
 

ВЛАДА УСТАВОБРАНИТЕЉА: 1842–1853: УНУТРАШЊА И СПОЉАШЊА ПОЛИТИКА 

 

Садржај 

 

УВОД 

 

I Пад кнеза Милоша 1839 

Нахиски кнезови желе да ограниче Карађорђеву власт. Борба кнеза Милоша са својим противницима који желе да му ограниче 
његову самовољу и неограничену власт. Устав од 1835 и 1838 године. Оставка кнеза Милоша. Рад уставобранитеља у народу да 
на српски престо дође син или унук Kрађорђев. Долазак кнеза Михаила у Србију 

II Михаилова влада 

Сукоб између кнеза Михаила и уставобранитеља. Долазак Портиног изасланика у Србију и одлазак истакнутих уставобранитеља 
у Турску. Измирење кнеза Михаила са уставобранитељима и њихов повратак у Србију. Рад уставобранитељских вођа у народу 
против кнеза Михаила. Уставобранитељи припремају план да побуне народ против кнеза Михаила и његове владе. Долазак 
Шекиб-ефендије у Београд 

III Вучићева револуција 

Почетак буне против кнеза Михаила и одлазак Вучића из Београда преко Панчева у Крагујевац. Кнез Михаило полази са војском 
и народом против бунтовника. Кнез Михаило пред Крагујевцем. Организатори буне у Округу пожаревачком; смедеревском; 
јагодинском; ћуприском и крушевачком; шабачком. Рад Кнежеве владе на помагању кнезу Михаилу у борби против 
револуционара. Држање Ћамил-паше за време револуције од 7 дана. Издајство Милутина Петровића Ере и мајора Вучковића 

IV Пад кнеза Михаила 

Кнез Михаило распушта народ у Жабарима. Кнез Михаило одлази у Земун. Вучић долази на Врачар. Вучић заказује скупштину 
за избор новог кнеза  

 



V Главни узроци Михаиловом паду и Вучићевој револуцији 

Узроци Михаиловом паду. Узроци Вучићевој револуцији 

VI Држање Турске, Аустрије, Русије и Француске за време Вучићеве револуције 

Држање Турске; Аустрије; Русије; Француске 

VII Везе уставобранитељских вођа са претставницима пољске емиграције 

Долазак агента пољске емиграције доктора Леноара у Србију. Фрања Зах у Београду 

 

ГЛАВА ПРВА 

ТЕШКИ ДАНИ УСТАВОБРАНИТЕЉСКОГ РЕЖИМА 

 

I Порта потврђује избор новог кнеза 

Одлазак Алексе Симића у Цариград. Прво уставобранитељско министарство 

II Акција кнеза Михаила и његових присталица у иностранству 

Кнез Михаило шаље депутацију у Цариград и у Петроград. Филипсборн повереник кнеза Милоша у Бечу. Рад кнеза Милоша у 
Бечу против кнеза Александра и уставобранитеља 

III Поступање уставобранитеља са Обреновића присталицама 

Рђаво поступање уставобранитеља са официрима и чиновницима који су били одани кнез Михаилу. Уставобранитељска насиља 
према народу у Мачви и Подрињу. Завера против уставобранитељског режима 

IV Други избор Александра Карађорђевића за кнеза у Србији 15/27-VI-1843 

Русија протестује на Порти против незаконитог избора Александра Карађорђевића за кнеза. Руска влада шаље свога изасланика 
барона Ливена у Србију. Порта пристаје на понован избор кнеза у Србији. Нов управник Београдске тврђаве Хафис-паша. 
Услови под којим има да се изврши избор новог кнеза. Уставобранитељи заказују нови избор кнеза за 4/16-VI-1843. Избори 
народних посланика. Долазак Рифат-паше у Јагодину 31-V/12-VI-1843. Долазак Ливенов у Београд. Прва седница народних 
изасланика у Топчидеру. Преговори о условима под којим има да се изврши избор новог кнеза. Именовање тројице намесника. 
Долазак руског посланика из Цариграда, Титова, у Земун. Држање кнеза Михаила и Милоша и њихових присталица у Аустрији 



