
 

КАРАЂОРЂЕ, КЊИГА ДРУГА: ИСТОРИЈА УСТАНКА ОД 1804–1807, 1912. 

 

Садржај 
 
 

Предговор 

 

Глава прва: Ширење устанка по Шумадији и по Београдском Пашалуку 

 

  I Спаљивање хана у Орашцу. Подизање на оружје јужних села београдске нахије. Напад на Турке у Сибници. Поруке Ваљевцима и 
Шапчанима. Долазак ужичких Турака на Рудник. Повратак Карађорђев у Тополу 

 II Дахијска саветовања у Београду и покушај измирења преко мате калуђера. Саветовање дахија од 8-ог фебруара и изасланство Аганлијино 
пред устанике. Први сукоб у Дрлупи и значај његов. Саветовање дахија у Београду по повратку Аганлијином. Покушај мира у Паланци 21-ог 
фебруара. Поруке Карађорђеве Србима под Рудником 

III Стање устанка под Рудником до доласка Карађорђева. Намере Турака са Рудника. Долазак Карађорђев на Рудник 29-ог фебруара. 
Преговори с рудничким Турцима. Освојење Рудника 6-ог марта 

IV Дахијски план за гашење устанка од 28-ог фебруара. Одузимање оружја од београдских хришћана. Одлазак Кучук-Алијин из Београда. 
Сукоб у Врбици 15-ог марта. Кучук-Алија у Крагујевцу. Збегови. Зашто је Шумадија постала средиште устанка а Карађорђе врховни 
старешина? 

 V Ширење устанка у ваљевској нахији и заузеће Палежа 9-ог фебруара. Борбе на Бељину 23-ег и у Свилеуви 28-ог фебруара. Значај ових 
бораба. Спрема за освајање Ваљева. Заузеће Ваљева 6-ог марта. Опсада Шапца. Безуспешан напад на Лозницу. Ослобођење Чачка 25-ог марта 

VI Ширење устанка преко Мораве. Опсада Смедерева и Пожаревца 

VII Карађорђе под Београдом и сукоб с Турцима на Врачару 20-ог марта. Опсадна линија око Београда. Карађорђев у потеру за Кучук-Алијом 
21-ог марта. Долазак Карађорђев у Крагујевац 23-ег марта 1804 

 



 

Глава друга: Догађаји од одласка Кучук-Алијина у Крагујевац до доласка Бећир-пашина у Београд 

 

  I Кучук-Алија у Крагујевцу. Борбе с устаницима око Крагујевца и бегство Кучуково из Крагујевца. Карађорђев долазак у Крагујевац и 
одлазак Баточини 

 II Гушанац-Алија и његов рад 1804 године. Вероватна погодба између Гушанца и Пасван-огла у погледу Београдског Пашалука. Растанак 
Гушанчев с Пасван-оглом. Долазак Гушанчев на Мораву 8-ог марта и његови бојеви са Србима до састанка с Кучук-Алијом 

III Карађорђе код Баточине и неуспешна борба с Турцима. Карађорђе у Штипљу. Пролаз Турака преко Липара. Бој код Баточине 

IV Опсада јагодине и први бој 31-ог марта. Продирање Гушанца Београду. Други бој на Јагодини ноћу између 15-ог и 16-ог априла. Бегство 
Кучуково од Јагодине и потера за њим. Бој на Ропочеву и Лештанима. Повратак Кучуков у Београду 

 V Догађаји на западном крају Србије. Напад на Шабац (13-ог марта) и на Лозницу. Набавка муниције и првога топа. Бој на Чокешини и 
предаја Шапца 

VI Опсада Београда и оскудица у храни међу Турцима у Београду. Бојеви од 4–16-ог априла. Неслога међу Турцима у Београду. Опсадна 
линија око Београда пред Ускрс 1804 године 

VII Посредовање петроварадинског команданта Генејна. Остружничка Скупштина и њен значај. Преговори у Земуну. Рад и решење 
Остружничке Скупштине. Нереди међу Турцима у Београду. Борба 9-ог маја. Опсадна линија 10-ог маја и распоред српске војске око 
Београда. Предаја Пожаревца 12-ог маја и Смедерева 6-ог јула 1804 године. Бојеви око Београда по одласку Карађорђевом Пожаревцу. 
Долазак Бећирова изасланика у Београд. Бој с Турцима под Београдом око Видова-дне 

 

 

Глава трећа: Турци и Порта према српском устанку 1804 год. 

