додаје да je то била делегација од 130 
људи) и изјавили обојици да ce Срби слажу да 
ce кнез Александар поново бира, али ако би им 
Обреновић, Порта, Русија или Немци (тј. Лустри- 
ја) хтели да наметну другога кнсза, хрпимице би 
ce латили оружја. „Нисам ce могао уздржати a 
да нс изразим дивљење према држању Срба" -
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завршава Замојски извештај о овом делу писма 
енглеског конзула. Замојски долаје ла je и сн- 
глсски министар био сличног мишл>св>а. И ло- 
дајс на крају за лорда Лбердина: „Никад га нисам 
видео тако добро расположеног за ову ствар".

Овај разговор показује ла ce лорл Лбердин 
потпуно изменио и да je био спреман да ce свим 
силама стави y олбрану Србије и Срба. Односно 
уставобранитеља. To je већ раније морао учини- 
ти, али сада ce изразитије оссћала његова 
одлучност да не допусти никакво дал>е попушта- 
н>е. Види ce такође да je и његов страх y вези 
с именом кнеза Милоша био потпуно прошао. 
Он je увидео да су уставобранитељи y Србији 
доиста најјачи и да би била грсшка допустити 
да буду лишени власти на наваљивање Русијс. 
Сада je енглески министар већ гледао на сва зби- 
вања и интервенције y Србији исто онако као и 
Замојски. Л то јс значило потпуну побслу пољскс 
политике. Скоро као правдајући ce због свог ло- 
тадашњег држања, лорд Абсрдин ће чак рећи: 
„Схвататс да ce не могу посвађати с Русијом због 
Срба". Замојски je на то одговорио да он на то 
и не наговара, али само жели да представи опа- 
сности које прете енглеској политици и намсрама 
руског експанзионизма.4*

♦

Писмо Замојског од 10. јула je израз огром- 
ног олакшања, али и нових брига шта he y бу- 
дућности бити и хоће ли ce Русија сложити са 
стањем какво je створсно y Србији. „Хпала Богу! 
Кнез Алексанлар je поново изабран! To je побела 
која ce и нас нспосрсдно тиче и којој je озбиљно 
помогао и рад наш, управо ваш, ујаче" -  узвикује 
раздрагано Замојски на вест да je кнез Алексан- 
дар поново изабран.

Замојски j e  свестан колико j e  то велики 
успех, али осећа да j o i n  увек постоји опасност 
да c e  тај избор поново огласи нслегално обав- 
љеним због држања уставобранител>а, па зато 
обавештава Чарториског о свему i u t o  c e  о томе 
чину прича и како ce реагујс. Сала je требало 
припремати свропско јавно мнење ла то прихвати 
и не допусти да c e  избор поново поништи.

Прва мисао Замојског јс упућена Србима као 
признање за њихово држан>е. Кажс затим ла би 
то морао неко пал>ано приказати y листу Трсћи 
мај (пољски емиграцијски париски лист), али ва- 
л>ано и скромно, да ce не би било коме лала мо- 
гућност да Пол>ацима пребаии како су размет- 
л>иви, или да неко због тога нс понизи „поштене 
Србе, који су додуше имали ол нас помоћ, али 
су ce и сами дивно показали" -  закључује Замој- 
ски ову мисао. A онла и дал>е: „Писмо сената 
(тј. српског) Порти узор je разумности и пра-

вичности". Онла дал>е каже како су „ти људи" мо- 
гли ла разумеју њсгово писмо и двоструку обавезу 
да поппују и права Порге и своја лична, да ce по- 
коре чак незаконитом али изнуђеном поступку 
Порге, али су тиме сачували своју независност. Све 
ово вал»а отворено признати44 -  завршава Замојски 
ова своја размишл>ања, која су израз признања 
Србима за храбро и одважмо држање.

Прсма аугзбуршким новинама Замојски са- 
општава енглеском министру да je поновни избор 
извршен 27. јуна y присустпу Хафис-паше, баро- 
на Липена и руског конзула Вашчснка. Замојски 
честита лорду Аберднну iu t o  су његову кораци 
лобили такав исход. По тим речима Замојског мо- 
гло би ce закључити да je он знао да je енглеска 
влала интервенисала y Петрогралу и да je 
вршила притисак на руску владу још од оног да- 
на када je лорл Лбсрдин рекао да би о свему 
требало писати ноту руској плали. Онако како 
смо и ми претпоставили, a о чему нема непосред- 
них доказа y овој препиши коју представљамо.

Замојски и лал>е даје саопштењс о свом раз- 
говору с енглеским министром. Каже ла су аугз- 
буршке новине јавиле како ce Русија ло послед- 
њег тренутка заваравала надом. Олмах по олла- 
ску лва уставобранитељска министра из Бсограда 
барон Ливен je упутио позип српскоме народу да 
своје жеље смсло изрази, довео je y Београд чита- 
пу обреновићевску странку, распустио скупшти- 
ну, нопу сазвао, итд, итл, a y исто врсмс je об- 
јавио да je на југу Србије букнуо устанак. На те 
вссти енглески министар ce интересовао u iT a  je 
са два уставобранитељска министра. Замојски га 
обаветтава да je 16. јуна одлучсно да ce за време 
избора улал.е, али нс из зсмље, нсго само из Бео- 
грала. Додао јс join како аугзбуршке новине јав- 
љају ла јс руски посланик y Бсчу гроф Медем 
био веома незадовол.ан уступцима учињеним 
Србима од стране барона Ливена, и y томс сми- 
слу му je и писао y Бсоград.

