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ДРУГИ СРПСКИ УСТАНАК: 
ОД ФОРМАЛНОГ ПОЧЕТКА  
ДО НЕФОРМАЛНОГ КРАЈА

Сажетак: Иако је настао у истим околностима као и Први, Други 
српс ки устанак је представљао другачији приступ решавању друштвено-по-
ли тичких проблема који су у првим деценијама XIX века оптерећивали рају 
османске Србије. Предодређени изборима вођа који су их усмеравали, Први и 
Други српски устанак разликују се колико и карактери Карађорђа и кнеза 
Милоша. Док је Карађорђe са доста агресије и војног ангажмана водио народ 
у његово ослобођење, кнез Милош је то чинио са мање крви и више дипломат-
ског такта. Захваљујући томе, њему је пошло за руком да за кратко време 
легализује стремљења устаничке Србије и на тај начин утре пут модерној 
српској држави. Зато је већ од прве године трајања Други српски устанак 
био идеалан пример успешне политике коју је водио вођа једног балканског 
антиосманског покрета. Одмерен баланс силе, дипломатије, подилажења и 
корупције гарантовао му је успех у сукобу са Османским царством, државом 
пуном друштвених и културолошких крајности.
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Увод

Непосредно после 1813. године у смедеревском санџаку владало је 
стање горе од оног које је претходило Првом српском устанку. Правдајући 
своје поступке неопходном пацификацијом земље, Османлије су пора-
женим Србима пленили имовину, палили цркве и убијали разне угледне 
људе међу њима, проказане за учешће у устанку. У том периоду народу 
је посебно тешко пало систематско одвођење у ропство читавих крајева, 
због чега су пазари у Београду били закрчени несрећним Србима (Ћоро-
вић, 2004: 569). Овакви поступци бројних османских буљукбаша, без над-
зора централне власти и сераскера, чинили су да покорено српско стано-
вништво рефлектује своје очајање кроз поновне покушаје отпора. Осим 
тога што су се многи међу некадашњим устаницима одметнули у планине 
и одбили да признају пораз, најзначајнија реакција народа против Осман-
лија била је буна Хаџи Продана Глигоријевића. Ова буна избила је у по-
жешкој нахији септембра 1814. године и била је окренута директно про-
тив османског реваншизма. Због лоших временских услова и неповољне 
политичке ситуације, буна је од самог почетка била осуђена на пропаст. У 
њеном гушењу кључну улогу није имала само очигледна надмоћ османске 
војске, већ и недостатак подршке кључних народних кнезова који су после 
1813. године успели да се позиционирају на политичкој сцени Србије.

Кнезовима који нису напустили Србију након слома Првог српског ус-
танка допао је задатак да обнову османске власти учине што безболнијом 
за обичан српски народ. Радећи на томе, многи међу њима ризиковали су 
голи живот, несигурни у намере и искреност Османлија. Међутим, онима 
који су се успешно носили са тим, растао је углед у народу. Препознати 
као заштитници од даљих османских одмазди, ови кнезови, што на штету 
једни других, што стицајем актуелне ситуације, успели су да се наметну 
између народа и османске власти као незаобилазни медијатори у сређи-
вању стања. Један од оних који су се најбоље снашли у томе био је Милош 
Обреновић, ветеран Првог српског устанка и кнез рудничке нахије.

1.КнезМилошОбреновић

Милош Обреновић рођен је у другом браку своје мајке Вишње. Из овог 
брака она је имала још двојицу синова, Јована и Јеврема, такође значајних 
за историју Србије XIX века. Међу њеном децом из првог брака истицао се 
син Милан, један од водећих људи Првог српског устанка и непосредни 
сарадник вожда Карађорђа (Караџић, 1968: 44–45). Његов утицај био је у 
великој мери пресудан за формирање личности младог Милоша.
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Социјални профил кнеза Милоша одговарао је оном који је имала 
већина народних првака устаничке Србије. Пошто му је породица живе-
ла у сиромаштву, Милош је у раној младости радио као слуга код богатих 
трговаца стоком (Милићевић, 1888: 472). Убрзо након тога кренуо је да 
помаже полубрату Милану у развијању сопствене трговине. Одговорност 
према њему и трговачка услужност учинили су Милоша човеком чврсте 
воље, велике умешности и елоквенције, те је, иако необразован, изникао 
у прагматика бритког ума и ванредне харизме.

Први српски устанак младог Милоша затекао је крај полубрата Ми-
лана, који се својим ауторитетом истакао међу устаницима у рудничком 
крају. Као његова десна рука, Милош је био непосредан учесник многих 
бојева у Шумадији, стекавши крај Милана прилику да га запази најужи 
круг устаничких вођа. Зато је Милош био логичан избор за Милановог 
наследника, када овај буде умро крајем 1810. године (Свирчевић, 2011: 
72). Нажалост, Милошу је Вожд убрзо одузео већи део некадашње Ми-
ланове области (ужичку и пожаревачку нахију, као и делове рудничке 
нахије), те Милош почиње да се гради у политичког индивидуалца. Крах 
Првог српског устанка 1813. године само је допринео томе. У тим трену-
цима кнез Милош се развио у политички ауторитет, чији су интереси и 
политика превазилазили оквире једне нахије.

