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Балканолошкн институт САНУ

Београд

РУСША И УСТАВНО УРЕБЕН>Е ЮНСКЕ РЕПУБЛИКЕ

1799—1804

Када ]е 20. фебруара 1799. године*, после жестоког бомбар-

дован>а са бродова здружене руско-турске ескадре под ко

мандой руског адмирала Федора Федоровича Ушакова (1744—

1817) и ^уриша десантних трупа, француски гарнизон тврЬаве

Крф капитулирао, острвски део некадаплье балканске тери-

торще Венещцанске републике нашао се у рукама савезника

друге антинаполеоновске коалищце — Русине и Турске. Го

тово оног истог часа, док су се на заузето] крфско] тврЬави

подизале победничке заставе и од]екивале фанфаре у част

победоносно завршеног ]уриша, меЬу до]учерапльим савезни-

цима ]е дошло до првих неспоразума. Спор ]е иэбио по ни-

тан>у дал>е судбине заузетог остврлл. — Крфа, Китида (Сепдо),

Занте (2актг), Кефалонща, Лефкас (Св. Марко), Итака и

Пакса и ре,)она у непосредно] близини Море]'е и Албанке.

Порта нще скривала намеру да за]еднички освозену тери-

тори^у стави под сво]у непосредну власт и тиме прошири гра

нице Импери^е. Намера Порте наишла ]е на снажан отпор

Русще. Истина, петербуршки кабинет нще у овом победносном

рату имао територи}алних аспиращца, нарочито не према

територщ'ама тако удал>еним од граница Руси]е, али се ни^е

мирно ни са осва]ачким плановима свог савезника. С друге

стране, из ширих, глобалних политичко-стратешких разлога,

туе се због ових острва смело иЬи на заоштраван>е меЬусавез-

ничких односа и кидан>а, великом муком закл>ученог савеза са

Отоманским Царством. Ипак, ова дишюматско-политичка укр-

штеница решена ]е одлуком петербуршког кабинета, посебно

колеги^умом иностраних дела, да се од поменутих острва фор-

* Свн датуми су по старом калеидару.
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мира независна облает под врховном управом турског султана

и са статусом сличним статусу Дубровачке Републике.1 У

прилог ово] одлуци ишао ]е и тренутни однос снага савезника,

а он ]е у овом часу био у корист Русине, те ]е Порта без мно

гих размишл>ан>а прихватила ова] на изглед компромисни

предлог свог мопног савезника.

На запоседнутим острвима, адмирал Ушаков ]е прогла-

сио републику под називом Република седам у]единьених

острва или Лонска република. У моменту проглашен>а, Репу

блика се нашла под за^едничким привремеиим протекторатом

Русине и Турске. Острвима ]е дата прилично широка само

управа. При томе, адмирал Ушаков }е насто]ао да се у Ре-

публици покрене процес демократизац^'е односа меЬу разли-

читим сло]евима становништва острва и ограничи самовол>а

аристократских кругова у чщим се рукама ]ош увек налазила

власт на острвима. Адмирал ^е намеравао да ово постигне да-

]упи и сел>ацима право гласа, носебно приликом одржаван>а

комуналних избора. Поред тога, на предлог адмирала Ушакова,

у органе власти на по]единим острвима, поред локалног плем-

ства, трговаца и, уопште, имупшцих егю^ева становништва (ку-

Невласници, власници винограда и других непокретних до-

бара), први пут су били уюьучени и представници сеоског

становништва. Локалним самоуправним органима ^е поверена

организаци^а локалне администращце и локалног судства.2

Кра]ем ма]а 1799, а у намери да дефинитивно уреди односе

на острвима Републике и учврсти н>ен положат, адмирал Уша

ков ]е припремио и утврдио посебан план о организацией управе

на поменутим острвима.

Али, и поред тога што ]е на]ширим сло]евима становни

штва дао права ко]а до тада нису имали, адмирал Ушаков ]е,

следепи инструкци)е сво]е владе, насто]ао да на острвима

осигура такав поредак у коме би фактичка власт 'а дал>е остала

у рукама племства и богатщих трговачко-занатлщеких кругова.

У ту еврху, крадем ма^а 1799, адмирал ^е об]авио сво] напред

поменути план о организации управе на острвима и увоЬетьу

реда на н>има.3

План адмирала Ушакова ]е предвиЬао да виша админи

стративна власт преЬе у руке гласагьем изабраног Сената чще

би се седиште налазило на острву Крфу. Сенат су сачин>а-

1 Писмо члана Колеги)ума иностраних дела В. П. КочуОДа импе

ратору Александру I. 18. децембра 1801, Внешняя политика России 19

начала 20 века (у дал>ем тексту ВПР), т. 1, Москва 1960, 157.

