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Бојан Јовановић

ВОЖД И ЊЕГОВИ УСТАНИЦИ У СВЕТЛУ И СЕНЦИ 
ЊИХОВИХ КАРАКТЕРНИХ ОСОБИНА

За разумевање како почетка, тако и самог тока и исхода Првог срп-
ског устанка, важно је сагледати односе између устаничких вођа, посеб-
но односе између Карађорђа и његових војвода. Сагледани у контексту 
њихових етнопсихолошких особина, ови односи указују на важност 
форми раних а потом измењених црта карактера устаника. Зависно од 
социо-културног амбијента у којем су се формирале, психичке одлике 
подразумевају и своју антитезу, односно своју супротност која је дошла 
до изражаја променом првобитних околности самог устанка. На примеру 
устаничких војвода може се сагледати та промена која је исказана и у 
равни социјалног раслојавања. Током устанка војводе нахија тежиле су 
локал сепаратизму, док је вожд био оличење тежње ка јачању централне 
власти. Осамостаљене војводе нахија понашале су се као турске паше, 
па су у кључном моменту устанка одбациле вождов план одбране, према 
којем је војска с народом требало да се повуче у планине. Јаке особине 
актера ових супарничких тенденција осветљавају позадину мотивације 
њиховог понашања и одлучивања што се на крају показало пресудним за 
слом Првог српског устанка. 

Кључне речи: Вожд, војводе, сепаратизам, централна власт

Уколико је сваки велики историјски догађај само пена на врху таласа 
узбурканог времена, онда се и Први српски устанак може адекватно сагле-
дати у контексту тадашњих прилика на Балкану крајем 18. и почетком 19. 
века, условљених како унутрашњим противречностима у Београдском па-
шалуку тако и односима између ондашњих сила Аустрије, Турске, Русије и 
Француске. Захваљујући повољним околностима насталим након Свиштов-
ског мира, склопљеног 1791. године после рата између Турске и Аустрије, 
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живот Срба у Београдском пашалуку знатно се побољшао. У тежњи да от-
клоне узроке дотадашњег незадовољства Срба у овој пограничној области, 
Турци су повукли самовољне јаничаре из пашалука и ферманима из 1791, 
1793–1796. године регулисали низ повластица које су омогућиле Србима 
одређену самоуправу, верску слободу, гарантовање личне и имовинске си-
гурности, па чак и држање војних одреда, како би заједно с Турцима мог-
ли да бране своја права, која би евентуално угрозили јаничари одметници. 
Новостворене прилике омогућиле су видан привредни и друштвени напре-
дак. Бавећи се трговином, све већи број људи стицао је знатну имовину и 
издвајао се као посебан слој који је представљао водећу снагу друштва. 

Међутим, ситуација се битно мења 1799. године када је Порта, због 
унутрашњих немира и догађаја везаних за Наполеонове ратове, дозволила 
јаничарима повратак у пашалук. Убиством паше Хаџи Мустафе 1801. го-
дине, дахије успостављају своју страховладу, укидају Србима дотадашње 
повластице, заводе терор и намећу још теже намете. Настојећи да зашти-
те своје животе и одбране своја права, Срби после неуспелих жалби сул-
тану почињу припреме за подизање устанка. Да би осујетиле ове намере, 
дахије су ухватиле и 4. фебруара 1804. године погубиле многе истакнуте 
Србе, претећи да наставе с овим погубљењима. Ова „сеча кнезова“, у којој 
су страдали и Алекса Ненадовић, Хаџи Рувим, Илија Бирчанин, није упла-
шила Србе, већ је само појачала гнев народа и убрзала подизање устанка. У 
наредним данима постаће важно, не само оно што се у народу догађа, већ и 
оно што том догађају у ширем контексту даје и више значење. За устанак су, 
наиме, осим земаљских, стизали и предзнаци виших небеских сила. 

Небески предзнаци

Премда је у периоду вековног ропства под Турцима било небеских 
знамења, помрачење Сунца 11. фебруара 1804. године добило је посебно 
значење. Као што је помрачење Месеца, које се десило 26. јануара 1804. 
године, било неповољан знак за муслимане, тако је и помрачење Сунца 
представљало, према народном веровању, предзнак хришћанске пропасти1. 
Та порука из „царства небеског“, коме су се, како народна песма тумачи ис-
ход Косовске битке, Срби приволели, схваћена је у тадашњем контексту као 
неминовност побуне коју је поменута небеска појава јасно и наговестила. 