Обнову османске власти након 1813. године кнез Милош дочекао је 
у својој нахији, где је примио вест да га је амнестирао нови београдски 
везир Сулејман-паша Скопљак. Штавише, легализован је као кнез руд-
ничке, пожаревачке и крагујевачке нахије (Караџић, 1968: 49). Решен да 
не прокоцка овакву прилику, у месецима који су уследили он је преда-
вао Османлијама устаничке вође који су остали непокорни или су били 
означени за директне покретаче Првог српског устанка. Стичући тако 
поверење Скопљака и његових људи, кнез Милош је штитио народ од 
њих и откупљивао робље које је продавано по варошима смедеревског 
санџака. На овај начин изградио је у народу углед коме није било панда-
на међу осталим кнезовима. Наравно, овакво држање више него једном 
доводило га је у моралне дилеме и искушења. Можда највеће од свих 
била је Хаџи Проданова буна (1814), коју није подржао. Ипак, како је и 
сам вребао прилику да покрене народ против Османлија, чекање правог 
тренутка нагнало га је да још неко време тргује својим образом пред не-
кадашњим саборцима.

Идеални услови за промену курса кнезове политике указали су се 
већ у октобру 1814. године. Тада је у Бици народа надомак Лајпцига Пор-
тин савезник, француски император Наполеон, претрпео пораз од коа-
лиције европских земаља у којој су биле Аустрија и Русија. Затечен Хаџи 
Продановом буном и забринут због могућег јачања аустријске и руске 
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политике на Балкану, Сулејман-паша Скопљак почео је да диже рајинске 
намете, да тихо спроводи ликвидације кнезова означених као спремне за 
буну и организује кулук за ојачање београдске тврђаве у зиму 1814/1815. 
године (Ћоровић, 2004: 570). Нажалост по њега, колико су Османлије 
били поучени ранијим искуством у Србији, толико су и Срби били спо-
собни да препознају след оваквих везирових потеза. Спремао се нови 
конфликт у покрајини, а кнез Милош је добио дуго очекивану прилику.

Други српски устанак није почео тако званично попут Првог; почетком 
априла 1815. године Арсеније Ломо напао је Османлије у Јасеници, одакле 
се борба пренела у Качар (Ћоровић, 2004: 571). У том тренутку кнез Милош 
се задесио у Београду, одакле је, захваљујући својој лукавости, успео да се 
извуче београдском везиру испред руке. Тек после његовог одласка на скуп 
устаника у Такову, Други српски устанак званично је могао да почне. На 
Таковском скупу (11. април 1815) кнез Милош је био изабран за вођу устан-
ка, након чега се кренуло са нападима на османске вароши у Шумадији.

На вест о избијању устанка Сулејман-паша Скопљак брзо је реаговао. 
Искусан у борбама против Срба још од 1805. године, он је знао колика је 
опасност уколико устанак буде захватио читаву Шумадију. Из Београда 
је послао снажан војни контингент под својим ћехајом, како би код Чач-
ка разбио устанике који су га опседали. Кнез Милош је до тада развио 
почетне устаничке планове: док је један део устаника са Љубића нападао 
Чачак, он је други део војске са собом повео на Палеж1. Овај стратешки 
битан прелаз преко Саве погодовао је за прелазак устаничке дијаспо-
ре у Србију. Ове некадашње Карађорђеве војводе, поред тога што су са 
собом водили ветеране из претходног српског устанка, у Србију су до-
премали неопходно наоружање и артиљерију. Након Милошеве победе 
над османском војском код Палежа, устаници са друге обале Саве без-
бедно су прешли у Србију (Милутиновић Сарајлија, 1888: 231). Заједно 
са њима кнез Милош је кренуо на Љубић, на коме су се остали устаници 
борили против војске Скопљаковог Имшир-паше. Захваљујући појачању 
које је са собом повео, устаници су и на овом месту однели велику победу 
над Османлијама. Исход боја на Љубићу била је погибија Имшир-паше и 
предаја Чачка у руке устаницима (29. мај). Месец дана након тога и По-
жаревац је био под влашћу устаника (Ћоровић, 2004: 572).