 

  I Београдски Турци и спахије према устанку. Њихова помоћ 

 II Околне паше према устанку и њихова помоћ 

 



 

III Порта и прве вести о устанку. Порта и устанак. Порта одређује босанскога везира Бећир-пашу за посредника између Срба и дахија. Његов 
долазак у Шабац и у Београд 

IV Преговори између Срба и Бећир-паше. Бегство дахија из Београда и њихова погибија. Преговори Срба с Бећир-пашом после погибије 
дахија. Бећир-паша постаје зависан од Гушанац-Алије. Гушанац постаје стварним господарем Београда 

 V Долазак новога везира. Разне вести по Београду. Српске погодбе за мир. Одлазак старога везира и Бећир-паше из Београда. Превласт 
Гушанчева и над новим везиром. Митровски извештај новога везира Порти 

VI Покушај Портин да преко влашкога кнеза Инсилантија умури Србе. Порта трпи пораз у свима покушајима за мир јер је немоћна да поврати 
законити ред у Београду 

 

 

Глава четврта: Аустрија и Русија према српском устанку до почетка 1805 године 

 

  I Аустрија и први гласови о устанку. Развитак аустријског утицаја на Србе. Супарништво између Русије и Аустрије. Наде на Русију. Савез 
између ове две силе. Разочарање Срба. Мисли о аутономији под турском врховном власшћу. Устаници се обраћају Аустрији за помоћ у 
оружју, муницији и другим потребама; она их одбија. Срби желе да се ослободе Турака и да заснујуаутономну државу под врховном влашћу 
Хабсбуршког дома. Аустрија и то одбија. Устаници траже бар гарантију Аустрије и у преговорима с Бећир-пашом. Аустрија и то одбија. 
Зашто је све то Аустрија одбијала Србима? 

 II Постанак и развитак руског утицаја на Србе. Како се појавила мисао код устаника да траже заштиту Русије? Одређивање депутита и њихово 
пуномоћје. Полазак депутата и долазак у Петроград 

III Како су дошле прве вести у Петроград о српском устанку и какав су утицај имале? Утицај српске молбе од 3-ег маја 1804 год. Дипломатски 
рад Русије у корист Срба пре доласка њихових депутата. Политички положај Русије у тренутку доласка српских депутата 

IV Пријем депутата у Петрограду и њихова представка у има народа. Одговор на ту представку. Рад Русије на Порти у корист Срба преко 
својих представника. Повратак српских депутата 

 

 



 

Глава пета: Развитак мисли о ослобођењу и независности Србије у 1804 години 

 

I Аутономија Београдскога Пашалука и републике Јонских Острва. Утицај јонске аутономије на образовање Срба 

II Мисао о обнови српске државе у предлогу херцеговачког архимандрита Арсенија Гаговића петроградском кабинету. Иста мисао у 
црногорскога владике Петра I и у бачког владике Ј. Јовановића. Мемоар карловачког митрополита Стевана Стратимировића. Његов пројекат о 
оснивању славено-српског царства 

III Како се та мисао ширила међу устанике? Прве мисли о томе. Утицај школованих људи. Мисао о независности и ослобођењу за време 
Остружничке Скупштине. Колебање између Аустрије и Русије 

IV Устаници желе да ту мисао рашире и у остале српске крајеве под Турском. Иста мисао и међу херцеговачким племенима. Утицај устанка у 
Шумадији на Херцеговце и Брђане. Устаници позивају своју браћу Херцеговце, Брђане и Босанце у савез и заједничку борбу против Турака. 
Утицај Русије и сузбијање устаничког покрета у Брдима и у Херцеговини 

V Положај владике Петра I и устаничке тежње Брђана и Херцеговаца. Предлог владике Петра I руском цару. Гледиште петроградског 
кабинета на херцеговачка племена. Сталне тежње Херцеговаца да се придруже шумадијском устанку 

VI Мисао о потпуном ослобођењу од турске власти и стварање српске државе потпуно се развија и осваја умове устаничких старешина у 
Шумадији 

 

 

Глава шеста: Стање устанка до борбе с Хафис-пашом (од краја 1804 до краја јула 1805 године) 

 

I Устаници теже да ослободе цео Београдски Пашалук од Турака. Срби после одласка Бећир-пашина не полажу оружје. Устаници се вежабају 
оружју и ратној вештини. Завођење реда и дисциплине у устаничкој војсци. Материјалне окудице устанка. Безуспешан покушај Ј. Ненадовића 
да заузме Шабац 

II Нереди и борбе међу Турцима у Београду. Устаници се опет лаћају оружја и прикупљају у логоре. Излазак једног дела јањичара и крџалија 
из Београда и њихова погибија 

 



 

III Повратак српских депутата из Петрограда и поруке петроградског кабинета. Спрема устаника за нову борбу. Устаничко посланство 
црногорском владици и владичин одговор  

IV Долазак Боже Грујовића у Србију марта 1805. Распоред устаничке војске пред Ускрс 1805 године. Састанак Пећанске Скупштине и избор 
депутата за Цариград 

