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С В Е Д О Ч А Н С Т В А

РА ДО МИР Ј. ПО ПО ВИЋ

ЗНА МЕ ЊА ДРУ ГОГ СРП СКОГ УСТАН КА

Упит но је да нас, у го ди ни обе ле жа ва ња два ве ка од Дру гог 
срп ског устан ка, за пи та ти се ко ли ко се не гу је тра ди ци ја срп ске 
ре во лу ци је, пре лом ног до га ђа ја у но во ве ков ној исто ри ји срп ског 
на ро да, а чи ји је плод др жа ва у ко јој да нас жи ви мо. Да ли су по то
њи, по наш на род по губ ни исто риј ски на но си, на ро чи то у 20. ве ку, 
по му ти ли увид у из во ри ште др жав но сти Ср би је у но вом ве ку? 
Или се ва жних до га ђа ја се ти мо са мо од ју би ле ја до ју би ле ја, лу
та ју ћи у по тра зи за за ма гље ним на ци о нал ним и др жав ним иден
ти те том. Да нас се у исто ри о гра фи ји на раз до бље од 1804. до 1815. 
го ди не по сма тра као на је дин ствен исто риј ски про цес. По је ди ни 
исто ри ча ри га на зи ва ју срп ска ре во лу ци ја, а дру ги рат ни део срп
ске ре во лу ци је. То је вре ме по себ но по на ци о нал ном по ле ту ко је 
је за хва ти ло ши ри ет нич ки про стор Ср ба, је дин стве но по прег ну ћу, 
до стиг ну ћи ма, стра да њи ма и жр тва ма. Ре зул тат све га то га, да се 
по слу жим син таг мом Сто ја на Но ва ко ви ћа је сте „ва скрс др жа ве 
срп ске”. Раз до бље од 1804. до 1815. го ди не обич но де ли мо на Пр ви 
срп ски уста нак, Ха џи Про да но ву бу ну и Дру ги срп ски уста нак. У 
го то во исто вре ме, на европ ском кон ти нен ту је дан од нај ве ћих 
вој ско во ђа у свет ској исто ри ји – На по ле он – осва јао је др жа ве, сме
њи вао и по ста вљао кра ље ве, цр тао но ве гра ни це др жа ва и при
мо ра вао не ка да сил не и моћ не вла да ре да пра ве не прин ци пи јел не 
ко а ли ци је про тив ње га. Хаб збур шко цар ство се по ви ја ло, Пру ска 
је пак ти ра ла, Ве ли ка Бри та ни ја стре пе ла, Ру си ја се бра ни ла. 

На ис ход бор бе срп ског на ро да ви ше од ње го ве хра бро сти и 
бор бе но сти, ути ца ла су, ако не и пре суд но, рат на зби ва ња у Евро
пи. У го ди ни 1815. за вр ши ла се епо ха На по ле о но вих ра то ва. На 
Бал ка ну се исте го ди не окон ча ло је да на ест го ди на ду го во је ва ње 
Ср ба и Ту ра ка. Упра во је На по ле о нов по раз код Ва тер лоа ју на 1815. 
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опре де лио Пор ту да не ода бе ре вој ну оп ци ју у ре ша ва њу срп ског 
пи та ња. 