У свим контактима са Османлијама, осим у онима који су били отво-
рени сукоби, кнез Милош је врло обзирно третирао противничку страну, 
водећи рачуна да не буде жртава међу обичним муслиманским станов-
ништвом. Хумана политика кнеза према њима показаће се корисном на 
дуже стазе, када међу захвалним муслиманима буде имао савезнике и 
подршку у својим пословима са београдским везирима и Портом.
1  Данашњи Обреновац.
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Иако је београдски везир био непосредни носилац османске реакције 
на Други српски устанак, он није био једини адут Порте у гушењу овог 
покрета. Врло брзо против кнеза је из Босне и Румелије покренута кам-
пања која је била организована слично попут оне из 1813. године. Ипак, 
у односу на стратегију Османлија током гушења Првог српског устанка, 
повољно за Милошеве устанике било је то што је након пораза Наполеона 
код Ватерлоа (18. јуна 1815) Порта била приморана, из бојазни од Русије, 
да устанак у Србији реши брзо, што мирнијим путем. Зато су носиоци 
овог подухвата били румели валија2 Марашли Али-паша и босански ве-
зир Ахмед Хуршид-паша, обојица искусни у оваквим ситуацијама.

2.Хуршид-пашаиМарашлиАли-паша

Каријеру великог војсковође Ахмед Хуршид-паша почео је да гради 
крајем XVIII века, када је послат у Мисир да санира последице фран-
цуске инвазије (1798–1801) и спречи одметање Мухамеда Алија. Не-
вичном префињеној високој политици, будући мисирски кедива3 врло 
лако је успео да му ослаби положај, након чега је Порти остало једино да 
Хуршид-пашу повуче из Мисира, а Мухамеда Алија августа 1805. године 
призна за управника ове покрајине (Küçük, 1988: 395). Из Мисира је Хур-
шид-паша послат на Мореју, а затим у Румелију, у чијим је западним 
пределима Први српски устанак у највеће беснео. Овде је из Ниша водио 
операције против устаника. У њима је показао своје умеће маневрисања 
великим јединицама, али је, као лош стратег, константно губио бојеве 
од српских устаника удружених са руском војском. Са угроженом репу-
тацијом после неуспеха у Мисиру, Хуршид-паши је у том тренутку био 
потребан тријумф којим ће одагнати сумњу Порте у своје способности. 
Прилика за то указала се 1809. године, када је у Чегарском боју (31. мај) 
поразио српске устанике надомак Ниша, што је прославио подизањем 
Ћеле-куле недалеко од овог града (Милићевић, 1884: 78.). Након тога, 
обновљен му је румели валилук, а већ наредне године ушао је у Београд 
као сераскер похода на Вождове устанике. Пацификацију Србије после 
1813. године није пратио из непосредне околине, већ је 1815. године из 
Текирдага4 премештен за везира у Босну, као Портино поуздано оруђе 
против Срба.

2 Управник европског дела Османског царства.
3 Традиционална владарска титула персијског порекла са религијским прерогати-

вима. У историји Османског царства XIX века односила се на владаре из династије 
коју је у Мисиру основао Кавали Мухамед Али. 

4 Град и седиште истоименог санџака на европској страни Мраморног мора.
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Марашли Али-паша није имао тако велико ратно искуство попут Хур-
шид-паше. Неко време, током руско-османског рата 1806-1812. године, 
служио је као делибаша великог везира Ћор Јусуф-паше (Süreyya, 1996: 
277). После тога био је користан шраф у плановима султана Махмуда II 
да обнови централизацију државе и заузда непокорне покрајинске ајане. 
Најбољи пример тога био је Марашлијин мандат валије у Болу5, када је 
након смрти тамошњег хегемона Сулејман-беја Чапанолуа (1813) успео 
да поврати овај санџак под непосредну власт државе. Ово је постигао 
тако што је постепено одузимао слободе тамошњих бејева (Ranke, 1853: 
212). Како је умео да у корист државе решава овакве конфликте, Мараш-
лија је био идеалан за ангажовање на фронту према Србији. Нешто више 
о карактеру Марашлије записао је Вук Караџић, који је навео да су га и 
сами муслимани називали Превртљивцем (Dubaracı). По речима самог 
Марашлије, у неком непознатом анадолском месту успео је да убије 
читаву групу својих непријатеља тако што их је најпре узео на веру, а 
затим их једног по једног елиминисао (Караџић, 1969: 78). Стога је кнез 
Милош у њему добио достојног противника.

Притешњене између Хуршид-паше и Марашлије, на Милошеве ус-
танике почетком јула 1815. године кренуле су две војске, једна на Дрину 
преко Зворника, а друга Цариградским друмом из Ниша.