Полсећамо да су помснуте аугзбуршке нови- 
не AllgemeineZeitung, y XIX веку сматрамс за нај- 
бол>е обавештсне новине y Европи.

Лорл Лбердин ce бојао да због свега тога 
не дође до нових сметњи од стране Русије. За- 
мојски je и сам изразио сличну бојазан, јер je до 
неспоразума и компликација доиста могло доћи.

Ове речи енглсског министра показују јасно 
ла je и он очскивао неповол>но рсаговање с руске 
стране на поновни избор. To би значило ново и 
пслико пр<1дужавање српске кризс. И опет низ 
нопих нспријатности и join пише неизвесности. 
Тога ce бојао и Замојски. Тимс би и његов до- 
талашн.и посао остао без успеха. Имао je велику 
утеху јер јс видео ла je снглески министар био 
потпуно спреман да y томе случају употреби све 
споје могућности не би ли сс супротставио так-
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вом кораку Русијс. To јс била вслика сатисфак- 
ција за Замојског. И знак ла јс лорл Дбсрдин пот- 
пуно променио свој став прсма Србима и Србији, 
увсрсн да би при евентуалним будућим нсзголама 
био врло одлучно на српској страни. A то јс било 
много, или бар сасвим довољно.

Замојски je само полржавао и потпомагао 
овакав став лорла Дберлина. И још јс додао да 
једино то може учинити да сс Русија задржи и 
уздржи. Ваљда, тврдио je даље, после срећно 
обављеног поновног избора, спрсчити Русију да 
заузме опст сличан стап ранијсм и да тражи опет 
поништсњс избора. И join ла добијс сагласност 
осталих европских влала. To би било на штсту 
Србије и њене самосталности.

Замојски ce нарочито бојао интервснцијс Ру- 
сије због тога што два уставобранитељска миии- 
стра доиста нису поступила по н>еном захтспу. 
Бсз обзира што ce с тим сложио предстапник Ру- 
сије y Београду барон Ливсн, и т то  јс то морао 
учинити свакако по одобрењу из Петрограда, 
страх je био оправдан, јср je доиста све учин.ено 
и обављено друкчије него што je био провобитан 
захтсв Русије. Очевидно je да ce њега y Србији 
нису држали. Зато je Замојски оссћао потребу да 
припреми енглеског министра и на евснтуалну 
обнову читавог питања. Длн сада су и лорд Дбер- 
дин и читава енглеска влада с н.им били добро 
обавештени и били свссни да им je раније ста- 
ралаштво Русије над Србијом било представљено 
нешто друкчије него што je стварно било. Зах- 
ваљујући свакако највишс акцији Замојског и н>е- 
говим објашњењима и убсђивањима, енглеска 
влада ce осећала донеклс увређсна што je била 
обманута, макар и од својих заступника, па јој 
je сада била дужност да чврстином става попрапи 
ранију своју грешку. Тиме je устајала и y одбрану 
Турске с којом je имала добре односе и жслсла 
даље да их одржава, јср јој јс то било всома по- 
требно.

Замојски ce сада стара да акцију енглеске влале 
подстакне и оснажи аргументима. Зато доноси чла- 
нак из аугзбуршких новина y којсм ce из канце- 
ларије кнеза Метсрниха давало саопштсње y којем 
ce тврдило да je y енглсском Парламснту Роберт 
Пил (Peel) тврдио како je Русија била потпуно 
y праву када je поставила ултиматум y вези са 
Србијом. Тим ce донекле припремао терсн да Ру- 
сија поново интсрвснишс и покуша да поништи 
и лруги избор кнеза Длександра као нсзаконито 
обављен, a ла она има искључиво прапо ла сс 
меша y српске ствари као апсолутна заштитница 
Србије. Сада ce, међутим, знало y снглеским по- 
литичким круговима, опст захваљујући најпише 
акцији Замојског и пољске смиграције уопште, 
ла то није било правилно тумачењс липломатских 
договора и уговора мсђу европским лржавама.

Тако je Србија све више улазила y интересовање 
западних великих сила, a тиме престајала ла 
осећа над собом само старалаштво Турске и Ру- 
сије. Србија je улазила y општу европску поли- 
тику, па су стањс y њој и промене постајале пред- 
мет општег интересовања.

Баш као што je Замојски и очекивао, лорд 
Абердин je на помснуто тврђење реаговао врло 
оштро, нс оссћајући потрсбу ни да размисли пре 
одговора. Био je веома одлучан изјављујући да 
ни Роберт Пил ни он нису y парламснту никада 
ништа рекли о правима Русије. Чак je подвукао: 
„Обазриво смо то избсгавали". Признавали су, 
рекао je, да Русија својс захтеве заснива на до- 
говорима, али нису рекли никала да она тумачи 
тс договоре онако како би их Енглеска тумачила. 
Шта пишс, енглеска влада ce више поводила y 
своме ставу према држању Аустрије, a нијс сама 
процсњивала права појединих држава. По овом 
реаговању лорда Дбердина Замојски je оценио да 
je дошао час да joui више инсистира на јачем 
заузимању Енглескс. Енглеског министра je осо- 
бито увредило, видело ce то по реаговању на са- 
општсну новинску вест, iuto ce велики поли- 
тичари за објашн>ење свога става понекад служе 
и обманама. Јер je очигледно било да je кнез Ме- 
терних сасвим погрешно био обавештен о ономе 
iuto ce говорило y енглеском Парламенту. На 
основу једне такве тврдн»е, иначе неистините, мо- 
гли су ce на разним странама доносити сасвим 
погрешни закључци па и одлуке.

