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ОБЕ ЛО ДА ЊЕ НИ ДРА СТИЧ НИ ПРИ МЕ РИ  
ПО ЛИ ТИЧ КЕ КО РУП ЦИ ЈЕ У СР БИ ЈИ  

У ДЕ ВЕТ НА Е СТОМ ВЕ КУ*

Са же так: Као и све др жа ве де вет на е стог ве ка, та ко и срп ска др жа ва 
у на ста ја њу, по зна је фе но мен по ли тич ке ко руп ци је у сми слу не мо рал ног по-
на ша ња љу ди на вла сти, ко ји су се ко ри шће њем по ли тич ке мо ћи бо га ти ли 
и сти ца ли раз не при ви ле ги је. Са мо во ља ма ло број них на вла сти је упра вља ла 
др жа вом. Све је би ло у њи хо вим ру ка ма: др жав на ка са, зај мо ви са зе ле на шком 
ка ма том, тр го вач ко по сло ва ње чи нов ни ка. У вре ме ка да но вац по ста је нај-
тра же ни ја ро ба и нај по год ни је сред ство за аку му ла ци ју ка пи та ла, љу ди на 
вла сти, од нај ви шег до нај ни жег по ло жа ја, ко ри сте сво је функ ци је за раз-
не нов ча не тран сак ци је, да би до шли до огром ног ма те ри јал ног бо гат ства. 
Зе ле на ши у то до ба су љу ди на вла сти и љу ди из ма ло број не се о ске бур жо-
а зи је. Њи хо ве жр тве су ма хом се о ски жи те љи са ма њим по се ди ма; они су 
жи ве ли под при ти ском по ре за, ра зних на ме та и так си ра них уве ре ња. Раз-
ме ре зе ле на штва су ра сле из го ди не у го ди ну, та ко да су до сти гле вр ху нац 
1858. го ди не ка да је са зва на Све то ан дреј ска на род на скуп шти на, до ко је је 
до шло услед су ко ба кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа са чла но ви ма Др жав-
ног са ве та,1 ко ји су из ну ди ли ње го ву аб ди ка ци ју. Др жав ни са вет је, за тр-
пан ту жба ма ко је су оп ту жи ва ле лич но Кне за, као и чи нов ни ке ње го ве 

* Рад је ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту „Прав на тра ди ци ја и но ви прав ни иза зо ви“, 
чи ји је но си лац Прав ни фа кул тет Уни вер зи те та у Но вом Са ду.

1 Сло бо дан Јо ва но вић, Уста во бра ни те љи и њи хо ва вла да (1838–1858), Бе о град 1925, 
197 и да ље.
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ад ми ни стра ци је за зло у по тре бе – са чи нио текст у ко ме је кнез Алек сан дар 
Ка ра ђор ђе вић ока рак те ри сан као нај ве ћи за штит ник те шких зло у по тре ба. 
То је би ло пр ви пут да вла дар у Ср би ји, због обе ло да ње не по ли тич ке ко руп-
ци је, сво је и сво јих чи нов ни ка, мо ра да се по ву че са пре сто ла. 

Дру ги обе ло да ње ни при мер круп не по ли тич ке ко руп ци је, у сми слу спре ге 
вла сни ка фи нан сиј ског ка пи та ла и вр ха вла сти, ко ји је уз др мао јав ност, би ла 
је тзв. „же ле знич ка афе ра“ (1880), по зна ти ја као „Бон ту о ва афе ра“. На зив је 
до би ла по По лу Еже ну Бон туу, ди рек то ру Ге не рал не уни је, фран цу ског фи нан-
сиј ског дру штва ко је је фи нан си ра ло и гра ди ло пр ву же ле зни цу у Ср би ји. Ра-
ти фи ка ци ји уго во ра од стра не вла де, прет хо ди ло је отво ре но под ми ћи ва ње 
по сла ни ка за глас у при лог по ме ну тог фран цу ског дру штва, као и под ми ћи-
ва ње опо зи ци је за при су ство сед ни ци ра ди обез бе ђи ва ња кво ру ма. 

Кључ не ре чи: власт, зло у по тре ба вла сти, бо га ће ње по не мо рал ном 
осно ву, спре га вла сти и фи нан сиј ског ка пи та ла.

1. АЛЕК САН ДАР КА РА ЂОР ЂЕ ВИЋ У РА ЉА МА  
КО РУП ЦИ О НА ШКИХ АФЕ РА

Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић је 1842. иза бран за кне за Ср би је.2 На пре сто 
су га до ве ли про тив ни ци кне за Ми ло ша – уста во бра ни те љи. Они су би ли 
пред став ни ци срп ске бур жо а зи је и би ро кра ти је ко ја је же ле ла да огра ни чи 
Ми ло ше ву ап со лут ну власт. На кон што су му ти ту лу кне за при зна ле Ру си-
ја и Тур ска, но ви кнез се по све тио спро во ђе њу ре фор ми и уво ђе њу но вих 
уста но ва, у ци љу раз во ја срп ске др жа ве.3 

Ре жим ко ји су уста во бра ни те љи ус по ста ви ли зна чио је „за во ђе ње у 
Ср би ји но вог си сте ма бур жо а ских др жав но-прав них од но са и уста но ва“. 
Уста во бра ни те љи су од по чет ка ло јал ни пре ма сул та ну; успе ва ју да из деј-
ству ју устав из 1838. (Тур ски устав) ко ји до но си ве ли ку про ме ну у по гле ду 

2 Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић (1842-1858) је био син Ка ра ђор ђа Пе тро ви ћа – во ђе Пр вог 
срп ског устан ка. Шко ло вао се у цар ској Ру си ји, под по кро ви тељ ством ње ног ца ра. 1830. 
го ди не оже нио се Пер си дом, ћер ком вој во де Је вре ма Не на до ви ћа и Јо ван ке Ми ло ва но вић, 
са ко јом је имао де ве то ро де це (че ти ри кће р ке и пе то ри цу си но ва од ко јих су оста ли жи ви 
са мо бу ду ћи краљ-осло бо ди лац Пе тар Пр ви и Ар сен). 

3 До нет је Гра ђан ски за ко ник (1844), уна пре ђе не су по сто је ће и основ не шко ле, На-
род на би бли о те ка и На род ни му зеј, ус по ста вље на ста ја ћа вој ска, по кре ну та то по лив ни ца у 
Кра гу јев цу (1853.). У то вре ме Ср би ја во ди ми ро љу би ву по ли ти ку пре ма Тур ској. Кне за 
Алек сан дра при мио је сул тан при ли ком оби ла ска Бу гар ске, а Ср би ји је дао још је дан Ха-
ти ше риф (онај из 1853.) ко јим је учвр стио пра ва ко ја су Ср би ји ра ни је да та, као на гра ду за 
њен не у трал ни по ло жај то ком Крим ског ра та. Па ри ским ми ром 1856. ру ска за шти та Ср би-
је про ши ри ла се на све ве ли ке си ле. 
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по ло жа ја чи нов ни ка пре ма Кне зу. Др жав ни и управ ни апа рат је осло њен на 
цен тра ли зо ва ну по ли ци ју и би ро кра ти ју, јер им јe то би ло нео п ход но ра ди 
оства ри ва ња „лич не и имо вин ске си гур но сти“. Од кне же вих слу гу из вре-
ме на Ми ло ша Обре но ви ћа (ко је је он по ста вљао и раз ре ша вао), чи нов ни ци 
по ста ју др жав ни слу жбе ни ци; по ста ју стуб вла де, глав на спо на са на ро дом, 
ма да су би ли сла бог обра зо ва ња и скло ни са мо во љи и зло у по тре ба ма. Уста-
во бра ни тељ ски ре жим је учи нио да чи нов нич ки апа рат као про ду же на ру ка 
цен трал не вла сти, до би је по себ не при ви ле ги је ко је у тој ме ри ни пре, ни по сле, 
ни је имао. „Осим број ча ног по ве ћа ња, за га ран то ван им је ста лан из бор са 
мо гућ но шћу на пре до ва ња од ни жег ка ви шем чи ну; јед ном до би јен чин не 
мо же се из гу би ти, осим суд ским пу тем. Пла те чи нов ни ка не од ре ђу је Кнез 
са мо стал но, оне се утвр ђу ју бу џе том. Ни су пла ћа ли по рез, осим по рез на 
не по крет ним до бри ма. Чи нов ник има пра во на пен зи ју; по сле де сет го ди на 
слу жбе не мо же би ти из ба чен на ули цу; за удо ви це и си ро чад чи нов ни ка 
уста но вља ва се је дан пен зи о ни фонд...“.4 Вре ме ће по ка за ти да је уста во бра-
ни те љи ма Устав био по тре бан да би пу тем ње га обез бе ди ли усло ве за сво је 
бо га ће ње и уз ди за ње и та ко по ста ну „ста ре шин ска оли гар хи ја“, у пра вом 
сми слу те ре чи. У те о ри ји се уста во бра ни тељ ски ре жим ка рак те ри ше као 
„би ро крат ско-по ли циј ски ре жим“ ко ји се бес по штед но раз ра чу на вао са сви-
ма ко ји су би ли ње го ви про тив ни ци. 

У Ср би ји ко ја је за о ста ла под тур ском упра вом5, во де ће по зи ци је су 
ду го има ли бо га ти ји сло је ви се о ског ста нов ни штва, ко ји су те по зи ци је по-
ла ко гу би ли у кла сној, по ли тич кој и еко ном ској бор би са сво јим су пар ни-
ци ма и про тив ни ци ма. Они ни су вра ћа ли др жа ву у фе у да ли зам, већ су је 
во ди ли на пред у ка пи та ли зам, јер су при па да ли ка пи та ли стич ким, бур жо-
а ским сло је ви ма дру штва.6 Но си о ци уста во бра ни тељ ског ре жи ма у за о ста лој 
сре ди ни бр зо су из ра сли у би ро кра те, по ста ли су ту то ри се о ске бур жо а зи је, 
а пре ко ње и це лог на ро да. „Они ни су има ли по треб ног раз у ме ва ња ни за 
по ли тич ка пра ва ни за еко ном ске по тре бе већ при лич но на ра сле чар ши је. С 
дру ге стра не они су све ви ше ис по ља ва ли те жње да се ко ри сте сво јим по-
ло жа ји ма на вла сти за за до во ље ње лич них еко ном ских по тре ба. То је вре ме 
пр во бит не аку му ла ци је ка пи та ла и зе ле на шке тр го ви не; то вре ме прет ка пи-
та ли стич ке и ка пи та ли стич ке аку му ла ци је, по слу жи ло им је да они убр зо по 
до ла ску на власт поч ну да се ко ри сте сво јим вла сто др жач ким по ло жа ји ма, 
пр вен стве но за то да би се до мо гли вла сти тих при ви ле ги ја“.7 Под „крот ким“ 

4 А. Ра де нић, Све то аб дреј ска скуп шти на, CXII, Бе о град 1964, 29. 
5 О ути ца ју ор га ни за ци је тру ске вла сти на ус тр ој ство бу ду ће срп ске др жа ве, вид. 

На та ша Де ре тић, „По јав ни об ли ци ко руп ци је у уста нич кој Ср би ји (1804–1815)“, Збо р ник 
ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду (ПФНС), 2/2014, 309 и да ље.

6 А. Ра де нић, 7.
7 Ibid.
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Алек сан дром Ка ра ђор ђе ви ћем, пр вен стве ни циљ им је био сти ца ње бо гат ства 
(иа ко су од на ро да до би ли по др шку да ра де на спро во ђе њу уста ва и за ко на, 
по себ но да за шти те при ват ну сво ји ну гра ђа на). 

У уну тра шњој по ли ти ци, кнез Алек сан дар де ли власт са Др жав ним са-
ве том, у ко јем су до ми ни ра ли уста во бра ни те љи, по Тур ском уста ву, али због 
„сла бе лич но сти“ и сна ге чла но ва Са ве та, остао је на мар ги ни по ли тич ког 
жи во та. Он ни је имао сна ге или ни је хтео да об у зда зе ле на штво и би ро кра-
ти ју ко ја је спу та ва ла да љи раз ви так чар ши је. При пи су је му се да је био пред-
став ник зе ле на шког ка пи та ла у вре ме ну ка да су са зре ва ли усло ви за вла да-
ви ну тр го вач ког ка пи та ла.8 Ни је био спо со бан ни да из деј ству је не за ви сност 
др жа ве, што ће се де си ти тек 1878. на Бер лин ском кон гре су, ка да је на вла сти 
кнез Ми лан Обре но вић.

Вла да ју ћој ели ти то га до ба на пр вом ме сту је би ла аку му ла ци ја ка пи та ла. 
Сто га су та да шњи но си о ци ка пи та ла окре ну ти тр го ви ни ко ја им на та да шњем 
сте пе ну раз вит ка до но си нај ви ше про фи та. Др жа ва све ви ше по др жа ва ка пи-
та ли стич ке тр го вач ке еле мен те, што од го ва ра вла сни ци ма тр го вач ког ка пи та-
ла (по бор ни ка сло бод не тр го ви не). Љу ди на вла сти су пу тем ли ци та ци ја, по-
вла сти ца и ра зних дру гих при ви ле ги ја омо гу ћа ва ли про ши ре ње тр го вин ских 
мре жа на ра чун есна фа. Та ква по ли ти ка др жа ве не од го ва ра до ма ћим за на тли-
ја ма ко ји тра же ши ра еснаф ска овла шће ња да би се за шти ти ли од све сна жни-
је кон ку рен ци је стра них, углав ном ау стриј ских фир ми, чи јим су до ла ском на 
до ма ће тр жи ште би ли угро же ни.9 У тој не рав но прав ној бор би, есна фи ни су 
ус пе ли и кра јем XIX ве ка оста је им да се са мо по ми ре са та квом прак сом.