3.Србијаизмеђучекићаинаковња

Брзо након покретања трупа, Марашлија и Хуршид-паша развили су, 
независно један од другог, преписку са кнезом Милошем. Обојица су тра-
жили покоравање Срба, а тек после тога сређивање стања у покрајини. У 
том тренутку кнез Милош је био заузет вршењем притиска на Скопљака 
у Београду и сузбијањем упада османских претходница из Босне. У јед-
ном од таквих упада, на Дубљу у Мачви дошло је до боја, у коме су 14. 
јула устаници тешко поразили никшићког Ибрахим-пашу (Гавриловић, 
1908: 189). Према заробљеном паши кнез Милош се односио са поштова-
њем, што, нажалост, није утицало на смањење притиска из Босне. Како 
би увећао дипломатски простор за решавање овакве ситуације, кнез 
Милош је одлучио да симултано дела према румели валији и босанском 
везиру. Зато је ка Марашлијином логору код Белице послао групу пре-
говарача коју су чинили Аксентије Миладиновић, Вујица Вулићевић и 
Јован Обреновић (Стојанчевић, 1981: 106). Њих тројица су румели валију 
задржали на овом месту већи део лета, преносећи му писма и одговоре 
кнеза Милоша.
5  Град и седиште истоименог санџака у северозападном делу Анадолије.



13Други српски устанак: од формалног почетка до неформалног краја

Годишњак Факултета за културу и медије, бр. 7, год. VII (2015): стр. 7-22

С друге стране, кнез Милош је, са много устезања, прихватио Хуршид-
пашин позив да дође у његов логор на Орловом Пољу и лично са њим поведе 
преговоре о престанку устанка (Гавриловић, 1908: 187). Пристанак кнеза 
Милоша да оде у везиров логор (9. август) била је театрална демострација 
поверења, на коју су обе стране уверавале једна другу. Оно што је битно то 
је да су кнез Милош и његови делегати на Белици представили пред Мараш-
лијом и Хуршид-пашом београдског везира као главног изазивача народног 
незадовољства. На тај начин београдски везир био је ближе свом политич-
ком убиству. Током четири дана у логору Хуршид-паше, кнез Милош му је 
излагао сва народна незадовољства и зулуме које су чинили Скопљакови 
људи. Заузврат је од босанског везира добио бујурулдију којом се Хурид-па-
ша прилично формално обавезао на мирно решавање проблема, на општу 
корист побуњених Срба. Када је кнез Милош после четири дана желео да се 
врати међу своје људе, дошло је до непријатног натезања са Хуршид-пашом. 
Он је инсистирао да кнез остане код њега, а да устаницима вест о успешно 
вођеним преговорима пренесе један од кнежевих људи, који су са њим до-
шли у везиров логор. Користећи поново своје лукавство и оставивши људе 
из своје пратње у босански логор као таоце, кнез Милош је успео да избегне 
ову Хуршид-пашину замку (Рашид-беј, 2010: 30). Па ипак, он је и даље дело-
вао као боља преговарачка опција од Марашлије, пошто је, након гушења 
Првог српског устанка, јако желео славу умирењем и Другог.

У међувремену, ситуација на Морави се компликовала. Овде је, дан 
пре него што је кнез Милош отишао код Хуршид-паше, Марашлија послао 
из Ћуприје позив српским преговарачима да дођу из Белице у његов ло-
гор и изложе му народне проблеме. Не желећи да губи време, он је ну-
дио да једно устаничко посланство испрати до Цариграда, где ће султану 
бити изложени зулуми Сулејман-паше Скопљака и затражена милост за 
мирно решење ситуације у Србији. Заузврат је желео да, као знак добре 
воље и своје искрености, устаници пусте у Београд један део његове вој-
ске (Гавриловић, 1908: 202). Тиме што је устаницима први пружио руку, 
Марашлија је њихове делегате увукао у дубље преговоре. Упуштањем у 
њих, устаници би га признали за главног Портиног преговарача и тиме 
би Хуршид-паша био елиминисан из даљих преговора. Ово је био Ма-
рашлијин план да приграби сву славу за умирење српског устанка. Осим 
жеље да се прослави на овакав начин, њега је на брзо постизање дого-
вора са српских устаницима условљавао и тренутни положај, који је био 
финансијски доста неизвестан. Марашли Али-паша је у Румелију дошао 
са лукративног положаја валије ејалета Кајсери6. Статус кво сераскера 
и румели валије на терену скупо га је коштао, те је желео да се што пре 
позиционира као регуларни управник који је имао своје седиште.
6 Град и седиште истоименог санџака у централном делу Анадолије.
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Ситуација је била тешка за кнезове у Белици након ове Марашлијине 
понуде. У немогућности да добију упутства од кнеза Милоша, који је био 
у логору босанског везира, њима је остало једино да прихвате понуду 
румели валије. Већ 12. августа двочлана устаничка делегација кренула 
је пут Цариграда у пратњи његових људи (Гавриловић, 1908: 201). При-
морани да испоштују свој део договора, 14. августа кнезови су пропус-
тили јак одред Марашлијиног ћехаје Исмаил-ефендије да оде у Београд. 
Брзо по доласку овде (18. август), Исмаил-ефендија је ступио у контакт 
са београдским везиром, чиме је успостављена комуникација Скопљака 
са Марашлијом (Гавриловић, 1908: 202).