пред и за време поновног избора српског кнеза. Скупштина поново бира за српског кнеза Александра Карађорђевића. Емигранти 
у Аустрији жале се руској влади против неправилног и незаконитог избора кнеза 

V Привремено удаљење Вучића и Петронијевића из Србије и њихов повратак натраг 

Руска влада захтева да се Вучић и Петронијевић удаље из Србије. Француски конзул саветује Вучића и Петронијевића да испуне 
руски захтев. Народна скупштина у Крагујевцу. Вучић и Петронијевић одлазе у Видин. Кнез моли руску владу да дозволи 
Вучићу и Петронијевићу повратак у Србију. Вучић и Петронијевић одлазе у Цариград да моле од турске владе да им дозволи да 
се могу вратити својим кућама. Повратак Вучића и Петронијевића из изгнанства у Србију 

VI Катанска буна 

Улазак катана у Шабац; Љешницу и Лозницу. Пораз катана пред Ваљевом. Кнез и Савет именују Вучића за војводу и дају му 
пуну власт за угушење буне. Поступање Вучића са народом који је био пришао катанама 

VII Да ли су аустриске власти биле умешане у катанску буну 

Преписка између аустриске и српске владе због катанске буне. Српска влада оптужује Обреновиће да су они припремили 
катанску буну. Кнез Милош одбија свако учешће у организовању преврата у Србији 

VIII Држање Аустрије, Русије, Француске, Енглеске и Турске према уставобранитељском режиму 

Држање аустриске владе. Држање руске владе. Држање француске владе. Држање енглеске владе 

IX Држање кнеза Александра Карађорђевића 

 

ГЛАВА ДРУГА 

УТВРЂИВАЊЕ УСТАВОБРАНИТЕЉСКОГ РЕЖИМА И ПРВЕ НЕСУГЛАСИЦЕ ИЗМЕЂУ КНЕЗА И 
УСТАВОБРАНИТЕЉСКИХ ВОЂА 

 

I Политичке, културне и економске прилике код српског народа у Србији до доласка на престо Александра Карађорђевића и прве 
две године уставобранитељског режима 

Милошева карактеристика. Михаилова карактеристика. Културне, просветне и економске прилике српског народа. Партиски 
живот у Србији за време уставобранитељског режима. Народна странка. Руска странка. Камарила. Програм народне странке. 
Обреновића странка 



II Творци и носиоци уставобранитељског режима 

Тома Вучић-Перишић. Аврам Петронијевић. Илија Гарашанин. Стојан Симић. Петар Јовановић. Павле Станишић. Паун 
Јанковић. Стефан Тенка. Стеван Петровић Книћанин 

III Вучић напушта уставобранитеље 

Први сукоб између Кнеза и уставобранитељских вођа. Вучић напушта уставобранитеље и оснива руску странку 

IV Акција руске владе посредством Вучића и његових присталица против Кнеза и српске владе 

Вучић преко Савета ствара Кнезу неприлике. Кнежева изјава против Вучића 

V Вучићева борба против Кнеза и српске владе 

Своју борбу против Кнеза Вучић преноси из Београда у унутрашњост Србије. Кнез поставља Илију Новаковића, Лазара 
Арсенијевића и Стевана Марковића за саветнике 

VI Унутрашња политичка ситуација у Србији у почетку 1846 године 

Стојан Симић и Павле Станишић прилазе руској странци. Држање Порте и њених чиновника према кнезу Милошу. Вест о 
атентату на кнеза Александра 

VII Посета кнеза Александра Султану у Казанлуку 

Одлазак кнеза Александра из Београда у Рушчук Султану у сретање. Кнежева посета Султану у Казанлуку 

VIII Петронијевић напушта своје другове уставобранитеље  

IX Кнез добија одликовање из Русије 

X Кнежево држање према противницима и уставобранитељима после своје посете Султану 