* Тарле Е. В., Адмирал Ушаков на Средиземном море (1798—1800),

Москва 1933.; Маркс К., Вопрос об Ионических островах, у кн.. Маркс

К. и Эшельс Ф., Соч. Т. 11, ч. 2, Москва 1934

3 План о учреждении правления на освобождённых от французов

бывших венецианских острвах н о установлении в оных порядка,

Тарле Е. В. Адмирал Ушаков...
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вали делегати свих седам осгрва. Делегата су бирани како из

редова племства, тако и из редова других сло^ева станов-

ништва, али под условом да су задовшьавали одреЬени имо-

вински цензус, утврЬен понаособ за свако од острва Републике.

У надлежност Сената улазила су дела од опигтег интереса

за сва острва, затим врховни надзор над радом судова и органа

локалне самоуправе (тзв. мали савети или конклаве) итд.4

Ови основни принципи уреЬен>а Републике седам у)един>е-

них острва потврЬени су нешто каснще руско-турском кон

венциям, зашьученом 21. марта 1800. године у Константино-

пол>у. У ствари, овом конвенциям, поред статуса 1онске ре

публике, одреЬен ]е и статус неких области на територи;)и

Море]е и Албани^е — Превезе, Парге, Вонице и Бутринта.5

Одредбама члана 1 поменуте конвенцще предвиЬало се

да бивша венеци|анска острва због сво^е близине Море]и и

Албанией, ко]е су за безбедност Отоманског Царства имале

изузетан знача], образу]у посебну републику, као што ^е то

била Дубровачка Република. Република би се налазила под вр-

ховном влашЬу султана, док би локална власт била поверена вме

ним на]виЬени]им становницима. Неоспорно, реч ]е била о

аристократско] форми владавине за ко]у су се залагале и

Русина и Турска. По одредбама конвенци^е, руски император

]е гарантовао територщални интегритет Републике, поштоватье

№еног устава и свих привилепца ко]е су }0] припадале. Пред-

виЬено ]е било да се 1онска република и у погледу унутраш-

№ег политичког уреЬен>а, свог уставног уреЬеььа и привредног

статуса, посебно трговачког, из]едначи са Дубровником. Ста-

новници Републике, нарочито трговци, могли су да рачуна^у

на заштиту сво}их конзула, како на територищ Отоманског

Царства, тако и на територи|ама других држава. Порта ]е на

себе преузимала обавезу да штити трговачке бродове Републи

ке од напада гусара.

Као знак свог вазалног положаза, сво]е зависности од

Порте, Република се обавезивала да преко спещцалног иза-

сланства, сваке трепе године, угшапу]е данак у висини од 75

хшьада пиастра. Ова се сума низе могла ни повепавати, ни

сман>ивати, нити се становништво Републике смело отперепи-

вати другим наметима.

ТврЬаве, затечене на територи)и Републике, оста^у у н>еним

рукама. Република добила право да у цил>у одбране сво]е те-

ритори]е и сво]е независности формира сопствену во^ку. У

случа^у када не буде у станку да се сама одупре спол>нем

непри)ател>у, руска и турска влада задржава]у право да на

територщу Републике, уз сагласност Сената, уведу сво]е трупе.

4 Адмирал Ф. Ф. Ушаков, Документы, т. 2, Москва 1952, 520—526.
•'• Полное собрание законов Российской империи с 1649 г., СПб., 1830

(собрание первое), т. 26, 88—92.
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Потписнице напред поменуте конвенци)е гарантовале су

бродовима Републике слободу пловидбе по Црном мору, као

и по морима чще воде загаьускузу обале Републике. Улазак

турских ратних бродова у територщалне воде 1онске репуб

лике дозвол»авао се само у изузетним приликама и уз прет-

ходно обавештен>е одговаразуЬих власти Републике, као и стро

го поштован>е карантинских правила.

Одредбе руско-турске конвенци]е имале су упи у будупи

устав Републике.0 Практично, потписана конвенцща ]е пред-

ставл>ала први меЬународни акт ко]им се признавало фактич-

ко посго)ан>е Републике седам у^един.ених острва и одреЬивао

н>ен меЬународни статус.

