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ИЗ ИСТОРИЈЕ РУМУНСКО-СРПСКОГ
ПОЛИТИЧКОГ ДИЈАЛОГА: МИСИЈЕ ТЕОДОРА
ВАКАРЕСКУА (1872) И АЛЕКСАНДРА СТУРЗЕ
(1874) У ЦРНУ ГОРУ
У контексту наше проблематике један значащи проблем излваја
ее из рутинске свакидаильице: реч је о румунским дипломатским мисијама у Црну Гору, с почетка есдамдееетих година прошлог века.
У румунеко-ернеким контактама коришћен је претежно ругински, канцсларијски јсзик . Ш то се пак тиче односа са Црном Гором,
очувана документа указузу на приличну лежерност, чак међусобну
ишимноет политичких чинилаца.
Сачуваноје писмо кпеза Николс (Никите) Петровића, са најсрдачпи|им чеетизкама поводом венчан,а кнеза - владара Карола и
припцеза Елисабепс, где се он помигье као "добар брат” (lc bon frere)
румупеком владару.1 И Карол узвраћа сличиом терминолошком присношћу и одазина се као ода ни браг (le đevoue cousm) детињског
властодршца.2
Сходно језичкој терминологии, црногорски кнез не заборашьа
да иезакне жељу да види ојачане "везе које сједињују две зешье" уз
отворено исказану памеру да у евим приликама допринесе гьиховом
очвршћен,у.3
После свега, срдачност с к о јо м je румунски ./(ипломата Т. К. Вакареску примльеп на Цетигьу не предсташьа изнепађешс, с обзиром на
већ постојећи међусобни поиољпи амби|снз.
1
2
3

ArliK'cle SIii I uIul nucurcsn. Casn fie&ifa. бр. 13/1870, 1-2. Писмо. Цетцњс. 7 јануара 1870.
Исто. бр 98/1869
Исто. бр. 62/1870. 1-2. Писмо. Цстињс. 19./31 октобрп 1870.
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Мисија Т.К.Вакарескгуа у Црној Гори, о политичкој eujuju кнеза
Николе (1872)
Обавепггсн о личном писму свог владара за кнеза Николу, београдски посланик Румушуе Теодор К. Вакареску извршио је
дсзаљне примреме ради испуњења предсзоЈећсг дипломатског задат
ка.
Припреме румунског посланика нису пропше незапажено.
Бсп.амин Калај, аустро-угарски конзул у Београду забслежио је да
је Вакарсску крспуо на пут, зајсдно са супругом 17./29. јуна 1872
године.4 При растапку. дао је до шан.а да ће па разнородном путован.у боравити у Вечу, Вснецији, Далмацији и Lipnpi Гори.
Сире гни Калај је, међутим. после неколико дана одгонегнуо прави разлог путешествие, обавестивши свог бечког министра да сс
румунски дипломата упутио равно у Црну Гору, са личним писмом принца Карола.
Вакарсску одлази из Бсограда возом у Трсз, одакле насгавл.а
морем до Котора.5 Прско Ловћена, сишли су у Цсгињско поље и
у град стигли 24. јуна /б.Јула, око подне.
Само чва саза по доласку присуствуе звапичном пријему
код кнеза. Уручивши писмо за кпеза Николу, румунски диплом а
та је изразио задовољство што је посредник "ердачпог и брагског
пријател.сгва" свог владара и цсгии.ског кнеза. У име принца К а 
рола и Румуније изразио је жељу да сс још вшпе учврезе
пријагељске везе измсђу румунског и црногорског народа, да би
зьиховс земзьс, удаљсне географски aj4H блиских заједничких инте
реса, оетвариле жељену судбину.
Кнез Никола je био дирпут повим доказом при|ател>ста принца
Карола примивши са изразигом симпапцом писмо и пор грет румун
ског владара. Затим je гласник Румушуе упозназ са пајисгакнутијим
личностима јавног живота, са члановима владајуће породице, са војводама и сепаторима.
Боравак у Црној Гори грајао је читавих осам дана. Вакарс
ску се одазвао пастоЈањима љубазних домаћипа који су жарко
желели да гост присусзвуЈе националном празнику - дану св. Не
гра. Уочи празника, 28. јуна/10. Јула, одржана је свечаност у чаез
Карола, принца Румуније. У име кнеза, председник Сената, са
пратгьом, је у.звратио посету изасланику. Увече, на двору, одржан
je свечани пријем коме су присуствовали сви званичници, са кнезом и митрополитом на челу. У здравици је кнез Никола изразио
задовољство због срдачности румунско-црногорских односа, уз
жељу да они будујош интимнији и учесталији. Након свечаносги,
4
5