Кнез извршује реконструкцију своје владе. Кнез жели да се приближи Аустрији. Кнежева намера да из владе отпусти 
Гарашанина. Кнежево држање према члановима Кнегињине породице. Кнежево држање према противницима 

XI Установљење Врховног суда у Београду 1846 године 

XII Слање питомаца у Аустрију, Немачку, Француску, Русију и Турску 

XIII Попуњавање упражњеног места српског капућехаје у Цариграду 1846 године 

XIV Покушај да се оснује грчки конзулат у Београду 



XV Односи Србије са Влашком 

XVI Држање Аустрије, Француске, Енглеске, Русије и Турске према кнезу Александру и српској влади 

Држање Аустрије. Држање Француске. Држање Енглеске, Русије и Турске 

 

ГЛАВА ТРЕЋА 

СРБИЈА 1848–1849 ГОДИНЕ 

 

I Унутрашња ситуација у Србији у почетку 1848 године 

Какве су биле последице фебруарске револуције у Француској за Аустрију. Унутрашње политичко стање у Србији. Питање 
даљег опстанка Срба из Аустрије у српској државној служби. Лепљење револуционарних плаката у Београду 

II Акција Обреновића 

Долазак кнеза Милоша у Загреб. Долазак кнеза Михаила у Нови Сад. Мере предострожности српске владе да спречи прелазак 
кнезу Милошу у Србију 

III Петровска скупштина 

IV Сукоби и неспоразуми међу члановима српске владе 

V Вучићева акција против Кнеза и српске владе 

VI Држање Француске, Русије, Турске, Аустрије и Енглеске према Србији 

Гледиште француске владе на помоћ коју је српска влада послала својој браћи у Војводини. Француска влада жели да потпуно 
одврати српску владу од Русије. Писмо кнеза Александра Наполеону III. Држање Француске према потлаченим народима. 
Држање Русије према Србији. Држање Порте према Србији. Држање Аустрије према Србији 

VII Привремено оснивање сардинског конзулата у Београду 

VIII Држање Кнеза и српске владе према страним државама 

IX Питање мађарских и пољских емиграната 



Српска влада и питање мађарских, пољских и италијанских емиграната. Питање емиграната који су дошли на турску територију. 
Прекид дипломатских веза између Турске с једне стране и Аустрије с друге. Успостављање дипломатских односа између Порте 
и руске владе 

 

ГЛАВА ЧЕТВРТА 

ДОБА СПОЉАШЊИХ И УНУТРАШЊИХ НЕПРИЛИКА УСТАВОБРАНИТЕЉСКОГ РЕЖИМА 

 

I Последице 1848 и 1849 на унутрашњу и спољашњу политику Србије 

II Руске интриге у Србији 

III Вучићева акција против Кнеза и српске владе 

IV Јокића случај 

V Буна старијих гимназиских ученика у Београду 

VI Мере предострожности српске владе против опозиције 

VII Сукоб између Кнеза и Гарашанина 

VIII Акције камариле против Гарашанина и Стефана Стефановића 

Рад камариле против Гарашанина. Акција камариле против Стефана Стефановића  

IX Акција Обреновића против Кнеза и српске владе 

X Одлазак Кнежевог претставника Аврама Петронијевића у Цариград месеца октобра 1851 године 

XI Петронијевићева намера да на Порти покрене српско уставно питање  

XII Питање наследног кнежевског достојанства у породици Карађорђевића 

1846 године је покренуто по први пут питање наследног достојанства у породици Карађорђевића. Книћанин поново покреће 
1847 године питање наследног достојанства у породици Карађорђевића. Книћанинов распис свима окружним начелницима, 
виђенијим и оданим људима Кнезу и појединим црквеним великодостојницима. Одговори окружних начелника Книћанину на 
његов распис. Мишљење Јована Хаџића о покретању питања наследног достојанства. Гарашаниново држање и гледиште на 
покренуто питање наследног достојанства. Вучић је противан добијању наследног достојанства у породици Карађорђевића. 