Што се тиче области Превезе, Вонице, Парге и Бутринта,

оно су у потпуностн припо]ене територи.щ Отоманске Импе-

ри^е. С обзиром на то да ]е становништво ових кра^ева у

огромно] веКини било хришЬанско, то му ]е, по угледу на

Кнежевину Молдавщу, била загарантована слобода вероиспо-

вести и изградн>а богомол>а, као и организацииа граЬанске и

судске управе. Гарантовано им ]е и право располагала имови-

ном, подразумева^упи ту и право на слободан начин насле-

Ьивагьа. Муслиманском становништву се забран>ивало насе-

л>аван>е и стицаае имовине у поменутим областима, али ]е

зато било предвиЬено да старешина области мора битн из ре-

дова муслимана. Нэегова права и обавезе, као и место боравка

одреЬивала ]е Порта.

Становништво области било ]е у обавези да Порти плаЬа

одреЬени данак, али се предвиЬало да, эбог претршьених пу-

стошенл до ко]их ^е долазило претходних година због рата

са Француском, те обавезе може бити и ослобоЬено у наредне

две године, рачуна]уЬ.и од дана потписивагьа конвенци]е.

Са сво]е стране, Руси]а се обавезнвала да одредбама кон-

венщце прибави меЬународно признание, а нре свега признание

Енглеске, Аустри]е и Француске.7

С обзиром на положа] у коме се становништво 1онске ре

публике налазило у претходним деценщама, конвенщца из 1800.

године ^е пружала доста простора како за меЬународну афир-

маци]"у Републике тако и за успешан раэво] н»ене унутрашн>е

аутономи^е.

ДогаБа_)'и на ]онским острвима тих дана били су потврда

да ]е поменуту конвенщцу и веЬина становника тако схва

тила и тумачила. Одушевлен дочек руске войске и многобро]-

не адресе захвалнице руским властима и руском двору пред-

ставл>али су потврду таквог односа према новонастало] ситуа

ции на острвима. МеЬутим, веп првих дана после одласка

француских трупа са острва за]едно са руским во]ницима

• Исто.

' Исто.
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правили су се и турски во^ници, што ]е изазвало подозреше,

ко]е ]е врло брзо прерасло у огорченье, па и у отворено него

дование. У многим местима становништво ]е отворено изража-

вало сво^е незадоволэство. Претила ]е опасност да доЬе до

отвореног напада на малобро]не турске посаде разасуте по

^нским острвима.8

Ситуащца се нарочито погоршала када се зазнало да Ру-

сща намерава да са острва повуче све сво]е возике. Истина,

одреЬени кругови у руско] престоници и меЬу дииломатима

сматрали су да би руске трупе могле битн замен>ене новофор-

мираним одредима албанске милици^е, али та^ предлог низе

усво^ен; цар га ]е одбацио, па ^е Порта, узнемирена на]авлэе-

ним руским повлачен>ем са територи]е тонске републике, за-

тражила од руске команде да сво^е трупе не повлачи, веЬ,

напротив, да сво]е гарнизоне о]ача новим л>удством и наору-

жан>ем. Петербуршки кабинет ]е све ове захтеве одбацио, па

су руске трупе ускоро напустиле територи^у тонске републи

ке.9 МеЬутим, био ]'е то очигледно лош потез руске владе,

}ер $е убрзо по одласку руских водника избила отворена по-

буна.10 Побуаеници су се обрачунавали не само са турским

во|ницима веЬ су на по]единим острвима обаране локалне

владе, а долазило ]е и до отворених класних сукоба.

Поставлю се питание, зашто се руска влада, мада свесна

последила до ко^их Йе довести повлачен>е н>ених трупа са те-

ритори^е тонске републике, ипак одлучила на ова] рискантан

корак. Одговор на ово питание треба тражити у принципима

на ко]има ]е тада почивала руска политика у овом региону.

У ситуацией када су и Аустрща и Енглеска, не рачуна]упи по-

ражену Француску, претендовале на бивша венецщанска ос

трва и када Русща због велике удальености нще имала реалних

шанси да поменута оствра задржи у сводим рукама, руски двор

]е дошао до закл>учка да их ^е на]бол>е предати Турско^, т].

држави коза ]е за Рустцу у датом истори^ском тренутку пред

ставляла на|ман»у опасност. Уз то, зедном од одредби та]не

руско-фраицуске конвенции е, заюьучене 28. септембра 1801,

предвиЬено ]е да се стране трупе не могу налазити на терито-

ри)и тонске републике.11

Сво]их процена и преузетих меЬународних обавеза руска

влада се чврсто придржавала све до тренутка када ]'е уну-

траииье прилике на острвима и измегьени спол»нополитички

8 Писмо Александра I посланику у Паризу А .И. Моркову од 15.