У вре ме вла да ви не кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, по ред ма лих до-
ма ћих за на тли ја ко ји се бо ре да се за шти те њи хо ва из у че на за ни ма ња, ни је 
до бро ни се ља ци ма. Они се нај ви ше жа ле на су до ве, зе ле на ше и др жав не 
чи нов ни ке ко је сма тра ју сво јим „упро па сти те љи ма“. По на вља се си ту а ци ја 
због ко је су Обре но ви ћи 1842. го ди не про те ра ни са вла сти јер су би ли омра-
же ни у на ро ду због ко ри шће ња на сил них ме то да пр во бит не аку му ла ци је, 
за хва та ња, гра бље ња и ко ри шће ња ту ђих има ња. У по зна тој оп ту жби Са ве-
та про тив кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа и ње го ве ка ма ри ле ка же се да 
су њи хо ви при вр же ни ци зло у по тре бља ва ју ћи власт, по ста ли вла сни ци или 
„ор та ци у ме ја на ма, ду ћа ни ма и во де ни ца ма“, „да су за у зе ли „жи ро род не 
го ре““, да су ра ди ли „бан кар ске по сло ве“, да су се пре тво ри ли у тр гов це.10 

8 А. Раденић, 9.
9 Есна фи као тво ре ви на фе у дал ног дру штва, из ра жа ва ли су уске ин те ре се јед не ка те-

го ри је љу ди, ко ји тра же да им се за шти те ис кљу чи ва пра ва на из у че на за ни ма ња. Та ко се 
шнај дер ски еснаф у Бе о гра ду жа лио про тив по ли циј ске упра ве што из да је до зво ле стра ним 
мај сто ри ма и то ле ри шу тр го ви ну стра на ца „на сит но“‚ (на ма ло) иа ко је за ко ном про пи са но 
да мо гу да тр гу ју са мо „на ве ли ко“. Вид. А. Ра де нић, 32. 

10 А. Ра де нић, 7.
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Зло у по тре бе су пре о вла да ле „у вој сци гра нич ној,... у то по лив ни ци... у ба ру-
та на ма... у шко ла ма, јед ном реч ју у свим стру ка ма др жа во пра вле ни ја.“11

У зло у по тре ба ма вла сти пред ња чи ли су пред став ни ци из вр шне вла сти 
као и но си о ци су диј ских функ ци ја. Др жав ни са вет је, за тр пан ту жба ма ко је 
су оп ту жи ва ле на ве де не пред став ни ке вла сти по је ди них окру га за раз не 
зло у по тре бе – са чи нио текст у ко ме је кнез Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић ока рак-
те ри сан као нај ве ћи за штит ник те шких зло у по тре ба; уме сто да ви нов ни ке 
ка жња ва, он их је на гра ђи вао, ка же се у том тек сту.12 Не ра зу ме ва ње и тр ве-
ње из ме ђу Кне за и Са ве та је вре ме ном по при ми ло та кве раз ме ре да их је чак 
и Па ша са ве то вао да се тен зи је сми ре јер ће у су прот ном мо ра ти да оба ве сти 
Пор ту о то ме. Ти са ве ти су би ли уза луд ни јер је оп ште ми шље ње би ло да 
је за мр жњу из ме ђу Кне за и ње го вих ули зи ца („удво ри ца“) и на ро да, крив 
био ис кљу чи во Кнез.

1.1. Зло у по тре бе из вр шне вла сти у вре ме вла да ви не  
Алек сан дра Кар ђор ђе ви ћа

Ве лик број зло у по тре ба слу жбе ног по ло жа ја чи нов ни ка ко ји ма је био 
окру жен кнез Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић, био је пред мет оп ту жби про тив 
ње га о ко ји ма је рас пра вља но на Све то ан дреј ској скуп шти ни, 1858. О Све то-
ан дреј ској скуп шти ни је углав ном пи са но у ве зи са ди на стиј ском про ме ном. 
За не ма ри ва ни су со ци јал но-еко ном ски про бле ми ко је је Скуп шти на ре ша-
ва ла. Упра во су мно го број не пред став ке и жал бе и пред ло зи из на ро да упу-
ће ни Скуп шти ни, од ра жа ва ли из раз ду бо ког не за до вољ ства ра дом Кне за и 
ње го вих чи нов ни ка. Њих је би ло то ли ко да је од лу че но да се све жал бе и 
пред став ке об је ди не и „да се сви по сла ни ци од јед ног Окруж ја спо ра зу ме ју 
и да на пи сме но ста ве те го бе па да Скуп шти ни пре да ду“.13 На Све то ан дреј-
ској скуп шти ни су пр ви пут до шли до по ли тич ког из ра жа ја пред став ни ци 
ли бе рал не бур жо а зи је, гра ђан ства у ва ро ши ма и то услед ве ли ких со ци јал-
но-еко ном ских про ме на у дру штву по след њих де це ни ја пре Све то ан дреј ске 
скуп шти не.14

Основ на ка рак те ри сти ка вла да ви не кне за Алек сан дра би ла је по вла-
шћен по ло жај чи нов ни ка, до ког је, исти на, до шло још до но ше њем Тур ског 

11 Је врем Гру јић, За пи си, Књи га I, Бе о град 1922, 236.
12 Ibid, 237-238.
13 Зва нич не но ви не кња жев ства Ср би је , бр. 134, 13. XII 1858.
14 А. Ра де нић, 5. на во ди да је од 1834. до 1859. број ста нов ни ка нај ви ше ра стао у ва-

ро ши ма. У укуп но 37 ва ро ши тај број је за 25 го ди на на ра стао од 41.347 на 86.841. У том 
пе ри о ду и бо гат ства сте че на нај ви ше зе ле на ше њем и тр го вач ким ка пи та лом, нај бр же се 
го ми ла ју у ва ро ши ма. Пре ма по пи су из 1863. ва ро ша ни су има ли у про се ку три пу та ви ше 
има ња не го се ља ни.
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уста ва (1838).15 Во де ћи се иде јом да тре ба ре фор ми са ти срп ско дру штво, 
1842. го ди не су до не те две уред бе ко ји ма је уре ђен њи хов по ло жај. Јед ном 
од њих – Уред бом о чи нов ни ци ма, про пи са но је да се „за чи нов ни ке по ста-
вља ју срп ски др жа вља ни, ра зум ни, по ште ни и обра зо ва ни љу ди (са за вр ше-
ним прав ним и фи ло зоф ским на у ка ма или гим на зи јом, нај ма ње) и да су 
до бр ог вла да ња...“ У прак си је ме ђу тим, све би ло дру га чи је од оног што је 
за пи са но у на ве де ној уред би. Со ло мо но ва ре че ни ца ци ти ра на у јед ној пред-
став ци скуп штин ских по сла ни ка – „Бо ље је има ти при ја те ља не го би ти 
по штен“, нај сли ко ви ти је опи су је ста ње у др жа ви ко ја функ ци о ни ше у ра-
ља ма про тек ци је и ко руп ци је. У др жав ним слу жба ма од нај ви ше до нај ни же, 
„за ца рио је не по ти зам где се на нај ва жни јим, нај бо ље на гра ђе ним ме сти ма, 
на ла зе вла да рев, по пе чи те љев, со вјет ни ков син, или си но вац, унук или зет, 
сим па ти ја или при ја тељ“, ка ко је у сво јој пред став ци на вео је дан прак ти кант 
окру жног су да у Кра гу јев цу, ко ји се упра во због на ве де них мо ме на та, осе ћао 
за по ста вље ним у слу жби; ћу тао је јер се пла шио да ће због из не се них окол-
но сти за вр ши ти у не ком од по сто је ћих ка за ма та.16 

У вре ме вла да ви не уста во бра ни те ља власт су до би ли чи нов ни ци пред-
во ђе ни би ро крат ском ин те ли ген ци јом. И док се под Ми ло шем Обре но ви ћем, 
ка ко твр ди Вук Ка ра џић, ни ком ни је ми ли ло да бу де чи нов ник, са да је то 
при ма мљи ва слу жба. Под уста во бра ни те љи ма на ста је пр во прав но ор га ни-
зо ва но чи нов ни штво код нас. Оче ки ва ње да „о суд би ни др жа ве ви ше не 
од лу чу ју љу ди Ми ло ше вог ко ва – не шко ло ва ни, ла ко ми, ко рум пи ра ни, по-
ни зни и лу ка ви, већ шко ло ва ни љу ди“, јер су ме ђу њи ма пред ња чи ли Ср би 
из Вој во ди не, „пре ча ни“ – ствар ност је бр зо де ман то ва ла. Не ма сум ње, да 
је ме ђу њи ма би ло спо соб них љу ди: про фе со ра, ле ка ра, ин же ње ра, ко ји су 
зна ли свој по сао. Али ти чи нов ни ци су се на ла зи ли у вр хов ној упра ви и чи-
ни ли су тех нич ко осо бље, ни је их би ло ни у су ду, ни у по ли ци ји. У по ли ци-
ји 70% чи нов ни ка има ло је за вр ше ну са мо основ ну шко лу,17 и ти по ли циј ски 
чи нов ни ци се ни су одва ја ли зна њем и оп штим обра зо ва њем од се љач ке 
ма се ко јом су вла да ли.18 

Ка да је 1850. до нет Ка зни тел ни за ко ник за по ли цај не пре ступ ке, а за тим 
исте го ди не и По ли циј ска уред ба, по ли циј ска власт до би ја на ау то ри те ту. 
До не ти за кон ски про пи си „да ју пен дрек у ру ке по ли ци ји“, ко ја је по ре чи ма 

15 Вид. На та ша Де ре тић, „По јав ни об ли ци ко руп ци је у Ср би ји у XIX ве ку“, Збо р ник 
ра до ва Прав ног фа кул те та у Но вом Са ду (ПФНС), бр. 4/2015, 1731.

16 А. Ра де нић, 23. 
17 По по да ци ма из 1856. gодине од 359 чи нов ни ка ко ли ко их је та да укуп но би ло, њих 

252 су има ла за вр ше ну сред њу шко лу, 65 гим на зи ју, 10 бо го сло ви ју, 14 фи ло зо фи ју, 8 пра ва, 
2 вој не на у ке, а 8 је би ло не пи сме но. Вид. Сло бо дан Јо ва но вић, Уста во бра ни те љи и њи хо-
ва вла да, књи га II, Бе о град 1933, 61.

18 А. Ра де нић, 42.
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Сло бо да на Јо ва но ви ћа „бр зо до шла до по треб ног ува жа ва ња“. По ли ци ја до-
би ја ве ћа овла шће ња, па та ко мо же и да ка жња ва. Ње не се пре су де од мах 
из вр ша ва ју; мо гућ ност жал бе у слу ча ју те ле сних ка зни „по сто ја ла је тек 
на кон до би је них ба ти на“. По ли ци ја по ста је си ла: „она би је, за тва ра, гло би 
сва ко га ко не слу ша“. То је све има ло за по сле ди цу че сте зло у по тре бе у ви ду 
пре ко мер не упо тре бе си ле.19 

Ка ко пред став ни ци нај ви ше вла сти, та ко и на род, за бри ну то је по сма трао 
зло у по тре бе, не у ред ност, не ди сци пли ну и ба ха тост у ре до ви ма чи нов ни ка. 
Алек са Си мић, та да шњи ми ни стар фи нан си ја, жа лио се на кон јед не ин спек-
ци је по уну тра шњо сти да „чи нов ни ци ра де од бе де, као да су до шли на ку лук, 
а за аван џи ра њем и пла том гра бе се као гу се ни це“.20 На род је сва ко днев но 
из но сио при ту жбе на па ра зит ски жи вот чи нов ни ка, ко је је због то га и омр знуо. 
Из све сти по ли ци је су те шко из би ја ле на сле ђе не ми сли из Ми ло ше вог вре ме-
на о др жа њу на ро да у по слу шно сти и по кор но сти ис кљу чи во ба ти на њем. 

Ср би ја ко ју је пре у зео да во ди Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић би ла је ма ла 
за о ста ла кне же ви на без соп стве не мо не те, без ба на ка, без ве ћег уну тра шњег 
тр жи шта, са роб ном про из вод њом у за чет ку и тр го ви ном ко ја је рас по ла га-
ла не до вољ ним ка пи та лом. Сто чар ство је осет но опа да ло, а по љо при вре да 
је два да је на пре до ва ла. У роб но нов ча ном про ме ту у ко ме је не ста ја ла на-
ту рал на при вред на ау то кра ти ја и гу био се при мат се о ске за јед ни це, по ред 
соп стве не за о ста ло сти, осе ћао се и за стој услед еко ном ске кри зе ко ја је 1857. 
за хва ти ла Евро пу. Љу ди су се жа ли ли да све те же под ми ру ју по ве ћа не тро-
шко ве ко је им је на мет ну ла др жа ва. У јаг ми за нов цем до ко јег се те шко 
до ла зи ло на ре гу ла ран на чин, узе ло је ма ха зе ле на ше ње (ли хвар ство) ко ме 
је ишло у при лог то што у зе мљи ни је би ло нов ча них за во да. По сто је ће бла-
гај не и фон до ви са ма лим ка пи та лом (Пра ви тељ стве на ка са, Школ ски фонд, 
Фонд за удо ви це и си ро чад умр лих чи нов ни ка, оп штин ске ка се и тзв. по пу-
лар не ма се) би ле су др жав не ин сти ту ци је ко је су да ва ле за јам са за кон ском 
ка ма том од 6 до 12%. Због не ре гу лар ног и при стра сног по сло ва ња ни су 
мо гли да ума ње ути цај зе ле на штва (ли хвар ства).21 Ли хва ри од но сно зе ле-
на ши, у то до ба су љу ди на вла сти и љу ди из ма ло број не се о ске бур жо а зи је. 
Њи хо ве жр тве су ве ћи ном се о ски жи те љи са ма њим по се ди ма и при вред-
ни ци у не во љи. У јед ном од нат пи са у Срб ским но ви на ма кон ста ту је се да 

19 Окру жни на чел ни ци су су ди ли за пре сту пе за ко је је би ла пред ви ђе на ка зна од 15 
да на за тво ра или 35 уда ра ца шта пом. Вид. Н. Де ре тић, На ци о нал на исто ри ја др жа ве и пра-
ва за сту ден те КПА, Бе о град, 2008, стр. 171.