Дневник Бењпмина Krumja 1868-1875.. Обрала и коментар АндрИЈа Раденић, БсогралНови Сал, 1976. 480.
Arh. Statului Bucuresli, ('asa Regaln, бр. 7/1872. 1-27. Дипломатски извсштај о посети
Т. К. Вакарсску а Црној Гори. 20. јула/ l . августа Ј 872.
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приређен je ватромет: на небу су се указали и монограмм румунског владара и црногорског кнеза.
При поласку (1./13. јула) кнез је изасланику уручио писмо
за румунског владара. Растанак је протекао веома срдачно. Перјаници су их испратили све до Котора.
Нг1Јдрагоцени|и подаци, ипак, односе се на тадашгье прили
ке у Ирној Гори. Вакареску описује владара Црпе Горе као човека
узвишспог духа, пуиог реализма. неисцрпне вол.е и упорности. Кнез
Никола године 1872. суттински се разликовао од младог владара
који je - очаран зрачегьем гордог кнеза Михаила, као предодређеног
да обнови велику славу Србије - године 1867. испољио спремносгда
му п остане верни штитоноша у ослободилачкој борби. Иако јо ш
млад, он је већ довољно мудар и одлучан да што бол>е искористи
последипе поли гичко-дипломтске игре европских сила на балкан
ское позорници, будно мотри па фенутне и будуће ингересе свог
народа. У односима са балканским партнерима смело износи сопствепу визщу, кадру да обезбеди постоЈаност и траЈност малој Црној
гори. Никола je свестан кобних гюследица послушног присталице
велике силе, зато je фаж ио да пронађе начин битисагьа у сопственом, југоисгочпо европском амбиЈенту.
Дубоко убеђен да будућност балканских народа може обезбедити једино трајни мир. кнез je пред изаслапиком изложио своје
погледе о приликама на европском истоку. Односи међу хришћанским кнежевинама требало би да буду виши од обичних,
при|агел,ски. Он je размигшьао о Једној лиги држава региона: Румунија, Грчка, Србија и Црна Гора. Лига би почивала на основама
заједничког програма и ци.гьа. уз за|едничка средства и- нгго је од
нарочито!' значащ - не да насиљем на истоку порсмеги посгојеће стање. Напротив, она би требала да пружи заједничку заштизу против
свих покушащ са саране да се неточно питагье решава супротно инасресима четири државс. Неточно питање је сгвар балканских
земааъа - укл.учив и Турску. "Прави домаћини у кућу" д о iада иису
имали приступа у европском (|юруму већ су били припуђени да се
мире са субюкгивиим пресудама европских сила.
Низија црногорског државника и(ненађује cbojom далекосежношћу и актуелпоп1ћу: у Европи којом влада сгоизам сила, он
је гсжио алтерпа гиви хуманог и рационалног - да исаочно питанье
реше заи !ересовани народи, без пасил.а и поареса, кроз споразумевагье и међусобне уступке заитересованих. Далеко од сво|их
савременика, ко|и беху опседпути идејом уништења Турске, сматра да је го бесмислица; верује да је и Турска потребан члан
заЈеднице, неопходан у пропаласку решења овог сложено! питагьа.
О бјекж вно је опенио несрећне последние супарниипва европских
сила чији је једини резулгат продужавање неизвеспости на Балкану, која само омсаа народе да следе пормалап. снокојан io k
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прогреса и цивилизации, угрожаваЈући - с друге стране - безбедност и
мировна стремљења у осталим деловима европе. Политички удружене
четири кнежевине представльале би не.занемариву силу, од око 10 миЛиона људи; обухватисши нащинамичнищ потенцијал истока, лига би
могла у очима европске дипломатије посаати прворазредни политички
чинилац, способам да преговара и са Турском. Исто као што је Италиja, у ингересу сопствене консолидациЈе, била принуђена да жрггву.1е
области Ницу и СавоЈу, а Аусдри|а je принуђена била да се одрекпе
ВенециЈс и Ломбардије, црногорски кнез се надао да је и Турску
могуће привод том на територијалне уступке у корист балканских
кнежевина. Умеете изнурене Турске, која жсли да сачува нсмогуће,
установили би се нови односи између Порте и балканских држава, засновани на праву суверенитета и Једнакосги.
Водсћа улога у оюм подухвату елваршьа лиге аутономних и независних балканских држава намегьена је Румунији/ Румуни су на|богати1а
балкапска нација, са угледном династиям. То су чињснице које је - сматра
кнез Никола - обЈекдивно сврсгаваЈу на чело југоистечно европских држава.
Посебан геофафски паложаЈ у односу на осгале, као и подлупа националпа
хомогеност, ис изазива подозрение ни Оювсна а ни Грка.
Стога јс разумдьива жеља кнеза да лично упозна принца Карола, према
коме је гајио, како сам каже "инешктивну симштиу". мешкавши спремност
да се ерстну. приликом његове предан ђене noceie Русији, или на предстојећо|
Бечко] изложби.
Ичутешо повогьни угисци које је оставила румунска дишюмалска
мисија произилах и из одговора кнеза принцу Каролу.7 Румунска дипло
м атка инициргию је оценена као доказ пријателхтва који заслужу^
нащишу пажн>у. Ласкаве су речи паписане и о румунском агенту, који јс,
смадра се, с високом оданошћу обавио задаггак оснр|ивти паклоност
домаћина. Црногорски владар жсли умножавагье прилика у којима би.
упрскос раздаЈвини, дошло до објелињавагда међусобних идпсреса; јасно )с
алудирање па депиъне разговоре, па мисао о савезншшву балканских наро
да.
Мисли кнеза Николе наинше су на одјск и у ппампи; пишући о румунској посети, псдељник "Црногорац" сматра да је до знак пријадавског
зближаванл Црне Горе и Румупије.8 Повод,но је бито и писагье српске
и пампе. Напади бечких новина, које исшчу раше цильснс I^ mvhhjc и Црне
Горе, оцепени су у црногорском листу као успели комплимент, а за .томабе
јавно мшлье najisehv би радостдопело обисгпиьегьс помспутих бојазпи.
Црногорски предлог побудио је интересованк румунског владара, ко|и га помин,е у својим мемоарима.9 Истакавши "савршеп" дочек
приређен румунском изасланику, Карол бел еж и да је зьубазни
6
7
8

