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О У ЛОЗИ РУСКОГ ПУКОВНИКА МИХАИЛА МИЛОРАДОВИЋА У 

ДИЗАЊУ УСТАНКА ЦРНОГОРСКИХ, БРДСКИХ И ХЕРЦЕГОВАЧ

КИХ ПЛЕМЕНА 1711. ГОДИНЕ ПРОТИВ ТУРСКЕ ВЛАСТИ 

Када је крајем 1710. године (30. новембра) избио рат између 

Русије и Турске, хришћанско становништво у Османској Царевини 

дочекало га је са радошћу. Оно је очекиваvю да ће Порта и овог nута 

nретрnјети војни nораз и да ће no завршетку тога рата постати nо
даници хришћанског владара. Нарочито су се овом рату обрадовала 

црногорска nлемена. Још од Карловачког мира 1699. године, Црно

горци су своја четовања усмјерили према Херцеговини, Боки Котор

ској и Дубровачкој Републици.1) Због тога су на Порти били често 
оnтуживани, како од млетачких и дубровачких влак;ти, тако и од 

султа.новних nоданика из херцеговачког санџака. То је допринијело 

да се о њима, као султановим неnо,слушним nоданицима знашо и ван 

гра!Ница Османског Царства. Захваљујући људима који су крајем 

ХУП и почетком XVIII стољећа дошли у Русију, о Црногорцима и њи
ховим четовањимСIЈ је био доста обавјештеп и руски двор. 

Црногорска четовања су постала још интензивнија када су са

знали од својих сусједа за избијање руско-турског рата .. Почетком 
1711. године, црногорске чете су узнемиравале села у близини Тре
биња. Плијенили су стоку, новац и разне намирнице. Људи напад

нутих села су организовали мање и веће потјере за отмичарима, 

али најчешће безуспјешно.2) Средином јануара, у гатачкој околини 
заплијенили су велики број стоке.3) Ови сукоби, као и вијести о изби
јању рата између Русије и Турске, изазвали су врење међу црно

горским брдским и херцегова'Чким nлеменима. Но, nрави већи по

крет и борбе између ових nлемена и сусједних турских гарнизона 

почеле су тек доласком руских е:мисара у те крајеве. 

1) Историја Црке Горе од nочетка XVl до краја XVIII вијека, те-юст 
Г л и г о р а С т а н о ј е в и ћ а, юь. 3. том први. Т·итоград 1975, 236 
(даље: Историја). 

2) Хисторијски архив у Дубровнику, И-справе и акти, 18-181/5 (18), 
док. 43; 7. П 1711. (даље: ХАД) 

3) ХАД, ИсЩЈаве и акти, 18-181/5 (18), док. 26; 17. 1 1711. 
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Послије избијаља рата са Портом, а по• савјету сво-г миљени•ка 
Саве Владиславића, цар Петар је у Црну Гору послао пуковника 

Михаила Милорадовића и капетана Ивана Лукачевића са задатком 

да својим присуством и утицајем побуне султанове поданике хри

шћанске вјероиспо-вједи против Порте. Прије поласка, они су добили 

rрамату (проглас) којом се хришh.анско становништво из Османског 

Царства позива на устанак против султанове власти. Вјероватно, љен 

садржај је написао Сава Владиславић. Да би била доступна веh.ем 
броју људи, умножена је у више примјерака. Од раније познава

јуhи непријатељско држање Црногораца према турским властима, 

те узимајући у обзир повољан географски положај, руски двор је 

Црној Гори додијелио улогу главног покретача- устанка против ос

манске управе.4) 

ПGчеткGм јуна 1711. године, пуковник Милорадовић и његова 

пратља искрцали су се у Грбљу. Са уrледнијим људима тога краја, 

15. и 16. јуна, одржан је састанак на коме их је позвао у борбу 
против Порте.5) Још у Грбљу му се придружио брат Гаврило који је до 

тада живио у Дубровнику и бавио се трговином.6) Из Грбља су еми
сари отишли на Цетиље. Ту их је са свим пGчастима, које се ука

зују изузетно драгим пријатељима, дочека•о владика Данило, на 

чији позив су из свих црногорских нахија, херцеговачких племена 

и Куча дошли rлавари да виде изасланике руског цара. Почетком 

јула је у његовој кући одржан састанак двадесет и четири најуглед

нија првака. Они су заједно са пуковником Милорадовиhем и влади

ком Данилом, донијели одлуку о што бржем дизању устанка сво
јих племена против Турака. Иако су одлуке које су донесене на 