20 С. Јо ва но вић, 56.
21 Та ко је др жав ни за вод Пра ви тељ стве на ка са одо бра вао за јам нај пре у ви сини 300 

ду ка та па на ви ше, а ка сни јом уред бом од 50 и 100 ду ка та, што су мо гли да тра же са мо имућ-
ни ји до ма ћи ни, при че му је за јам мо рао би ти обез бе ђен не крет ни ном (чи сте зе мље и ли ва де, 
као и ку ће од до бр ог ма те ри ја ла за јед но са пла цем у вред но сти по ло ви не зај ма...) Вид. А. Ра-
де нић, 16.
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„ли хва ри ла ко да ју се ља ку но ва ца са мо ка да се уве ре да он има зе мље и 
ка квих не по крет них ства ри“.22 При ме ри дра стич ног зе ле на шког бо га ће ња 
на ра чун убо гог ду жни ка, ко ји је за јам тра жио не из бе са већ из ну жде, об ја-
вљу ју се у штам пи, ко мен та ри шу се у јав но сти. Ве о ма че сто су се ни жи 
но си о ци вла сти, кме то ви и од бор ни ци, слу жи ли нов цем Оп штин ске ка се: 
узи ма ли су за јам са за кон ском ка мат ном сто пом (10%), па би их он да де ли-
ли са зе ле на шким ин те ре сом. За ма ле, нај тра же ни је зај мо ве од два, пет и 
де сет ду ка та, они су на име ка ма те до би ја ли три, че ти ри и ви ше гро ша ме-
сеч но.23 

По сле ди це зе ле на штва у та да шњој Ср би ји до би ја ле су фра пант не раз-
ме ре. Пре за ду же но ста нов ни штво, ко је ни је ус пе ло да се за шти ти од без об-
зир них зе ле на ша, ма сов но је про па да ло фи нан сиј ски. Не ма ју ћи ода кле да 
вра те по зајм ље ни но вац са зе ле на шком ка ма том, оста ја ли су без свог ио на ко 
ма лог има ња, ко је су зе ле на шки шпе ку лан ти јеф ти но ку по ва ли на ли ци та ци-
ји код при нуд не про да је. Та ко су ло по влук, кра ђа и оти ма ње ту ђе имо ви не 
под за шти том за ко на и су до ва, по ста ја ли сва ко днев на сли ка др жа ве Ср би је 
у на ста ја њу. И по ред свих ло ших стра на ли хвар ства, чла но ви Са ве та ни су 
хте ли да из гла са ју стро же за кон ске про пи се, обра зла жу ћи то ре чи ма да би 
стро жи про пи си кр ши ли прин ци пе сло бод не тр го ви не. Зе ле на ши ма је ишло 
у при лог и то што ни је дан за кон ски па ра граф ни је пред ви ђао санк ци ју про-
тив зе ле на ша, па су они уго ва ра ли ка ма те одока, по зи ва ју ћи се на члан 601 
Гра ђан ског за ко ни ка ко јим је про пи са на ка ма та од 6% до 12%. Сам Кнез је 
ци нич но по ру чио на ро ду да је „ште та ње го ва соб стве на ако се у пре вли ке 
ин те ре се да ви...“24 Раз ме ре зе ле на штва су би ле све ве ће, да би у го ди ни ка да 
је Кнез сме њен до сти гле вр ху нац. Оста ло је за бе ле же но да раз ме ре зе ле на ше-
ња ни су оста ви ле рав но ду шним ни фран цу ског кон зу ла ко ји сво јим пи смом 
од 31. ју ла 1858. ука зу је да се и ме ђу со вјет ни ци ма мо гу на ћи они ко ји по су ђу ју 
но вац на „обли га ци ју са дво стру ким из но сом“.25

Дра стич них при ме ра зло у по тре бе вла сти и по ло жа ја би ло је на сва ком 
ко ра ку. У то ме су пред ња чи ли окру жни и сре ски на чел ни ци.26 „Пре ма тврд-
ња ма по сла ни ка кра јин ског окру га, њи хов окру жни на чел ник, изве сни Ко ста 
Јан ко вић, ба вио се уве ли ко шпе ку лант ском и зе ле на шком тр го ви ном, при мао 

22 Срб ске но ви не, бр. 75, 3, VII, 1858.
23 А. Ра де нић, 17.
24 Ibid, 16.
25 Ibid, 26.
26 „Тур ски устав“ из 1838. је Ср би ју по де лио на 17 окруж ја, а сва ки округ на не ко ли-

ко сре зо ва, а сре зо ве на оп шти не и се ла. Сле де ће го ди не 1839. до не сен је за кон ко јим је 
ре гу ли сан по ло жај, ду жно сти и функ ци је окру жних и сре ских на чел ни ка. Окру жни на чел-
ни ци су пот чи ње ни Ми ни стру уну тра шњих де ла, а сре ски на чел ник је пот чи њен окру жном 
на чел ни ку... Вид. Н. Де ре тић (2008), 169. 
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ми то за не за ко ни те услу ге, из ри цао ка зне без за кон ске осно ве, при си ља вао 
љу де да му ра де уз ни ске над ни це, по ве ћа вао так се ка да је имао ко ри сти, сма-
њи вао ка зне ка да би при мио ми то... У вре ме ка да се на род нај ви ше жа лио на 
шум ску уред бу ко јом је огра ни че на се ча шу ма, он је са сво јим тр го вач ким 
ор та ци ма се као др ва у шу ми... пра вио гре де, да ске... па под из го во ром јав них 
ра до ва те рао љу де да ту гра ђу до вла че до Ду на ва, уз ни ске над ни це. Да ље је 
уз по моћ сво га зе та ђу мруг џи је пре во зио др ва без по треб них до зво ла и так си 
у Тур ску. На сли чан на чин је тај окру жни на чел ник уче ство вао у ку по ви ни 
и пре про да ји ви на, жи та, сви ња, зе мље, ку ћа, отва ра њу ме ха на са ор та ком, 
по ди зао је во де ни це та мо где је би ло за бра ње но... Ка ко је био ви ше на пу ту 
не го у сво јој кан це ла ри ји, јед ном при ли ком му је не ки тр го вац пре ба цио да 
би тре ба ло да се ба ви сво јим по слом за ко ји га др жа ва пла ћа, а да њи ма, тр гов-
ци ма оста ви да ра де оно за шта су спо соб ни; окру жни на чел ник га је ућут као 
та ко што je ис ко ри стио пр ву при ли ку па га ка знио са 25 ба ти на“.27 

Је врем Гру јић у сво јим За пи си ма осли ка ва вер но вре ме пре и по сле 
Светoaндрејске скуп шти не. Он на за ни мљив на чин упо зна је јав ност са при-
чом о из ве сном Ра до ва ну Пе тро ви ћу (на чел ни ку у Кру шев цу) ко ји је „оја дио 
на род сво јим по ступ ци ма, ку пу ју ћи на њи хов те рет – ви но, ку ку руз, сви ње, 
се ку ћи шу му на род ну – па он да све то про да вао по Вла шкој. На род му је још 
пра вио обо ре за сви ње ко је му је хра нио; у вре ме бер би гро жђа у Не го ти ну 
са сво јом фа ми ли јом на те рет на ро да се про во дио и пио. Ка да се по ме ну ти 
на чел ник на шао на су ду и био осу ђен као не вер ни из вр ши тељ за ко на, зло-
у по тре би тељ вла сти и на ру ши тељ спо кој ства ов да шњег на ро да, ли шен зва-
ни ја кнез Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић, по ни шти све пре су де, пре ме сти га за 
на чел ни ка у Ја го дин ском окру гу, па ка да се и та мо све по но ви, пре ба ци га 
у Кра гу је вац.“28

Иа ко је ку лук био за ко ном уки нут, се ља ци су ко ри шће ни по на ред би 
оп штин ских и сре ских на чел ни ка за ра до ве на јав ним објек ти ма (за град њу 
пу те ва, мо сто ва, шко ла, цр ка ва...) за ми зер но ма лу днев ни цу. „У при ту жба-
ма на рад на чел ни ка по је ди них окру га, на во де се при ме ри жи те ља по је ди них 
се ла ко ји су бе глу ком тр ње на пла це ве на чел ни ка до вла чи ли и за гра ђи ва ли га. 
Жи те љи дру гог се ла су за свог ка пе та на гре де се кли и до вла чи ли на ње гов 
плац. У не ком дру гом се лу, опет, љу ди су мо ра ли да за свог ка пе та на сва ку 
де се ту шљи ву обе ру и осу ше, да од сва ког ка за на ли тру ра ки је пр вен ца до-
не су, да де се ти пласт се на до не су. Не ки се ља нин је опет био осу ђен на те ле-
сну ка зну, па ка да је у на чел штву сти гла пре су да за из вр ше ње, на чел ник га 
от пу сти и не хте де ка зну из вр ши ти и за то до би је два ве пра и две вре ће 
бра шна; тај исти на чел ник (из ве сни Трип ко вић) је на те рао у Кри вом Ви ру, 

27 А. Ра де нић, 22
28 Ј. Гру јић, 236.



1154

Др На та ша Љ. Де ре тић, Ми лан М. Ми лу тин, Обе ло да ње ни дра стич ни при ме ри... (стр. 1145–1172)

љу де, же не и де цу да са ку пља ју у сво јој пла ни ни бу ков жир на го ми лу, а 
по сле су кме то ви ор га ни зо ва ли да то стиг не на чел ни ку у За је чар...“.29

Кне зу Алек сан дру Ка ра ђор ђе ви ћу је на Све то ан дреј ској скуп шти ни 
за ме ре но „што ни је за шти тио љу де ко ји ма је од стра не ста ре ши на оти ма на 
зе мља, се че на шу ма, хра ње на сто ка на њи хо вом по се ду и др. , а они су због 
при ту жби на те зло у по тре бе, про гла ша ва ни за бун тов ни ке и као та кви осу ђи-
ва ни“. У ве зи са ти ме, у већ ци ти ра ним За пи си ма Јевремa Гру ји ћа се ви ди 
на при мер, ка ко је, „у Ћу приј ском окру гу не ки на чел ник Та тар Бог дан, ко ји 
ни је ни шта ра дио по зва нич ној ду жно сти, не го је за у зи мао об штин ске зе мље 
и шу ме и гра дио во де ни це и ста рао се ка ко ће ту ђим зна њем и на род ним до-
бри ма, обо га ти ти. Та ко је узео плац па ра ћин ске оп шти не код цр кве, где је 
во де ни цу пре ме стио у јед ну ку лу и огра дио. Ма ло му је би ло па ра ћин ско 
зе мљи ште већ је зах те вао и зе мљу од ћу приј ске оп шти не. Ако би не ко о ње-
го вом по на ша њу из ве стио по ли циј ског или суд ског чи нов ни ка – та квог је 
он као про тив ни ка вла сти и не при вр же ни ка Кња зу код овог пред ста вио, те 
га је овај по сле го ни ти пред у зео“.30 На род ни пр ва ци из Под ри ња су Скуп шти-
ну и ње не по сла ни ке из ве сти ли о јед ном бив шем на чел ни ку из овог кра ја 
„ко ји је оти мао зе мљу од бо сан ских Ту ра ка под ла жним тур ским та пи ја ма. 
Он је ту као и си лом ра се ља вао љу де с по ро ди цом, за јед но са сит ном де цом 
са зе мље, на ко ју је он око ба цио да је за у зме; та кав је због при вр же но сти 
Кња зу и пен зи ју до био“, про те сто ва ли су се ља ни.31 

Ар хи ве тог вре ме на пре пу не су до ку ме на та око ду го ва и јав них ли ци-
та ци ја (дра жби). Слу жбе не но ви не су ис пу ње не ве ћим де лом „суд ским огла-
си ма о сте ча ју и про да ји има ња на ли ци та ци ји“. Као ку ри о зи тет на во ди се 
оглас о јед ној пре су ди ко јом се об зна њу је „про да ја има ња јед ног гра ђа ни на 
ра ди на пла те ду га, од 500 це сар ских ду ка та са ин те ре сом од 8%, по ве ри о цу 
ко ји је био сам кнез Ср би је, Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић“. Се дам на ест „сте ци-
шта“ и два де сет три ли ци та ци је огла ше но је у том бро ју зва нич них но ви на. 
Ду жни ци ко ји ма се про да ва ло има ње би ли су ве ћи ном се ља ци, а по ве ри о ци 
ва ро ша ни.32 Ова квим по сло ви ма вла да ју ћа оли гар хи ја из ре до ва чи нов ни ка, 
по ста ја ли су „тр гов ци, за куп ци све га што се ли ци ти ра њем про да ва ло; они 
су ор та ци у ме ха на ма, ду ћа ни ма,“ во де ни ца ма, и са та ко оства ре ним ка пи-
та лом ра де бан кар ске по сло ве. По себ но им је ишло од ру ке да ва ње зај мо ва 
са ка ма том („ме сеч но цван цик на је дан ду кат“), па се у том сми слу по ми ње 
и из ве сни бив ши чи нов ник ко ји је дао 2000 ду ка та на за јам.33 

29 Ј. Грујић, 220-226.
30 Ј. Гру јић, 237.
31 Ibid.
32 Зва нич не но ви не, бр. 118, 30. X 1858
33 Ј. Гру јић, 237.
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У вре ме вла да ви не кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћем уно сан по сао 
ко јим се оства ри ва ла огром на ма те ри јал на до бит би ло је и зи да ње. Зи да ло 
се на све стра не и без пре ки да у че му су пред ња чи ли они на вла сти ко ји су 
се већ ено рм но обо га ти ли. По себ но је на зи да ње др жав них згра да од ла зи ло 
до ста нов ца, јер су не про фе си о нал но зи да не, и од мах бр зо по пра вља не, што 
је из и ски ва ло огром не из дат ке.34 Че сти су би ли слу ча је ви ор та клу ка из ме ђу 
чи нов ни ка и мај сто ра ко ји су гра ди ли на род на зда ња, шко ле, згра де су до ва... 
„Тро шко ви се из ра чу на ва ју у по ви ше ном из но су и при ре зом са ку пља ју, па 
се ви шак по сле ор тач ки де ли из ме ђу ор та ка“.35 

У по сло ве град ње упу штао се и сам Кнез, о че му је во ђе на бур на рас пра-
ва на за се да њу Са ве та, 21. сеп тем бра 1855. го ди не. Пред мет рас пра ве би ла 
је до ја ва да је „Књаз на чи нио и да гра ди зда ни ја у Ба њи бре сто вач кој, на пра-
ви тељ стве ној зе мљи, бо га тој ле ко ви том и ми не рал ном во дом“.36 Ту је са гра-
дио ку ћу и кне жев ро ђак Алек сан дар Триф ко вић,37 на чел ник за је чар ски, и исту 
на звао „ку ла Триф ко ви ћа“ (прав да ју ћи се да има одо бре ње Кња за, што је 
овај, на рав но, не ги рао). Ако би се при ме нио члан 278 Гра ђан ског за ко ни ка 
ко ји ре гу лиш ше си ту а ци ју ка да не ко на ту ђој зе мљи без одо бре ња по диг не 
згра ду, по ме ну те згра де би тре ба ло сру ши ти. Иа ко је би ло гла со ва за ру ше ње 
згра де, пре ваг ну ло је ми шље ње да се то не ра ди, већ да се „Кња зу пред ло жи, 
да док је жив, ужи ва ту згра ду, а по сле не ка је по кло ни др жа ви; ако не ће, 
не ка те ра све с пра ви тељ стве не зе мље...“38 На по ме ну том за се да њу са вет ни ци 
су овла сти ли пред сед ни ка Са ве та (Сте фан Сте фа но вић-Тен ка) да лич но раз-
го ва ра с Кне зом о ис кр слом про бле му „ди вље град ње“. Од лу че но је да се 
од Кне за за тра жи да се пи сме но из ја сни да је гра ђе ви на у бре сто вач кој ба њи 
гра ђе на за др жа ву, а да „Триф ко ви ћа ку ла“ (ко ја је гра ђе на та ко што је „на род 
на ро би ју и ку лук те ран“) да се сру ши, јер је гра ђе на про тив но за ко ну, а 
на о чи глед Кне за.