фебруара 1802. ВПР, т. 1, 175; Писмо В. П. Кочубеда Александру I од

18. фебруара 1801. ВПР, т. 1, 157—159.

• Архив Государственного совета, СПб 1878, т. 3, ч. 2, 1128—1129.

" Присуствующий в Коллегии иностранных дел В. П. Кочубей

Александру. 18. децембра 1801. ВПР, т. 1, 157—159.

11 Мартене Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Рос-

сиею с иностранными державами, т. 13, 266—269.
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односи нису приморали да сво]е држан>е промени. Први и не-

посредни повод за ту промену треба тражити у уставним

променама, ко]е су у 1онско] републици наступиле веН кра-

]ем 1800. године.

Полазепи од ]асно израженог става у руско-турско] кон

венцией из 1800, према ко]о] су се Руси]а и Турска обавези-

вале да новостворено] Републици дару]у устав, а уз то незадо-

волэни израэито демократским одредбама ушаковског плана

о уреЬеньу односа у Републици, аристократски кругови 1онске

републике пожурили су да и сами допринесу изради новог

устава Републике. У том цшьу ]една група острвл>ана, ггре-

тежно племипа, разрадила ^е про]екат новог устава Републике

и у ]есен 1801. поднела га на потврду руском пару Алексан

дру I и турском султану Селиму III.

Према овом про]екту, државно уреЬен>е Републике седам

у]един>ених острва заснивало би се на апсолутно] доминаци]и

племипких кругова. Дагье, право гласа имало ]е само наследно

племство, тачни]е они ььегови представници ко]и нису били

млаЬи од 25 година. Чак две трепине судила у републици тре-

бало ]е бирати из редова племипа. 1едино су племиЬи могли

да раде као државни чиновници. Само у изузетно ретким

случа^евима устав ]е давао Сенату право да у редове племства,

са свим правима и обавезама ко]е из тога произлазе, прима

граЬане посебно заслужне за Републику.

Устав ни]е допуштао представницима буржоазще, а ]Ош

манье другим сло|евима друштва, да учеству]у у раду централ-

не владе — Сената. Тиме су ови кругови практично били лише-

ни могуНности одлучиванл по ма ком питан>у од општег или

посебног интереса. Био ]е то очевидан раскорак измеЬу на-

бу]але економске мопи острвске буржоази]е и н>ених поли-

тичких права, што ]е доводило до озбил>них трзавица и отво-

рених сукоба, ко] и су угрозили и само посто]ан>е 1онске ре

публике. 4

Предложени про]екат устава султан Селим III ]е рати-

фиковао веп 2. новембра 1801. и тиме га увео у живот, без

обзира на то што га Александар I ище прихватно.12 Овим

чином турског султана нарушена ]е ]една од битних тачака

руско-турске конвенци]е из 1800. године. Више од тога, на

рушен ]е систем равнотеже и ]еднаког утица]а у области из-

градьье унутрашн>их односа у 1онско] републици. Истовремено,

руско-турски односи су ушли у фазу поновних сумн>ичен>а и

тихог неповерен»а.

У зедностраном акту Селима III руска влада ]е видела

одраз намера Порте да сама одлучу]е по свим важнщим пи-

тан>има из живота Лонске републике, што ]е за Русину, с об-

11 Писмо В. П. Кочубе]а Александру I од 18. фебруара 1801. ВПР,

т. 1, 157—159.
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зиром на њене спољнополитичке и војне планове, било не-

прихватљиво. Таквим настојањима Порте Русија је решила да

пружи отпор и затражи од последње да безусловно призна не-

эависност Републике.18

Одлучивши се на овакав корак, руска влада је имала у

виду два битна момента. Прво, независност Јонске републике

признале су Француска и Енглеска. Признање прве ушло је

у текст руско-француског уговора о миру, потписаног 26. сеп-

тембра 1801. у Паризу.14 Тиме су основе за међународно при

знавайте Јонске републике биле знатно и значајно проширене,

тим пре што су и Француска и Енглеска, без обзира на из-

весне нејасноће (и задње намере), признавале потпуну не

зависност Јонске републике.

