С Државом у срцу

ГРОФ САВА ВЛАДИСЛАВИЋ (1668-1738), ЦАРСКИ САВЕТНИК И ПОВЕРЉИВИ
ДИПЛОМАТА ПЕТРА ВЕЛИКОГ, НАЈМОЋНИЈИ СРБИН XVIII ВЕКА

С Државом у срцу

Даровити Херцеговац, изванредно образован и необично виспрен у „окретним
играма високе политике”, за рачун руског цара испословао је мир са султаном у
Пруту, пакт о пријатељству са кинеским царем у Пекингу, конкордат са папом у
Риму, војни савез са тада моћним кнезом Молдавије у Јашију. Утемељио је
руску обавештајну службу. На цариградској пијаци робља, приликом једне
тајне посете, купио је и руском цару поклонио младог Етиопљанина који ће
постати прадеда Александра Пушкина. У Сибиру је основао град у чијем језгру
је храм посвећен светом Сави Српском. Никада није заборавио свој народ, језик
и веру. Са своје три кћери, почива крај царске породице у Светој лаври
Александра Невског у Петрограду

Пише: Драган М. Ћирјанић

Лутамо данас као јапански ронини по сенкама и рушевинама Државе,
тражећи смисао по каменитом пејзажу, на лицима људи окупљених на тргу.

1 / 10

С Државом у срцу

Сунчаног септембарског дана 2009, на Малу Госпојину, док је хор узносио небу
српску и руску химну, у Гацку, испред цркве, откривен је споменик грофу Сави
Владиславићу, ликом га вративши тамо где је и почео његов узорни и богати
живот, пре више од 340 година.

Стасита фигура дуге косе, у стилу оног времена, погледа продорног и јасног,
тела као у неком окрету, са свитком у руци, одаје човека одлучног, коме ни
акција ни контемплација нису страни. Подсећа нас на врлине у временима
пораза и пропасти државе.

Човек иницијативе, Сава Владиславић је редак Србин који је, изашавши из
мрака турске окупације, засијао на двору Петра Великог, носећи, до краја,
идеју српске државе. Ако је српска држава и потонула у таму, није потонула
жеља људи да је поново створе. Држава живи кроз своје најбоље људе.

Мало ко се и данас може поредити, по опсегу и значају свог деловања, са
грофом Савом Владиславићем, једним од најзнаменитијих Срба краја XVII и
почетка XVIII века.

УСПРАВАН МЕЂУ РУШЕВИНАМА

Потомак средњовековне српске властеле која се после Косовског боја
повукла у Херцеговину, овај аутентични српски аристократа оличава врлине
своје расе у смутном времену пораза. Историја породице Владиславић је
историја српске властеле у покосовском периоду.
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Недовољно осветљен и проучен, овај за нас важни човек оцртава се на
страницама биографије коју је написао његов рођак и земљак, песник
бесмртних сонета Јован Дучић (1871-1943). Дуго носећи тај спис у себи,
прикупљајући грађу на својим дипломатским службовањима, Дучић га је, не
случајно, уобличио и објавио у егзилу, у Америци, 1942, скрхан српским
страдањем и политичком наивношћу, док је Европа посртала и умирала у
грађанском рату. Тражио је у Сави Владиславићу свој алтер его, утеху у
судбини која се понавља. Дучић, српски Пушкин, нашао је у Сави Владиславићу
свог претка. Као да је читава епоха сажета у животопису грофа Саве
Владиславића, а његов живот као да је последњи уздах средњовековне
Србије, здробљене турским зулумом и цинизмом Млетачке Републике и
Аустро-Угарске, Србије која спас тражи код Русије.

Српско-руски односи у свим епохама говоре о необичној судбинској
повезаности два народа истог порекла и вере. Од монаха из Хиландара,
преко родбинске везе средњовековних Балшића и Јакшића са царем Иваном
Васиљевичем (Грозним), до сеобе Срба у доба Марије Терезије ка Русији
(Шевићи, Пишчевићи, Хорвати, Текелије, Прерадовићи...), ослободилачких
ратова против Турака уз помоћ Черњајева и жртвеног уласка цара Николаја II
Романова у Први светски рат на страни Србије. Од доласка руске беле
емиграције у Србију, па до ослобођења Србије у Другом светском рату уз
неизмерну помоћ руске армије. Та непрекинута веза траје све до данашњих
дана, и на личном и на државном плану.

Име Саве Владиславића је свакако једно од најзначајнијих у том низу. Његов
животни пут на необичан начин укрстио се са путевима цара Петра Великог,
изузетне фигуре руске и европске историје. Прекретнички и просветитељски
дух Петрове владавине заувек је променио лице Русије. Од Московске
кнежевине направио је Империју. Отварањем према Европи и низом реформи
у свим областима живота, унео је нову динамику у односе тадашњих европских
сила. У тој динамици односа одлучивана је и судбина српских земаља под
Турцима.