Кад je Замојски рскао да би требало олмах 
реаговати на таква тврђсња, чим ce она јављају 
као ла су из канцеларије кнсза Метерниха, ен- 
глески министар je лаконски одговорио: „То je 
лако". Тај његов одговор показивао je и његову 
одлучност да одмах предузмс потрсбне кораке. To 
му није било тсшко и зато што je тиме помогао 
и политику Дустрије и донекле ублажавао њсне 
бриге.

Замојски je сматрао да y разговору може упо- 
трсбити и лругс аргументе. Најпре je рекао да 
ce лорд Бомон поново спрема да поднесе интер- 
пслацију о Србији y дому лордова. Замојски je 
ранијс задржавао енгсског министра да говори 
о Србији y Дому лордова, јер ce бојао да није 
био довољно упознат са правом ситуацијом. Сада 
je сматрао да je довољно обавештсн и да би њс- 
гово објашњење става снглсске владе било ко- 
рисно за Србију. Зато je подвукао да би, одмах 
потто  ce добије саотитсн>е о поновном избору 
кнеза Длексанлра, требало приказати какав je 
званичан став снглеске владе и какво je њено 
мишл>сњс уопште о руским правима y Србији. За- 
мојски je лобро знао какав je олнос међу поје- 
диним личностима о којима je говорио, па je mo-

95



ЂО РЋ Е Ж И ВА П О ВИ Ћ

гао слободно да заоштрава читаво питање, све- 
стан да ће то побољшати општу ситуацију.

Одговор лорда Абердина на све ово био јс 
веома повољан. Он je на све могућности оштро 
рсаговао и видело сс да je спреман жсстоко да 
одбруси свакоме ко би сс дотакао питања Србије. 
Сада je био свестан и уверен ла je био обмањиван 
уелед своје необавештености. Осећао je свакако 
и нсшто гриже савести. Зато je био љут што je 
лорд Палмерстон заказао да 1. августа говори y 
Дон>ем дому о Србији. На то ће му одговорити 
свакако Роберт Пил и објаснити став енглеске 
владе. A ако ce лорд Бомон жели на сваки начин 
„умешати y ову ствар", онда ћс му сам лорл Абср- 
дин представити став свој и своје владе.

Бојећи ce да ce односи сувише не заоштре, 
па да све то нс испадне на штету Србије или 
Порте, Замојски je обазриво замолио да случајно 
личне нетрпељивости не доведу ло оштрине која 
би могла засметати онима којима треба помоћи. 
Замојски јс ово морао истаћи, јер je са пишс стра- 
на било покушаја да сс ствари представе y по- 
греижој светлости. Зато je Замојски показао и 
вест по којој су тобоже два српска министра пи- 
сала рускоме цару и изражавала своју всрност 
Русији. Такво писмо јс могло постојати, вели 
Замојски, оно je могло бити написано да би 
ce Русија одвратила од протсривања својих 
прохтсва y Србији, али ако ce такво писмо 
лоше тумачи, може изазвати и y Србији и y 
другим земљама нелоумицу о држању двојице 
српских министара. Вест je очигледно дата да 
би ce изазвала пометња. Зато je Замојски свој 
разговор завршио претпоставком да ће можда 
бити још сличних вести, па би ce прсма њима 
требало критички односити.

Замојски je y овоме тренутку био сигуран да 
je ствар истерана на чистину и да не може доћи 
до каквих изнснађсња услед необавештености 
енглеске владе. A до тога му je највите било 
стало.

*

Остајало je још да ce уради најважније: да 
ce припреме одговарајуће личности за дискусију 
y оба парламснтарна дома. Ваљало je припремити 
и лорда Абердина да може на свако питање о 
Србији ла одговори добрим познавањсм чињени- 
ца. Зато ce Замојски поново латио проучавања 
литсратуре о Србији.

О новим својим акцијама Замојски пише y 
писму од 16. јула.50

У п латио ce да неке личности из опозиције, 
које je молио да подстакну питање Србије, нс 
искористе то за своју парламентарну борбу, a да

не водс рачуна о последииама које би могле на- 
ступити за Србију.

Отишао je најпре лорду Бомону.
Овај je обећао да ће питан>а постављати тако 

да она буду пребацивања министру Абердину, да 
само он тиме буде погођен, a то све зато да би 
му изнудио одговор што повољнији за Србију. 
Замојском je ово било најважније. Зато о томе 
обавештава и Чарториског.

Лорл Палмсрстон je дуго чекао да му ce сам 
Замојски јави и ла му да објашњења о Србији. 
Када то није дочекао, позвао je Замојског ссби 
на разговор. Већ пре сусрета Замојски обавешта- 
ва да ће бити всома опрезан. Памерава да под- 
говори лорда Палмерстона да од посланика ру- 
ског Брунова извуче руске главне разлоге, да би 
ce против њих могло иступити успешно y пар- 
ламенту. Сами министри нсће питање покретати 
ако не булу на то присил>сни. Основна објашње- 
ња рускога држања била су дата y руском ме- 
моару разаслатом свим кабинстима всликих сила. 
Тај докуменат je требало или прихватити или га 
одлучно побити. Зато Замојски моли Чартори- 
ског да и он предузме све мере ла сс заинтере- 
сопани политичари упознају с тим документом да 
би сс против њега могли разложно борити.