Пред се да ва ју ћи је на на ред ној сед ни ци 8. де цем бра 1855. го ди не из ве стио 
при сут не да је Кнез од био да да би ло ка кав пи сме ни из ве штај о на ве де ној 
град њи. И да ће о свом не спо ра зу му са Са ве том из ве сти ти ка ко На род ну 
Скуп шти ну, та ко и Пор ту. То је на рав но иза зва ло огром но не го до ва ње при-
сут них по сла ни ка, ко ји су под се ти ли све при сут не да „Књаз не сме пре ко 

34 С. Јо ва но вић, 98.
35 А. Ра де нић, 21.
36 Ј. Гру јић, 220-232.: Та мо шња по ли ци ја је при мо ра ва ла жи те ље Ба ње да до ла зе на 

по слу гу и на чу ва ње стра же; не дељ но се та мо на из ме нич но сме њи ва ло по 30 љу ди. Оп шти не 
су мо ра ле ре дом да до но се др ва, пи ли ће, гу ске, пат ке, сир, ма сло, мед, се но и зоб. Књаз је 
то пла ћао се но и зоб она ко ка ко би сам про це нио. И по сто ти ну ова ца је узи ма но од сеља ка 
ка ко би увек би ло мле ка и ја га ња ца док Књаз бо ра ви у Ба њи.

37 То је исти онај ко ји се на во ди у ве зи са по ме ну тим зло у по тре ба ма у Кри вом Ви ру. 
У из во ри ма се не где сре ће као Трип ко вић, а не где као Триф ко вић.

38 А. Ра де нић, 36. 
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За ко на“. Од лу че но је, ипак, да се пи смом по но во обра те Кне зу да још јед ном 
об ја сни бу ду ћу суд би ну зда ња у ба њи ко је је та ко ра же сти ло по сла ни ке. Не ки 
су пред ла га ли и да се фор ми ра ко ми си ја ко ја ће оби ла зи ти ме ста по Ср би ји и 
ко ја ће ви де ти и кон ста то ва ти оно што сви ви де „ка ква се зла у на ро ду чи не; 
ка ко на род пи шти и да нас, као и под Тур ци ма“.39 На сле де ћем за се да њу Са-
ве та, 14. де цем бра 1855. про чи та но је пи смо Кне за ко јим по твр ђу је да је зда ње 
др жав но; са мо ужи ва ње згра де при па да Кне зу за жи во та. О суд би ни ку ле 
Триф ко ви ћа ни је би ло ни ре чи.40

Је врем Гру јић у бе ле шка ма са сед ни ца Са ве та (ко ме од 12. апри ла 1858. 
пре се да ва То ма Ву чић Пе ри шић41) од по ло ви не 1855. до кра ја 1858. го ди не, 
го во ри о не пра вил но сти ма у тро ше њу бу џет ских сред ста ва од стра не по је ди-
них по пе чи те ља.42 Јед на та ква рас пра ва је обе ле жи ла сед ни цу Са ве та ко ја 
је одр жа на 22. ав гу ста 1855. го ди не. Сед ни ца је от по че ла из ла га њем Алек се 
Си ми ћа, кне жев ског пред став ни ка и по пе чи те ља ино стра них де ла, ко ји је 
тра жио да се на кнад но одо бре тро шко ви у ви си ни од 500 сре бр них фо рин ти 
ко је је на пра вио Ти мо ти је Кне же вић, на чел ник оде ље ња у кне жев ској кан-
це ла ри ји, бо ра ве ћи у Бе чу. По ме ну те тро шко ве је на пра вио без одо бре ња 
Др жав ног Са ве та. То је од мах иза зва ло не го до ва ње у са ли Скуп шти не, где 
је са вет ник Је ре ми ја Ста но је вић, про те сто вао због енорм них тро шко ва ко је 
чи не кне же ви за по сле ни ци. „Ја кад бих знао да ће ова кав Књаз и ова ко Пра-
ви тељ ство у Ср би ји још за ду го би ти и ова ко се бе за ко но нов ци тро ши ти, 
ја бих сад ома дао глас да се сва ка са по пе чи те љи ма пре да, па ба рем не ка 
се од ма све рас ту ри и упро па сти“.43 Ве ћи на је тра жи ла да тај тро шак пла те 

39 А. Раденић, 38.
40 Ibid, 40.
41 Ра до мир По по вић, То ма Ву чић Пе ри шић, Бе о град 2003, 232.
42 Да у др жав ним фи нан си ја ма за вре ме Уста во бра ни те ља и Алек сан дра Ка ра ђор ђе-

ви ћа ни је би ло мно го ре да, ука зу је С. Јо ва но вић. „Ни ко ни је био за ду жен да се ста ра о бу џет-
ској рав но те жи. Ми ни стар фи на си ја ни је до но сио ни ка кав оп шти бу џет, у ко ме би би ла 
по стиг ну та рав но те жа из ме ђу при хо да и рас хо да, већ је сва ки ми ни стар до но сио свој спе-
ци јал ни бу џет и под но сио га Са ве ту на усво је ње, при то ме је то ра дио с пре вас ход ним ци љем 
да што ви ше па ра до би је за сво је ми ни стар ство, а ти ме и за се бе. Ре фор ми са ње по ре ског 
си сте ма је би ло не ми нов но јер се др жав на ка са спо ро пу ни ла, а бр зо пра зни ла. Оп штин ске 
вла сти су шти ти ле га зде а оп те ре ћи ва ле си ро ма шни је гра ђа не. Уста во бра ни те љи су се би ли 
оба ве за ли на ро ду да не ће по ве ћа ва ти по рез. То из раз ло га што ка да је кнез Ми ха и ло по ве ћао 
да нак од пет на шест та ли ра, ту окол ност су ис ко ри сти ли уста во бра ни те љи и бу ни ли на род 
про тив ње га. Пам ти ла се она ре че ни ца То ме Ву чи ћа Пе ри ши ћа: „Ко ти ус тра жи ви ше од 
пет та ли ра по ре за, узми пу шку па иза кру шке га ђај пра во у ср це“. Иза бра ни кнез Алек сан-
дар Ка ра ђор ђе вић је при хва тио да вра ти по рез на пет та ли ра, и тај из нос ће оста ти до кра ја 
ње го ве вла да ви не. Иа ко су рас хо ди би ли све ве ћи, ни кнез ни Са вет ни су има ли хра бро сти 
да ди рект но по ве ћа ју по рез, већ су то ура ди ли за о би ла зним пу тем: по ве ћа њем из во зне ца-
ри не на сви ње, утро стру чив ши суд ску так су, по ве ћа њем шум ске так се...“ Вид. С. Јо ва но вић, 
96-101. 

43 Ј. Гру јић, 27. 
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они ко ји су га по сла ли у Беч, без одо бре ња Са ве та.44 То из раз ло га што „је зло 
да по пе чи те љи без ка зне оста ју, ка да што скри ве, јер они ни су за ку пи ли 
Ср би ју па да мо гу да ра де што хо ће. Тре ба је дан пут да се за кон вр ши. Они по 
за ко ну не сме ду ни ка ква тро шка без одо бре ња Со ве та чи ни ти; а ка да су га 
учи ни ли, не ка се ка зне со тим што ће са ми тај тро шак пла ти ти. Ја за ово не 
дам ни јед не па ре из ка се“, огор че но је го во рио Сто јан Јо ва но вић Леш ја нин, 
са вет ник.45 

Огром ни тро шко ви из др жав не ка се су ишли на тзв. „чре зви чај не тро-
шко ве“ за гу ше ње бу на и за ве ра. Ре жим Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа је био 
за сно ван на пре вра ту и ис пр ва је мо рао до бро да бу де чу ван да не бу де сру шен. 
Сто га се мно го тро ши ло ка ко на на пој ни це тур ским ве ли ка ши ма и на гра де 
при ста ли ца ма, та ко и на тај ну по ли ци ју.46 То и ни је био ве лик про блем јер 
је вла да ју ћа гар ни ту ра има ла раз ли чи те из во ре при хо да. При хо ди ко ји су 
по себ но ири ти ра ли на род ти ца ли су се дан ка и ђу мру ка. По сто ја ле су че ти-
ри вр сте дан ка: глав ни ца, чи нов нич ки да нак, бе ћар ски да нак, ха рач.47 

О па ра зит ском жи во ту чи нов ни ка све до че и при мед бе по сла ни ка ра чан ског 
сре за ко ји су тра жи ли да се пре ста не са прак сом „до че ки ва ња слу жбе ни ка на 
слу жбе ном пу ту“ јер је то из и ски ва ло ве ли ке тро шко ве. Го шће ње на чел ни ка 
по ли ци је, ко ји су обич но ишли у дру штву ви ше љу ди по сре зу и окру гу, по ста-
ло је стал ни и огро ман на мет; под се ћа ло је на род на тур ско до ба, ка да су мо ра-
ли да го сте спа хи је и му се ли ме. Цех би био од две до три сто ти не гро ша. За 
јед ног окру жног на чел ни ка при ча ло се да би све што би од го збе пре те кло – јаг-
њад, пи ли ћи, зоб и је чам за ко ње итд, то ва рио на ко ла и слао ку ћи. Је дан се о ски 
ка пе тан дао је по кла ти сву до те ра ну сто ку, по ку пио ко же и по слао ку ћи.48

Је дан од ве ли ка ша из вре ме на вла да ви не кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе-
ви ћа био је и Ми ша Ана ста си је вић.49 Он је био оли че ње на гло обо га ће ног 

44 Они ко ји су га по сла ли би ли су: Књаз, пре се да ва ју ћи (Сте фан Сте фа но вић-Тен ка, 
по ме ну ти Алек са Си мић (по пе чи тељ ино стра них де ла), Сте фан Мар ко вић (по пе чи тељ пра-
во су ђа и про све те), Сте фан Ма га зи но вић (по пе чи тељ уну тра шњих де ла) и Алек сан дар 
Не на до вић (по пе чи тељ фи нан си ја).

45 Ј. Гру јић, 31.
46 С. Јо ва но вић, 98. 
47 Глав ни цу ко ја је из но си ла пет та ли ра, пла ћао је сва ко ко је имао не по крет на има ња, 

од но сно ко се са мо стал но ба вио за на том или тр го ви ном. Глав ни ца је би ла ме ша ви на из ме ђу 
по ре за на лич ност и по ре за на имо ви ну. При то ме др жа ва је пре пу сти ла оп штин ским вла сти ма 
да од ока вр ше про це ну имов ног ста ња гра ђа на. Чи нов нич ки да нак био је да нак на не по крет ност, 
а не да нак на пла ту; пла ћан је сра зме нр но вред но сти има ња (при че му су има ња би ла по де ље на 
на се дам кла са)... Бе ћар ски да нак су пла ћа ли нео же ње ни „љу ди без ку ће и ба шти не, ко ји су 
слу жи ли код дру го га“. Реч је би ла о дан ку на при нос од лич ног ра да... Ци ган ски да нак су пла-
ћа ли са мо не на ста ње ни Ци га ни; исти је од ре ђи вао ци ган ски кмет. Вид. С. Јо ва но вић, 100 

48 Ibid, 41. 
49 Ро ђен је 24. фе бру а ра 1803. у По ре чу на Ду на ву ко ји у то вре ме при па да Осман ском 

цар ству. Још као де те слу жио, ку вао и про да вао са пун у ду ћа ну Ди ну ло ви ћа, на кон че га 
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чла на чар ши је на пре ла зу из тур ске ка са бе у европ ски град. Он се ко ри стио 
раз до бљем пр во бит не аку му ла ци је и пе ри о дом тр го вач ког ка пи та ла. Бо гат-
ство је сте као ме то да ма јед не и дру ге вла да ви не. Глав ни ње гов по сао по ста је 
тр го ви на со љу. По ли тич ким ве за ма обез бе дио је мо но пол пр во на из воз со ли 
из Вла шке и Мол да ви је, а на кон то га и на њен увоз из Ау стри је, што га је учи-
ни ло јед ним од нај круп ни јих тр го ва ца со љу на Бал кан ском по лу о стр ву, а 
убр зо и нај бо га ти јим чо ве ком на Бал ка ну (по сле кне за Ми ло ша Обре но ви ћа, 
сва ка ко). Пр ви спа хи лук је ку пио 1844., да би у Ру му ни ји њи хов број на ра-
стао на 12. Као по ли ти чар, одр жа вао је до бре од но се са кне же ви ма Ми ло шем 
Обре но ви ћем и Алек сан дром Ка ра ђор ђе ви ћем. Са кне зом Алек сан дром Ка-
ра ђор ђе ви ћем је по ква рио при ја тељ ске од но се ка да је не у спе шно по ку шао 
да свог зе та, Ра до ва на Да мја но ви ћа, спа се там ни це (у ко јој је и умро) због 
уче шћа у Тен ки ној за ве ри.50 Ана ста си је вић са Или јом Га ра ша ни ном и То мом 
Ву чићем Пе ри ши ћем по кре ће свр га ва ње кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа 
и као пред сед ник Све то ан дреј ске скуп шти не 1858. уче ству је у ди на стиј ској 
сме ни. По нов ним из бо ром Ми ло ша за кне за, Ана ста си је вић на пу шта зе мљу и 
са мо по вре ме но се вра ћа. У го ди на ма ко је су усле ди ле, ра си пао је не ми ли це 
но вац, јер не ма ју ћи му шке де це, ни је имао „за ко га да чу ва но вац“. По стао је 
ве ли ки до бро твор – уче ство вао у штам па њу књи га мно гим пи сци ма, опро стио 

пре ла зи у на јам као по друм џи ја код по реч ког ста ре ши не Ага Ву ла Гли го ри је ви ћа. (Бе о град ске 
илу стро ва не но ви не, Број 4, Го ди на 1 – „Ми ша Ана ста си је вић“, М. Ђ. Ми ли ће вић, Фе бру ар 
1866.) Го ди не 1817. по ста вљен је за ца ри ни ка на до бро вач кој ске ли. Та да већ има уште ђе ви ну 
од 300 гро ша и за по чи ње ве ћу тр го ви ну. Кре нуо је око 1825. да се ба ви тр го ви ном је лен ским 
ро го ви ма, што га је увр сти ло ме ђу бо га ти је љу де у Ср би ји. („За ста ва“, Но ви Сад 1885. го-
ди не) Оже нио се 1825. Хри сти ном Уро ше вић, мла ђом кће р ком све ште ни ка Или је Уро ше-
ви ћа. Са Кне зом и круп ни јим тр го в ци ма у кон такт је сту пио упра во пре ко ње ног бра та Си ме, 
кне же вог пи са ра. На тр го ви ну круп ном сто ком, по мо ћу по ли тич ких ве за пре ла зи за ра чун 
ау стриј ских тр го ва ца. За ду нав ског ка пе та на по ста вља га Ми лош 1833, да би се са по ро ди цом 
пре се лио из род ног По ре ча у Ми ла но вац, па 1842. у Бе о град. Ми ша Ана ста си је вић је, из ме ђу 
оста лог, 1857. го ди не за по чео да зи да згра ду (ко ја је ко шта ла 11.000 злат ни ка, по дру гим из во-
ри ма 110.000 ду ка та) за сво ју кће р ку, али га је раз вој по ли тич ких до га ђа ја на вео да 1863. по-
кло ни ту згра ду ота ча ству. Да нас је у њој Рек то рат Уни вер зи те та у Бе о гра ду. Умро је 1885. 
Вид. http://www.po li ti ka.rs /sc c/cla nak/249927/Za du zbi na-ka pe tan-Mi sa-Ana sta si je vic-tra je-150-
go di na, при сту пље но 13.12.2018.