Наш ис так ну ти исто ри чар Ми ха и ло Га ври ло вић сво ју мо но
гра фи ју о Ми ло шу Обре но ви ћу, а за пра во исто ри ју Ср би је од 1812. 
до 1833. го ди не, за по чи ње по гла вљем о Бу ку ре шком ми ру. Тај мир, 
пот пи сан ма ја 1812. го ди не из ме ђу Ру ског и Осман ског цар ства од
ре дио је тра гич ну суд би ну Пр вог срп ског устан ка и бит но од ре дио 
ци ље ве, бор бу и ис хо ди ште Дру гог срп ског устан ка. Ру си ја се од 
кра ја 1811. го ди не, због оче ки ва ног На по ле о но вог на па да на њу, по
вла чи ла из ра та про тив Осман ли ја. Ипак, ус пе ла је да Осмом тач ком 
Бу ку ре шког ми ров ног спо ра зу ма оба ве же Пор ту на да ва ње ам не
сти је Ср би ма и обе ћа ње, не баш ја сно де фи ни са них, ау то ном них 
при ви ле ги ја. Исто во ре ме но, Тур ци ма је тим ми ров ним спо ра зу
мом при зна то пра во на по вра так сво јих вој них по са да у утвр ђе не 
гра до ве у Ср би ји из ко јих су би ли про те ра ни у пр вим го ди на ма 
устан ка. По нов ни по вра так тур ске вој ске у Ср би ју, са ста но ви шта 
уста нич ких рат них до стиг ну ћа ни је био при хва тљив за Ка ра ђор ђа 
и уста нич ко вођ ство. Шта чи ни ти да ље? При хва ти ти од ред бе Бу
ку ре шког ми ра, или на ста ви ти рат са Тур ци ма? О то ме се рас пра
вља ло на на род ној скуп шти ни у ав гу сту 1812. го ди не у при су ству 
ру ског иза сла ни ка Мар ка Иве ли ћа. Од лу че но је да се при хва ти 
Бу ку ре шки мир, али да се о на чи ну ње го ве при ме не по ве ду не по
сред ни пре го во ри са Пор том. Обрт на европ ском ра ти шту, евен ту
ал но но ви су коб Ру са про тив Осман ли ја, оду го вла че ње пре го во ра 
са Тур ци ма све у ци љу до би ја ња на вре ме ну би ли су по те зи ко ји ма 
се ру ко во ди ло уста нич ко вођ ство од ле та 1812. до ле та 1813. го ди
не. Циљ је оп струк ци ја до слов не при ме не Бу ку ре шког ми ра и 
при зна ва ње de fac to по ра за. Тур ци су про зре ли срп ску на ив ну ди
пло мат ску так ти ку, па су у про ле ће 1813. по че ли при пре ме за вој ну 
ак ци ју про тив уста ни ка. Тур ско по ко ра ва ње Ср би је 1813. го ди не 
је дан је од нај тра гич ни јих до га ђа ја у но ви јој исто ри ји Ср би је. Ср би 
су пу не три не де ље ста вље ни ван за ко на и тур ска раз у ла ре на вој
ска, жељ на пле на и осве те, уби ја ла је, ро би ла, па ли ла и од но си ла 
све што је сти гла. У на ро ду је за вла дао де фе ти зам, страх, очај и бес. 
Спа са вао се ка ко је ко мо гао: бек ством у Ау стри ју – про це њу је се 
да је око 100.000 љу ди из бе гло пре ко Са ве и Ду на ва – или у збе го
ви ма. Ни ка да се не ће са зна ти ко ли ко хи ља да је уби је но или од ве де
но у роп ство и као ро бље про дав но на тур ским пи ја ца ма у Ази ји. 
Бе о град ски ве зир Су леј ман па ша Ско пљак, по тур че њак из Хер це
го ви не, ус по ста вио је тур ски, ази јат ски, си стем вла да ви не. Срп ском 
на ро ду у Бе о град ском па ша лу ку на мет ну те су из у зет но те шке фи
нан сиј ске оба ве зе – за ха рач уме сто уо би ча је на три гро ша узи ма но 
је три на ест гро ша – уз то, ку лук и на си ља сва ке вр сте.
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Тур ска ре пре си ја до ве ла је до из би ја ња Ха џи Про да но ве бу не 
у је сен 1814. го ди не ко ја је об у хва ти ла Ча чан ску, Кра гу је вач ку и 
Ја го дин ску на хи ју. Бу на је бр зо сло мље на, на кон че га је усле дио 
још стра шни ји тур ски те рор. Око осам де сет Ср ба је уби је но у то ку 
бу не, а њи хо ве од се че не гла ве по ста вље не око бе о град ске твр ђа ве 
би ле су су ро ва опо ме на за све оне ко ји би, и по ми сли ли да се диг ну 
про тив тур ске си ле. То ком зи ме 1814/15. го ди не страх – то искон
ско чо ве ко во осе ћа ње – за вла дао је у ду ша ма по ко ре них Ср ба. Страх 
од Тур ка, страх од гла ди, страх од ку ге ко ју су тур ски вој ни ци уне
ли у Ср би ју, страх од си ло ва ња, му че ња... 