Замојски je имао веома тешку дужност: да 
обавештапа и једну и другу страну, јср je добро 
било да до дискусије дођс, али да све што буде 
изнела и једна и друга страна као своје аргументе 
послужи повољнијем решењу српскога питања. 
Зато je морао донекле да полстиче неслагање, не 
би ли дошло ло јачега сукоба, јер су они могли 
донсти заоштравање односа y Енглсској, a тиме 
би и једна и друга страна вишс пажн>е по- 
свећивала свакој појединости која ce тиче Србијс 
и Срба.

Следеће писмо Замојског «д 25. јула садржи 
низ података о његовом деловању и постигнутим 
резултатима.51

Замојски je најпре јавио да je лорд Палмер- 
стон одложио своју интсрпелапију о Србији за 
касније. Замојски ce мало боји да je то наступило 
зато што je лорд Палмсрстон увилео да тиме не 
би много добио, a није желео ни Русији ла 
нашкоди. Замојски je два пута био код њега и 
давао му многа обавсштења и објашњсња, на ње- 
гово тражење. На крају je он Замојском тврдио 
да Москва нијс имала право y томс питању и да 
уопште нијс протекторка Србије. Неколико чла- 
нова Доњега дома већ ce наоттрило за диску- 
сију.

Јсдна пажња од стране енглеског министра 
јасно je показала Замојском да су ce прилике мно- 
го поправиле. Замојски je, наиме, опст замолио 
да може своју пошту за српску влалу да шаље 
преко званичних енглеских дипломатских кури-
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ра, као што je то некада чинио, па му je послс 
то ускраћено. Он je то поново тражио можда и 
зато да провери јееу ли ее односи доиста изме- 
нили за последњих недеља према пољској еми- 
грацији и њему лично. Зато je опет замолио пре- 
ко лорла Канинга. Осим тога написао je писамце 
министру и молио га да поздрави кнеза Алек- 
сандра после поновног избора, што би било знак 
повсрсн>а и добре воље и да своме београдеком 
конзулу нарсди да промени држање према уста- 
вобранитсљима и новој власти y Веограду. Замој- 
ски je желео тиме да улије Србима наду да ће 
ствари потећи бољим током, јер ће то схватити 
као подршку енглеске владс. To није био само 
куртоазни потсз, него политички, он je имао да 
умири забринуте Србе. Јер ce још ништа није 
знало хоћс ли нови избор бити признат.

Сутрадан ујутру лорл Канинг писмом оба- 
вештава Замојског ла ћс га лорд Лберлин при- 
мити, и то не код куће, као раније, него y самом 
министарству. И да понссе писмо којс жели ла 
пошаље y Београд. To je био вслики напрслак.

Замојски јс одмах написао писмо за Пстро- 
нијевића. Ј1орл Лбсрдин га je примио добро ра- 
сположсн и напоменуо да ваљда нс пишс ништа 
против Русијс или Аустрије. Олговор je био: пи- 
смо je писано као да ће бити читано пре слања.

Разговор Замојског с енглеским министром 
трајао je више од једнога часа. Замојски сматра 
да je то био његов најважнији разговор. Лли не 
по садржају његову, него по доброј вол>и мини- 
стровој и по одлучности његовој да ce ствари пот- 
пуно разјаснс без икаквих попуштања. По 
салржају, Замојски сматра да je y томе разговору 
било поновл»ено много већ раније помињаних по- 
јелиности, али je сада свс примано бол»е и пот- 
пуно. Опет je Замојски морао да објашњава 
држање пољске емиграције да би ce бољс схва- 
тило њсно заузимање за Србе. Наравно, опет je 
снглески министар ублажавао сул о руској по- 
литици, a Замојски je потрзао извеснс најновије 
чињенице које су сведочиле да ce y тој политиии 
понсшто и скрива. И то je имало дсјства.

У томе разговору чуо je Замојски из уста сн- 
глеског министра и понешто што му je било вео- 
ма значајно. Лорд Абердин je најпре истакао да 
Аустрија није наклоњена ни кнезу Александру 
ни двојици министара српских, али je изјавила 
да сматра резултат последн>ег избора y Београду 
за добро решење. To je показивало да je не само 
Лустрија променила свој став, него да je и лорл 
Лбердин тражио да му ce на то питање одговори. 
To je такође био напредак. Затим je рекао како 
je руски посланик Брунов изјавио да би понов- 
ним избором кнеза Длсксандра, српско питањс 
требало сматрати окончаним. Бојао ce само шта 
ћс на то рећи лично цар. Зато je лорд Абердин

наговарао посланика да y томе смислу напише 
y Петроград. Када je овај то одбио, енглески ми- 
нистар je то сам учинио. Да би пак помогао лорлу 
Лбердину y томе тренутку и услед могућих ка- 
снијих питан»а, Замојски je написао о српском пи- 
тан>у читавих шездесет страна тскста као упут- 
ство за чланове ПаЈ)ламента да би били бол>е оба- 
вештени о свему.52

To je био такође речит знак поверења ука- 
заног Замојском y овом стадијуму развоја до- 
гађаја. По свему судсћи ово су били последњи 
дипломатски потези, много одлучнији и оштрији 
него икада раније. Очигледно je извршен врло 
јак притисак на руску влалу да ce поновни избор 
y Београду призна. Можла je чак y писму лорда 
Абсрлина било и оштријих рсчи, ако je судити 
по његову расположењу приликом последњих су- 
срета са Замојским. Можда je -  и то je најверо- 
ватније -  и своју владу представио као заштит- 
ницу Србијс, јср му je било веома стало да оспори 
искључиво право Русије y решавању српског пи- 
тања. Документа о томе морају постојати, мада 
нам још нису позната. Уосталом, и сама чин>е- 
ница да ce енглеска влада почела тако пажљиво 
интересовати за свс што ce збива y Србији мо- 
рала je Русији показати да je ово питање измакло 
н>сној апсолутној ком пстенцији . To je било за 
Србију веома повољно, јер je тиме ушла y интс- 
ресовањс и западног дела Европе y политичком 
смислу.