Друго, устав из 1801. године донео је Јонској републици

много невол>а и тешких заплета на унутрашњој политичкој

сцени. Незадовољни основним поставкама устава, посебно н>е-

говим аристократским карактером, представници буржоазије

и других друштвених слојева отворено су устали и против

устава и против његових твораца, захтевајући поштовање од-

редаба ранијег демократског (ушаковског) устава, оног из

1799. године. Република је била у стању побуне. Централна

власт, као ни власти на острвима, није била у стан>у да

било шта учини на смиривању ситуације, која је из дана у

дан бивала све тежа. Побуњеници су протеривали представни-

ке стране власти, уништавали имовину племића, претили на-

падима на турске посаде. На појединим острвима формирани

су органи нове револуционарне власти у чему је руска влада

видела директан утицај револуционарне Француске, тачније

идеја њене револуције.

Незадовол>ство широких слојева Јонске републике је тих

дана добило карактер социјалног покрета нижих слојева друш-

тва предвођених локалном буржоазијом, што је у ситуацији

снажног утицаја наполеоновских реформи у суседним обла-

стима могло да има далекосежне последние не само за Јонску

републику већ и за читаво њено балканско залеђе. То никако

није одговарало ни интересима царске Русије, ни интересима

другог значајног члана антинаполеоновске коалиције — Енгле-

ске, чија је војна команда на Крфу већ раније распустила

револуционарну владу, ликвидирала ушаковски устав и на

власт вратила свргнуто племство овог острва.15

18 Писмо Александра I посланику у Константинопољу В. С. Томаре

од 31. октобра 1801., ВПР, т. 1, 127—128; Исто од 15. фебруара 1802,

ВПР, т. 1, 175—176.

м Ф. Мартене, ор. ей. т. XIII, 263—^265; Писмо В. П. Кочубеја Алек

сандру I од 18. децембра 1801, ВПР, т. 1, 157.

15 Извештај опуномоћеног представника Русије у Јонској републици

Г. Д. Моцениго Александру I од 26. апрнла 1802, ВПР, т. 1, 199—201.
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Побуну на острвима је требало спречити, а то се могло

постићи само одлучним захватима и радикалним мерама. Ру

си]а није пропустила прилику да то и учини, па ма и по

цену одступања од политике које се у односу на Јонску

републику придржавала од самог њеног оснивања. У том по-

гледу прво је на ред дошла одлука Александра I да се при

хвати ранија молба Сената Јонске републике и да се из са-

става руских трупа у Напуљу у Јонску републику упуте три

фрегате и одред војника под командой генерала Бороздина.16

Одмах эатим, уследио је веома значајан дипломатско-политички

потез, именование грофа Георгија Дмитриевича Моцениго

(1764—1839) за руског представника у Јонској републици.17

Овај истакнути и веома вешт дипломата, снабдевен ши

роким овлашћењима, стигао је на Крф средином августа 1802.

године. Већ у свом првом извештају од 27. августа 1802, упуће-

ном Александру I, Моцениго је саопштио да су се за последнее

четири године, тј. од протеривања Француза, на острвима про-

мениле четири владе. Промене су вршене без проливања крви,

али насилно, што је становнике држало у стању непрекидне

напетости. Излаз из настале ситуације гроф Моцениго је ви

део у доношењу новог устава Републике, либералнијег од оног

из 1801. године. До разраде и прихватања таквог устава, по

његовом мшшвењу, требало је извршити нову реорганизацију

управе у Јоноској републици и то у правцу јачања њених цен-

тралних органа.18 Овај цил> се могао постићи само ликвида

цией постојећих острвских управа које су предводили вођс

појединих острвских партија и формирањем привремених вла-

да. Гроф Моцениго је овај предлог упутио кнезу (председнику)

Сената Јонске републике, захтевајући да овај у том духу упу-

ти становништву специјални проглас. Неколико дана касније,

12. септембра 1802, проглас је објављен на Крфу. У њему се,

између осталог, говорило да Сенат припрема нови устав, а да

се до његовог усвајања и до избора који ће му претходити

формира привремена влада. За време трајања њеног мандата

на острвима ће и дал>е функционисати постојећи судови и

магистрати. Ради регулисања привредних проблема Јонске ре

публике формиран је специјални федерални економско-поли-

тички орган — магистратура.19 Истовремено са прогласом кне-

за и сам гроф Моцениго се истога дана обратно становништву

Републике посебним манифестом, штампаним на италијанском

и грчком језику. У манифесту је позвао становнике свих острва

м Писмо Александру I посланику у Коистантинопољу В. С. Томарс

од 2. јануара 1802, ВПР, т. 1, 167.