Петронијевић предузима на себе да код Порте ради за наследно достојанство у породици владајућег кнеза. Кнез Чарторијски и 
његови агенти радили су да кнез Александар добије наследно кнежевско достојанство. Кнез Александар и питање наследног 
достојанства 

XIII Смрт Аврама Петронијевића у Цариграду 10/22-IV-1853 

XIV Нови српски капућехаја у Цариграду 

XV Држање Француске, Русије, Аустрије, Турске и Енглеске према Србији 

Држање Француске. Француска влада потпомаже Гарашанина у вођењу спољашње и унутрашње српске политике. Држање 
Русије према Србији. Држање аустриске владе према Кнезу и српској влади. Теја Радосављевић аустриски конзул у Београду. 
Гарашаниново гледиште на држање аустриске владе према Кнезу и српској влади. Рад аустриског конзула у Београду. Односи 
између Порте и српске владе. Односи Енглеске и Србије. Сукоби између енглеског конзула у Београду и српске владе. Први 
сукоб. Други сукоб. Долазак секретара енглеског посланства у Цариграду Алисона у Београд. Како је решен други сукоб између 
енглеског конзула и српске владе 

XVI Односи Србије са Влашком и Молдавском 

XVII Питање светих места на Истоку 

Француски претставник на турском двору покреће код Порте питање повластица које су католици уживали у Јерусалиму. Цар 
Никола I тражи од Султана да се не промени постојеће стање светих места у Јерусалиму и Витлејему. Руски цар шаље у 
Цариград свога изасланика кнеза Меншикова да са Портом оконча питање светих места 

 

ГЛАВА ПЕТА 

ИЛИЈА ГАРАШАНИН КАО КНЕЖЕВ ПРЕТСТАВНИК И МИНИСТАР ИНОСТРАНИХ ДЕЛА И ЊЕГОВ ПАД 

 

I Тешкоће кнеза Александра у избору новог претставника 

II Унутрашња политичка ситуација у Србији 

III Гарашанинов „априлски циркулар“ 



Како су Савет и противници Кнеза и српске владе примили „априлски циркулар“. Руска влада се изјаснила против 
Гарашанинова расписа. Резултати и последице „априлског“ расписа. Међусобни односи носилаца и бранилаца 
уставобранитељског режима 

IV Именовање Гарашанина за Кнежевог Претставника и Министра иностраних дела 

V Гарашанин као Кнежев Претставник и Министар иностраних дела 

Гарашанин ставља Вучића у пензију. Вучић протестује код Кнеза. Вучић одлази Гарашанину да се жали што је стављен у 
пензију 

VI Сукоби између Кнеза и Гарашанина 

Питање ко ће бити министар унутрашњих дела у Гарашаниновој влади. Питање размештаја чиновника и постављања једног 
новог члана у Апелацију доводи до другог сукоба између Кнеза и његове владе. Книћанин се јавља као посредник за измирење 
Кнеза и Гарашанина 

VII Покушај да се доведе један страни принц на српски престо 

Гарашанинов одлазак у Париз. Гарашанин излаже Претседнику француске владе мишљење истакнутијих Срба и већине чланова 
Савета како да се поправи унутрашње стање у земљи. Два пројекта о избору новог кнеза 

VIII Измирење Гарашанина са Кнезом 

IX Држање Русије (Гарашанинов пад), Аустрије, Турске, Француске и Енглеске према Србији 