Сећање Срба на сјај њихове средњовековне државе, никада угасло, давало
је снагу за ослободилачке ратове и устанке против отоманске империје. За
свест Руса о нерешеном српском питању на Балкану нарочито је заслужан
гроф Сава Владиславић, једна од кључних фигура српске идеје тог доба.
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ЧОВЕК НА ШЕСТ МОРА

Велом легенде обавијен је одлазак Владиславића из Јасенка крај Гацка, где су
имали своје поседе. Потурчени Ченгићи, вели песма, крвљу су угасили
огњиште Владиславића.

Задивљујућа је била жива духовна активност херцеговачких Срба тог доба.
Савин отац Лука био је близак пријатељ са владиком захумским Василијем
Острошким (1610-1671). Одржаване су везе са монасима из свих српских крајева
(јеромонах Глигорије из манастира Раковица крај Београда). Манастири
Тврдош и Житомислић били су духовни центри. Борбена вера преплитала се са
политиком. Ковани су устанички планови. Притиснута вакуфатима с једне и
дубровачким и млетачким цинизмом с друге стране, готово у анонимности
цветала је једна особена српска култура.

Сава се школовао у Дубровнику и Италији, дружећи се са патрицијским
синовима. Био је образован, течно говорио и писао латински, талијански,
турски, грчки и руски језик. (Писма која извиру из архивâ, његова и његове
породице, откривају људе више културе.) Као младић, обрео се у Цариграду, у
доба кад су се и племићи бавили трговином. Добро је познавао прилике у
Турској. У сарадњи са дубровачким емисаром и јерусалимским патријархом
Доситејем, долази у везу са руским изасланицима у Цариграду, најпре са
грофом Украјинцевим а потом Голицином и Толстојем. Захваљујући њиховим
извештајима цару, године 1703. у тек основаном Санкт Петерсбургу долази и
до сусрета Петра I и Саве Владиславића. Сава већ има ону ауру незаобилазне
личности из извештаја руских емисара. Сусрет двојице младих људи, пун
узајамне наклоности, био је пресудан.

Сава је у Петру I видео сјајну и борбену фигуру словенске империје, кадру да
промени и ситуацију на Балкану. Владиславић је био отмен и образован човек,
који је импоновао шармом и речитошћу, тако типично херцеговачком цртом.
Одлично обавештен о приликама у Венецији и Цариграду, брзо се уклопио у
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амбициозне планове Петра Великог. Имао је шта да прича са царем. Учио га
како се тргује и саветовао о бродоградњи. Са пута по Турској доноси цару Тај
ни извештај о Црном мору
, о стратешким приликама на простору од виталног значаја за Русију. Од тог
доба почињу и Савине трговачке привилегије.

Био је један од кључних оснивача царске тајне и обавештајне службе. За то је
обилато користио своју трговачку мрежу широм Европе. Саветовао је цара у
бици код Полтаве, године 1709, где је коначно поражен ратоборни шведски
краљ Карло XII. Интендант руске војске био је Владиславић. Постаје и званично
Петров амбасадор.

СРПСТВО СЕ НЕ ЗАБОРАВЉА

Поред свега осталог, Сава Владиславић био је и један од најбогатијих људи у
Русији онога доба. За велике заслуге у ратовима и дипломатији, цар га је
обилато награђивао поседима и дворцима у Москви, на Покровки, касније и у
Петрограду.

Оставио је занимљив траг и у руској књижевности. Са једног од својих путовања
довео је два дечака црнца на поклон цару, купљена на тргу робова у
Цариграду. Једном од њих, љубимцу двора, цар је кумовао, пружио му пажњу и
образовање. Овај је направио завидну војну каријеру. Био је то прадеда
великог Пушкина.

Никада не заборављајући српско питање, све време одржава везу са нашим
устаницима и свештенством. Током руског похода против Турске на реци Прут,
Сава синхронизује активност устаника у Херцеговини и Црној Гори. Ствара
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се код нас својеврсни култ Петра Великог. Неуспех свеправославног похода
против Турске одложио је ослобођење за читав век. Сава је направио
дипломатску припрему похода на Прут, али, у пресудним данима битке,
одлучило је издајство влашког кнеза Бранкована, који се није придружио
походу упркос преузетим обавезама.

У мировним преговорима са султаном, по налогу цара, главну реч води Сава
Владиславић. Саветује цара и у економским питањима, пунећи државну касу
помоћу својих реформи. Путеви га даље воде у Италију, где са папом
Климентом XI води преговоре о конкордату и помирењу Русије са Римом. Смрт
папина и проблеми са прозелитизмом католика у Русији онемогућили су
закључивање контроверзног споразума.

Сава Владиславић био је у центру свих руских важних накана према Европи. Има
широка овлашћења у вођењу трговине са Европом. Вешто снабдева царску
породицу и многим уметничким делима. У Венецији се жени тридесет година
млађом девојком из познате патрицијске куће, Виргилијом Тревизан, са којом
добија три кћерке (деца им, на жалост, рано умиру). Бринуо је о руским
племићима-кадетима по европским земљама.