50 Тен ки на за ве ра је би ла ре зул тат ду бо ког не сла га ња кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа 
са чла но ви ма оли гар хиј ског Др жав ног са ве та (Сте фан Сте фа но вић-Тен ка, Па вле Ста ни шић, 
Ра до ван Да мја но вић, Па ун Јан ко вић) и пред сед ни ком Вр хов ног су да Цвет ком Ра јо ви ћем. 
Да мја но вић и Ста ни шић ни су зна ли за све пла но ве јер су би ли у ши рем кру гу за ве ре ни ка. 
Циљ глав них за ве ре ни ка био је кне же во уби ство, а пре врат и кне же ва сме на оних из ши рег 
кру га. За ве ру је фи нан си рао не ка да шњи кнез Ми лош у ви си ни од 5000 ду ка та ко је је пет 
за ве ре ни ка по де ли ло. Унај ми ли су уби цу ко ји ни је оба вио по сао, већ их је уце њи вао. По-
зна ник не су ђе ног атен та то ра их је при ја вио по ли ци ји. Пр во су осу ђе ни на смрт, али је због 
ин тер вен ци је Пор те ка зна је пре и на че на у до жи вот ну ро би ју. На кон ових до га ђа ња Кнез је 
при пре мио по се бан др жав ни удар про тив Са ве та. За тра жио је од шест са вет ни ка да под не су 
остав ку. 
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дуг свом ве ли ком при ја те љу Или ји Га ра ша ни ну, фи нан си рао ба ло ве на дво ру 
Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, док му се ни је за ме рио.51

1.2. Зло у по тре бе у суд ству у вре ме вла да ви не  
Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа

Ќнез Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић је сту пио на пре сто 1842. го ди не, а 
убр зо је усле ди ло до но ше ње и Гра ђан ског за ко ни ка Ср би је 1844. За ко ник 
ни је до нет ње го вом за слу гом, већ је Јо ван Ха џић за по чео из ра ду за ко ни ка 
још у вре ме пр ве вла да ви не кне за Ми ло ша Обре но ви ћа. О при ли ка ма у суд-
ству у вре ме ка да је из дат Гра ђан ски за ко ник сли ко ви то го во ри С. Јо ва но вић: 
„тро ји ца пред сед ни ка су да су би ли не пи сме ни, де се то ри ца пи сме ни то ли ко 
да се мо гу пот пи са ти, тро ји ца су учи ла још не што сем основ не шко ле, са мо 
је је дан прав ник. Пре ма то ме, ни је ни ма ло пре те ра но твр ђе ње јед но га про-
тив ни ка но во га суд ског устрој ства, да је у вре ме из да ња Гра ђан ског За ко-
ни ка, у сви ма су до ви ма би ло све га че ти ри чо ве ка ко ји су тај за ко ник мо гли 
чи та ти и раз у ме ва ти ‘с точ ке пра во слов не’“.52 

Суд ски по сту пак је пун фор мал них рад њи и док се све ис по шту ју про-
ђе и по го ди ну да на дан гу бље ња по су ду уз знат не тро шко ве за сва ко ја ке 
так се; на кра ју ка да чо век ви ди „шта је све из дан гу био, шта по тро шио и 
ште то вао, он да се ара то си ље и пар ни це и жи во та сво га“.53 Су до ви су за тр па-
ни ве ли ким бро јем не ре ше них пред ме та јер су су ђе ња ду га и спо ра; за спо ро 
су ђе ње је мно го ви ше би ла кри ва не спо соб ност суд ског осо бља не го ком-
пли ко ва ност суд ског по ступ ка.54 Ми ни стар прав де, Алек са Си мић, за бри нут 
због та квог ста ња у суд ству ис ти че на Скуп шти ни: „На ши се љу ди не пар-
ни че из уве ре ња да је пра во на њи хо вој стра ни, не го из ина та, или из же ље 
да при сво је се би што год ту ђе“.

Иа ко је 1858. го ди не до не та од лу ка да се по о штри суд ски по сту пак у 
до ка зи ва њу пре но са и по сто ја њу оп те ре ће ња на не по крет но сти ма, су до ви 
су и да ље ола ко при сту па ли очи глед ним зло у по тре ба ма од стра не но си ла ца 
вла сти. Та ко су то ле ри са ли са мо вла сно за у зи ма ње ту ђег зе мљи шта и раз-
гра бљи ва ње оп штин ске зе мље, по себ но шу ма, при хва та ју ћи до ка зе по пут 
за кле тве не ког ли ца, при ја те ља, ком ши је, да је до тич ни вла сник те не по крет-
но сти то био од у век. Ова кво по на ша ње су до ва се ви ше ни је мо гло то ле ри са ти 

51 http://www.po li ti ka.rs /sc c/cla nak/249927/Za du zbi na-ka pe tan-Mi sa-Ana sta si je vic-tra je-
150-go di na, при сту пље но 13.12.2018.

52 С. Јо ва но вић, 14.
53 . А. Ра де нић, 103. 
54 С. Јо ва но вић на стр. 21 на во ди при мер ко ји сли ко ви то опи су је не спо соб ност суд-

ског чи нов ни ка да са чи ни нај про сти ји из вод из ис ка за све до ка. Пар нич не стра не и све до ци 
су ма хом би ли про сти љу ди ко ји су при ча ли на ду гач ко и на ши ро ко, и опет се ни је зна ло 
шта хо ће да ка жу. 
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па се на Скуп шти ни ин си сти ра ло на стро жем до ка зном по ступ ку код при-
зна ва ња пра ва сво ји не. То је био још је дан до каз да се ка пи та ли стич ки кон-
цепт тр го вач ког ка пи та ла већ уста лио. По на ве де ном кон цеп ту, сво ји на као 
нео ту ђи во пра во се мо ра ла по што ва ти; сво јин ска пра ва се ви ше ни су мо гла 
сте ћи на сил ним ме то да ма пр во бит не аку му ла ци је, пу тем са мо вла сног оти-
ма ња, за хва та ња, огра ђи ва ња, већ са мо сред стви ма ка пи та ла, са да углав ном 
нов цем ко ји се на ла зио у ру ка ма љу ди ко ји су или би ли на вла сти или су у 
спре зи са њи ма бли ским љу ди ма обр та ли ка пи тал. 

Из по сла нич ких жал би ви ди се да су су ди је зло у по тре бља ва ле сво је 
по ло жа је на на чин да ни су во ди ли ра чу на о ре до сле ду пар нич них пред ме та, 
па су пар ни ча ри из ре да си ро ма шни јих го ди на ма че ка ли да им се ре ши пред-
мет. С дру ге стра не, би ли су пред у сре тљи ви пре ма оним пар ни ча ри ма ко ји 
би их „на гра ди ли“ за њи хов „труд“. „Мно ги од су ди ја по ред ми та, узи ма ли 
су и но вац на за јам са ни ским ка мат ним сто па ма из тзв. „пу пи лар них ка са“ 
и де по зи та, па би исте упо тре бља ва ли за зе ле на шке по сло ве; но вац су де ли ли 
се ља ци ма, под вр ло ви со ким ка ма та ма, „по 1 цван цик ме сеч но на ду кат“, што 
је иза зва ло отво ре ну по бу ну у на ро ду.55 Су ди је су зна ле и да у ту ма че њу 
за ко на бу ду при стра сне; из ри ца ле су пре су де ко је су иза зи ва ле оправ да ни 
ре волт ка ко оште ће них та ко и осу ђе них. У све му на ве де ном, по пред став ка ма 
ко је су сти за ле у Скуп шти ну, пред ња чио је Ужич ки суд за ко ји се у пред став-
ка ма твр ди ло да „пре су ду без ми та ни ко ме ни је хтео из да ти“.56 Због на ве-
де них ано ма ли ја, оп ште је ми шље ње у на ро ду би ло да је суд ски по сту пак 
до вео на род до про па сти. Док се по кре ну та пар ни ца окон ча, „и жи вот пар-
ни ча ра се скон ча“, го во ри ли су за го вор ни ци ре фор ми пра во суд ног си сте ма. 
Они су тра жи ли да се вра ти усмен по сту пак, онај ко ји је био при ме њен од 
1835. до 1839., у вре ме вла да ви не кне за Ми ло ша: „Са ова квим би се по ступ-
ком на род опо ра вио и у има њу по бољ шао, а ти ме и ка рак тер срб скиј одр жао 
и све ти ња за ко на и за кле тве у за ко ну си лу по вра ти ла“.57

По се бан про блем би ла су су ђе ња где су окри вље ни ро ђа ци или при ја-
те љи љу ди на вла сти. Су ди ја ни је смео да пре су ди на њи хо ву ште ту јер се 
пла шио санк ци ја ко је ће га сти ћи на кон су ђе ња. Су ди је ко је би у та квим слу-
ча је ви ма пре су ди ле по сло бод ном су диј ском уве ре њу би ли су „го ње ни и 
упро па шће ни“, па су сто га не рет ко су ди је по сту па ле ми мо за ко на. Кнез 
Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић се ни је ли био да ин тер ве ни ше у суд ским пар ни-
ца ма. О по ли тич ком ути ца ју Кне за на пра во су ђе све до че За пи си где је за бе-
ле же но да је цео пр во сте пе ни суд био осу ђен због то га што је осло бо дио јед ног 
чо ве ка на чи јој је кри ви ци и осу ди лич но Кнез ин си сти рао.58 И док је на 

55 А. Ра де нић, 18. 
56 Ibid, 26. 
57 А. Ра де нић, 103. 
58 Ј. Гру јић, 210. 
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по чет ку сво је вла да ви не чи нов ни ке ко ји би учи ни ли те жи пре кр шај пре да-
вао су ду да би би ли ка жња ва ни, ка ко је вре ме ње го ве вла да ви не од ми ца ло 
– та суд би на је по га ђа ла са мо „не ло јал не“ чи нов ни ке, оне ко ји ни су би ли у 
ми ло сти Кне за. Ње му се за ме ра да ни је по што вао част, сло бо ду и жи вот гра-
ђа на, што се ко си са Уста вом јер је че сто и нај не ви ни је љу де го нио и пре ко 
сво јих по пе чи те ља, су до ви ма на ре ђи вао да их осу де. С дру ге стра не, мно ге 
зли ков це је за кла њао од су да, а ако би их мо рао пре да ти су ду, на сто јао је да 
их суд осло бо ди, а ако и тај ње гов труд не би уро дио пло дом, при бе га вао је 
пра ву на по ми ло ва ње, ко је му да је члан 3 Уста ва.59 

Кнез Алек сан дар Кар ђор ђе вић, по ред то га што се упу штао у суд ске 
спо ро ве, про тив но чла ну 44 Уста ва (ко јим се га ран ту је да се ни ка кав чи нов-
ник кња жев ства, гра ђан ски или вој ни, не мо же се ме ша ти у рад су да), ни је 
се ли био и да сам по ста вља су ди је ка ко му се прох те, не во де ћи ра чу на ни 
о Уста ву ни о за ко ну, ни ти о ис пу ње но сти усло ва.60 

1.3. По сту пак у ве зи са остав ком кне за  
Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа

Зва нич не но ви не кња жев ства Ср би је у Бе о гра ду су 13. де цем бра 1858. 
об ја ви ле из вод из за пи сни ка са сед ни це Скуп шти не где се отво ре но по че ло го-
во ри ти о свим зло у по тре ба ма ко је је чи ни ла нај ви ша власт, на че лу са Кне зом. 
Ди ску си ју по том пи та њу от по чео је по сла ник из Бе о гра да Ми ја и ло Бар ло вац. 
Са ње го вим го во ром сло жи ли су се и оста ли по сла ни ци ко ји су за тра жи ли без-
у слов ну остав ку Кне за: „да се књаз по зо ве да оста ви Вла ду и да је пре да Скуп-
шти ни“. Пре суд ну уло гу у да ни ма свр га ва ња кне за има ли су Бе о гра ђа ни,61 у 

59 Ј. Грујић, 229.
60 Та ко је на чел ни ка по ли циј ског оде ље ња у по пе чи тељ ству уну тра шњих де ла, име-

но вао за пред сед ни ка су да кра јин ског; Алек сан дар Ђу рић, нај мла ђи се кре тар Са ве та би 
по ста вљен за пред сед ни ка су да гур гу со вач ког, а по сле го ди ну да на кад га пре ме сти у суд 
бе о град ског окруж ја, по ста ви за пред сед ни ка гур гу со вач ког су да опет нај мла ђег се кре та ра 
Си му Ве со ви ћа; за чла но ве су да кра јин ског по ста вио је Пе тра Јо ва но ви ћа и Ла за ра Ла за ре-
ви ћа чи нов ни ке из по ли циј ске стру ке; чи нов ни ка из фи нан си ја Ва си ли ја Ба ра ко ви ћа по ста-
вио је у суд ћу приј ски за чла на, а кад је овај пре ме штен у суд по жа ре вач ки, по слат је у 
Ћу при ју; у суд сме де рев ски за чла на је по ста вио чи нов ни ка сво је кан це ла ри је, Па вла... је дан 
је био џу мруг џи ја бе о град ски, дру ги по ли циј ски слу жбе ник, тре ћи окру жни на чел ник, 
упра ви тељ по ли циј ске бе о град ске, ра чу но и спи та тељ... Вид. Ј. Гру јић, 203.