Акција руске владе против Гарашанина. Руска влада протестује код Кнеза против „априлског“ расписа. Кнез Александрово 
писмо Сењавину. Руска влада тражи од Кнеза да се поништи „априлски циркулар“. Октобарски распис. Руска влада тражи да 
Кнез отпусти Гарашанина са положаја Кнежевог претставника. Ливеново писмо Кнезу. Туцинданска седница. Како је било 
држање присутних на Туцинданској седници по Гарашаниновом питању. Тумански саветује Кнезу да испуни руски захтев. 
Книћаниново мишљење о Гарашаниновом питању. Руси поново траже од Кнеза да отпусти Гарашанина са Претставничког 
положаја. Гарашанинов пад. Како су страни конзули у Београду примили Гарашанинов пад. Како је Гарашанинов пад примљен у 
унутрашњости Србије. Нови захтев руске владе. Савет нуди Кнезу потпору и сарадњу у питању решавања новог руског захтева. 
Кнез одбија нови руски захтев. Односи аустриске владе са српском владом. Како је аустриска влада примила Гарашанинов пад. 
Односи између Турске и Србије. Турска влада је са задовољством примила Гарашаниново именовање за Кнежевог 
Претставника. Порта је била мишљења да Кнез и српска влада треба да одбију руски захтев о питању даљег Гарашаниновог 
опстанка на власти. Питање исељења Турака из Србије. Гарашаниново бављење у Паризу. Француска влада је примила са 
великим задовољством именовање Гарашанина за Кнежевог Претставника. Француска влада и питање измена такса на стране 



производе који се увозе у Србију. Француска влада је саветовала Кнеза да не прими руски захтев о удаљењу Гарашанина са 
власти. Како је примљен Гарашанинов пад у Француској. Односи енглеске и српске владе. Како се држала енглеска влада према 
Гарашанину за време његовог „преставничества“    

X Везе кнеза Александра са претставницима пољске емиграције 

XI Питање светих места на Истоку и почетак кримског рата 

Неуспех мисије кнеза Меншикова. Цар Никола I издаје заповест команданту руских трупа у Бесарабији да са војском окупира 
Влашку и Молдавску. Намера аустриског цара да спречи окупацију Влашке и Молдавске од стране руских трупа. Почетак 
кримског рата  

 

ГЛАВА ШЕСТА 

СРБИЈА ПРЕД КРИМСКИ РАТ 

 

I Унутрашња политичка ситуација у Србији 

Живљи рад Кнежевих противника против Кнеза и српске владе. Вест о савезу кнеза Данила са кнезом Михаилом против Кнеза и 
српске владе. Српска влада тражи од Гарашанина савет како да се држи и шта да ради у тешким унутрашњим неприликама у 
којима се земља налази 

II Писмо кнеза Михаила српским саветницима од 2/14-VII-1852 године 

Садржина Михаиловог писма. Значај Михаиловог писма. Мере предострожности српске владе да онемогући предузету акцију 
кнеза Михаила 

III Оснивање привремене тајне српске агенције у Паризу 

Предлог за оснивање тајне агенције у Паризу. Избор Јована Мариновића за шефа агенције. Мариновићев одлазак у Париз 

IV Питање наоружања и војничких припрема 

Питање набавке оружја у Аустрији. Питање набавке оружја у Француској. Долазак Лубрија, Мондена и подофицира Франсоа 
Розие-а из Француске у Србију. Поново се покреће питање набавке оружја у Аустрији. Војничке припреме у Србији 

V Премештај муниције, оружја и државног новца из Београда у Крагујевац 



VI Држање Аустрије, Русије, Турске, Француске и Енглеске према Србији 

Кнез шаље Алексу Јанковића у Беч. Нагомилавање аустриске војске према српској граници. Гледиште српске владе на присуство 
већег броја аустриске војске на српској граници. Кнежево држање према Аустрији. Порта се противи аустриским војничким 
мерама предузетим у близини српске границе. Руска влада одобрава предузете војничке кораке аустриске владе. Долазак 
аустриског изасланика Мајерхофера у Србију. Значај Мајерхоферовог пута по Србији. Аустриска влада претставља руској влади 
Србију као центар револуционарних елемената. Политика Аустрије према Србији. Руска влада шаље свога изасланика Фонтона у 
Србију. Фонтонов рад у Београду. Фонтонов пут по унутрашњости Србије. Значај Фонтоновог бављења у Србији. Држање Порте 
према српској влади пред кримски рат. Портина намера да у Србију пошаље свога изасланика Шекиб-ефендију. Држање 
француске владе пред кримски рат. Француски изасланик Буре у Србији. Питање престижа између француског, аустриског и 
руског утицаја у Србији пред кримски рат. Држање Енглеске према Србији у ово доба 