Агонија српских земаља се наставља и после Пожаревачког мира између
Аустро-Угарске, Венеције и Турске (1718). Решење српског питања још једном
бива одложено. Српско Приморје и залеђе и даље прелазе из једне у другу
туђинску руку.

И на личном плану Сава Владиславић је имао горко искуство са Дубровником.
Дубровачки сенат одбио је његову жељу, подржану од цара, да на свом имању
у граду светог Влаха направи цркву задужбину. С хладним поносом, напушта
овај град заувек.

ДОДИР ЈЕДНЕ ВЕЛИКЕ СЛУТЊЕ
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Петар Велики умире 1725, а на престо Русије долази Катарина I.

Сава Владиславић остаје на својим позицијама.

Круна његове службе на руском двору је одлазак на трогодишње тешке
преговоре о граници са Кином, по налогу царице. Успева да осигура 6.000
километара дугу границу, линију која се одржала безмало 150 година. У
дугим и сложеним преговорима користи сво своје дипломатско умеће.
Израђује карте Сибира и гради погранична утврђења. У једном од
новооснованих градова, Троицославску (данас Кјахта), подиже храм и
манастир посвећен светом Сави Српском.

У Тајном извештају о Кини Владиславић још једном доказује себе као
државника. Сугерише двору какав политички курс да заузме, уз
најистанчаније разумевање државног разлога и стратегије. Само виши
облик духа може да кристалише такве увиде.

Пред крај живота задесио га је низ личних трагедија. Умрла му је мајка,
монахиња Теофанија, и све три кћерке које му је родила млада супруга
Виргилија, као и син Лука из првог брака. (Најстаријој кћерки Ани кумовала је
Ана Петровна, кћерка цара Петра Великог.) Скрхан тугом, и Сава је преминуо
17. јуна 1738, у својој 70. години. Колико је био цењен на руском двору види се и
по томе што су он, његова мајка и три кћери сахрањени уз царску породицу, у
Благовештењској цркви Лавре Александра Невског у Петрограду. И у
последњим часима живота Сава Владиславић је мислио на свој народ. У
тестаменту, свом синовцу и наследнику Мојсију Ивановићу наложио је „да
пошаље у српске земље два сандука словенских књига”.

Преко Саве Владиславића српско-руски односи добијају фундаментални
значај и за Србију и за Русију. Када размишљамо о тој личности, намеће се и
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питање о данашњој српској и руској аристократији. Ако аристократу схватамо
као човека који носи у себи идеју Поретка и Државе, онда он има обавезу да
гради нове структуре и уобличава дух новог времена, не хрлећи у оно што
Државу не јача.

Сава Владиславић је за нас узор човека Државе. Државе као најважније
творевине, светиње, оквира укупног живота, ван које не постојимо а са којом
смо све. Владиславић је био човек без Државе, а носио је Државу у себи.

Када је о Русији реч, рацио се повлачи пред заносом, скепса се претвара у веру,
а садашњост постаје носталгија будућности, јер у себи слутимо да је Србија
Мала Русија, а Русија Велика Србија.<

Објављено: субота, 3. октобар 2015, 20:46h

(Писац текста је угледни српски редитељ, аутор важног филмског „духовног
путописа” Троицкосавск — Кјахта Саве Владиславића, насталог у оквиру припрема за
дугометражни документарно-играни филм о овом српском великану из XVIII века.
Извор: „СРПСКА – Национална ревија”, нулти број, 2013)

***
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Полазак у свет

После зулума потурчених Ченгића на властелинском имању Владиславића у
Јасенку код Гацка, у последњој четврти XVII века, Сава са оцем Луком одлази у
Дубровник, а његов рођени брат Дука остаје у Требињу. Од тог дела лозе су
Дучићи, чији је потомак и знаменити песник Јован Дучић, писац књиге Гроф
Сава Владиславић
.

У Дубровнику, Лука Владиславић свом презимену додаје и Рагузински, по
италијанском имену за град у који се доселио (Рагуза).

***

Краљевство Словена

Користећи блиске односе са царем Петром Великим, гроф Сава Владиславић
настојао је да љубав према српском народу, из кога је потекао, искаже и на
културном плану, предложивши Петру Великом да се на руски језик преведе
књига Краљевство Словена Мавра Орбина, штампана још 1601. године у
Пезару на италијанском језику. Пошто се Петар Велики заинтересовао, Сава
је превео на руски ту дотад најцеловитију историју Срба и осталих балканских
народа. Књига се на руском појавила 1722. и омогућила Русима да боље
разумеју етничке и историјске прилике на Балкану. Из Владиславићевог
превода податке су црпли и потоњи српски историчари Василије Петровић и
Јован Рајић.
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***

Рачуница бискупа Змајевића

Барски бискуп Андрија Змајевић овако је о побуни српских племена против
Турака, у лето 1711, обавестио своје претпостављене: „На овим границама
избио је необичан рат. Православни народи, турски поданици, објавили су рат
своме суверену да би диверзијом помогли Русе.”

По мишљењу бискупа Змајевића, победа православних против Турака била би
највећи губитак за католичанство.
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