Из тог, та да до ми нант ног пси хо ло шког ста ња, Ср би у Бе о град
ском па ша лу ку су се по ди гли на но ви уста нак у про ле ће 1815. го
ди не. Упра во је на род, за да на шње на ра шта је ти без и ме ни ју на ци 
из гу бље ни у та ми људ ског и исто риј ског се ћа ња, пр во зна ме ње 
Дру гог срп ског устан ка. Си ма Ми лу ти но вић Са рај ли ја у сво јој 
књи зи Исто ри ја Ср би је од по чет ка 1813. до кон ца 1815. го ди не, 
као са вре ме ник и оче ви дац, опи сао је то ре во лу ци о нар но вре ње у 
Ср би ји ко је је прет хо ди ло Дру гом срп ском устан ку. Жа ри ште от по
ра по ста ле су пла ни не у ко је су се скла ња ли сви они ко ји се ни су 
ми ри ли са по сто је ћим ста њем. О то ме, на осно ву ка зи ва ња уче сни
ка тих исто риј ских зби ва ња пи ше и Алек са Си мић у сво јим ме моа
ри ма. Си мић ве ли да је по сто ја ло је згро бун тов них и ра то бор них 
љу ди спрем них на рат са Тур ци ма, ко је се кри ло по бе спу ћи ма 
Руд ни ка и ко ји су одр жа ва ли тај ну ве зу са Ми ло шем Обре но ви ћем. 
Па и кне зо ви, тр гов ци и све ште ни ци, та ко ђе су у про ле ће 1815. 
по че ли раз го во ре и при пре ме за но ви уста нак. То ком фе бру а ра и 
мар та 1815. го ди не ви ђе ни ји љу ди Бе о град ске, Ва љев ске и Руд нич
ке на хи је тај но су се са ста ја ли у Ру дов ци ма и Вре о ци ма, и од лу чи ли 
да се кре не у но ви уста нак про тив Ту ра ка. Че као се са мо Ми лош 
Обре но вић да се осло бо ди из та лач ког по ло жа ја у ко ји је за пао у 
зи му 1815. го ди не.