Овакав развој ситуације био је незгодан за кнеза Милоша. Пошто је у 
преговорима Марашлија добио преимућство, Милоша је бринула реак-
ција румели валије када буде сазнао да је већ ишао код босанског везира 
на поклоњење. Такође, Милош се бојао и реакције овог потоњег, пошто 
га је на Орловом Пољу практично признао за једини преговарачки ауто-
ритет. Оно што је било најгоре то је што кнез, до првих извештаја, није 
знао под каквим је условима пропуштен одред османске војске у Бео-
град и шта је постигнуто у преговорима на Морави. Из бојазни због свега 
овога, читавог августа 1815. године, он је избегавао да дође у Мараш-
лијин логор и лично настави преговоре са њим. Након покушаја да преко 
београдског бин-емина и ћехаје Исмаил-ефендије комуницира са руме-
ли валијом, крајем августа Милош је ипак морао да оде у његов логор и 
лично настави преговоре. Сусрет њих двојице смањио је тензије између 
устаника и османске војске. Том приликом кнез Милош је био разуверен 
да Марашлија има скривене намере, штавише, од њега је примљен са пу-
но пажње и обзира, те је решавање ситуације у Србији кренуло са мртве 
тачке ка бољим околностима.7

4.ДаљаКнежевасарадњасаМарашлиАли-пашом

После остварења ближе сарадње кнеза Милоша и румели валије, до-
шло је до погоршања односа обојице, посебно Марашлије, са босанским 
везиром Хуршид-пашом. Сматрајући да му је Марашлија подло отео побе-
ду испред носа, Хуршид-паша је опструкцијама на терену и кулоарењем 
у престоници ометао његове планове у Србији. У Србији је то чинио тако 
што је покушао да придобије неке од заповедника у Марашлијиној ордији, 
док је на Порти ненасилно решавање устанка у Србији представљао као 

7 Управо се за овај сусрет у историографској литератури често везује Марашлијина 
изјава о слободи Срба: Будите ви цару покорни, па носите и топове за појасом ако 
хоћете!
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велики ризик за трајан мир у региону (Караџић, 1969: 74). Све ово само је 
зближило Марашлију и кнеза Милоша, пошто је обојици било у интересу 
да што више осигурају постигнуто стање, први због личног успеха, а други 
због добробити народа. Када су почетком септембра стигле вести о пози-
тивном пријему српске депутације на Порти, сви изгледи су били да ће се 
у Србији ускоро престати са звецкањем оружја. Међутим, како се у вези 
са Србима негодовању Скопљака придружио и Хуршид-паша, на Порти су 
изразили сумњу у оно што је Марашлија постигао са устаницима. Зато је 
одлучено да уређење стања у Србији спроведу сва тројица поменутих зва-
ничника: Хуршид-паша, Сулејман-паша Скопљак и Марашли Али-паша 
(Гавриловић, 1908: 223). Пошто су са првом двојицом кнез и Марашлија 
били у омрази, ова вест је била лоше примљена у народу. Зато је већ 15. 
септембра у Цариград послата још једна српска депутација, која је носила 
молбу народа да Марашлија буде једини представник државе у решавању 
устаничког питања у Србији. Под притиском великих сила, које су на пре-
фињен начин почеле да помињу осму тачку Букурешког уговора, султан 
је пристао на то, те је опозиција против Марашлије клонула. О овоме је 
румели валија био извештен ферманом који му је уручен 5. октобра 1815. 
године (Гавриловић, 1908: 227). Истог дана обавестио је кнеза Милоша о 
томе. Десет дана након тога румелијска ордија стигла је на Врачар, а већ 
17. октобра Марашлија се привремено сместио у београдској вароши.