овом састанку требале да остану у тајности од млетачких и турских 

власти, Млечани су преко кучкЈiх главара који су присуствовали 

састанку, убрзо сазнали све о чему се ту говорило.7) 

Тих дана· у Црној Гори није било скупа на коме се није читала 

грама.та и спомињало име руског императора.В) Оваквом је распо
ложењу међу племенима доприни<Ј и владика Данило. Он је на јед
ном скупу, који се одржавао на Цетињу, у свом говору између оста

лог казао: »Ми смо у овим горама од сваке стране затворени, па ни
јесмо могли вјеровати да велики сверуски цар нешто зна о нама, 

за једну шаку малога међу змијама и шкорпијама затворенога наро

да, али ево данас, благодареhи богу, његове посланике видимо, ве

лим, не туђинце, него нашу браћу Србље, који нам кажу да је Петар 

Велики император и самодржац од све Русије и његово царство, 

богом благослављено, да. је силније и пространије од сваког цар-

4) В а с о Ч у б р и л о в и ћ, Периодизачија историје Цр?~.е Горе у ?~.овом 
веку, Српска акадеМ!ија наука (САН), Гл-ас CCLV, оделење друш'l'Вених 
наука, књ. 11, На~но дело, Беоl'ра·д 1963, 116. 

5) Историја, 252. 
6) ХАД, Исправе и акти, 18 - 181/5 (18), док. 206, 5. VIII 17/Ll. 
7) Историја, 252. 
8) М и т а К о с т и h, Култ Петра BeAU'!COZ код Руса, Срба и Хрвата у 

XVIII веку, Историјски часопис, САНУ, орган исторИiјског дРуштва, књ. 
VIII. Београд 1959, 93. 
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ства. на свијету.о:9) Оваквим говорима је још више распаљивао машту 
својих суnлеменика. Руски пуковник се није дуго задржао на Цетиљу. 

У пратљи војводе Шћепана Оташевића отишао је у околину ново

подигнуте турске тврђаве Оногошт (Никшиh) са циљем да у том 

кpClljy побуни хришћанско становништво против султанове ВЈiа
.сти.10) 

Добар пријем код народа на који. су наишли руски емисари, 
те љихово брзо контактирање са најугледнијим људима црногор

ских, брдских и херцеговачких племена, узнемирило је не само су

сједне турске, него и млетачке власти. Та·дашњи генерални провидур 

Далмације и Албаније, како се званично титулисао, Карло Пизани 
је писао дужу у Венецији да је за интерес Републике »много боље 

да се граничи са (сусједном) муслиманском, него са московском 

вјером.«11) Крајем јула 1711. године, шеф млетачке обавјештајне 
службе у Котору Јеролим Буhа, писао је генералном провидуру о 

руским емисарима. Навео је да су се искрцали у Грбаљ и да их 

је ту дочекао слуга херцеговачког владике Саватија. За пуковника 

Милорадовиhа каже да је лијеп и млад. Донио је доста поклона 

и новца које је почео дијелити угледнијим људима и свештеницима. 

Због важности коју му је придавао, Пизани је овај извјештај послао 

дужду.12) Од Милорадовићевог доласка до тренутка када су отпоче
ле устаничке акције прошло је свега непун мјесец дана. За тако краtГ

ко вријеме, побуњена nлемена су се организовала за борбу. Свако 

дневно се у свим племенима повећавао број чета које су се спре

мале да ратују против сусједних турских утврђених посада. На овак

ву ситуацију је утицало и присутност руских емисара. 