Зна ме ње Дру гог срп ског уста на ка је и вожд Ми лош Обре
но вић. Ма ло је по зна то да је ту сред њо ве ков ну ти ту лу, ко ју да нас 
ис кљу чи во ве зу је мо за Ка ра ђор ђе во име, Ми лош Обре но вић но сио 
то ком Дру гог срп ског устан ка. Ка да су Ка ра ђор ђе и све зна чај ни је 
ста ре ши не по чет ком ок то бра 1813. на пу сти ли Ср би ју, у њој је остао 
је ди но он, вој во да Ми лош Обре но вић, глав но ко ман ду ју ћи ју го за
пад ног фрон та. На по зив Ја ко ва Не на до ви ћа на За бреж ју на Са ви 
да и сам пре ђе у Ау стри ју од го во рио је: „Ја, бра те, у Не мач ку не ћу, 
ни ти имам ку да; да ја с го лим жи во том бе жим у Не мач ку, а Тур
ци за жи во та мо га да ро бе и пре про да ју мо ју ста ру мај ку, же ну и 
де цу! Бо же са чу вај! Не го идем у мо ју на и ју, па куд оста ли оно ли
ки на род, ту да ћу и ја ...” Ми лош Обре но вић се пре дао тур ском 
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за по вед ни ку Алиаги Сер че сми, ко ји га је по ста вио за ста ре ши ну 
– обор кне за – Руд нич ке на хи је. Већ у ју лу 1814. го ди не Тур ци су 
при зна ли ње го во пр вен ство ме ђу Ср би ма у Бе о град ском па ша лу
ку, име но вав ши га за „башкне за” Кра гу је вач ке, Руд нич ке и Ча чан
ске на хи је. Огро ман мо рал ни и по ли тич ки ка пи тал ко ји је сте као 
том од лу ком омо гу ћи ли су му пред вод ни штво у Дру гом срп ском 
устан ку. Упо ре ђу ју ћи во жда Ми ло ша Обре но ви ћа на по чет ку Дру
гог срп ског устан ка и во жда Ка ра ђор ђа на по чет ку Пр вог срп ског 
устан ка, уо ча ва мо два по све раз ли чи та на чи на де ло ва ња и при сту
па. По сле Ора шач ког збо ра 1804. Ка ра ђор ђе од луч но и бес ком про
ми сно па ли ха но ве по се ли ма Шу ма ди је, по ру чу је да сва ко уби је 
свог су ба шу, а ко ле бљив це ме ђу Ср би ма на си лу при мо ра ва да се 
при дру же уста ни ци ма. Ми лош Обре но вић, ме ђу тим, био је све стан 
ис цр пље но сти срп ског на ро да и све стан тур ске пре мо ћи због че га 
се на по чет ку Дру гог срп ског устан ка ду го пре ми шљао. На вест 
да су ње гов брат Јо ван Обре но вић и Ар се ни је Ло мо по би ли Тур ке 
у Руд нич кој и Кра гу је вач кој на хи ји  – ти до га ђа ји су за пра во би ли 
увод у Дру ги срп ски уста нак  – Ми лош Обре но вић се оне се ве стио. 
Три да на ка сни је на са бо ру у Та ко ву, на Цве ти, 23. апри ла 1815. 
го ди не по звао је оку пље ни на род на уста нак, али се на кон то га у 
Цр ну ћи, у свом ва ја ту ду го ко ле бао. Ка да је на по кон пре ло мио, 
пред на род је иза шао у вој вод ском оде лу са ку бу ра ма за де ну тим 
за си ла ве и из диг ну том са бљом и из го во рио оне чу ве не ре чи „Ево 
ме не, а ето ва ма ра та с Тур ци ма.” Ми лош се по ка зао као до сто јан 
вој ско во ђа и пра ви пред вод ник свог на ро да. За по ве дао је у свим 
бит ка ма у Дру гом срп ском устан ку: Чач ку, Па ле жу (да на шњем 
Обре нов цу), Ва ље ву, Ка ра нов цу (да на шњем Кра ље ву), По жа рев цу 
и Ду бљу. У вре ме бит ке на По жа рев цу 30. ју на 1815. го ди не по ко
ле ба на уста нич ка вој ска у јед ном тре нут ку по че ла је да се по вла чи. 
Ми лош је стао ис пред њих и под вик нуо: „Ку да ће те не срет ни си
но ви? Ку да ми сли те да уте че те? Где вам је град (утвр ђе ње) да се 
у ње га са кри је те, већ ако же не под ке це ље да вас са кри ју? Ко ји за 
мном не по тр чи, оном ћу ја гла ву од се ћи, не ћу че ка ти да Тур ци се ку.” 