*

11ова етапа y развоју српскога питања задала 
je многе бриге Чарториском. Замојски ce чак 
брине да то нс дслујс на његово здравље. Веро- 
ватно ce Чарториски пожалио. Замојски y писму 
од 29. јула жсли да прсдстави ситуацију повол>- 
нијом но што изглсла на први поглед. „Уосталом, 
ништа ce тако лошс не лсшава" -  каже он. Сма- 
тра да су послслњи захтеви Русије ублажени. За- 
ловољан je iuto je Русија пристала да два српска 
министра напусте земљу и оду y Цариград, али 
нс захтева, изгледа, да ce поништи избор кнсза. 
To заиста није био велики захтсв, сматра Замој- 
ски. И с тим би ce трсбало сложити. Замојски 
je уверен да je y Србији власт уставобранитељска 
тако чврста да има ко да замени двојицу главних 
министара и да не би лошло ни до каквих нереда 
y земљи, како претпостављају они који нису до- 
вољно упознати са ситуацијом. Тиме ce 
потврђивало да je промена y Србији наступила 
као општи покрст, као воља народа, a не као не- 
ки прсврат појединаца. До оволиког попуштања 
Русије дошло je зато што je осетила да јој ce 
Србија измакла из руку, па су њени захтеви били 
више симболични него истински. Она je очиглсд-
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но на овом питању лошс прошла, јер уставобра- 
нитељи нису испунили највсћи лсо њених рани- 
јих захтева. Овај последњи нијс било тсшко испу- 
нити.

Српско питањс приволило ce крају.
Из писма од 31. јула сазнајемо понешто ново. 

Ту читамо да je српски сснат уложио протест код 
Порте што je тражено удаљење двојице мини- 
стара из земље. Замојски je очсвидно задовољан 
развојем ситуације, па завршава мисао овим 
рсчима: „То je једино на чему инсистирају Мо- 
сква и Аустрија заједно".

Још једна појединост je за нас важна.
Турски посланик Лли-беј -  пише Замојски -  

иначе врло агилан y ЈТондону, разговара с њим 
веома отворено. Није ce уплашио нити порекао 
ни кад га je руски посланик Брунов питао да ли 
ce састаје са Замојским. Једнога дана je приредио 
ручак за све оне који ce интересују за источно 
питање, па je позвао и Замојског. Били су ту мHo
rn  истакнути енглески државници. Лорд Лбер- 
дин je тада уверавао Замојског да je написао пи- 
смо своме београдском конзулу и наредио му да 
указује пуно поштовање влади кнеза Александра.

Још више обавештен>а садржи писмо од 4. 
августа.

Замојски јавља да ce састао с лордом Абер- 
дином код кнегиње Сатерленд. Измсђу осталога, 
министар му je рекао ла руски цар неће никако 
да попусти при захтеву о удаљењу два српска ми- 
нистра. Замојски жели да утеши саговорника 
тврдњом да je то разумл>иво, јер цару ништа дру- 
го није остало. Лорд Лбердин ће поставити скоро 
забринуто питањс: „Мислите ла Срби неће по- 
пустити?" Замојски га уверава да им je успех при 
поновном избору улио нове снаге. Ha то ће ен- 
глески министар лодати да сс не могу ваљла на- 
дати да ћс цар попустити прсд Србима. Замојски 
je своје мишљсње поткрепљивао чињсницом да 
царев захтев није био правичан па су га зато 
Срби могли одбацити. И ситуација сс за њих по- 
правила. Министар сс ипак тога доста плашио, 
тако je изгледало Замојском. Није могао верова- 
ти да ће цар попустити па сматра да би Срби о 
томе морали озбиљно размислити. Онда даје 
убедљив аргуменат: Русија je згомилала војску од 
25.000 људи на српској граници. To je опасно. 
Замојски потпуно самоуверено одговара ла би Ру- 
сији била потребна војска од 100.0(К) љули да би 
ушли y Турску ради покорења Србијс. И Замој- 
ски даје образложење своје тврлње. Претходно 
саветује министру да запита било којег гене- 
ралштабног официра с мапом y руци ла му на 
то питање одоговори. И он ће му на то одгопо- 
рити. Ако сс зна шта je сада Србија, тврди даље 
Замојски, онда војска од 50.000 љули на 200 миља 
од својс базе мора имати иза ссбс лругих 50.000,

a и тако би имала да дејствује y всома неповољ- 
ним условима.

Овај разговор прекинуо je као случајно руски 
посланик Брунов. Замојски je уверен да то нијс 
било случајно. Јер и мало касније, када јс раз- 
говарао с лордом Палмерстоном, опет о Србији, 
Брунов je слично поступио, и то много нападније, 
смишл>еније. У њсговом лржању било je мало 
нстрпељивости, па и омаловажавања према За- 
мојском.