9

Исто, 25;

N. Ciachir. Roniania ш snd-esiul Europei (1848-1886), Bucurcsli. 1968, 114. Исти,
Ražboiul jHMilru indepcndenia Rotnanici in co»1extul uuropcaii. Bucuresli, 1977. 105-106.
Арх. Si. Rucuresti. Caso Regafo . br. 8/1872,1-2. Ппсмо, прнмљено у Синаји. 9 / 2 1.августа 1872.
‘'Црногорац". П. 33, Цстињс, 26.августа/7. септембра 1872
Noiey s u r h \de du roi Charies de Roumame parun le/noin ocidatre, II. Bucaresr 1896. 134.
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домаћин изложио госту детаљан нацрт балканске конфедерации,
с надом да ће се румунски владар прихватити инициативе, ста
вивши joj се на чело.
Та мисао Букурешту не изгледа довољно убедљиво, Карол
није за н.у довољно припремљен. После годину дана, боравећу у
Бечу, кнез Никола је намеравао да посети Букурешт. Али принц
Карол га imje позвао, под изговором одсуства принцезе Елисабеге
(KOja je, случаЈно. такође била на Бечкој изложби) и своје презаузе гости.10
Mucuja Александра Стурзе у Црној Гори (1874.)
Као и гьегов претходник две године раније, Сзруза је свщу миси|у на црногорском двору остварио током лета 1874. године,
дочекан у својству у1~ледног госта, на националном празнику - дан
св. Петра.11
Иако исцршьен мукотрпним пуз'овагьем, изасланик је убрзо
по доласку позван на двор. Уручивши званично писмо, указао је
на смисао изасланства; преневши поздрав румунског принца кнезу Николи, истакао је и уверегье у "братско пријатељство"
букурештанског владара. Изразивши задовољство што је у
могућности да послужи племенизом послу, на Јачању веза драгоценог пријатељства, румунски дипломата је истакао поштовагье
свог народа према легендарном херојству слободољубивих Црногораца. Симпатија Румуније је плод и успомена на славну
прошлосг оба народа - и наде у будућност, која би могла да
оживи прошлу славу.
У свом о д гов ору ц р н о го р с к и к н е з је изнео своЈе нове погледе о значаЈу м е ђ у с о б н и х о д н оса; позд рав љ ајући и з а с л а н и к а "брата"
К а р о л а , р е к а о је д а при јатељ ске од носе треба да повезу.ју заједн и ч к и ин тереси o6ejy к н е ж е в и н а . И зн е н а ђ у је и п а к ш т о је к н е з
изо с т а в и о д о та д веома о м и љ е п у м и с а о о д е ф а н з и в н о | к о н ф е д е р а 
ц и и б а л к а н с к и х народа, к а о средству за осгвареш е гежгьи
ка
слободи и и и в и л и за ц и ји .