Зна ме ње Дру гог срп ског устан ка су уста нич ке бор бе. И док 
су се Ср би 1804. го ди не ди гли про тив да хи јаод мет ни ка од цен
трал не вла сти и тек 1805. ушли у отво ре ни су коб са цар ском вој
ском, а 1807. по ста ли са ве зни ци Ру си је у ра ту про тив Осман ли ја, 
до тле је Дру ги срп ски уста нак од по чет ка био су коб са цен трал ном 
тур ском вла шћу. Већ у ма ју 1815. го ди не Пор та је по че ла оп се жне 
вој не при пре ме за на пад на Ср би ју из прав ца Ни ша и из прав ца 
Бо сне. За за по вед ни ке вој ске по ста вље ни су ру ме лиј ски ва ли ја 
Ма ра шли Алипа ша и но во по ста вље ни бо сан ски ве зир Хур шид
па ша, онај исти ко ји је, као ве ли ки ве зир, ко ман до вао на па дом на 
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Ср би ју 1813. го ди не. Под при ти ском Пор те ва се љен ски па три јарх 
је ба цио цр кве но про клет ство на срп ске уста ни ке. Сто га је Ми лош 
Обре но вић по ста вио ја сан и окол но сти ма из ну ђе ни рат ни циљ: 
бор ба про тив су ро вог ре жи ма бе о град ског ве зи ра Су леј манпа ше 
Ско пља ка, ње го ва сме на и ус по ста вља ње пра вед ни јег и сно шљи
ви јег по рет ка. Уста нич ком стра те ги јом ни су пред ви ђе ни на па ди 
на утвр ђе не гра до ве Бе о град, Ша бац, Ужи це, Сме дре во, већ про
те ри ва ње Ту ра ка из селâ и ва ро ши у ко ји ма су се на ла зи ле ма ње 
вој не по са де. По но во је Шу ма ди ја сре ди ште уста ни ка, и то од 
За пад не Мо ра ве на ју гу до Са ве на се ве ру. Уста нак ни је об у хва тио 
исто вре ме но све на хи је Бе о град ског па ша лу ка. Ма чва, сил но по
стра да ла 1813. го ди не, а бу ду ћи пр ва на уда ру тур ске вој не си ле 
из Бо сне, у уста нак се укљу чи ла тек у ју ну 1815. го ди не. Ка да је 
зна ме ни ти Сто јан Чу пић по ку шао да се ста ви на че ло по кре та у 
свом кра ју, ма чван ски кме то ви из да ли су га Тур ци ма ко ји су га 
по гу би ли у Зво р ни ку. Упр кос огра ни че ном рат ном ци љу, су ко би 
у Дру гом срп ском устан ку по же сти ни рав ни су нај кр ва ви јим бор
ба ма у Пр вом срп ском устан ку. У би ци на Па ле жу сре ди ном ма ја 
1815. Тур ци су из гу би ли око 150 љу ди. У бо ју на Чач ку, ко ји је с 
пре ки ди ма тра јао око ме сец да на, бра не ћи то по ве жи вот је по ло
жио Та на ско Ра јић. На Ду бљу, у Ма чви, у по след њој ве ли кој би ци 
Дру гог срп ског устан ка 26. ју ла 1815. го ди не по ги ну ло је око 1.200 
тур ских и око 50 срп ских вој ни ка, ме ђу њи ма ис так ну те ста ре ши
не Ми лић Дрин чић и Си ма Не на до вић, брат Про те Ма ти је Не на
до ви ћа. У бо ју на По жа рев цу по ги нуо је Јо ва Ву ко ма но вић, брат 
Ми ло ше ве же не Љу би це. У так тич ком по гле ду ра то ва ње од ли ку ју 
бит ке на отво ре ном по љу, због че га су уста ни ци при ли ком на па да 
ко ри сти ли по крет не за кло не (нај че шће за пре жна ко ла). Ни је мањ
ка ло ни рат но лу кав ство, као на при мер ка да су се уста ни ци по сле 
пр вог окр ша ја, раз би је ни по ву кли на Љу бић из над Чач ка, па да би 
се пред ста ви ли број ни јим не го што су би ли, на па ли са де ока чи ли 
гу ње ве. Или, ка да је вој ник Ва са То мић, у од суд ном ча су бит ке на 
Чач ку, из го ва ра ју ћи се да од ху ка Мо ра ве до бро не чу је по зив на 
пре да ју ко ји је Ср би ма упу ћи вао лич но тур ски за по вед ник Ими
ширпа ша, ово га на ма мио на пу шко мет и убио га, што се по ка за ло 
пре лом ним до га ђа јем у тој би ци.