Дубровачки капетан са Мрцина, Иван Прокуло, средином јула 
1711. године је обавијестио своју владу о стаљу на устаничкој тери
торији. Од ухода• је сазнао да је пуковник Милорадавић до тада 

успио да окупи 8000-9000 људи. Многи од ових устаника, по миш
љењу Прокула, пошао је у борбу не само из жеље да се ослободи 

од султанове власти, него и због добивеног новца који им је царев 

изасланик дао. Са собом су носили заставе на којима је био амблем 

:ожути крст«. За прво мјесто напада изабрали су добро утврђену 

требињску тврђаву.lЗ) Прије наnада на Требиље, устаничке чете су 

безуспјешно покушале да освоје Грахово и Гацко. Истовремено су 
по Ми.лорадовиhевом наређељу устаници напали Никшић. Захваљу

јуhи издаји сердара Вуколе Ћукановиhа, nосада нападнуте тврђаве 

је успјешно пружи.ла отпор и одбрани.ла град.14) Пуковник Милора-

9) Ј а г о w Ј о в а 1Н о в ·И ћ, Везе Црие Горе са Pycttjo.ч од друzе noJWвuнe 
XVII вијека до даиас, Историјски запm:и, књ. II, св. 3--4, сеnтембар
октобар 1948, 147 (даље: Везе Црне Горе). 

10) Исти, Историја Црне Горе од nо"етка VIII вијека до 1918, (даље: Историја 
Црне Горе), Цетиње 1948, 97. 

11) Исторttја, 254. 
12) Заоставш'I'ина Јована Н. Томића у Архиву Српске а:кадемrије наукз и 

У!Ме'I'Ности, р~. бр. 1022, ст. с.игн. 8711 (VIa) 740, извештај, рукопис, 
Сплит, 27. јуЈЈЈи 1711. (даље: Томићева заоста'ВШ'I'ина). 

13) Х а м дои ј а Х ајд .а р х о џ и h, Херцеzова"ке порDдице у XVIII веку, 
I дио, Херцеговачке породице о;ц 1700--1714, Гласник: земаљског музеја 
Босне и Херцеговине, ГЗМ (даље: -нова серија, св. XXXII (1977), Етно
rрафија, СЭ~рајево 1978, 158 (даље: Херцеговачке nородице). 

14) Ј. Ј о в а н о в и h, Везе Црне Горе . .. , 148. 
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довић је због овог пораза био љут на устанике. Крајем августа, оти

шао је у Бјелопавлиће гдје су устаничке чете држале под опсадом 
тврђа·ву Спуж. Села у близини Подгорице, Колашина и Жабљака 

су, такође, била- честа мета напада устаничких снага. "У то вријеме је 

у свим акцијама устаничких чета руководећу улогу имао руски пу

ковник. Међутим, због недостатка довољних количина оружја, као 
и лошег командоваља већина војних заповједника', устаници нису 

постигли неку значајнију војну побједу. Своје војне неспособности 
је показао и пуко-вник Ми.лорадовић који у непосредним акцијама 

којима је руководио није успио ни на. једном мјесту да извојује 

ни једну побједу. Више је био способан да привуче људе у борбу и 

о•душеви их за рат, него ДЗЈ у биткама успјешније руководи. Као 

вјешт политичар, осјетио је да код Млечана неће имати никакве 
подршке. Због тога је, да олакша ситуацију својих чета и да их сна

бдије потребним количинама оружја· и муниције, покушао да ступи 

у контакт са Дубровчанима. Осјећа.јући војну и политичку блока.ду 

својих сусједа, желио је куповином оружја и другим повластицама 

које је тражио од дубровачке владе да олакша положај у коме су 

се нашли устаници од првог дана побуне наведених племена. "У жељи 
да Дубровник придобије на своју страну, преко повјерљивих људи је 

нудио влади цио требињски крај, када Русија побиједи Порту и при

кључи ове крајеве у састав свог царства.15) Када је ово нудио, 

није још био сазнао шта се десило на главном руско-турском ратишту. 

Вјештом војном варком, опкољен са свих страна, Петар Rелики је 
био присиљен да под неповољним условима 12. јула 1711. године 

склопи са Портом мир. "У току преговора, а касније и у мировном 

уговору, питање положаја Црне Горе и устаничког подручја се није 

ни постављало. Оно је и даље о·стало у саставу Османског llарства. 
Тако су Руси устанике оставили да се сами боре без ичије помо

ћи.16) Необавијештене о томе, устаничке чете су се и даље с несма
њеном жестином бориле против о·сманске војске. За разли;ку од уста

ника, Млечани су знали каква је ситуација на главном ратишту. 