Кнез се осетно изменио и у самом поређењу зри момента
(1867. 1872, 1874) његових непосредних контаката са изасланицима РумуниЈе. Године 1867. био je ватрени присталица обнавзьагьа
Краљевине Србије, под скиггзром Михаила Обреновића, у чију
корист јс био спреман да се одрекне династијских прерогагиш.
Године 1872. био је много ум еренна, залагао се за решегье националног и државног питања у Југоисточној Европи уз учешће свих
заинтересован их политичких чинилаца. Балканска конфедерација
je, у кнежевој визији, представляла више симболичан фактор, ка
Ш
11

Пето, 154.
Арх. St. Bucuresti. Ипоед. фонд, бр 14/1874. 1:50. Дипломатски изасоЈтаЈ о посети Алек
сандра Стурзе Црној Гори. 1./13. августа 1874.
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дар да пред Европом истакне заједничке тежње хришћанског све
та Југоистока. Након само две године, као да је то други владар,
који усваја раскош пријема у европским метрополама; омиљена
тема су му разговори о крунисаним главама и личностима из
елитног друштва. Својом наочитом појавом, Никола је у монотони
пејзаш дворских салона уносио неигго ново, изазивајући дивљење,
као оличегье храбрих и виталних i орштака.
П овојвно примљен у Бечу. пегьен од стране Бизмарка, вољен у
Петербургу, опробани ратник, веома понуларан међу Јутословенима,
засснивши конзроверзног Милана Обреповића - Никола се постепено ослободио бремена традииије и окусио сву сдаст власз'и.
Након званичног дела пријема, гост је уручио кнезу лично
писмо свог владара.
Мора се исгаћи да су поводом овс мисије кружиле свакојаке
гласине; Аусгрија. а нарочито Турска, су је сматралс као вапредап
подухват, који је подразумевай планово о балканском савсзу. Постојало је и мишл.етье да је изасланик принпа Карола имао
задагак да црногорског кнсза доведе у Изалију, где би се среди
владар и Румуни|е и Србије ради договора. Доушпипи D. Калаја су
веома марл.иво обавенпавали о наводним пре здозима за протииогомапски савез, које би румунски гюсланик поднео Црт ioj Гори у
име приппа Карола. О томе су павођспи и "копкрегпи" кодами:
Румунија би давала 20.000 флорина месечно, за све време борби, с
зим да Liprta Гора мобилише 8.000 војпика. Никола се с зим нс би
задовоЈвио, па je паводпо зражио око десет нута вебу слоту.12
Анализа исцршзог извенпаја о мисији ук азуЈс да су овс
проз поставке само закаспели о/џеци о балканским плаповима кнеза Николе од пре две године. П о т т о писмо могли сазнати садржај
личпог писма принца Карола кнезу Николи (то ,јс писмо уручено
приватно!), вероватно да оно пружа одговор - или бар посебпе
тачке тледишта - на през ходне црногорске нон уде за савезништво.
Томе у прилог говори и гадашп.с реатовање кпеза; изменивши
сзав у фал и "кокезирандГ еа великим силама које су у стан.у да му
нруже оно нгто Румунија, а узолико нре Стрбща, нису могле, Н и
кола је запао у "злу" недоумицу чизајући личму поруку Карола.
Иако је желео да посети 1Јумунију и да се састапс са оданим пријагељем, ноложај му je поозао кризичан - објаснио je Никола пошто више није могао да чини ппа жели. Био јс очи го збугьен,
па је одложио за следећи дан образложеље за свој нови сзав.
Дакле. пгга се то доводило? У случају пузован.а за Букурешт,
Кнез се обавезно мора зауставиз'и у Београду. Међутим, томе је морала претходити посета кнезз1 Милана Црпој Гори, пгго је - како je и
сам признао - веома тепгко изводјвиво .
12 Дневник Б Калaja. .. 599-600.