Јед но од зна ме ња Дру гог срп ског устан ка је сте од нос уста
ни ка пре ма за ро бље ним Тур ци ма, што га бит но раз ли ку је од 
Пр вог срп ског устан ка. Ми лош Обре но вић у пи сму ста ре ши ни Ра
до ва ну Је лен ча ни ну 3. ју ла 1815. го ди не стро го на ре ђу је: „Да ни сте 
ве ру сво ју по га зи ли за свој жи вот, за што је то ве ћа сра мо та ко ји 
зна де; но, што ре че те та ко да бу де и твр до да оста не. Он да ће наш 
рад успе ва ти.” Тур ске по са де у Ва ље ву, Ба то чи ни и Ка ра нов цу, 
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по сле ма њих окр ша ја пре да ва ле су се „на ве ру” и мир но се по вла
чи ли чим би се Ми лош по ја вио у њи хо вој бли зи ни. Но во па зар ски 
Адемпа ша, ина че на кло њен Ми ло шу Обре но ви ћу и за до во љан 
та квим при сту пом, по ру чи вао је: „Ко си ба не ка ко си по чео, са мо 
гле дај да ти от ко си не оки сну.” У би ци на Ду бљу за ро бљен је тур
ски за по вед ник Ибра химпа ша, ко ји је до сто јан стве но ис пра ћен 
из срп ског ло го ра.

Зна ме ње Дру гог срп ског устан ка је Ми ло ше ва ди пло мат ска 
ве шти на. О њој се че сто го во ри на по јед но ста вљен на чин. Док су се 
за вре ме вла да ви не ди на сти је Обре но вић, ра зу мљи во, о њој пи са ли 
хва ло спе ви, до тле је за вре ме вла да ви не ди на сти је Ка ра ђор ђе ви ћа, 
та по ли ти ка кри ти ко ва на и по сма тра на као кон траст ју нач ној Ка
ра ђор ђе вој бор би. И данда нас се у јав но сти са пу но жа ра го во ри 
о Ка ра ђор ђе вом и Ми ло ше вом пу ту. Ме ђу тим, опо нен ти Ми ло ше
ве по ли ти ке не ува жа ва ју објек тив не окол но сти ко је су при мо ра
ва ле во жда Дру гог срп ског устан ка на та кво де ло ва ње. Ми ло ше ва 
по ли ти ка за вре ме Дру гог срп ског устан ка је ре ал на по ли ти ка, по
ли ти ка од ре ђе на окол но сти ма, ре кли би по ли ти ка здра ве се љач ке 
па ме ти. Ми лош је имао у ви ду ис цр пље ност срп ског на ро да и не
мо гућ ност пру жа ња ду жег от по ра, осман ску вој ну и фи нан сиј ску 
над моћ, не спрем ност су сед не Ау стри је и уда ље не Ру си је да по сле 
по бе де над На по ле о ном по но во отва ра ју Ис точ но пи та ње. За то је 
Ми лош Обре но вић по мир љи вим од но сом пре ма за ро бље ним Тур
ци ма ути рао пут бу ду ћим пре го во ри ма. Од ва жно је за по чео не по
сре де не раз го во ре о ми ру са тур ским вој ним за по вед ни ци ма бо
сан ским ве зи ром Хур шидпа шом на Дри ни код Ја ње и ру ме лиј ским 
ва ли јом Ма ра шли Алипа шом на Мо ра ви, код Ћу при је. Пред обо
ји цу лич но је из ла зио и ри ту ал но им љу био ску те. То је чи нио 
ка ко би их уве рио да се срп ски на род не бу ни про тив сул та на, већ 
су ро вог на ме сни ка Су леј манпа ше Ско пља ка. У тим пре го во ри ма 
Ми лош је вешт и лу кав. На сар ка стич ну опа ску Хур шидпа ше да 
га је за ми шљао ве ћим не го што је сте, да у ње му не ма ни че тр де сет 
ока – је два пре ко пе де сет ки ло гра ма – као у до бро пе че ном јар цу, 
Ми лош му је од го во рио: „Та ко је че сти ти ве зи ру. Јед на ко за оја ри 
дво је ја ра ди и од јед ног ко жа иде на бу бањ, а од дру го га на све то 
је ван ђе ње. Та ко је и са мном: буб њев глас уда рио на ме не, а Ср би
ја је пу на љу ди и ве ћих и ја чих од ме не.” Ко ри сте ћи су рев њи вост 
из ме ђу тур ских за по вед ни ка, Ми лош Обре но вић је од у стао од пре
го во ра са Хур шидпа шом ко ји је тра жио без у слов ну пре да ју и пот
пу но по ла га ње на о ру жа ња и окре нуо се Ма ра шли Алипа ши, ко ји 
се по ка зао бла жим и по мир љи ви јим. За по че так, уста ни ци су про
пу сти ли је дан од ред Ма ра шли ји не вој ске у Бе о град и упу ти ли 
де ле га ци ју у Ца ри град. Усме ним спо ра зу мом Ми ло ша Обре но ви ћа 
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и Ма ра ша ли Алипа ше на Мо ра ви, кра јем ав гу ста 1815. го ди не 
пре ста ле су срп скотур ске бор бе.