5.ПочетакМарашлијинеуправеуБеограду

О мисији ове последње српске депутације важно је напоменути да јој 
је 27. септембра уручен анекс молбе који је кнез Милош накнадно послао 
у Цариград. Тако су са више детаља разрађени захтеви српских устани-
ка, који су се кретали у оквирима онога што је српска страна захтевала 
приликом постизања Ичковог мира из 1806. године (Гавриловић, 1908: 
229). Свакако, због другачијих прилика, захтеви из 1815. године били 
су делимично ублажени, те су уместо мухасила, на столици у Београду 
устаници пристали да буде везир, да османска војска у неограниченом 
броју буде смештена у градовима смедеревског санџака, али и да на челу 
санџака, са српске стране, буде постављен врховни кнез. Oн би заједно 
са везиром бирао кнезове дванаест нахија које су овај санџак чиниле. У 
овој молби кнез Милош је чак покушао да уметне свој лични захтев, да 
буде именован наследним кнезом, али су ово депутати сами избацили из 
нацрта молбе, сматрајући да је претерано очекивање у тренутним окол-
ностима. Осим свега наведеног, устаници су тражили стандардна права 
– слободу вероисповести, поштен разрез пореза, итд.
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Стицајем околности, антиосманском расположењу Русије у том тре-
нутку прикључила се и Француска, у лику свог новог министра спољних 
послова војводе Армана Ришељеа. Зато је Порта, уместо да притиском 
одговори на захтеве Срба, одлучила да примени према њима обмањивач-
ку политику, како не би ризиковала дипломатски сукоб са европским си-
лама. Зато се, док су кнезу Милошу давани повољни сигнали о решавању 
кризе у Србији, на широком фронту око ње створени политички услови 
који би требало да олакшају Марашлији да примени своју стратегију из 
санџака Болу. Другим речима, у суседним санџацима, сем у Босни (где је 
постављен бивши београдски везир Скопљак), постављени су османски 
управници који су били у добрим односима са кнезом Милошем. Мараш-
ли Али-паша добио је задатак да кнеза и устанике обмањује и заварава 
све док не буде дошао одговарајући тренутак да се обавезе Порте према 
њима изврдају (Гавриловић, 1908: 236–237).

Престанак отворене борбе кнеза Милоша против османске државе 
десио се средином октобра 1815. године. Тада се на свечаној церемонији, 
одржаној пред сарајем Марашли Али-паше, кнез заветовао на лојалност 
султану и учинио покору румели валији (Караџићић, 1969: 76). Десетак 
дана након тога (25. октобар), извршена је смена на челу смедеревског 
санџака, те је уместо Сулејман-паше Скопљака на место београдског ве-
зира постављен Марашли Али-паша. После тога могло је да се крене са 
спровођењем одлука договора који је између Марашлије и кнеза Милоша 
раније био усмено постигнут. Као доказ озбиљног заузећа у томе, Мараш-
лија је још 1. октобра распустио сувишну војску коју је довео у Србију, а 
двадесет дана касније за нахијске мутеселиме у смедеревском санџаку 
поставио је људе по избору кнеза Милоша (Гавриловић, 1908: 243).

Обнова договора након постављења Марашлије за београдског везира 
била је неопходност, услед ишчекивања султанових фермана који ће га 
на папиру легализовати. Захтеви српске стране из усменог компромиса 
Марашлије и кнеза Милоша били су засновани на Ичковом миру, праву 
Срба да сами међу собом сакупљају намете, да по један нахијски кнез се-
ди уз сваког мутеселима и заједно са њим суди Србима, да се привилегије 
спахија сведу на оне које су им биле прописане бератима и, најважнији од 
свих, да се у Београду устроји Народна канцеларија, административно и 
судско тело састављено од кнезова које ће се старати о спровођењу народ-
них послова (Караџић, 1969: 76–77). На несрећу, прошли су месеци након 
одласка српске септембарске депутације у Цариград која је требало да 
донесе султанов одговор на овај договор. Порта је одреаговала тек након 
што се 2. фебруара 1816. године у Србију вратио разочарани вођа српске 
депутације, митрополит Мелентије Никшић. Средином истог месеца, из 
Цариграда је у Србију стигло седам фермана у којима је потврђен договор 
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између кнеза Милоша и Марашлије (Гавриловић, 1908: 250). Сем у вези 
слободе кретања и трговине широм Османског царства, у овим фермани-
ма одговори на захтеве Срба били су преформулисани тако да остављају 
простора за сузбијање права раје у смедеревском санџаку. То је требало 
да буде добра дипломатска основа за Марашлију да дела са позиције бе-
оградског везира. Међутим, када овај лукави Османлија буде видео да 
српски кнез одлаже предају устаничког наоружања, схватиће да његов 
мандат у Србији неће проћи тако лако попут оног који је имао у Болу.

6.КнезМилош,господарполитичкечаршијеуБеограду

Врло брзо након што се усталио у Београду, Марашли Али-паша 
нашао се у окружењу које политички није било пријатно за њега. То му је 
отежало делање онако како су он и везири на Порти очекивали. Разлог је 
био тај што је, независно од односа са њим, кнез Милош ширио свој ути-
цај међу људима у високој администрацији смедеревског санџака, али 
и међу управницима пашалука у окружењу (Живановић, 1928: 96–98). 
Шаљући им непрестано дарове и чинећи разне политичке услуге, он 
је успео да подршку дела османске бирократије у Румелији увек држи 
на таквом нивоу који је Марашлију условљавао да према њему обазри-
во дела. Захваљујући оваквим пријатељима, који су лако налазили пут 
до његовог дубоког џепа, кнез Милош је успевао да допре и до многих 
чланова Дивана и високих тела Порте. Њима такође нису били одбојни 
дарови које им је слао некадашњи српски бунџија (Љушић, 2004: 286). 
Немоћне да Милошу стану на пут због овакве климе коју је створио, бео-
градским везирима често је остајало једино да му допусте да их уљуља у 
мито и дарове, док је глумио своју сервилност према њима и држави.