VII Први покушај оснивања немачког (пруског) конзулата у Београду 

 

ГЛАВА СЕДМА 

СРБИЈА ПИЈЕМОНТ ЈУЖНИХ СЛОВЕНА (1842–1853) 

 

I Србија Пијемонт Срба 

Карађорђева национална идеја уједињења српства. Милошева национална идеја уједињења српства. Милошево интересовање за 
српски народ под турском влашћу 

II Српско-југословенска национална идеја кнеза Михаила  

III Уставобранитељи прве две године свога режима запостављају рад на националном пољу 

IV Јужнословенски национални и државни програм кнежевине Србије из 1844 год. (Гарашаниново „Начертаније“) 

Како је постало „Начертаније“. Зашто је Гарашанин саставио „Начертаније“. Садржина „Начертанија“. Каква је била национална 
улога Србије по Гарашаниновом „Начертанију“. „Начертаније“ је било први написани југословенски политички програм. Рад и 
задатак агената српске владе који раде на националном пољу у разним југословенским покрајинама под турском влашћу  

V Почетак Гарашаниновог рада на националном пољу; његове везе са црногорским владиком Петром II, Арнаутима у Албанији и 
истакнутијим људима у Херцеговини, Босни, Старој Србији и Бугарској 



Гарашанинове везе са владиком Петром II; са Арнаутима у Албанији, и истакнутијим људима у Босни, Старој Србији и 
Бугарској. Одлазак Матије Бана из Београда у Сремске Карловце, Загреб, Далмацију и Црну Гору. Рад чланова „демократско-
панславистичког клуба“. Светозар Милетић у Београду. Гарашанинов рад на ширењу југословенске идеје. Две комбинације о 
питању даље судбине Војводине и југословенских покрајина под турском влашћу 

VI Држање Србије за време српског народног покрета у Војводини 1848–49 године 

Срби из Аустрије рачунају на помоћ своје браће из Србије. Кнез и српска влада потпомажу новцем, оружјем и војском српски 
народни покрет у Војводини. Книћанин са Србијанцима у Војводини. Српска влада позива Книћанина да се са војском врати у 
Србију. Книћанинова намера да иде у Беч. Да ли је Патријарх посредством претставника пољске емиграције одржавао везе са 
француском владом. Книћанинов долазак из Војводине у Србију. Други Книћанинов одлазак из Србије у Војводину. Колико је 
Србијанаца учествовало у српском народном покрету у Војводини. Оптужбе против Србијанаца. Случај Павла Николајевића. 
Два супротна гледишта о улози и задатку учешћа Србијанаца у покрету Срба у Војводини. Мањи покрети народа у Босни, 
Херцеговини и Бугарској 1848 године. Значај догађаја од 1848/49 за Србију у националном и политичком погледу 

VII Рад Гарашанина и српске владе на националном пољу у Црној Гори, Албанији, Босни и Херцеговини, Старој Србији и 
Гарашанинове везе са Србима из Војводине после 1849 

Односи српске владе са владиком Петром II и кнезом Данилом. Питање женидбе кнеза Данила са ћерком кнеза Александра. У 
Србији се помишља на промену кнеза у Црној Гори. Гарашанинове везе са народом у Албанији. Везе српске владе са 
хришћанским народом у Босни и Херцеговини. Омер-пашино поступање са хришћанским народом у Босни и Херцеговини. 
Интересовање енглеске владе за прилике хришћанског народа у Босни и Херцеговини. Оснивање француског конзулата у 
Сарајеву. Даврил у Босни. Интересовање аустриске владе за Босну. Портин изасланик Ћамил-паша у Босни. Односи српске 
владе са Србима у Новопазарском Санџаку. Гарашанинове везе са Србима из Аустрије 

VIII Долазак Људевита Гаја у Београд 1852 године 

IX Гарашанинов рад на националном пољу у Бугарској  

X Питање подизања католичке цркве у Београду 1852/3 

XI Резултат рада Гарашанина и српске владе на националном пољу међу Јужним Словенима на крају 1853 год. 

 

Регистар личности 
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