Због тога су према побуњеним племенима постали још опрезнији. 
Млетачки Сенат донио је одлуку којом се поданицима Венеције стро

го забрањује ма какво контактирање са устаницима. Поготову им 

се забраљује да тргују са побуњеним племенима којима, прије све

га, ни под каквим условима не см:ију продавати оружје и муницију.17) 
Ситуација за побуњена племена постала је тежа ка·да су Млечани 

преко својих присталица почели ширити вијести о великом руском 

поразу на ријеци Прут. Још теже им је пала вијест да су Руси са 

Портом потписали неповољан мировни уговор у коме се о њима и 

њиховој судбини ништа не говори. Ове неповољне вијести са руско-

15) Влади·слав Скзриh, Требиње у 18 se'ICY, ГЗМ, X.LV, св. 2, Сарајево 
1933, 52. 

16) Др В а сиљ Поповrић, Историја noвoz ве'IСа (1492-1815), Вео·град 
1940, 133; Источно питање, Сарајево 1965, друго издање, 78. 

17) Ј о в а н Р ад о н rи ћ, Дуброва-чка акта и nовеље, САНУ, Зборник за 
историју, језик и кљижевност српског •нарсща, треhе (}Дељење, књ. 

XVI, књ. V, Београд 1951, 80. 
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-турског ратишта, те више узастоnних nораза на властитој терито

рији, негативно су се одрази.ле на устаничке редове. 

Од сеnтембра 1711. године је осјетно опао број устаничких ак
ција. Истовремено, смањује се и руководеhа улога nуковю1ка Милора

довиhа у устаничким редовима. Његово мјесто nостуnно је преузимао 

цетињски владика. У септембру и октобру, владика Данило је по

кушащю да врати раније самопоуздање код устаника. На Цетињу је, 
како је Пизани писа.о дужду, одржан збор угледнијих људи из свих 

побуњених племена. Збору је присуствовао и руски nуковник. По
слије више раш·овора, веhина присутних главара се изјаснила да у 

току зимсrсих мјесеци са својим четама nрекину оружани сукоб са 
сусједним турским nосадама. Одлука веhине главара била је оба.
везујуhа за све nрисутне, па је, крајем октобра. 1711. године, на ри
јеци Морачи скоnљено примирје са сусједним турским заповједни

цима. По том уговору, сви оружани сукоби зараhених страна су од

ложени до npoљeha 1712. године.18) Од тада, изузев мањих сукоба, 
престале су борбе веhег интензитета. 

Крајем октобра су млетачке власти у Котору добиле nисмо од 
владике Данила. Обавјештавао их је да су устаничке чете војска 

руског цара, те да убудуЋе Венеција треба то да схвати и да се сход

но томе и nонаша. Штете које су устаници од избијања сукоба са 

сусједним турским заповједницима нанијели nоданицима Млетачке 

Републике, неhе се платити »јер се оно што поједе војска не може 

никада тражити натраг нити nак наплатити.«19) ОвИ111 nисмом је 

цетињски владика желио млетачким властима ставити до знања да 

су устаници редовна В·Ојска једног мoliнor царства, а не султанови 
nобуњеници. Према томе, као сусједи, Млечани би требало да се убу

дуhе nрема устаничким четама nонашају као према редовној руској 

воЈсци. 

Крајем 1711. године, код устаника се осјеhала несташица у све
му. Није било довољно хране, оружја, муниције, а поготову се ocje
hao недостатак у новцу. Још у току љетних мјесеци, пуковник Мило
радови!\ је потрошио донесени новац. Због тога је био принуђен да 

тражи позајмицу од оних који су имали и на које је рачунао да би 

му могли nозајмити. Пошто му је брат Гаврило био поданик Дубро
вачке Републике и уживао углед богатог и угледног трговца, рачу

нао је да he му дубровачке власти посудити извјесну своту новца. 
Због тога се nисмом обраћа влади Реnублике да му изађе у сусрет 

и nозајми што више новца. У једном од многобројних nисама које 

је слао каже: »дабисте нам уцинили едну уелику лубау посаитенам 

едно 2 аллити 3 хиладе Зекира ер немсе сада поманкало одаленам 
догхие од на·сеrа Зарра ако нам ту лубау усхоциете уцинити много
цхиемосе лиепо насцему благоциастиуому За.рру пофалити уасцием 

18) Г л и r о rp С т а н о ј е в .и h, Црка Гора у доба в.љади1\.е Дакuд.а, Цетиње 
1959, 67/8. 