17 Писмо Александра I опуномоћеном представнику Руснје у Јон-

ској републици Г. Д. Моцениго од 28. фебруара 1802, ВПР, т. 1, 179—182.

18 Извештај опуномоћеног представника Русије у Јонској републици

Г. Д. Моцениго Александру I од 8. септембра 1802. ВПР, т. I, 293—295.

»• Исто.
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Републике да се покоре наредбама привремене владе и њених

острвских опуномоћеника.20 Гроф Моцениго је у циљу завођења

реда на острвима сугерисао кнезу предузимање и неких кон-

кретних потеза. По његовом савету, сви дотадањи носиоци

власти на острвима Републике су смењени са својих дужности.

Међу њима су били, како се он сликовито изражавао, „вели-

чанствени идоли олигархије". Истовремено, вршена су масовна

премештања чиновника са острва на острво, а објављена је и

наредба по којој нико више није могао да заузме неку

важнију дужност на острву на коме је живео. Једном, раније

обесправљеном, делу становништва дата су граћанска права.21

Да би његови предлози и мере које је предузимао кнез били

убедљивији, гроф Моцениго је на свим острвима Јонске ре

публике разместив гарнизоне руске војске наредивши њихо-

вим командантима да напорима за срећивање прилика у Ре

публици пруже пуну и безрезервну подршку.

Паралелно са корацима које је гроф Моцениго чинио

ради сређивања прилика у Јонској републици, и руски пред-

ставник у Напуљу Андреј Јаковљевич Италински (1743—1827)

покушавао је да нађе решење за сложену ситуацију у Републи

ци. Током пролећа и лета 1802, пратећи збивања у суседној

са напуллком краљевином острвској републици, он је припре-

мао своју визију новог устава. Средином јула, тачније 18. јула

1802. Италински је свој пројекат устава доставио грофу Мо

цениго с молбом да га проучи и предложи евентуалне измене

и допуне.

По своме садржају, нови устав налазио се негде измећу

првог „ушаковског" устава из 1799. и „константинопољског" из

1801. године. И мада је принцип аристократског представништва

био сачуван и у овом уставу, ипак је у њему било предвиђено

извесно проширење права богатијих становника Републике, што

се посебно огледало у њиховом лакшем укључивању у редове

племства. Повећавао се и број бирача из других социјалних гру-

па становништва чиме се отварао пут за њихово непосредније

учешће у политичким установама Републике.

За разлику од претходних устава, пројекат устава Ита-

линског је проглашавао принцип јачања централне власти која

се, по њему, састојала од Сената у који су улазила 17 сенатора

и којим је руководио кнез (председник) Сената. Чланове Се

ната и његовог председника бирала је законодавна скупштина.

Председник је сазивао редовне и ванредне седнице законодав-

не скупштине; он је био одговоран за унутрашњи мир и бла-

гостање Републике. Право законодавне иницијативе по новом

уставу припадало је председнику и члановима Сената. Извршну

власт Сенат је вршио преко четири своја комитета: за ино-

•0 ЦС10.
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стране послове, војно-поморски, унутрашњих дела, за финан-

сије и трговину. Све одлуке поменутих комитета морао је

потврдити Сенат. Иначе, врховни законодавни орган сачиња-

вала је законодавна скупштина делегата, бираних на општим

скупштинама племетва појединих острва Републике. Компетен-

ције законодавне скупштине биле су следеће: утврђивање број-

ног састава оружаних снага, усвајање буџета, утврђивање ви-

сине опорезивања становника Републике, потврћивање закона

које је усвојио Сенат, итд.

По новом уставу, у Републици су створени и неки нови

органи. Најзначајнији је био републички колегијум цензора

који су сачињавала три члана. Овај колегијум је имао право

потврђивања свих закона које је усвојио Сенат.

Према одредбама устава, на сваком од седам острва Ре

публике формирала се локална влада (сенат). По својој струк-

тури ове владе су биле сличне централној влади. Њихови чла-

нови су бирани на општим скупштинама племетва острва. У

ствари, ове скупштине су представљале врховно законодавно

тело сваког острва.

Устав је проглашавао једнакост свих становника острва

Републике пред законом.

Увођење новог устава предвиђало се у две етапе. У првој

(1802—1804) такве мере, као што су — сазив републичке скуп

штине племетва, формирање комисије за разматрање пројекта

устава, сазив месних скупштина — спровођене су под непо-

средним руководеттвом грофа Моцениго. У потпуности, устав

је требало да ступи на снагу почетком 1804. године.22

Гроф Моцениго је у целини позитивно оценио предложени

пројекат новог устава, предлажући истовремено и неке измене

и допуне, пре свега у организацији институције колегијума

цензора, као и у неким другим одредбама.28 О својим при-

медбама обавестио је и цара Александра I.