Разговор о српском питању наставио je За- 
мојски са лорлом Лбердином и сутрадан y ми- 
нистрову кабинсту. Енглески министар je сма- 
трао да руски цар захтевом својим да ce удаље 
из земље два српска министра y ствари ce кори- 
сти спојим правом на то. Замојски je покушао да 
то право стави под знак питања. Јср и Порта има 
нека своја права y томс. На то je лорд Абердин 
опоменуо Замојског да ce таквим мишљењима о 
правима Срби могу подстаћи против Русије, па 
Русија да заузме нспријатсљски став према сул- 
тану и Србима. Он лично не сматра да je Русија 
y праву што поставља такве захтеве, неверопатно 
би му било да цар због једне такве ситницс чак 
ступа y рат, али ко зна шта би ce све могло 
очекивати ако би био ловеден до бсса. Осим то- 
га, лорд Абердин јс уверен ла je и Лустрија тако 
упорна y овој ствари зато што зна за односе 
српских министара с пољском емиграцијом.

Замојски јс на то помснуо случај пољског ге- 
нерала Скшинецког. I Бега je Белгија примила y 
своју службу. Три велике силе су сс на то на- 
љутиле. Лустријски и пруски посланик напустили 
су чак Брисел због всома оштре депеше кнеза 
Метсрниха. Белгијски крал> није хтео да попусти 
и задржао je пољског генерала y својој служби. 
Аустрија и Пруска олмах су ce помириле с тим 
и вратилс своје посланике, a Русија још увек не- 
ма посланика y овој земљи. Трсба захвалити за 
све ово француској влади и иступањима лорда 
Палмсрстона, који je гласно изјавио да ce такви 
захтеви не могу постављати белгијскоме краљу, 
он на њих не би могао ни одговорити, јер би 
то могао само ако би била изгубл>ена самостал- 
ност земље или погазио устав. И Србија je y ono- 
ме тренутку -  завршио je своје аргументе Замој- 
ски -  као Белгија 1839. године. Па овај начин 
не смсју ce газити основна права народа ни зе- 
маља.

Лорд Абсрдин je прихпатио ове разлоге, али 
je ипак сматрао да би трсбало све учинити ла 
сс избегнс рат.

Замојски нарочито истиче да овај разговор 
није био досадан енглеском министру, јер je он 
стално поставл>ао питања и тражио објашн.ења 
поступака пол>ске емиграције, желећи да схвати 
ваљано њене цил>еве. Кала јс рекао да Пољаци
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помажу Турској не би ли што више нашкодили 
Русији, Замојски je то прихпатио, али јс лодао 
да Пољаци помажу свима којима прети опасност 
од Руеијс, како што 6и помагали и себи. У томе 
пак остају начелни, никако нс мисле ла су сва 
срсдства допуштена, како ce често о н>има говори 
y зсмљама које не волс Пољаке и не схватају њи- 
хову борбу. Или неће да je схватс.

♦

О новим збивањима читамо y писму од 16. 
августа.

Дан раније y енглеском Парламснту je дошло 
до расправе о српском питању. Замојски сматра 
да je она добила смер какав je баш требало из- 
бећи. Лорд Палмсрстон je искористио ранији 
став владе према Србији да би je напао. Замој- 
ском je жао што je до тога дошло. Он je желео 
да влада буде поштеђена таквих напала када je 
и сама почела друкчије да гледа на српско пи- 
тање. И Роберт Пил je y ствари бранио себе, a 
тиме je шкодио самој ствари, сматра Замојски. 
Лорд Палмсрстон je добро представио читаво пи- 
тан>е, али je и нехотицс тако иступио да je при- 
силио министра да правда влалино лржање, a ти- 
ме je донекле пребацивао кривииу на Србију. За- 
мојски мало и себи замсра. Њему je лорд Пал- 
мерстон био нееимпатичан, па никад није хтео 
да му дајс довољно матсријала о Србији, a тиме 
му није помогао да сс и заузмс за н>у. Ни с Ро- 
бсртом Пилом нијс ступио y везу пре расправе. 
Зато je замолио лорда Сандона ла одговори лор- 
ду Палмерстону. Тиме би помогао и Робсрту Пи- 
лу. Али je Пил узео реч одмах после лорда Пал- 
мерстона и говорио je којешта, по мишљењу За- 
мојског. Тако ова расправа y енглеском Парла- 
менту није испала потпуно онако како je желео 
Замојски. Он je желео да буде сва усмерена на 
корист Србије. Овако je испала донсклс лично 
обрачунавање политичара. Али je ипак y основи 
значила много.

У другом делу овога писма Замојски јавља 
да ce који дан раније срсо с лордом Лбсрдином 
на пријему код кнеза Хамилтона. Луго су разго- 
варали. Иако je било доста и лругих званица, па 
je ово изгледало сувише упадљиво енглески ми- 
нистар није сматрао да je незгодно што посвсћује 
толику пажњу пол>ском прсдставнику y Лондону. 
Замојски je питао када ћс бити опозван бсограл- 
ски конзул, који ce показао онако нетрпељив прс- 
ма уставобранитељима. Пнглески министар je 
желсо да ce с тим мало причека, јер je имао за 
то своје разлоге.