19) Д р Ј о в о М и л о в и ћ, Збории7\. до1\.у.кеката из историје Црке Горе 
(1685-1782), Историјски институт НР Црне Горе, Цетиње 1956, ДОIК. 34, 
20/21 (даље: Зборник докумената). 
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добрием уцигнем и лубауи«.20) На овај захтјев, nоред негативног 
одговора за тражени новац, у име владе, брат Гаврило му nише: 

»немоте nисати ником другому оуди него самому мени.«21) На тај се 

начин Дубровачка Република жељела у nотnуности, дистанцирати од 

nобуљених племена, али досљедна својој уобичајеној политици, пре

ко Гаврила је донекле покушавала да одржи те односе. Рачунајући 

на то, Милорадовиt. је, заједно са још тринаесторицом угледнијих пр

вака, једним новим писмом затражио од Дубровчана да му продају 

оружја и муниције. Да ли је тражену робу мислио купити за готов 

новац или на зајам, није нам познато. Плашећи се компромитоваља 

на Порти, ни поред Га'Брилове помоћи, влада Републике није ништа 

одговорила. На овакво држање ју је упућивала недавна афера оrко 
једног топа. Приликом наnада на Никшић, између осталог оружја су 
устаничке чете имале и један мањи топ из којег су пуцали на град

ске зидине. Захваљујући млетачким интригама, оптужени су Дубров

чани као продавачи оружја устаницима. То је наишло на негодоваље 

на Порти, па су Дубровчани свим силама настојали да докажу нео

снованост те оптужбе и пронађу правог трговца. 'У току истраге коју 

су повели, доказала се неоснованост млетачких гласина. Међутим 

и поред судске пресуде у корист Дубровчана, сусједни турски запо

вједници су и даље са подозрељем пратили кретаље љених трговаца. 

Знајући за то, власти Републике су предузеле све мјере како би на

стале сумље што прије отклонили. Због тога су Гаврила за извјесно 

вријеме уклопиле са своје територије. Он је крајем 1711. године, 

преко Сењске Ријеке и Ееча отишао у Русију. Вјероватно је за овај 

одлазак знао и његов брат Михаило.22) 

Оставши без новца и подршке међу побуњеним племенима, а са 

пољуљаним ауторитетом, Милорадовић се почетком 1712. године на
шао у тешкој ситуацији. Пошто му нико није хтио посудити новац, 

био је присиљен да продаје робље које се налазило код њега. Једном 

трговцу из Сењске Ријеке понудио је на продају једанаесторо дјеце, 

која су била заробљена у близини Билеће, Невесиња и других су

сједних насеља.23) Из докумената се не види из којих породица су та 

дјеца потицала. Најмлађе од њих је било од четири, а најстарије од 

тринаест година. Међу робљем је била и једна муслиманка »була«, 
мајка троје заробљене дјеце, која је имала тридесет и пет година и, 

уједно, била. најстарији за.робљеник.24) Руски nуковник, дакле, није 
имао заробљене одрасле мушкарце, него неборбено и беспомоћно 

стано·вништво. Да ли је и по којој цијени тај трговац, чије име није 

познато, купио понуђено робље, из докумената у којима се о томе 

говори, не знамо. 

И владика је Данило осјећао тежину ситуације у којој су се 

устаници налазилrо. О томе је, у јануару 1712. године, писао и руском 

20) ХАД, Исправе и акти, 18-181/1, 3346, док 111; 10. XII 1711. 
21) Исто, п<~д .истом сигнатуром се у ХАД-у IНалаэи и овај Газрилов од-

говор. 

22) Х. Х а ј д а 'Р х о џ и h, Херцеzова'Чке nородице ... , 162. 
23) Исто, 120. 
24) ХАД, Исправе и акти, 18-181/3, 2246, док. 257; 8. I 1712. 
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цару. У име главара и у своје име обавијестио је руског императора 
о борбама које од доласка пуковника Милорадовића у те крајеве 
воде његови суплеменици. » • • • Прве борбе смо водили у Херцегови
ни, а насеља на дукљанској обали Скадарскоr језера до темеља смо 

уништили; побили смо много Турака и многе, многе заробили, али ни

јесмо могли заузети градове, пошто нијесмо имали средстава потреб

них за рушење градова: праха, олова, бомби, топова ни осталих по

трепштина.« У писму се, даље, наводи да су за многе неуспјехе у то

ку борби, као и у тадашњој ситуацији, у многоме криви Млечани. 