V Долазак изасланика влашких кнезова 

VI Пећанска скупштина и прва молба султану од стране устаника. Утицај устаничке борбе на околне крајеве Београдскога пашалука 

VII Утицај Аустрије и Русије на ток устанка прве половине 1805 године. Савети петроградског кабинета Србима 

VIII Турска према устанку прве половине 1805 године 

IX Српска депутација у Цариграду и њен рад. Постављање хафис-паше за београдскога управника и утицај тога акта на устанике 

X Нереди у Карановцу и освојење Карановца. Последице пада Карановца и насиља у ужичкој нахији. Рад Омер-агин. Напад Срба на Ужице и 
освојење Ужица 20 јула 1805 године 

 

 

Глава седма: Прва борба Срба устаника са султановом војском и спреме за велику борбу 1806 године 

 

I Портине заповести Хафис-паши. Како је мислио Хафис-паша да изведе заповести Портине. Зашто су се Срби решили да се боре против 
српске војске? Поуздање Срба у своју снагу. Карађорђеве припреме против Хафиса. Стање у Србији пред борбу с Хафисом и распоред српске 
војске. Хафисова спрема и долазак у Параћин. Борбе на Иванковцу и на Параћину. Значај победе над Хафис-пашом 

II Добре вести из Русије и жеља Срба да освоје Београд и СМедерево. Освајање Смедерева 8 новембра 1805 године. Повлачење српске војске 
Београду 

III Утицај Хафис-пашина пораза на Порту и даље њене намере против Срба 

IV Извештај Стевана Живковића о раду српске депутације у Цариграду. Смедеревска Скупштина и њена решења за одбрану земље од Турака. 
Спрема устаника за нову борбу 

 



 

V Друга и трећа молба султану. Одговор на писмо цариградског патријарха. Молба руском цару од 30 новембра 1805 године. Молба бечком 
двору. Једнодушност и одушевљење Срба за нову борбу 

VI Опсада Београда и чарке с београдским Турцима. Догађаји око Шапца 

VII Срби се наново обраћају за посредовање бечком и петроградском двору. Четврта молба султану 

VIII Размештај европских сила уочи нове устаничке борбе с Турцима. Положај Аустрије и Русије у почетку 1806 године 

IX Рад српске депутације у Бечу и обећање бечког двора за посредовање  

X Фебруарска молба српских депутата у Бечу руском цару. Неуспех посредништва бечког кабинета и двора 

XI Српски цариградски депутати у Петрограду 

XII Последице битке код Аустерлица. Петроградски кабинет према Турској и српским устаницима у првој половини 1806 године. Рад руског 
посланика у Цариграду и руског консула у Јашу у корист Срба 

XIII Утицај Наполеонов на Порту и потпун неуспех руског и аустријског посредовања на Порти у корист Срба 

XIV Наполеон против српског устанка 

XV Спремање Турске против Срба и прикупљање румелијске и босанске војске. Француски план за турску војску о нападу на Србију 

 

 

Глава осма: Година велике борбе, знаменитих победа и највећих успеха у српском устанку 

 

I План за одбрану и тврда вера у успех. Распоред за напад у почетку 1806 године 

II Ширење устанка и устанички успеси на истоку и југоистоку Србије. Пораз Пасван-огла 

III Догађаји на западном крају Србије. Мачва у фебруару 1806 године за време турских напада с Дрине. Бој на Салашу и на Чучугама 

IV Стање Србије у априлу 1806 године и везе с Црногорцима 

V Нове борбе на Дрини и око Шапца после боја на Чучугама. Преговори за мир на Дрини крајем јуна 1806. Долазак турске војске под Шабац 
5-ог јула 



 

VI Шта се догађало под Београдом прве половине 1806 

VII Стање у Србији у јуну 1806 године. Нова молба руском цару од 18-ог куна 

VIII Мисија Петра Ичка у Цариграду 

IX Велика навала Турака на Србију 1806 године. Победа над Турцима код Пореча и на Делиграду 

X Напад Турака на ваљевску нахију и победа на Братачићу и на Крњићу 20-ог јула. Славна победа на Мишару 1-ог августа и у Китогу 7-ог 
августа 

XI Славне победе на југу крајем августа 

XII Упад Станоја Главаша у Лаб. Срби у Крајини 

XIII Примирје од 2-ог септембра 

XIV Рад Ичков у Цариграду. Повратак Ичков и долазак царскога мухасила Хасан-аге у СМедерево. Предлози Портини за мир 

XV Преговори за мир и за предају Београда. Карађорђе Гушанцу 2-ог октобра. Босански везир зове Србе да преговарају о миру. Одговор Срба. 
Везе устаника са Стратимировићем. Одговор Гушанчев Карађорђу. Мухасил и Гушанац. Смедеревска Скупштина шаље српске депутате у 
Цариград 