Већ 1818. године кнез Милош је успео да наметне већу важност мешо-
витих српско-османских судова, уместо до тада једино легитимних ос-
манских судова. Брзо након тога, по угледу у народу, њих су превазишли 
чисто српски судови, које су водиле старешине у српским заједницама 
смедеревског санџака. То је постигао тиме што је Србе и остале хришћа-
не натерао да се за спорове обраћају српским старешинама, за чији се 
ауторитет и углед у народу борио латентним и директним притиском 
на учеснике у споровима. Уз његову подршку, српски судови постали су 
праведнији и ефикаснији, те се читаво становништво окренуло њима. 
Упорним муслиманима који су се и даље обраћали легитимним осман-
ским судовима временом су почеле да се дешавају разне несреће иза којих 
су стајали кнежеви људи, те су од средине треће деценије XIX века и 
они све чешћи међу странама које су се обраћале српским судовима. На 
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овај начин кнез Милош је трајно подрио османско правосуђе у смедерев-
ском санџаку, што је јурисдикцију кадија и муселима свело само на она 
места у којима су муслимани доминирали. Тачније, у питању је свега пар 
гарнизонских места широм земље. Осим Марашлије, који је умро 1821. 
године, исто оволико толеранције према јачању српског утицаја имао је 
и његов наследник на столици у Београду, Абдхураман-паша. За време 
његовог пашевања српски судови преузели су не само јурисдикцију над 
свим немуслиманима у санџаку, већ су стекли и ексклузивно право из-
рицања смртне казне.

Међу београдским везирима најтеснију политичку симбиозу кнез 
Милош је створио са Хусеин-пашом Гаванозолуом, београдским вези-
ром у периоду 1826–1833. године. Као и у случају са Марашлијом, кнез 
Милош је ударио основу узајамног поверења и сарадње са њим још док је 
Гаванозолу боравио на столици нишког управника (1821–1826). За време 
његовог мандата у Београду, Срби су 1830. године добили шира верска 
права (16. фебруар) и већу политичку самоуправу, како је формулисано у 
чувеном хатишерифу султана који је издат ове године (Стојанчевић, 1974: 
83). Разрађен систем наклоности и политичке доминације кнеза Мило-
ша на политичкој сцени у Београду дао је можда најозбиљније резултате 
1833. године, када је припајањем шест нахија увећан територијални обим 
Србије, а кнезу Милошу призната од Порте наследност положаја.8

Ипак, у деценијама после престанка отворених сукоба са Османлија-
ма, стање у Србији није било тако сјајно за обичан народ. И даље је дола-
зило до убистава хришћана, харања њихове имовине и осталих видова 
насиља који су подстицали неизвесност у животима Срба полуаутоном-
не кнежевине. У том смислу, посебно је била напета 1821. године, када 
је умро београдски везир Марашли Али-паша и када је избио Грчки рат 
за независност (Гавриловић, 1909: 72–73). Па ипак, кнез Милош успевао 
је не само да очува свој углед народног заштитника, већ и да у многим 
случајевима оваква насиља искористи за стицање ширих права народа. 
У односу према народу, он се трудио да развија привреду, као и квалитет 
културе, образовања и здравства, како би напредак у земљи осетио што 
већ број људи из широких народних слојева.

Осим свега наведеног, за кнеза Милоша су константна претња била 
његова трвења са осталим ауторитетима из устаничког периода, са 
којима је долазио у сукобе посебно након 1815. године и стабилизације 
8  Наравно, као и у свакој ситуацији од значаја за историју устаничке Србије, кључни 

фактор биле су међународне политичке прилике у којима је Русија имала велики, 
некада и пресудан значај. Тако су, на пример, за политичку еманципацију Србије у 
двадесетим годинама XIX века кључни били исходи Акерманске конвенције (1826), 
закључене између Русије и Османског царства, као и исход османско-руског рата 
1828–1829. године, тј. Једренског мира (1829) који му је следио.
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односа према београдским везирима и држави. Све до 1835. године, он 
је морао да се носи са читавом серијом завера и отворених буна против 
свог ауторитета. Свему томе прагматични Милош успевао је да стане на 
крај захваљујући томе што је и сам био мајстор у закулисним радњама.9

Година политичког максимума кнеза Милоша била је 1835, када је 
обнародован Сретењски устав. Овај документ дозвољавао је Кнезу да по-
печитеље бира из редова својих саветника, док је Народној скупштини 
од битнијих надлежности остала једино слобода у разрезивању пореза. 
Међутим, устав је такође пружао основу народној еманципацији, суз-
бијао је феудалне односе и аутократску владавину Кнеза, што се Ми-
лошу није допало (Стојичић: 1989: 75). Немоћан да се избори са опози-
цијом, он се сложио са ступањем на снагу овог документа. Планови су му 
били да га у будућности, као и све дотадашње препреке, заобиђе у свом 
деловању.