Они не само да нису помагали устанике, како наводи цетињски вла

дика, него су их чак на сваком кораку онемогуhавали да се успјеш

није боре. Од Петра Великог владика тражи да руска влада мате

ријално помогне устанике и више се заинтересира за судбину станов

ништва побуњених племена.25) 

Овакво стање на устаничком подручју трајало је до прољетних 

мјесеци 1712. годИ!Не. Са топлијим данима су отпочела и нова чето
вања. Међутим, те борбе су биле мањег интензитета него у току 

протекле године. Један од разлога за такву ситуацију су биле и ви

јести о војним припремама босанског везира Ахмед-паше да са вој

ском нападне Црну Гору. Дубровачки конзул на Порти Лука Кирико 

је обавијестио владу да је један од главних задатака овог похода 

не само кажњавање побуњених племена, него и хватање коловођа 

устшка. Ка.ко је нагласио, посебна пажња је скренута босанским па

шама на хватање руских емисара, које би по моrућности требало живе 

ухватити и послати на Порту.26) 

Заједно са Милора•довићем, из Русије је у Црну Гору дошао и 

капетан Иван Лукачевиh. У односу на свог претпостављеног, његова 

улога и утицај међу устаницима је била од мањег значаја. Још од 

првих дана борбе, он се борио у херцеговачком санџаку. Због близине 

дубровачке територије, често је контактирао и дописивао се са мно

гим поданицима Републике. У једном писму, које је упутио дубро

вачкој влади, обавјештава је да њени поданици могу слободно дола
зити и трговати на територији побуњених племена, под условом да 

ова не дозволи турским четама прелазак преко њене територије.27) 

У вријеме турских припрема за предстојеhи поход, заједно са Лука

чевиhем, међу херцеговачким племенима је боравио и пуковник Ми
лорадовиh. И он је, као сви остали, тих дана пажљиво пратио окуп

љање турске војске у Гатачком пољу. Када је у јуну 1712. године 
османска војска, предвођена сераскером Ахмед-пашом, са свих стра

на наnала црногорске нахије, Милорадовиh се повукао у дубоку иле

галност. У току борби које су црногорске чете води.ле са нападачима, 

нигдје се није појављивао. Ни у једном документу не види се да је 

шта предузимано у циљу организовања отпора, нити њеrово учешh.е 
у борбама. Слично је nостуnио и владика Данило. И он је напустио 

Црну Гору и нашао уточиште на територији Млетачке Републике. 

25) Ј. М и л о в и h, Збор~щс доку.l(.е~ата . .. , док. 35, 22/23 и 387/8. 
26) ХАД, Преnиска, 18, док. 123, 3162; 25. III 1712. 
27) ХАД, Исправе и акти, 10-181/3, 3346, док. 98. 

15' 227 



На тај начин, оставши без својих дотада главних заnовједника, руко

водеhу улогу у одбрани наnаднутих племена преузели су домаhи 

главари. Тек када се, крајем јула, из Црне Горе повукла турска 
војска, јављају се вијести о руским емисарима. На Цетиљу је, у 

августу 1712. године, Милорадовиh сазвао збор главара, на коме их 
је обавијестио да намјерава отиhи у Русију. Био је спреман да чује 

негодовање и можда увреде које би му ови упутили, па је, као ра

злог за одлааак, навео намјеру да у Русији добије новац и, по могу

hности, потребно оружје и муницију, те да he се кроз мјесец дана са 
свим тим поново вратити. Затим је рекао да he о свему што је у 
протеклом времену видио обавјестити руског цара, те да he о сваr 
ком главару као великом јунаку говорити кад буде код имnератора-. 

Међутим, и поред ласкања и великих обеhања, ова његова одлука је 
на присутне оставила- негативан утисак. Све то није му сметало да 
крајем августа, заједно са једном групом Црногораца, напусти Црну 

Гору и преко Сењске Ријеке отпутује у Русију.2В) У вези са њего
вим одласком, народ је спјевао пјесму која гласи: 

»Свак жаљаше Ришhанскога Цара 

Михаило оде у Русију, 

А остави у рат Црноrорце.«2~) 

У септембру 1712. године и капетан Лукачевиh је са још једном 
групом Црногораца истим путем отишао у Русију.ЗО) Тако се са дјели
мичним успјехом завршила ова прва званична руска мисија. 