XVI Стање Србије пред освајањем Београда 

XVII Спрема за освајање Београда. Долазак Кондин у српски стан. Његов предлог за упад у Београд. Распоред војске за напад 

XVIII  Освајање Београда. Освајање београдске тврђаве. Предаја Шапца. Последице заузећа Београда 

 

 

Глава девета: Од освајања Београда до Тилзитскога Мира 

 

I Политичке прилике у Европи крајем 1806 и почетком 1807 године. Француски утицај на Турску. Руска војска заузима Бесарабију, Молдавију 
и Влашку. Прекид веза између Русије и Турске 

II Ичкове погодбе мира с Портом. Под утицајем руским Срби одбацују Ичкове погодбе мира 



 

III Промена политике у Србији изазвана руским утицајем навела је Србе на сечу Турака у Београду и у Шапцу. Ко је одговоран за ту сечу? 

IV Решења београдске скупштине од 26 фебруара до 6 марта 1807 године. Последњи покушај мухасилов да задобије Србе за Порту и његов 
одлазак 

V Аустрија према Србији у почетку 1807 године. Русија у пролеће 1807 године. Русија према Турској до Тилзитског Мира 

VI Турска под утицајем француског представника Себастијанија у пролеће 1807 год. и њена спрема против Срба 

VII Рад српских депутата у Влашкој код Главне Команде 

VIII Ратовање Срба у Крајини под Миленком Стојковићем. Хајдук-Вељко и ослобођење Црне Реке. Вељково ратовање на Горњем Тимоку 
1807 године 

IX Делиград и ратовање према Нишу до јуна 1807 године 

X Догађаји и ратовање Срба на западној страни током пролећа 1807 године 

XI Карађорђе и владика Петар I, њихове везе и њихови прогласи Херцеговцима и Босанцима. Страдање њихових изасланика 

XII Даље борбе на западној страни. Ужице опкољено. Борбе Срба с Турцима преко Дрине између Власенице, Зворника, Јање и Бељине. 
Француска помоћ у оружју и војсци Турској и буна Сарајлија. Даље борбе на Дрини и сузбијање Срба из Босне 

XIII Карађорђе због опсаде Миленка одлази од Ужица Штубику. Карађорђе побеђује Турке и ослобођава Миленка. Спајање с руском војском. 
Карађорђе незадовољан незнатном руском помоћу. Славна победа српско-руског оружја на Штубику и Малајници. Опсада Неготина. Предаја 
Ужица 

XIV Паулучи и његова мисија у Далмацији и у Србији. Његов долазак у Београд. Аустријске интриге. Његова конвенција о Србији. Значај те 
конвенције и њен утицај на Карађорђа 

XV Утицај српскога устанка на Србе преко Саве и Дунава. Тицанова Буна 

 

 

Глава десета: Последице Тилзитскога Мира за Русију и Србију 

 

I Стање у руској војсци пред Тилтитски Мир. Тилзитски преговори и Тилзитски Мир 



 

II Спрема за преговоре с Турцима. Срби за време тилзитских преговора нису нигде споменути. Михељсон скреће цару пажњу на судбу Срба. 
Руско заузимање и турско мишљење о Србима за време преговора у Слобозији. Сви напори руски за Србе остају без успеха и Срби остају без 
примирја. Потпис и ратификовање уговора. Петроградски двор и кабинет према уговору у Слобозији 

III Српски депутати траже рускога представника у Србији. Откуда та мисао? Ко је Родофиникин. Зашто је желео доћи У Србију? Жеље 
Родофиникинове поклапају се с политичким тежњама Русије. Инструкције дате Родофиникину. Писма Управном Савету и Карађорђу. Мржња 
Срба на Грке у опште и Гагићеве интриге 

IV Стање у Србији током јула 1807. Аустријске сплетке. Саветско писмо од 16-ог јула Миленку. Миленкове везе с Русима. Спрема Турака на 
Србију 

V Стање Карађорђево у јулу и узроци његова неповерења према Русима и Родофиникину. Особине руских представника на Балканском 
Полуострву. Особине Родофиникинове. Дочек Родофиникина у Смедереву И Београду. Састанак Карађорђев с Родофиникином. Први кораци 
рускога представника у Србији. Његов незгодни положај. Његов рад супротан ономе што је урађено у Влашкој. Савет Главној Команди у 
Влашкој. Мисија Ивана Југовића. Рад Родофиникинов да умири и задовољи Србе 

VI Догађаји на Дрини септембра и октобра 

VII Осуда и уговора у Слобозији и његових твораца с руске стране. Срби без примирја остају ипак на миру за све време примирја 

 

Напомене 
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