Прокламовање првог српског устава изазвало је бурну реакцију 
султана, као врховног српског сизерена, и Русије, политичког патро-
на Србије у међународној дипломатији. Разлог за то била је претерана 
политичка самоиницијатива коју је ступањем на снагу овог документа 
Србија показала. Зато је, уз сагласност Порте и Петрограда, Србија 10. 
децембра 1838. године добила нови, Турски устав, који ју је ставио у 
политички коректнију релацију према Порти. По овом уставу Кнезу је 
посебно умањена власт у корист Совјета, за шта су били најзаслужнији 
непријатељи кнеза Милоша у овом телу (Стојичић: 1989: 78). Немоћан да 
се након овога носи са све већим осциловањем свог угледа и политичке 
моћи, кнез Милош је одрекао кнежевско достојанство и напустио Србију 
13. јуна 1839. године (Куниберт, 1901: 712). Његовим одласком нестала је 
водећа политичка личност устаничке Србије, а земља се, раслојавањем 
политичке сцене, на свом путу према савременом парламентаризму све 
више удаљавала од аутократије.

9 Најозбиљније буне против кнеза Милоша биле су оне које су покренули Стеван 
Добрњац и Марко Абдула (1821), Милоје Поповић Ђак (1825) и Милета Радојковића 
(1835). Ова последња, тзв. Милетина буна, била је и директни разлог због којег је 
кнез Милош морао да пристане на израду првог српског устава. Поред буна, нема-
ли је био и број завера против Кнеза. 
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Закључак

За непуних годину дана од избијања Другог српског устанка, кнезу 
Милошу је пошло за руком да постигне успех који је изостао у претход-
ном устаничком периоду, поред великих жртава у Првом српком устанку 
и живе међународне дипломатије која га је пратила. Без икакве сумње, 
велико олакшање биле су повољне међународне прилике после слома 
Наполеона 1815. године и исцрпљени војни капацитети Османлија, ус-
лед њиховог десетогодишњег ратовања у Румелији и Анадолији. Усло-
вљена наведеним факторима, Порта је била приморана да деликатније 
приступи неутралисању Другог српског устанка, у односу на олаке војне 
акције које је чинила за време Првог. Један од начина да се ово постигне 
било је ангажовање искусног Марашли Али–паше да кроз свакодневну 
комуникацију са кнез Милошем скрајне српског кнеза од националних 
циљева устаника. На Портину штету, реалност није била таква. После ус-
толичења Марашли Али–паше на месту београдског везира, кнез Милош 
је фронт борбе за већа права Срба у смедеревском санџаку пребацио из 
шанчева широм Србије у одаје сараја београдског везира и утицајних 
цариградских државника, плетући мрежу око њих преко њихових при-
ватних лекара, преводилаца, саветника и харемских ага. Однос, који је 
још од 1815. године изградио са сујетним и корумпираним Марашлијом, 
олакшао је кнезу Милошу да обманама и митом устали оквире унутар 
којих су сви београдски везири после њега морали да делују. Постепено, 
он је на локалном нивоу добијао од њих све веће уступке за српски народ, 
док на крају султанови фермани током треће и четврте деценије XIX века 
нису легализовали овако стечену полуаутономију Срба.
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THESECONDSERBIANUPRISING: 
FROMTHEOFFICIALBEGINNING 

TOIT’SUNOFFICIALEND

Summary: Either it has occurred in the same conditions as The First one, The 
Second Serbian uprising presented different approach for solving the social and 
political problems which have burdened reaya of Ottoman Serbia. Predestined by 
the choices of the leaders who guided them, theу differ from each other in the same 
scale as the character of Karađorđe and prince Miloš. While Karađorđe led the 
serbian people to their liberation with lot of aggression and military engagement, 
prince Miloš worked on that with much less blood and more bluffs in diplomacy. 
Due to that he has managed for a short period of time to legalize main goals of the 
Serbian rebels and to pave the road to modern Serbian state. That’s why from the 
first year of it’s lasting The Second Serbian uprising presented an ideal example 
of successful policy led by a leader of certain Balkan anti-Ottoman movement. 
Achieved balance of brute force, diplomacy, subvention and corruption have guar-
anteed him a success in a conflict with a state overwhelmed by social and cultural 
extremities, as Ottoman empire was.

Key words: PRINCE MILOŠ, SECOND SERBIAN UPRISING, NEGOTIA-
TIONS, SKOPLJAK, MARAŠLI ALI-PAŠA, HURŠID-PAŠA.