http://www.balcanica.rs

И ј iitropiije румунско-српског политичког днјалога

329

Разлог за оддагање посезс био је исувише пеубсдл.ив, на и iaслапик Сгурза датам објаЈИЈЊељем нијс био сасвим задово.зюн. У
интересу црноюрског престижа у словенском снегу да Обреновићи
нс буду јсдини којима је у Румунији указиваиа изузегпа помасг.
Тада јс. копачпо, кнез разогкрио и суттпину: дао јс до знања
да и финансијска страна подухвата представлю проблем, будући
да сне спол>но-полиIичке ипици|ативс Црпс Горе подегиче. и па
одговара|у1зи начин фипапсира у саглсду са еведим ипгерссима,
велика заиггигпичка словснска сила.
Пред крај lioccic доделано јс високо нрпогорско одликовање,
орден "Дапило I'1. исгакпугим предстанпицима румунског полигичког живоза: предссдпику
Минисгарског савсга Ласкару
Катарджији. миписфу иносграних дела Василеу Босрескуу, мини
стру војном геи. И. Ем. Флорсскуу. као и изаслапику Александру
Сгурзи. Следилаје свечаносз на којој су учесгвовале угледне лично
сти кпежевине. Кнсз Никола je наздравио Каролу, а у одговору je
паглашепо братско ириЈазсл>сгво два владара, пример за|сднишзва
дведу нација, јемство осгварепю н.ихових оправданих 1сжи.и.
Поссга jc окоичана З./ЕЗ. јула. До последгьег треп утка гост је
био окружен гоплипом. а утиспи о |уначком народу и о ж ивопи
сно] зсмјви Црпогораца су осгали пајповољнији.
Иако резки, румунско-прногорски контакзи су од посебног
значегьа; уносе атмосферу спонтаносзи и топле нспосредности у
Климу општег, стабилног, али ипак конвенционалпог, румунскосрпског политичког дијалога.

ASPECTS FROM ТНЕ HISTORY O FT H E SOUTH-EAST EUROPEAN
RELATIONS THE T.C.VACARESCU AND A.STURDZA MISSIONS
INTO MONTENEGRO
S u rn т а г у
The faci is that the Romanian - Serhian political dialoque was sometmies faciliiaied by
existence of a polilical nuerm edia^ - lacking ambition. bui generous in iis sacrifice for ihe соттоп aim - the smal! pnncipaljtv of Monienegro
Ai ihe head of llus small Souihern Slavjc siate was a bold diplomai and straiegist, Prince
Nicholas Petrović. The visiis of Romaman emissaries lo Montenegro (I.A. Слтасигјпо 1867.
T.C.Vacarescu 1872. and A.Suirdza 1874 ). favoured the collection of daia concerning the concrete hislorical exisience of this pcople of mouniaineers of Serbian ongin, as vvell as the polincal
views of Prince NicUolas. We have noieđ Ihe ideas of the Monienegrin leader concernmg ihc necessiLy of a Balkan alliance, in vvhicli Lhe leading role was lo be held by Prmce Charles of Romama.
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