61 Ка да је за слу гом уста во бра ни те ља до нет пр ви За кон о оп шти на ма (ју ла 1839), 
Бе о град по ста је по себ на управ на је ди ни ца; ег зи сти ра као „ва рош Бе о град“. Бе о град је про-
гла шен оп шти ном I кла се; об је ди ње не су функ ци је пред сед ни ка при ми ри тел ног су да и 
управ ни ка ва ро ши. Та ко је упра ва гра да (Упра ви тељ ство ва ро ши) Бе о гра да из у зе та из 
над ле жно сти При ми ри тел ног су да и уз диг ну та на ранг др жав ног над леж ства. Вид. Н. 
Де ре тић, (2008.), 169-170. У Бе о гра ду су се и осе ти ле нај ве ће про ме не услед ја ча ња еле ме-
на та бур жо а ског дру штва. Љу ди на по ло жа ју су се ра зним фи нан сиј ским тран сак ци ја ма 
ено рм но бо га ти ли. Ра сле су ви ше спрат ни це, отва ра ле су се но ве рад ње, обла чи ла су се 
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ко ме су жи ве ли нај бо га ти ји љу ди Ср би је.62 Та ко је Пред сед ник Све то ан дреј ске 
скуп шти не у вре ме Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа – већ по ми ња ни Ми ша Ана-
ста си је вић, ва жио за нај бо га ти јег чо ве ка у Ср би ји.63 Ра ди илу стра ци је оби ма 
ње го вог бо гат ства, ко је је пре ла зи ло 35.000 ду ка та, на во ди се да је мо гао да 
ку пи, нпр., има ње свих по сед ни ка из Ра жња, Ива њи це и Ми тро ви це.64

Ве ћи на у Скуп шти ни би ла је сло жна у свр га ва њу кне за Алек сан дра 
Ка ра ђор ђе ви ћа и укла ња њу би ро крат ског и зе ле на шког ре жи ма.65 Под 
при ти ском ли бе рал не опо зи ци је (ко ју су чи ни ли ва ро шка бур жо а зи ја и но ва 
ин те ли ген ци ја), до нет је 8. де цем бра по се бан За кон о на род ној Скуп шти ни 
ко ји је пред ви ђао са мо је дан скуп штин ски са зив. Са зва на је Све то ан дреј ска 
скуп шти на (тра ја ла од 30. но вем бра 1858. до 31. ја ну а ра 1859. го ди не). Зна чај 
Све то ан дреј ске скуп шти не је и то ме што су та да уда ре ни те ме љи пред став-
нич ког си сте ма у Ср би ји.66 На Скуп шти ни је при ме њен чл. 10 по ме ну тог 
За ко на где је пи са ло да „На род на Скуп шти на мо же у име на ро да код Со вје-
та Зе маљ ског ко ра ке чи ни ти, да се сва киј уоп ште званич ник због осве до че ног 
зло у по тре бље ни ја ду жно сти под од го вор узме, а пре ма ве ли чи ни кри ви це 
под Суд да де.“ Др жав ни са вет је на Све то ан дреј ској скуп шти ни оштро устао 
про тив кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, али он ни је при хва тио упу ће ну 
кри ти ку на рад ње го вих чи нов ни ка, обра зла жу ћи то ре чи ма „да оце њи ва ње 
ра да пра ви тељ ству ју ће слу жбе не мо же да вр ши за ко но дав на власт, већ 
ис кљу чи во „за ко но и звр ши тељ на власт“. Со вјет је остао при свом ста ву.67 

Од лу ком Све то ан дреј ске скуп шти не кра јем 1858. го ди не, зба чен је с 
вла сти Кнез Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић ко ме је за ме ре но да је зло у по тре био 
власт, на ру шио по ло же ну за кле тву, из гу био на род но по ве ре ње и „обе зу ва-
жио до сто јан ство по гла ва ра зе маљ ског.“68 На Скуп шти ни је ис так ну то 
да је по га зио: устав, Скуп штин ско пра во на ро да, пра ви ла о из вр шној и суд-
ској вла сти у Ср би ји, уста вом и за ко ном за га ран то ва на пра ва о лич ној си-

гра ђан ска оде ла, од ба ци ва ле су се на ви ке тур ско ог ам би јен та, ши ри ле су се иде је са за па да. 
Овај пре о бра жај је на ро чи то уоч љив од 1848. ка да су уче ста ли кон так ти са Ау стри јом и 
уда ље ни јим зе мља ма Евро пе. 

62 Бе о град, ко ји је 1834. имао све га 7.033 ста нов ни ка, био је да ле ко нај ве ћи град та-
да шње Ср би је са 18.860 ду ша. Дру ги по ве ли чи ни био је По жа ре вац, ко ји је 1859. го ди не 
имао са мо 5.309 ста нов ни ка.

63 А. Ра де нић, 6. 
64 Др жа во пис Ср би је, Бе о град, II, 1863, 73.
65 А. Ра де нић, 37. 
66 До нет је на црт За ко на о на род ној скуп шти ни ко ји је са ста вио Ан дри ја Ста мен ко-

вић, а про чи тао га је Је врем Гру јић. Кон ста то ва но је да је Скуп шти на нај ви ша ин сти ту ци ја 
у зе мљи. Глав ни за ко ни се ни су мо гли до но си ти без Скуп шти не. Пред ви ђа се и од го вор ност 
ми ни ста ра уко ли ко по вре де за кон или ин те ре се зе мље. Пред ви ђа се и да на род ни по сла ни-
ци не од го ва ра ју ни ко ме због оног што у Скуп шти ни бу ду го во ри ли...

67 Ј. Гру јић, 211. 
68 Ibid, 239. 
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гур но сти и сло бо ди гра ђа на, да је по га зио уста вом и за ко ном за га ран то ва но 
пра во не по вре ди во сти имо ви не...69 

Гру па мла дих ли бе ра ла, ује ди ње на са не за до вољ ним но вим сна га ма 
уста во бра ни те ља, по др жа на од Обре но ви ћа, зба ци ла је кне за Алек сан дра 
Ка ра ђор ђе ви ћа са вла сти и до ве ла по но во на пре сто оста ре лог Ми ло ша Обре-
но ви ћа о че му је са чи ње на по себ на Про кла ма ци ја 6. ја ну а ра 1859. Дру га 
вла да ви на кне за Ми ло ша је би ла крат ко трај на (1859-1860). Он је од мах до нео 
За кон о на след ству пре сто ла, тра жио је ре ви зи ју Тур ског уста ва из 1838. и 
за тра жио је од Пор те да исе ли му сли ман ско ста нов ни штво из Ср би је. Умро 
је 1860. и ти ње го ви зах те ви ни су ис пу ње ни. На кон то га по но во сту па на пре-
сто Ми ло шев син Ми ха и ло, ко ји на ста вља по ли ти ку свог оца, а то је ус по-
ста вља ње ап со лу ти стич ког ре жи ма и спро во ђе ње стро гог цен тра ли стич ког 
си сте ма упра ве. У на ме ри да од др жа ве ство ри мо дер ну европ ску др жа ву и 
да ус по ста ви лич ни ре жим у ко јем би и за ко но дав на и управ на власт би ле 
скон цен три са не у ње го вим ру ка ма, спро во ди низ ре фор ми за мо дер ни за ци-
ју др жа ве и вој ске. У ње го во вре ме до ћи ће до ко нач ног осло ба ђа ња Ср ба од 
тур ске вла да ви не, а не за ви сна Кне же ви на Ср би ја ће по ста ти „нај ја ча вој на 
си ла на Бал ка ну“. Ве ли ки пла но ви кне за Ми ха и ла, о „бал кан ском са ве зу“ 
и осло бо ђе њу свих Хри шћа на од тур ске вла сти, пре ки ну ти су ње го вом на сил-
ном смр ћу. Он је као жр тва за ве ре, 29. 5. 1868. био уби јен од стра не по ли тич-
ких про тив ни ка, при ста ли ца Ка ра ђор ђе ви ћа. 

Ми ран жи вот кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, ко ји се по сле си ла ска 
са пре сто ла, по ву као на сво је има ње у бли зи ни Те ми шва ра, по ре ме ти ла је 
оп ту жба да је но вац и оруж је за ве ре ни ци ма про тив кне за Ми ха и ла обез бе-
дио он. Пре ма не ким из во ри ма, нео сно ва на осу да за овај чин из ра зи то га је 
по вре ди ла. Гну шао се на са му по ми сао да му је при пи са но та кво не де ло. 
Умро је у Те ми шва ру ма ја 1885. го ди не. 

2. „БОН ТУ О ВА АФЕ РА“ КАО ПР ВИ ПРИ МЕР КО РУП ЦИ О НА ШКЕ  
СПРЕ ГЕ ФИ НАН СИЈ СКОГ КА ПИ ТА ЛА И ВР ХА ВЛА СТИ

Под ми ћи ва ње, као зло на сле ђе но из тур ске упра ве овим про сто ри ма, 
на шло је плод но тле ка ко у Ка ра ђор ђе вој, та ко и Ми ло ше вој и Алек сан дро вој 
Ср би ји, као и у Кра ље ви ни (од 1882. го ди не) Ср би ји Ми ла на Обре но ви ћа. 
Обе ове ди на сти је ко је су се сме њи ва ле има ле су за јед нич ку цр ту – ап со-
лут на власт и ап со лут на ко руп ци ја, ко ја се по сти за ла зло у по тре бом по ли-
тич ке вла сти у сво ју ко рист. 

Из не над на смрт Ми ха и ла Обре но ви ћа, до ве ла је до то га да је фор ми ра но 
при вре ме но на ме сни штво ко је је тре ба ло да вла да у Ср би ји до пу но лет ства 

69 Ј. Грујић, 179-180.
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кне за Ми ла на Обре но ви ћа (кнез 1868-1882 и краљ 1882-1889), уну ка Је вре ма 
Обре но ви ћа, бра та Ми ло ше вог. Ка да кнез Ми лан Обре но вић, на кон пу но лет-
ства, 1872. го ди не пре у зи ма власт, ме ња не ко ли ко вла да да би 1875. го ди не 
би ла обра зо ва на вла да мла до кон зер ва ти ва ца и мла ђих ли бе ра ла. Та вла да 
ра ди у усло ви ма ве о ма за о штре них кла сних и по ли тич ких бор би, при че му 
јој да је пе чат лич ни ре жим Ми ла на Обре но ви ћа, ко ји се сво дио на отво ре ну 
бор бу про тив пар ла мен та ри зма. 

Ка ко ни јед на вла да у Ср би ји XIX ве ка ни је мо гла да про ђе без афе ра, 
и у вре ме Ми ла на Обре но ви ћа, има мо при мер по себ не по ли тич ке афе ре са 
при ме са ма отво ре не ко руп ци је. Ра ди се о тзв. „же ле знич кој афе ри“, по зна ти јој 
као „Бон ту о ва афе ра“. На зив је до би ла по По лу Еже ну Бон туу (Paul Eugène 
Bon to ux), ди рек то ру Генeралне уни је, фран цу ског фи нан сиј ског дру штва 
ко је је фи нан си ра ло и гра ди ло пр ву же ле зни цу у Ср би ји. Бон ту о ва афе ра је 
пр ви при мер та ко зва не круп не по ли тич ке ко руп ци је у исто ри ји Ср би је, од-
но сно ду бо ке спре ге вла сни ка фи нан сиј ског ка пи та ла и вр ха вла сти ко ја се 
по ја вљи ва ла код уго ва ра ња јав них ра до ва ко је је др жа ва пред у зи ма ла у 
ци љу из град ње ин фра струк ту ре као пред у сло ва при вред ног раз во ја.70 

Бер лин ском спо ра зу мом, за кљу че ним 1878. го ди не, Ср би ја је до би ла 
ду го же ље ну не за ви сност, али и низ оба ве за, чи је ре а ли зо ва ње ни је би ло 
јед но став но. Чла ном 38 Бер лин ског спо ра зу ма Ср би ји је на мет ну то пре у зи-
ма ње оба ве за Ви со ке пор те у ве зи са из град њом же ле зни це ко ја ће као део 
европ ске же ле знич ке мре же спо ји ти Ау стро у гар ску и Тур ску, а утвр ђе но је 
да ће са ма из град ња би ти ре гу ли са на уго во ри ма из ме ђу за ин те ре со ва них 
стра на, Ау стро у гар ске, Пор те, Ср би је, и уну тар ње них над ле жно сти, Бу гар-
ске.71 Раз лог ин си сти ра ња Ау стро у гар ске на за кљу че њу ове кон вен ци је, 
огле дао се у не до стат ку же ле знич ке ве зе да ље на југ са Тур ском, а на ис ток са 
Бу гар ском, што је за Ау стро у гар ску има ло не мер љив екс пло а та ци о ни по-
тен ци јал. Нај зад, по сле ду гих и те шких пре го во ра же ле знич ка кон вен ци ја 
би ла је пот пи са на 28. мар та 1880. го ди не.72 Пре ма ње ним од ред ба ма град ња 
пру ге је тре ба ло да поч не нај ка сни је 3.12.1880. го ди не, а да се за вр ши нај ка-
сни је 3.6.1883. го ди не.73

Же ле знич ку кон вен ци ју је пот пи са ла ли бе рал ска вла да Јо ва на Ри сти ћа, 
а из вр ше ње ових оба ве за је па ло на сле де ћу – на пред њач ку вла ду Ми ла на 

70 Го ран Ан то нић, „Же ле знич ка афе ра“, Ко руп ци ја и ства ра ње мо дер не срп ске др жа-
ве, Бе о град 2006, 19. 

71 „Tre aty bet we en Gre at Bri tain, Ger many, Au stria, Fran ce, Italy, Rus sia, and Tur key for 
the Set tle ment of Af fa irs in the East. Sig ned at Ber lin, July 13, 1878.“, Of fi cial do cu ments, The 
Ame ri can Jo u r nal of In ter na ti o nal Law, 1908, 418.