По сле дру гог, усме ног спо ра зу ма у Бе о гра ду 8. но вем бра 1815. 
го ди не, „ве р хов ни Сер би ји књаз” Ми лош Обре но вић об ја вио је 
на ро ду „при ми ре ње”. Та да је до го во ре но да Ср би на те ри то ри ји 
Бе о град ског па ша лу ка при ку пља ју но вац за раз не фе у дал не оба
ве зе и да се Тур ци не ме ша ју у фи нан сиј ске то ко ве на те ри то ри ји 
па ша лу ка, да у на хи ја ма уз му се ли ма се ди и је дан срп ски кнез 
ко ји ће са му се ли мом су ди ти Ср би ма, да се у Бе о гра ду обра зу је 
На род на кан це ла ри ја, као нај ви ше ад ми ни стра тив но и суд ско те
ло. Пор та је у зи му 1815/16. го ди не, у осам фер ма на по твр ди ла 
спо ра зум Ма ра шли Алипа ше и кне за Ми ло ша. У тим до ку мен ти
ма про пи са ни су нај ве ћи уступ ци ко је је Осман ско цар ство би ло 
спрем но да пру жи Ср би ма у то вре ме. Бе о град ски па ша лук тре
ти ран је као ад ми ни стра тив на област Цар ства, а Ср би ма је од у зет 
сва ки по ли тич ки су бјек ти ви тет. То што је ха рач сма њен са три
на ест на три гро ша нај зна чај ни ја је при ви ле ги ја да та Ср би ма тим 
фер ма ни ма. Пор та је пи та ње ау то но ми је Ср би је вра ти ла на пе ри
од пре 1793. го ди не ка да су из да ти пр ви фер ма ни о кне жин ској 
са мо у пра ви на те ри то ри ји Бе о град ског па ша лу ка. Ин си сти ра њем 
на на след ном кне жев ском до сто јан ству и ис пу ња ва њу Осме тач ке 
Бу ку ре шког ми ров ног уго во ра, кнез Ми лош је у раз до бљу од 1817. 
до 1830. го ди не ус пео да у др жав ну ау то но ми ју Ср би је угра ди нај
ва жни је те ко ви не Пр вог срп ског устан ка, а то су гра ни це др жа ве 
и сна жна вла дар ска власт. 

Зна ме ње Дру гог срп ског устан ка је ње гов оп штена ци о нал ни 
ка рак тер. Иа ко је Дру ги срп ски уста нак не у по ре ди во кра ће тра
јао од Пр вог срп ског устан ка, по моћ „из пре ка” ни је из о ста ла. Од 
Бе ча и кру га „срп ских књи го љу ба ца” Ди ми три ја Да ви до ви ћа, Ди
ми три ја Фру ши ћа, Сте фа на Жив ко ви ћа, од чла на ка у Но ви на ма 
се рб ским из ца р ству ју шћег гра да Ви је не у ко ји ма се пи ше о до га
ђа ји ма у Ср би ји, пре ко бо га те срп ске за јед ни це у Тр сту, до ју жних 
гра ни ца Ау стриј ског цар ства, уста нак је имао сна жан од јек. По
но во су људ ство, но вац, на о ру жа ње и хра на иле гал но пре ба ци ва
ни из Сре ма и Ба на та. У Сре му се у то ме ис ти чу Јо ви ца Ада мо вић 
и Га ври ло Сте фа но вић, у Пан че ву Ђор ђе Пе кић ко ји је до ав гу ста 
1815. го ди не пре ко Ду на ва иле гал но спро вео пре ко три ста до бро
во ља ца. Пле мић Ва си ли је Де ме лић из Па њо ве при пре мио је 100.000 
фо рин ти као по моћ уста ни ци ма. 