Ово питање ће ce објаснити тек после сле- 
дећег разговора, о којем читамо о писму од 18. 
августа.54 Beh je било јасно колико je зла прои-

стекло из писама бсогралског енглеског конзула 
о стању y Србији, y којима je било врло много 
опггрих оптужби. Кала je Роберг Пил y Парламенту 
бранио став влале према Србији, наводио je писма 
тога конзула и истииао да ce влада на њих осла- 
њала. Замојски je из тога закључивао да би онда 
тога конзула требало сменити. Јер je он обмануо 
влалу. Лорд Лбердин je тада остао друкчијег 
мишљења. Он je признао ла ни он ни Роберт Пил 
не цене тога човека, али би могло лошс да ce гтро- 
тумачи ако би био смсњсн y томе тренутку. To би 
сс могло схватугги као отворени противруски став. 
Л енглсски министар није желео никако да учини 
такав потсз. Баш због нсдавне дискусијс.

Убсђивања Замојског остала су безуспешна. 
Могао je јелино закључити да лорд Абердин није 
показивао онолики страх ол Русијс као раније и 
да je био веома добро расположен, свестан да 
je од Замојског добио највећу помоћ да изиђе из 
велике заблуде y којој je дотад био. И он и ен- 
глеска влала.

Замојски je говорио и о барону Ливену. 
Тврдио je да je његов продужени боравак y Бсо- 
гралу незаконит, да je кршење Портине само- 
сталности и независноети. Па je онда и то по- 
везао с енглеским конзулом y Београду, сматра- 
јући да би барон Ливсн изгубио свој утицај y 
српској престоници само кад би био опозван ен- 
глески конзул, који му je доста помагао својим 
држан>см. Замојски je запазио још једну промену 
y држању лорда Лбсрлина. Он je раније о Аустрији 
говорио с пуним поштовањем, чак и с отвореном 
наклоношћу. Сада je говорио о н>ој е омаловажава- 
њем, понскал и с подсмехом. Нарочито je истицао 
колико je лржање Аустрије према Пол>ацима пуно 
л>утн>е. Свакако неоправлане.

Замојски je правилно закључивао после ових 
разговора ла je енглески министар много боље 
и правилније просуђивао о пољској емиграцији 
и њеној активн(кти. П>егова наклоност ce 
изражавала већ самим тим што je о свим поме- 
нутим питањима отворено и јавно разговарао са 
Замојским.

*

Читава акција пољске емиграније за помоћ 
уставобранитељима y Србији ближила ce крају. 
Повољном крају. Значи и успеху. Замојски je је- 
дино могао закл.учити разочарано ла ce y енгле- 
ском Парламенту нијс говорило о тадашњем нај- 
важнијем питању: о удал>ењу два српска мини- 
стра из Београда. Замојски одмах и објашњава 
зашто je тако било: y његовом рукопису који je 
урадио као упутство поеланицима није било о то- 
ме ни речи, па тога није било ни y скупштинском 
матсријалу, јср je то питан>е настало касније. Зато
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нико о томе није умсо да проговори ни рсчи. 
Јер им нијс било сервирано. И Замојски зак- 
л>учује не бсз сете a можда и ироније: „То по- 
казује да ову господу трсба поучавати као кана- 
ринце". Једино je лорд Бомон све пратио и зато 
ћс он и y будуће највишс користити.

За Србе ce више није могло ништа учинити. 
Два српска министра морала су да напустс земљу 
и да оду y Цариград. To je био изричит руски 
захтев и против њега више нико није желсо да 
предузима било пгга. Пије било ни потребно, уо- 
сталом. To je било најмање што ce могло учини- 
ти, то je била само тобожња сатисфакција за свс 
оне раније врло велике и оштре руске захтсве. 
Тако су читаву борбу око поновног избора кнсза 
Ллександра и око признаван>а тога избора схва- 
тили и Вучић и Петронијевић. Када ce све 
завршило y ствари победом уставобранитеља и 
признавањем њихове владе, Петронијевић je на- 
писао Замојском писмо y којем му вероватно зах- 
ваљује за све заузимање за Србс. Кажемо то зато 
што писмо не знамо, али за н>сга Замојски каже 
Чарториском да je „арпилаконско", написано 
српски, без датума, али врло оригинално. „Чудна 
простота и сажетост мисли код тако знаменитих 
људи" -  завршава Замојски оцсну тога писма.

Мада последњи потези y овој политичкој бор- 
би као да нису били потпуно успешни, пре тога 
je било толико великих успеха да није требало 
Русији ускратити задовол>ство да ce последњи и 
y ствари најман>и њен захтев испуни, кад он и 
иначе није доносио никакву стварну промену. За- 
то бисмо могли рећи да je закључак Замојског
о читавој овој акцији и о читавом његовом зау- 
зимању за уставобранитсље доиста уродио бога- 
тим плодом: „Делатност кнеза Адама y српском 
питању постигла je потпуну победу. Москва, која 
je с толико претн>е гомилала војску на Пруту, и 
то мање да би умањила смелост Срба, a више 
да би застрашила Европу, изнудила je додуше 
удаљење два министра, главних пођа рсволуције, 
али само за кратко. После окончаног дипломат- 
ског боја око Србије и нове власти y њој, За- 
мојски напушта Лондон, срдачно испраћен од 
лорда Абердина, којем je највишс помогао, јер 
му je y многим питањима отворио очи, особито 
када су питања била везана за ситуацију на Бал- 
кану. Испратили су га и многи други познаници 
и пријатељи, званичне и незваничне личности, с 
којима ce сретао y њихопим домовима или кан- 
целаријама, бивао од н>их приман присно и 
срдачно, јер ce веровало његовим обавештењима. 
Л Замојски je представљао само емиграцију, бсз 
самосталне државе и других легитимних права. 
Ова акција Замојског имала je вслики значај за 
Србију и Србе, a много je допринела и угледу 
пољске емиграције: од тога прсмена више ce ве-

ровало њеним обавсштењима и искрености н>е- 
них политичких побуда.