72 Ми лан М. Жи ва но вић, „Је дан не у спе ли план срп ске вла де о ца риснком ра ту са 
Ау стро-Угар ском 1880. го ди не у бор би за еко ном ску и по ли тич ку не за ви сност Ср би је“, 
Исто риј ски ча со пис 16-17 (1966-1967), 269.

73 Сло бо дан Јо ва но вић, Вла да Ми ла на Обре но ви ћа, II (1878-1889), Бе о град 1927, 90.
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Пи ро ћан ца.74 Пр ви јав ни кон курс за из град њу же ле зни це је рас пи са ла 
упра во Ри сти ће ва вла да, али на ње га је при спе ла са мо јед на по ну да ко ју 
оце њи вач ки од бор ни је сма трао за до во ља ва ју ћом. На ред на вла да, ко ја је 
би ла ста ва да же ле зни ца мо ра би ти из гра ђе на о тро шку др жа ве ка ко би по-
ста ла јав на сво ји на, а са мо во ђе ње же ле зни це мо же би ти пре пу ште но стра-
ној ком па ни ји, ни је ни ка да рас пи са ла јав ни кон курс за из град њу же ле зни це. 
Уме сто кон кур са, при ми ли су не ко ли ко по ну да, од че га је пр ву по ну ду дао 
Е. Бон ту.75 На ње га је на ша Вла да гле да ла као на успе шног пред став ни ка 
фран цу ског ка пи та ла, те као на чин да да ва њем кон це си је над же ле зни цом 
Фран цу зи ма спре чи ау стриј ски ути цај над же ле зни цом. Пред став ни ци ма 
срп ске вла сти би ло је до ду ше по зна то да је Бон ту уче ство вао у осни ва њу 
ау стриј ске Лен дер бан ке, али они ни су зна ли да је Бон ту за ин те ре со вао тај 
беч ки за вод у по сло ви ма срп ских же ле зни ца за 30%.76 

Са др жи ну по ну де Ге не рал не уни је са зна је мо из три ју уго во ра ко ји ће 
са њом би ти за кљу че ни (Уго вор о зај му за гра ђе ње же ле зни це, Уго вор о 
гра ђе њу же ле зни це и Уго вор о екс пло а та ци ји же ле зни це). Уго во ром о зај му 
до го во рен је за јам Ге не рал не уни је срп ској вла ди у но ми нал ном из но су од 
100.000.000 фра на ка, ствар них 71.400.000, са но ми нал ном ка ма том од 5%, а 
ствар ном од 7% и ро ком от пла те од 50 го ди на. Осим ка ма те, Уни ја би на 
сво јим по сред нич ким услу га ма пла сма на срп ских об ве зни ца на тр жи шти ма 
нов ца за ра ди ла још 8 до 10 ми ли о на фра на ка. Срп ска вла да за кљу чи ла је са 
Уни јом и та ко зва ни лу триј ски за јам на но ми нал ни из нос од 33.000.000 фра-
на ка (ствар них 24.585.000), са но ми нал ном ка ма том 5, а ствар ном од 6%.77 
Уго во ром о гра ђе њу же ле зни це Уни ја је пре у зе ла оба ве зу да из гра ди пру гу 
са јед ним ко ло се ком на ре ла ци ји Бе о град-Ни ш -Вра ње. Уго во ре на це на по 

74 Ау стро у гар ска је же ле ћи да обез бе ди еко ном ски, а пре ко ње га и по ли тич ки ути цај 
у Ср би ји, по ста ви ла усло ве под ко ји ма је при ста ла да у Бер ли ну пру жи по др шку зах те ви ма 
Ср би је: Ср би ја се оба ве за ла да из гра ди пру гу Бе о град-Ни ш  са два кра ка ко ји ће ову ли ни ју 
ве за ти са по сто је ћим тур ским пру га ма: Ми тро ви ца-Со лун и Со фи ја- Ца ри град. Ка да Јо ван 
Ри стић ни је хтео да ис пу ни оба ве зе да те Ау стри ји у Бер ли ну, ау стриј ској ди пло ма ти ји је 
по шло за ру ком да обо ри ње го ву вла ду. 

75 Ње га је сле дио ге не рал Чер ња јев, пред став ник Polyakoff & Co, ру ске ком па ни је 
ко ју су чи ни ли ин жи ње ри же ле зни це. Та ко ђе, на адре су спр ске вла де при сти гле су и по ну-
де јед не ру ско-бел гиј ске гру пе ко ју је пред ста вљао го спо дин Ко стиц ки, две фран цу ске 
ком па ни је и јед не ен гле ске ком па ни је. Che do mil le Mi ja to vich, The Me mo irs of a Bal kan Di plo-
ma tist, Lon don, New York, To ron to and Mel bo ur ne, 1917, 255.

76 С. Јо ва но вић, 90-92.
77 Ва жно је на по ме ну ти да Уни ја ни је пре у зе ла на се бе све тро шко ве за гра ђе ње же-

ле зни це (ре ци мо ни је пре у зе ла гра ђе ње Сав ског мо ста и екс про при ја ци ју при ват них има ња 
пре ко ко јих ће бу ду ћа же ле зни ца пре ла зи ти), а из пре у зе тог зај ма од 100.000.000 су по кри-
ва ни пр вен стве но они тро шко ви ко је је Уни ја пре у зе ла на се бе. За јам од 24.000.000 зва нич но 
је узет ра ди ис пла те на шег рат ног ду га, а у ства ри је имао за циљ да Уни ји и на шој вла ди 
на ба ви но вац за же ле знич ке ра до ве. Вид. С. Јо ва но вић, 90-92. 
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Др На та ша Љ. Де ре тић, Ми лан М. Ми лу тин, Обе ло да ње ни дра стич ни при ме ри... (стр. 1145–1172)

ки ло ме тру је из но си ла 198 хи ља да фра на ка, а Уни ја је од сва ког ки ло ме тра 
има ла око 45 хи ља да фра на ка до би ти, што би у укуп ном из но су би ло око 16 
ми ли о на фра на ка.78 Уго во ром о екс пло а та ци ји же ле зни це уго во ре но је да 
из гра ђе на же ле зни ца при пад не Уни ји на пе ри од од 25 го ди на, с тим да би 
ред во жње и та ри фу про пи си ва ла на ша вла да, док би се Уни ја ста ра ла о 
тех нич кој стра ни са о бра ћа ја. Вла да је пла ћа ла Уни ји на кна ду од 2.831.400,00 
ди на ра за ре дов на два во за днев но, 5% ка ма те и 2% амор ти за ци је на це ло куп-
ну вред ност ма те ри ја ла упо тре бље ног на пру зи и 2% од бру то при хо да. Све 
што би по сле ово га пре о ста ло од чи стог при хо да, при па ло би срп ској др жа ви, 
а то да ли би би ло и ко ли ког чи стог при хо да ти ца ло се са мо срп ске вла де 
– при ма ња Уни је би ла су, да кле, обез бе ђе на. Пре ма Бон ту о вом ра чу ну, њи-
хов го ди шњи при ход од екс пло а та ци је пре ла зио би по ла ми ли он фра на ка.79 

Слич на Бон ту о вој по ну ди би ла је и ру ска по ну да. Иа ко је Бон ту о ва ком-
па ни ја би ла фран цу ска, он је сма тран чо ве ком бли ским ау стриј ској вла ди 
због че га је од лу ка о из бо ру по ну де до би ла фор му из бо ра из ме ђу Ау стри је 
и Ру си је, из бо ра с ко јим се Ср би ја већ су сре та ла. Бон ту о ва по ну да је би ла 
де таљ ни ја и по вољ ни ја не го по ну да ру ске ком па ни је, али је са ма Ру си ја као 
др жа ва би ла мно го це ње ни ја и во ље ни ја у Ср би ји, те је по сто ја ла ши ро ко 
рас про стра ње на же ља да се при хва ти по ну да ру ске ком па ни је, ко ју је до дат но 
по др жа ва ла но во фо р ми ра на На род на ра ди кал на стран ка Ни ко ле Па ши ћа. 
Иа ко је у скуп шти ни Вла да има ла ве ћи ну, ра ди ка ли су фор ми ра ли чвр сту 
опо зи ци ју, ка ко та да шњи ми ни стар фи нан си ја Че до миљ Ми ја то вић у сво јим 
ме мо а ри ма ка же, спо соб них љу ди.80 Упра во он жи во пи сно опи су је ово до ба 
ин три га ко је је прет хо ди ло ра ти фи ка ци ји уго во ра.81 На и ме, из ве сни лу ка ви 
ле кар ко ји је го ди на ма ра дио у Бе о гра ду као но ви нар, до бро вла дао срп ским 
је зи ком, и знао све по ли ти ча ре82, ути цај ним по сла ни ци ма ну дио је од 25.000 
до 50.000 фра на ка, и то не са мо по сла ни ци ма вла сти за глас у при лог ра ти-
фи ка ци ји уго во ра, не го и опо зи ци о ним по сла ни ци ма за при су ство сед ни ци 
ра ди обез бе ђи ва ња кво ру ма, јер је опо зи ци ја на ме ра ва ла да на пу сти сед ни цу. 
Иа ко не пре ци зи ра о ко јим се опо зи ци о ним пр ва ци ма ра ди, у ли сту Са да-
шњост 1882. по ја ви ле су се оп ту жбе на ра чун Ни ко ле Па ши ћа.83 По да так о 
ши ри ни де ло ва ња овог ле ка ра, ка ко на во ди Ми ја то вић, са знао је из дру ге ру ке, 

78 С. Јо ва но вић, 92-93.
79 Ibid, 92.
80 C. Mi ja to vich, 255. 
81 За ни мљи во је да у ен гле ској вер зи ји сво јих ме мо а ра, бу квал но пре во ди срп ски из раз 

„по вла че ње ве за“ (wi re-pul ling), ко ји је, као што мо же да се за кљу чи, сво је ме сто у срп ском 
јав ном про сто ру имао већ та да. Вид. C. Mi ja to vich, 255.

82 Ис по ста ви ће се у ње го вим ка сни јим на во ди ма да је реч о из ве сном др Ро зе ну, ко-
ме је но ви нар ски рад био по кри ће за оба вља ње оба ве штај них по сло ва за Ау стро у гар ску. 
Вид. Г. Ан то нић, 21.

83 Ibid, 20. 
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од Бон туа84, тек кад је све би ло го то во. Из пр ве ру ке, пак, он све до чи о им-
пли цит ној по ну ди по ме ну тог ле ка ра упу ће ној ње му, ко ју је, ка ко твр ди од био. 
Го ди ну да на ка сни је у Бе чу, од свог не су ђе ног да ва о ца ми та, са знао је да му 
је би ло на ме ње но 300.000 фра на ка. Да ствар бу де го ра, до био је још две ко руп-
тив не по ну де од дру гог по ну ђа ча, о ко ји ма је из ве стио Кнеза, пред сед ни ка 
Вла де и ми ни стра уну тра шњих по сло ва.85

Чи нов ник же ле знич ког дру штва, из ве сни В. За вац ки, у свом из ве шта ју 
из 1883, твр ди да је ми то у ви си ни од јед ног ми ли о на ди на ра при мио Ђор ђе 
Ка тар џи, ујак кне за Ми ла на, а по ред ње га укуп но 300.000 ди на ра два на пред-
њач ка ми ни стра и пет на пред њач ких по сла ни ка. На ред не го ди не, бив ши 
пред сед ник на пред њач ке вла де Ми лан Пи ро ћа нац, ко ји се у ме ђу вре ме ну 
за по слио као адво кат же ле знич ког дру штва са огром ном го ди шњом пла том 
од 20.000 фра на ка, по чео је са из град њом ве ле леп не ку ће у Бе о гра ду, иа ко 
се зна ло да је пре до ла ска на власт био у знат ним ду го ви ма. Уз то, по стао је 
и за ду же ник код по ме ну те Лен дер бан ке, чи јим кре ди том је де лом гра дио 
по ме ну ту ку ћу. Дру ги чи нов ник же ле знич ког дру штва, Та са Ив ко вић, об ја-
вио је 1889. го ди не бро шу ру под на зи вом „Бом бе” са спи ском пот ку пље них 
ли ца на ком се на ла зи и тврд ња да је кнез Ми лан при мио два ми ли о на ди-
на ра од укуп но шест.86 Ме ђу тим, за ни мљи ва је Ми ја то ви ће ва тврд ња да кнез 
Ми лан ни је био пот ку пљен, већ је чи тав из нос без кне же вог зна ња при мио 
ње гов ујак и пр ви ађу тант Ка тар џи и за др жао за се бе. Он то обра зла же чи ње-
ни цом да је кне жев при ват ни дуг од 3.000.000 фра на ка из вре ме на пре Бон-
ту о ве афе ре по сто јао и у вре ме ње го ве аб ди ка ци је 1889. Су прот ног је ста ва 
био Сто јан Но ва ко вић, ко ји је твр дио да кнез Ми лан и ње гов ујак сто је иза 
све га. Овај се став чи нио увер љи вим Сло бо да ну Јо ва но ви ћу, по што, ка ко 
сма тра, Бон ту ни је знао ко ли ко ко ме тре ба по ну ди ти, а кнез је био пра ва осо ба 
за „так си ра ње са ве сти”.87 

Има ју ћи у ви ду све при ти ске, Ми ја то вић је пред ло жио Вла ди и Кнезу 
да се кон це си ја за же ле зни цу да ру ско-бел гиј ској гру пи ко ју је пред ста вљао 
Ко стиц ки, те да је њи ма пред ло же но да да ју за јам у из но су од 4 ми ли о на 

84 Том при ли ком, Бон ту му је дао и спи сак опо зи ци о них пр ва ка ко ји су му обе ћа ли 
да ће или гла са ти за ра ти фи ка ци ју или до при не ти обез бе ђе њу кво ру ма.

85 C. Mi ja to vich, 256-257. 
86 Ив ко вић је твр дио да ли ста по ти че од са мог Бон туа, што је овај опо вр гао, а у тек-

сту осум њи че ни ми ни стри и део по сла ни ка ту жи ли су чи нов ни ка због кле ве те. Иа ко је 
чи нов ник био осу ђен на шест ме се ци за тво ра, суд то ком пар ни це ни је ува жио је ди но ту жбу 
Ми ла на Пи ро ћан ца, што је био по сре дан знак да се на ла зи под сум њом да је при мио ми то. 
Вид. Г. Ан то нић, 20-21. Ми ја то вић твр ди да је пи сма об ја вље на у бро шу ри „Бом ба“ ко је је 
Бон ту слао из Бе о гра да свом по моћ ни ку пу ков ни ку Фе де ру (Fe der), про на шао је дан мла ди 
Ср бин за по слен у Уни ји. Јед но од пи са ма из ра жа ва и Бон ту о во за пре па шће ње Ми ја то ви ће-
вим од би ја њем ми та. C. Mi ja to vich, 259.