Веома је интересантан каснији животни nут ове тројице руских 

емисара. По доласку у Русију, Милорадовиh је од својих претпостав
љених био оптужен за проневјеру новца. Оптужница га је теретила 

да му је, по, доласку у Црну Гору, руска влада у виду nомоhи, преко 

свог конзулата у Венецији, послала још 3000 дуката. Међутим, Ми

хаило је порицао да је новац икада примио. Како није могао дока

зати своју невиност, био је отпуштен из службе и без редовних при

хода се нашао у тешкој материјалној ситуацији. Живот му је постао 

још тежим кад су га због тога напустили његови дојучерашњи прија
тељи и заштитници који су га дотада посјеhивали И' ласкали му.S1) 

Капетан Иван Лукачевиh је знатно боље прошао. По доласку у 
Петроград одређен је на нову службу у Беолин. 'Ј'::!Ј(О ie био поштеђен 
свих оних непријатности које је имао пуковник Милорадовиh.32) 

28) Историчари XIX века који су о овим руским емисарима nисали, као 
време одласка Милорадовића и Лу.качевиhа, наводил:и су април, што 
се на остову дубровачке архивске ~alje !Не слаже, и што су и касни
јим студи-јама ИС'I'Оричари овог В!Ијека исправили. 

29) С и м а М и л у т и н о в и h - С а р а ј л и ј а, Историја Црке ~оре од ttC"ICo
кa до ковијег вре.~tена, Београд 1835, 54. 

30) ХАД, Исправе и З.К'11И, 18-181/1, 3346, д,ок, 192; 22. VIII 1712. 
31) Цеwrр&ЈЫНВй госпада.рствени архив ДревчьИЈХ аiКтов (Цl'АДА), фснд 86, 

»Сношение Роаии и Черногориеи, год. 1712, 2 1 1-10 (ове документе 
ми је уступио .на кориштење и превео их колега мр Ибрахим Тепиh, 
на че..'d.у му се захваљујем). 

32) ИС'I'О . 
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Долазак руских емисара међу црногорска, брдска. и херцегова

чка nлемена 1711. године имао је велики одјек. Њиховим доласком 
становништво је много сазнало о Руском Царству. Захваљујући про
паганди коју је водио цетиљски владика и племенски главари-, људи 

су у Русији и њеном владару почели· гледати свог ослободитеља и за

штитника. Са те стране је долазак ових царевих изасланика дао 

жељене резултате. Неуспјеси које су устаничке чете доживјеле код 
свих већих турских утврђења нису били само резултат слабог наору
жања и недостатка муниције. Неуспјех треба гледати и на другој 

страни•. Не само устаничке вође, него и руске војне старјешине су 

у борбама показале своју слабу војну вјештину, щто је итекахо ути

цало на претрпљене поразе. 

Новац који је са собом донио Милорадовић био је брзо разди

јељен. Он је у доброј мјери утицао да се поједина села прикључе 

устаницима, али и да се један дио устаничких чета пасивизира у да.

љој борби. На свим зборовима су ови емисари обећавали побуњеним 

nлеменима да ће Русија за кратко вријеме nобиједити' Порту, те да 

ће њихове територије бити прикључене Руској Царевини. Међутим, 

нещ;пуњена обећања су nовукла један дио устаничких сна.rа из пр
вих борбених редова. "Умјест() да се побуна шири по крајевима који 

су наведени· у rрамати, она се концентрисала· на уже nодручје, које 

је постало још мање, када је, по наговору млетачких власти и мјера 

које су оне предузеле, један дио устаничких чета одуста() од помоћи 

и активног учешћа у устанку. Илузије о непобједљивом Руском Цар

ству уступиле су мјесто nесимизму послије пораза руске војске и 

закључења мировног уговора на штету Русије. Све је то утицало на 

устаЈНичке масе да-леко више него војни поход босанског везира Ах
мед-паше на Црну Гору 1712. године. Поготову је ситуација на уста

ничком подручју постала тешка ка·да су, крајем августа и почетком 

септембра, Црну Гору напустили пуковник Милорадовиh и капетан 

Лукачевић Но, то је било тренутно расположеље. Од тога времена 

ни млетачка лукавост, ни турска војна сила нису могли умањити 

поrвјерење становништва ових племена према Русији, у којој су гле

да·ли· своју ослободитељицу од турске вла-сти. 
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