Дру ги срп ски уста нак ни је имао свог Фи ли па Ви шњи ћа. Ма ло 
је еп ских пе сма о зби ва њи ма у ње му. По ме ни мо Уста нак кне за 
Ми ло ша на Тур ке, Бој на Љу би ћу и Бој на Ду бљу. Оту да је са ста
но ви шта ре цеп ци је у на род ној тра ди ци ји и усме ној књи жев но сти 
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из ве сна „не хе ро јич ност” Дру гог срп ског устан ка у по ре ђе њу са 
Пр вим срп ским устан ком. Ме ђу тим, сме не ди на сти ја у Ср би ји 1842. 
и 1858. го ди не опре де ли ле су и Ка ра ђор ђе ви ће и Обре но ви ће, да 
ро до на чел ни ке сво јих ди на сти ја из диг ну на ни во кул та. Ка ко је 
то већ при ка зао Не над Ма ку ље вић у сту ди ји Умет ност и на ци о
нал на иде ја у 19. ве ку, ис ти ца ње хе рој ског ли ка кне за Ми ло ша и 
ње го вог де ла за по че то је од сре ди не 19. ве ка, по сле ње го вог про гон
ства из Ср би је. Сли кар и фо то граф Ана стас Јо ва но вић је у то вре ме 
ура дио ви ше ње го вих пор тре та. По во дом про сла ве пе де се то го ди
шњи це Дру гог срп ског устан ка 1865. го ди не у Топ чи де ру је из гра
ђен храм бе смрт но сти и сла ве по све ћен кне зу Ми ло шу, са кне же вом 
би стом у сре ди шњем де лу кон струк ци је. У ли ков ној умет но сти 
те ма Та ков ског устан ка је че ста. Вин цет Кац лер 1865. ли то гра фи
ше Уста нак и та ков ски град, Ен ри ко Па ци на пи је де ста лу ко ња
нич ког спо ме ни ка кне зу Ми ха и лу из ра дио ре љеф Књаз Ми лош 
на Та ко ву, а јед ну ли ков ну ком по зи ци ју оста вио је и Ђу ра Јак шић. 
За да на шње на ра шта је нај по зна ти ја је сли ка Та ков ски уста нак 
Па је Јо ва но ви ће из 1898. го ди не. Спо ме ни ци кне зу Ми ло шу би ли 
су по диг ну ти у По жа рев цу 1898. и Не го ти ну 1899. 

Пре крет нич ке 1903. на сту пи ла је ди на стич ка сме на, ра то ви 
од 1912. до 1918. го ди не, но ва, над на ци о нал на др жа ва 1918. го ди не, 
па по но во оку па ци ја и гра ђан ски рат 1941–1945. го ди не, пе ри од идео
ло шки остра ш ће не и пре ма срп ској тра ди ци ји не бла го на кло не 
вла сти ју го сло вен ских ко му ни ста. Та бур на по ли тич ка, со ци јал на 
и иде о ло шка зби ва ња 20. ве ка по ме ла су нас да да нас ја сно са гле
да мо зна ме ња Срп ске ре во лу ци је и зна ме ња Дру гог срп ског устан ка. 
Да схва ти мо да су и Ка ра ђор ђе и Ми лош, и Ми лош и Ка ра ђор ђе 
но си о ци и за точ ни ци јед не те исте иде је. Иде је сло бо де!*10

* Беседа из го во ре на на Све ча ној сед ни ци Ма ти це срп ске 16. фе бру а ра 2015. 
године.