После детаљног разматрања Александар I и руска влада

су одобрили пројекат новог устава са свим допунама које је

предложио гроф Моцениго, те је пројекат устава предат Се

нату Републике на даљи законски поступак.

Међу допунама које су одредиле дефинитиван садржај

новог устава најзначајније су биле оне које су се тицале на

чина организације и узајамног деловања различитих државних

органа. Између осталог, прецизирано је ко све припада реду

племића; затим је одређено да се право законодавне инициа

тиве препусти искључиво Сенату, владама острва и колегијуму

цензора. Предвићено је било да и делегати законодавне скуп-

" Писмо Александра Г Г. Д. Моцениго од 18. фебруара 1804, ВПР,

т. 1, 628.

ет Извештај Г. Д. Моцениго Александру I од 25. јула 1802, ВПР,

т. 1, 255—258.
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штине могу да иступа]у са предлозима, али ^е у том случа]у

Сенат Републике располагав правом вета. На]зад, поред веп

предвиЬена четири комитета, додат ^е и пеги — комитет за

правосуЬе.

У току августа и септембра 1803. на територщи целе

Републике су одржани избори за законодавну скупштину. Иза-

брани делегати су на скупштини одржано^ 5. децембра исте

године прихватили про]екат новог устава у целини.24

Република ]е добила нов устав, али ^е требало доста

времена и напора да он на острвима заживи у свим сво]им

одредбама. Због тога ]е гроф Моцениго у више наврата био

приморан да се прогласима и на други начин обраЬа ста-

новништву немирних острва, убеЬу]уЬи га да му зедино нови

устав обезбеЬу^е мир, благостан>е и бол>у и срепни}у будупност;

да нов устав подржава]'у цар и Русина, ко]и су становницима

Републике на]вепи при)ателэи.25

Но, било како било, устав ]е постао реалност, а прилично

^е реално одсликавао фактичко стан>е на острвима, посебно

у домену друштвено-политичких односа. У ньему ]е била са-

држана и ]една константа руске политике у области унутраш-

№ег уреЬен>а 1онске републике исполнена у непрекидном насто-

]ан>у да се Република конституише као аристократска републи

ка. Усво^еним уставом цшь ]е био постигнут. Више од тога,

усва]ан>ем новог устава учин>ен ]е битан заокрет и у ььеном

меЬународном положа]у. Од турског вазала, тонска република

постелено прелази под покровительство Русине, мада се о томе

званично нигде не говори.28 У овом случа]у, свршеном се чину

давала очигледна предност над дипломатским из]авама и фор-

мулаци)ама. Али, после свега, остало ]е отвореним ]ош ^едно

питаше — питание стабилности новог устава. Опасност од евен-

туалних промена била ]е реална. С ]едне стране, радило се о

унутралпьим процесима и хтен>има у .]ош недовольно стабили

зовано] Републици седам у]един>ених острва, а са друге, у

неуловл>ивом понашан>у Порте, посебно у тренуцима када су

Зо] збиван>а на меЬународном плану нудила стварне или фик-

тивне погодности. У првом случа]у, захвал^упи луцидности

грофа Моцениго, подржаног А. А. Чартори^ским, руским ми

нистром спол>них послова, руски кабинет ^е прихватио, рекло

би се, ^едино могупе решеаье. Найме, стало се на дщ'алектичко

становиште да устав не може бити окамен>ена догма, веп да

мора бити одраз стварног стан>а прилика и односа у тонско]

" Писмо Александра I Г. Д. Моценигу од 9. марта 1804, ВПР,

т. 1, 727.
и Проглас опуномойеног представника Русще у Тонско] републици

Г. Д. Моценига становниппт' Републике од 30. децембра 1802, ВПР,

т. 1, 718.
и Писмо А. А. Чарториског Г. Д. Моценигу од 8. марта 1804, ВПР,

т. 1, 656.
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републици. Другим речима, веЬ се унапред прихватала могуп-

ност и потреба н>еговог мен>аньа и усавршаван>а.27 Али, допушта-

]уЬн овакву могупност, руска влада ^е насто^ала да се те про

мене, било да су одраз хтен>а саме Републике, било да ^е на

н>има инсистирала Порта, врше исюьучиво уз н>ену сагласност.