*

Представљајући неке појединости из препи- 
ске Владислава Замојског, желели смо да по- 
кажемо зашто je српско питање y томе тренутку 
постало најважније за Пол>аке. За Србију тога 
времена пољска емиграција je врло много учини- 
ла. Зато je разумљиво i u t o  су тада a и доста ка- 
сније Срби радо примали Пољаке y своју срели- 
ну, скривали их и чували кад je то било потребно, 
пружали им могућности да раде y српској сре- 
дини на пољима која их интересују. Само тако 
ce може разумети да je током XIX века вслики 
број Пол>ака, стручњака најразличитије врсте, до- 
лазио y Србију и ту остајао често за читав живот. 
Joui увек y Србији има подоста потомака тих По- 
л>ака, који су y разна времсна долазили y Србију 
и ту каткад заснивали своја нова домаћа ог- 
њишта.

Представнли смо са доста појединости ди- 
пломатску игру y Лондону око поновног избора 
кнеза Ллександра Карађорђевића, на основу пре- 
писке Владислава Замојског. Учинили смо то 
стога што многи моменти ове дипломатске борбе 
код нас нису били познати, иако je ова преписка 
Замојског већ одавно била издата. Појединости 
из предстапљене преписке трсбало би да послуже 
као подстрск да ce y енглеским архивским до- 
кументима потраже докази за све ово, и још 
пише: да ce потражи и пропери шта je y тим до- 
кументима y ствари настало као резултат акиије 
Замојског и шта су непосредно његова обавеште- 
н>а. He сумњамо да би резултати овакпих испи- 
тивања донели богати научни плод.

Још нешто морамо рсћи.
Пружајући податке из извсштаја Замојског, 

нисмо их увек исправљали када су били очиглсд- 
но обојени погледима једног представника пол.- 
ске емиграпије, па су могли бити донекле јед- 
нострани. Писмо хтсли да исправљамо ни његопо 
непрестано истицање да je тај њихов рад по- 
спећен Србији и Србима, a није никада желео 
нстицати да je реч била о уставобранитехнима, a 
не о свима Србима. Јер je y њему било саспим 
јасно да je y Србији било и таквих људи који 
ce нису слагали с политиком уставобранитеља. 
Што би онда и Замојски често спомињао уну- 
трашње тешкоће уставобранител>а? Свс je то ра- 
зумљиво и јасно. Замојски све представља онако 
како одговара циљевима политике пољске еми- 
грације, па би његове извештаје тако трсбало 
читати и процсњипати. Нисмо сматрали ла je по- 
требно то непрестано подвлачити и испитати. 
Ипак, изпештајима Замојског можемо поклонити
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пуну веру. Он je био на положају који je захтевао 
ла говори само оно што je било сасвим поуздано, 
и на шта ce кнез Чарториски могао ослонити 
при даљим својим акцијама. Зато извештајима За- 
мојског морамо потпуно веровати, појединосги из

њих имају значај научних докумената, морамо их 
читати као збир чињеница о дипломатској борби 
и убеђивањима везаним за признањс поновног 
избора кнсза Алексанлра Карађорђсвића 1843. го- 
динс.
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ТјО РЂ Е ж и в а н о в и ћ

Dorde Zivanovic

THE POLISH EMIGRATION AND ELECTION OF PRINCE ALEXANDER IN 1843

In 1842 the ustavobranitelji (defenders of constitu
tion) forced Prince Michacl to resign and leave Serbia 
and electcd Alexander Karadordevié for new prince. 
Russia was against this election to be abolished. With 
this solution finally agreed Turkey, France and England. 
'ITie ustavobranitelji applied for help to the leader of the 
Polish emigration in Paris, to Prince Adam Czatroryski, 
whose many relations were considerable and who was 
considered uncrowned king of noncxisting Poland. lie  
made efforts to have the standpoint of France slightly, 
but it was not an easy task to do so with England. To 
England he sent his ablest collaborator Count Vladislav 
Zamoyski to defend the position of the Serbian ustavo
branitelji. I Iowever, his endeavours were not successful. 
In spite of difficulties Zamoyski found ways to establish 
frequent meetings with I x>rd Aberdeen, the minister of 
foreign affairs and to keep him informed of the real si

tuation in Serbia. Zamoyski had certain suspicions 
whether he would be succcssful, so he also approa
ched the leader of the opposition in the Parliament, 
Ix>rd Palmerston, with request to intercede in favor 
of the ustavobranitelji and after a long struggle lord 
Aberdeen was finally on the side of the ustavobranitelji. 
I lis influence was soon felt in France, even more so in 
Turkey. Considerable diplomatic activity took place in 
Europe. Finally Russia rctreate and in 1843 in Serbia 
were held renewed elections in favor of Prince Alexander 
with positive results. The whole action in England was 
communicatcd in detail to Czartoryski by Zamoyski and 
this correspondence is the most valuable material for 
the understanding of the then intense diplomatic game, 
in particular in England, concerning the Serbian que
stion which enabled for the West to learn more of Serbia.
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