87 Г. Ан то нић, 21-22. 
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фун ти. Ме ђу тим, Ко стиц ки је оба ве стио Ми ја то ви ћа да је, због фи нан сиј ске 
сна ге Ср би је мо гућ за јам до 2 ми ли о на фун ти. По што овај из нос ни је био 
до во љан, Вла да ни је има ла дру ги из бор не го да при хва ти Бон ту о ву по ну ду.88 
Ми ја то ви ће во ко ле ба ње да се ода бе ре Ге не рал на уни ја и ње гов ве ли ки ути-
цај на дру ге на пред њач ке ми ни стре по твр ђу је и Сло бо дан Јо ва но вић.89

Пот пи си ва ње уго во ра на и шло је на не го до ва ње ка ко опо зи ци је та ко и 
струч не јав но сти. Ис ти ца но је да је не за ко ни то што је по ну да Ге не рал не 
уни је при мље на без кон кур са, из нос зај ма је кри ти ко ван као не до во љан, а 
сам за јам, као и гра ђе ње же ле знич ке пру ге ока рак те ри са ни су као из у зет но 
ску пи. У по гле ду уго во ра о екс пло а та ци ји ис ти ца но је да је уго во рен фик сни 
из нос на кна де без об зи ра да ли ће же ле зни ца да ва ти при ход или не, што 
зна чи да Уни ја ни је има ла ни ка квог ин те ре са да срп ска же ле зни ца ра ди 
про фи та бил но. Уго вор ни је имао са мо струч не за мер ке, већ и по ли тич ке. 
На и ме, иа ко је Бон ту био Фран цуз, зна ло се да је слу жио ау стриј ским ин-
те ре си ма, те се кри ти ка сво ди ла на тврд њу да би да ва ње кон це си је Уни ји 
зна чи ло ста вља ње на ше же ле зни це под ау стриј ски ути цај. Вла да је бра ни ла 
ове уго во ре по зи ва ју ћи се на те жак по ло жај у ком се зе мља на ла зи ла, оба ве-
зност из град ње же ле зни це у скла ду са пот пи са ним ме ђу на род ним уго во ри ма, 
не мо гућ ност да се та ко ве лик ка пи тал ни по ду хват оба ви без за ду жи ва ња, 
као и чи ње ни цом да ко ли ко год же ле зни ца бу де пла ће на, она се мо ра Ср би ји 
ис пла ти ти.90

Ин те ре со ва ње за скуп штин ски пре трес ових уго во ра би ло је нео бич но 
ве ли ко. Два по сла нич ка го во ра су за да ла по се бан уда рац Вла ди. Пр во је Ран ко 
Тај сић, го во ре ћи на ши ро ко о ко руп ци ји и под ми ћи ва њу вла сти у аме рич кој 
др жа ви Ви скон син при ли ком гра ђе ња же ле зни це, све вре ме гле да ју ћи пред-
став ни ке вла сти, по сред но отво рио пи та ње по ште ња Вла де, а по том је Све-
то мир Ни ко ла је вић, про фе сор Ве ли ке шко ле, на пао уго вор са по ли тич ке 
стра не, ука зу ју ћи да је Уни ја под ди рект ном упра вом Ау стри је и да пот пи су-
ју ћи уго вор са њом, Ср би ја гу би сво ју сло бо ду, чи ме је оспо рио вла дин па три-
о ти зам. Иа ко су оба го во ра по ди гла тен зи ју ка ко у са мој скуп шти ни, та ко и 
ме ђу на ро дом ко ји је ста јао ис пред, Бон ту ов уго вор је усво јен 10.3.1881. го-
ди не са 97 гла со ва за и 57 про тив. И по ред чи ње ни це да је уго вор про шао 
скуп штин ску про це ду ру, на род је био не за до во љан и уста ље но је ми шље ње 
ка ко о не по вољ но сти уго во ра, та ко и о кне же вој пот ку пљи во сти. Сло бо дан 
Јо ва но вић на во ди ка ко се у из ве шта ју јед ног ау стриј ског до ста вља ча из ју на 
1881. го ди не ка же да не ма тог се ла у Ср би ји до ко га ни је до про глас да је кнез 
Ми лан до био од Бон туа од јед ног до три ми ли о на.91

88 C. Mi ja to vich, 258. 
89 С. Јо ва но вић, 95. 
90 Ibid, 95-97. 
91 С. Јо ва но вић, 98-100. 
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Бон туу је кон це си ја срп ске же ле зни це до не ла мно го успе ха. Вред ност 
де о ни ца Ге не рал не уни је је ско чи ла са 500 на 3000 и 4000 фра на ка, а са ма 
Уни ја је на пре до ва ла до пр ве по зи ци је у фран цу ском еста бли шмен ту. Ово 
на рав но ни је про шло не за па же но ме ђу дру гим уче сни ци ма фи нан сиј ског 
тр жи шта, а и сам Бон ту је на пра вио гре шку ме ша њем у по ли ти ку, те је ње гов 
пад био циљ ка ко фи нан сиј ских, та ко и по ли тич ких опо не на та.92 Ге не рал на 
уни ја је бан кро ти ра ла 1882. го ди не. У тре нут ку бан кро та Ср би ја је код Ге-
не рал не уни је има ла де по зит од око 40 ми ли о на фра на ка, а ка ко Ми ја то вић 
на во ди, он је, као ли це од го вор но за тај но вац, од мах оти шао у Па риз ка ко 
би спре чио би ло ка кав гу би так нов ца. За хва љу ју ћи фран цу ској вла ди, као 
и ау стро у гар ском ам ба са до ру у Па ри зу, на во ди он, ус пео је да са чу ва сав 
срп ски но вац, као и да фор ми ра но ву ком па ни ју ко ја је на ста ви ла из град њу 
же ле зни це без на ме та ња до дат них те ре та Ср би ји по сле сло ма Уни је.93

И по ред ве ли ке пра ши не ко ја се ди гла око ове афе ре, овај пр ви ве ли ки 
по ли тич ко ко руп ци о на шки скан дал у но ви јој срп ској исто ри ји, ни кад ни је 
до био суд ски епи лог, ако се из у зме про цес про тив ви нов ни ка от кри ва ња 
ко рум пи ра них зва нич ни ка. 

ЗА КЉУ ЧАК

Вла да ви ну Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ђа је обе ле жио ути цај уста во бра-
ни те ља као и би ро крат ско по ли циј ски ре жим ко ји је уз ди гао чи нов ни штво. 
Са на го ми ла ва њем бо гат ства с јед не стра не, те као је про цес оси ро ма ше ња 
ста нов ни штва с дру ге стра не у све ве ћим раз ме ра ма. За на тли је, ма ли тр гов-
ци, чи нов ни ци у по ре ђе њу са све бо га ти јим гра ђа ни ма осе ћа ли су се све 
си ро ма шни јим. Њи хо ви при хо ди ни су ра сли сра зме р но њи хо вим по тре ба ма. 
Сто га је и њи хо во не за до вољ ство по ста ја ло све ве ће. Њи хо ва сна га нај ви ше 
ће се осе ћа ти у кри тич ним ре во лу ци о нар ним да ни ма ка да ће се из во је ва ти 
по бе да над омр зну тим ре жи мом Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа. Док је у ва ро-
ши ма про цес убр за не ди фе рен ци ја ци је пра ћен по ве ћа њем ути ца ја ка пи та-
ли стич ких еле ме на та, у се ли ма је узи мао ма ха про цес ра сло ја ва ња. Се ља ци 
су осе ћа ли све ви ше те го бе но вог на чи на жи во та, у ко ме је све ве ћу уло гу 
играо но вац, до ко јег су све те же до ла зи ли. Си ро ма шне по ро ди це при си ље-
не су да се за ду жу ју услед по ве ћа них др жав них на ме та и ра сту ћих до ма ћих 
по тре ба. Оне по ста ју лак плен све бр ој ни јих зе ле на ша ко ји се ре гру ту ју из 
ре до ва већ ено рм но бо га тих љу ди на вла сти или оних ко ји има ју до бре ве зе 
са вла шћу.

92 C. Mi ja to vich, 258. 
93 Ibid, 259. 
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У ад ми ни стра ци ји ко ја је у зе мљи има ла пред со бом са мо при мер тур-
ског ја ва шлу ка и оста ла да се раз ви ја у усло ви ма крај ње за о ста ло сти, нај-
лак ше и нај бр же су мо гли да се ис так ну и пре вла да ју љу ди са не га тив ним 
свој стви ма. По мо ћу њих ће се у кан це ла ри ја ма за цр та ти дух де спот ства, 
не по ти зма, ко руп ци је и па ра зи ти зма. 

Због еко ном ских те шко ћа ко је су му чи ле обич не смрт ни ке, пра вио се 
све ве ћи јаз из ме ђу њих и оних ко ји су се ра зним по сло ви ма на иви ци за ко-
на, ено рм но обо га ти ли. У пе ри о ду у ко ме но вац по ста је нај тра же ни ја ро ба 
(ду ка ти, фо рин те, та ли ри) и нај по год ни је сред ство за аку му ла ци ју ка пи та ла, 
љу ди на вла сти, од нај ви шег по ло жа ја до нај ни жег по ло жа ја, од кња за до при-
прав ни ка, ко ри сте сво је функ ци је, ви ше не го ра ни је за раз не мал вер за ци је, 
да би се што ви ше бо га ти ли. Они се ан га жу ју у зе ле на шким по сло ви ма, ко рум-
пи ра ју ми том, ко ри сте екс пло а та ци јом ту ђе рад не сна ге, слу же се и ме ра ма 
при ну де из вла сти тих по бу да.94 

И на кон сме не, омра же ног у на ро ду, Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа, на ро ду 
ни је би ло ни шта бо ље. Ср би јом вла да по но во ди на сти ја Обре но ви ћа ко јој 
се при пи су је да је њи хо ва основ на ка рак те ри сти ка по ку шај да се огра ни че 
по ли тич ке сло бо де ка ко би се ус по ста ви ла лич на вла да ви на. „Бон ту о ва афе-
ра“ из вре ме на Ми ла на Обре но ви ћа, као пр ва по ли тич ко-ко руп ци о на шка 
афе ра је до каз да с по ра стом уло ге круп ног ка пи та ла у јед ном дру штву ра сте 
и ма не вар ски про стор за зло у по тре бе. 

Ко руп ци ја, ма ка ква би ла, по ли тич ка или не ка дру га, је дру штве на по-
шаст, зло, с ко јим се те шко мо же из и ћи на крај, јер има ду бо ке ко ре не. Да 
би се ис ко ре ни ла нео п хо дан је при вред ни раст, где ће сва ко би ти пра вич но 
на гра ђен за свој рад, да не би мо гао „ни ко да га ку пи“. Да зна да ће ви ше из-
гу би ти не го до би ти уко ли ко бу де уву чен у ко руп тив не по сло ве. Уз из град-
њу уста но ва ко је ће кон тро ли са ти власт тре ба ја ча ти и мо рал не вред но сти 
и осе ћај ча сти сва ког по је дин ца ко ји чи ни власт. 

94 А. Ра де нић, 21. 
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Dra stic Exam ples of Po li ti cal Cor rup tion in  
the Ni net he enth Cen tury Ser bia

Ab stract: Li ke any ot her ni ne te enth cen tury sta te, the newly-cre a ted Ser bian 
sta te was no stran ger to the phe no me non of po li ti cal cor rup tion in vol ving unet-
hi cal con duct by re pre sen ta ti ves of the aut ho ri ti es, who used the ir po li ti cal po wer 
to se cu re we alth and pri vi le ges for them sel ves. The will of the few go ver ned the 
co un try. Everything was at the ir dis po sal: the sta te tre a sury, loan sharks and the ir 
in te rests, tra ding among sta te of fi ci als. At the ti me when mo ney was be co ming 
the most de man ded com mo dity and the most con ve ni ent me ans of ac cu mu la ting 
as sets, pe o ple in po wer, from the hig hest to the lo west po si tion, used the ir man-
da tes for va ri o us mo ne tary tran sac ti ons in or der to gain we alth. Usu rers we re 
pe o ple from the go vern ment ranks or the not-so-nu me ro us ru ral bo ur ge o i sie. 
The ir vic tims we re mostly vil la ge pe o ple with smal ler esta tes, who li ved un der the 
bur den of ta xes of va ri o us kinds. The sco pe of usury in cre a sed by the year, re ac-
hing its pe ak in 1858, when the Con ven tion of Sa int An drew to ok pla ce, du ring 
which a clash oc cur red bet we en Prin ce Alek san dar Ka ra djor dje vic and mem bers 
of the Sta te Co un cil, who for ced him to ab di ca te. The Sta te Co un cil was ac tu ally 
over flo wed by com pla ints ac cu sing him and the of fi ci als of his ad mi ni stra tion of 
mi su sing of fi ce and a do cu ment was pro du ced re fer ring to Prin ce Alek san dar 
Ka ra djor dje vic as the most ea ger pro tec tor of se ri o us abu se. It was the first ti me 
that a Ser bian ru ler had to gi ve up the thro ne due to po li ti cal cor rup tion of his 
of fi ci als as well as his own.

Anot her exam ple of se ri o us po li ti cal cor rup tion in vol ving lin ka ges bet we en 
ow ners of fi nan cial ca pi tal and high ran king of fi ci als that sho ok the pu bic was 
the so-cal led ‘ra il way scan dal’ (1880), al so known as the ‘Bon toux af fa ir’. It was 
na med af ter Paul Eugène Bontoux, the di rec tor of the Ge ne ral Union, the French 
so ci ety which fi nan ced and con struc ted the first ra il way in Ser bia. The ra ti fi ca-
tion of the con tract by the go vern ment was pre ce ded by open acts of bri bing the 
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de pu ti es in to vo ting for the said French so ci ety, as well as bri bing the op po si tion 
to at tend the me e tings, so that the qu o rum sho uld be se cu red.

Keywords: go vern ment, mi su se of of fi ce, ga i ning we alth in an unet hi cal way, 
lin ka ge bet we en aut ho ri ti es and fi nan cial re so ur ces.
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