Зато ]е настегала да се у одредбе самог устава угради одреЬени

механизам, ко}и би искл>учивао било каква изненаЬен»а у том

погледу. Обострана, руско-турска гаранци]а новог устава и не-

могупност да се он мен>а без сагласности било ко]е од држа-

ва гаранта, било ^е за руску владу тражено и на]зад наЬено

решение.28 МеЬутим, чиььеница ^е да, без обзира на сва на-

сто]ан>а руске дипломати)е, Порта никада шце ратификовала

ова] устав. Нще га ратификовала ни Русина, па се он прнме-

н>ивао само »с!е гас*о« све до кра^а посто]ан>а Републике се-

дам у)'един>ених острва.

1л к11551е ет ь'оксашзаткж соызттшошеьее бе ьа

кер1Ш1лсше юшеше

Яёзитё

Ь'аи1еиг зик, Йапз зоп 1гауаН, 1е йёуе1орретет сопзШииоппе1 Йе

1а ЯёриЪ^ие 1ошеппе аи соигз Йе 1а рёпойе яш^иеппа1е <1е воп

ех15(епсе ге1а11Уетеп1 тйёрепйап1е. Ьа ргегтёге раШе йи (гауаН етогаззе

1а рёпойе Йе ГогтаИоп Йе 1а КёриЬНаие 1отеппе е1 ГайорИоп с!и рге-

пиег йоситеШ: сопзШиИоппе!, ЙИ 1а сопзШШюп «й'ОисЪакоу» (1798—1799).

Ьа зесопйе рагтле ез1 сопзасгёе а Гё1аЬогаиоп Йе 1а сопз1ки1юп «Йе

Сопз1ап1тор1е» (1800—1801), а Гётйе йе вез сагасхёпзйдиез е1 аих

соп5ё^иепсез ^ие Гайор1юп йе сеие сопзШтюп ауаН ргойикез зиг 1а

КёриЪ^ие. Епйп, Йапз 1а 1гс»51ёте рагйе (1802—1804) оп ехрозс 1ез

га13опз роиг ГайорНоп йе 1а 1го1з1ёте сопзйШйоп Йе 1а КёриЬНяие

1пошеппе, 1а сопзгкийоп «й'НаНпзкЬ, зез рп>рпё1ёз е1 сагасгёгез

1а Й1з1н1{»иеп1 йез сопзНШйопз ргёсёйетез.

Бапз 1е 1гауаЦ зоп1 тШяиез 1ез ас(ез ш1егпа1юпаих зиг 1е5^ие18

ез1 Гопйёе 1а уёпйсаНоп т1егпа1юпа1е йе Гех1з1епсе йе 1а КёриЬНдие

1ошеппе, е1 ^и^ оп* вето Йе рот1з йе йёраП йе зоп огеашзайоп т*ёпеиге

е1 йе за розШоп ех1ёпеиге.

Еп гадзагц соппаНге аих 1ес1еигз 1е соШепи Йе Юи1ез 1ез сопзШиНопз

зизтепИогшёез, ГаШеиг Гак еп тёте 1етрз ипе сотрагсизоп йе 1еигз

сагас1ёпз^иез Гопйатеп1а1ез гезресйуез. II сопскц яие, попоЬз1ап1 1ез

ШКёгепсез йи соп1епи (Йе^гё йи сагасгёге Йётосгайаие, Гогте йе Гог-

8атза11оп тзйшйоппеНе, йгок йе уо1е е* зузгёте ёюсЮга!, еХс.) йапз

1ои1ез сез сопзШшопз ез1 ргёзете ипе сопз1ап1е соттипе — 1епйапсе

тап1Гез1ёе раг 1а К.изз1е а йоппег а 1а КёриЬНцие 1отеппе ипе ог§аги8а1юп

апзЮсгаиаие.

А 1а Кп, Гаи1еиг ^пй^^ие 1ез Гас1еигз 5с>с^с)-ёсопот^^ие8 е1 Йе роН-

Ис^ие ёггапеёге ди1 саизеп! сез спап^етеШв Йе 1а сопзШийоп е1 1е

т1Иеи Ыз1опдие Йапз 1еяие1 сеих-с1 зе ргойи1зеп1.

17 Писмо А. А. Чартори]ског Г. Д. Моцегину од 8. марта 1804, ВПР,

т. 1, 656-657.

18 Инструкщца посланику у Константинополу А. I. Италийском од

2. марта 1804. ВПР, т. 1, 727.
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