„Сеча кнезова“ биће само непосредан повод устанку који ће превазићи 
почетне оквире општенародне побуне. Када је „крвца из земље проврела“, 
како вели народни песник, „устала је раја к’о из земље трава“. Мада су се 

1 1. Н. ђ. Јанковић, Астрономија у предањима, обичајима и умотворинама Срба, СЕЗб, 
књ. LXIII, Српска академија наука, Београд, 1951, 115. 
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Срби и појединачно супротстављали терору дахија, тек је окупљањем на 
Сретење у Орашцу, у Маричевића јарузи, 1804. године одлучено да се по-
веде заједничка борба против дахија, а за вођу изабере Карађорђе Петровић. 
Убрзо су се борбе распламсале како у западном тако и у источном делу па-
шалука, а ослобађањем појединих села и градова расла је и јачала устанич-
ка војска која је и опколила Београд. Након ових војних успеха, устаничке 
старешине са скупштине у Остружници упућују молбу султану да повуче 
дахије из пашалука и Србима врати раније повластице. Тиме је јасно изра-
жен став да је устанак подигнут против зулума дахија а не и против царске 
власти. Зато је устанак до тада и имао карактер побуне против страховла-
де дахија, чије је склањање непосредно повезано с побољшањем положаја 
Срба који нису оспоравали власт Порте. 

Од побуне до револуције 

Када су, након доласка босанског везира Бећир паше у Београдски паша-
лук да заведе ред, дахије ухваћене приликом бекства и погубљене, а Срби-
ма обећано испуњавање њихових захтева, устанак је могао да има епилог 
успешно завршене побуне. Међутим, преговори су пропали јер Порта није 
прихватила захтев устаника да њихов будући статус и самоуправу гарантује 
и Аустрија. Локална побуна против дахија претвара се крајем 1804. године у 
општенародни устанак против турске управе, чиме су се наметнули и дубљи 
разлози за радикализацијом борбе. 

Борбе устаника настављене су и проширене су захтевом за потпуном 
аутономијом и законским регулисањем њиховог будућег статуса. Одбијањем 
да распусте војску, укину своје органе управе и дозволе повратак турских 
власти у градове, Срби захтевају и редефинисање својих пореских обавеза. 
Не желећи о томе да преговара са устаницима, Порта шаље Хафиз пашу да 
угуши устанак. Одлучни да се боре за своја права и ослобођење, Срби се 
сукобљавају са султановом војском и односе велике победе на Иванковцу 
1805. године, затим на Мишару и Делиграду 1806, а почетком 1807. године 
освајају и Београд. 

Иако подигнута против страховладе дахија, побуна је убрзо добила раз-
мере општенародног устанка који је превазишао своје почетне циљеве и 
претворио се у револуцију која је довела до коренитих друштвених и при-
вредних промена. Започетом борбом није се више тежило промени незавид-
ног положаја поробљених Срба под турском влашћу, већ ослобађању испод 
те власти. Постало је јасно да се под Турцима „Србија умирит не може“ и да 
је истовремено с ослобађањем испод турске власти изражена и потреба за 
обновом српске државе, односно њеним модерним утемељењем. 
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Промена поретка 

Упоредо с војним успесима извршене су и брзе и корените проме-
не дотадашњег поретка. Одузета од Турака, земља је припала српским 
сељацима, чиме је укинут дотадашњи феудални систем и успостављени су 
услови за нови и суштински другачији привредни, социјални и политички 
живот. У процесу друштвеног, економског и културног преображаја издваја 
се слој старешина као главни чинилац организовања домаће власти на 
ослобођеној територији. већ 1805. године образован је Правитељствујушчи 
совјет, чија је улога била бављење унутрашњим односима и решавањем 
питања снабдевања војске. Совјет су сачињавали представници нахија, а 
његов председник био је прота Матеја Ненадовић. Даљњим развојем догађаја 
и проширивањем своје делатности и на спољну политику, Совјет постаје 
централни управни орган, да би 1811. године био преуређен стварањем 
шесточланог Попечитељства, односно министарства. Сваки попечитељ ру-
ководио је једном граном државне управе, док су остали чланови Совјета 
представљали велики или народни суд којем је председавао попечитељ 
правосуђа, односно велики судија вилајетски. 

Организујући државу на коренитом преображају дотадашњег привред-
ног, друштвеног и политичког поретка, устаничка власт оснивала је нове 
установе битне за нормализацију живота. Унутрашња организација земље 
заснивала се на постављању нахијских магистрата као потчињених орга-
на Совјета с управном и судском функцијом. Утемељење модерне српске 
државе било је неодвојиво од процеса формирања српске нације. Иако 
без јасне представе о својим границама, Срби су исказали свест о својој 
распрострањености, својим коренима и свом идентитету. вођени идејом 
ослобођења и уједињења, они су тежили стварању јединствене државе у 
оквиру граница свог етничког простора. Почетак тог процеса био је озна-
чен радикалним прекидом с исламском државом и враћањем православном, 
хришћанском и европском цивилизацијском кругу из којег су били присил-
но издвојени. Наиме, пропашћу средњовековне српске државе и падом у 
турско ропство, створен је вековни дисконтинуитет у односу на дотадашњу 
традицију. враћајући се тој традицији, Србија се враћала европском циви-
лизацијском поретку у којем су стваране модерне националне државе. 

Међутим, осим низа других чинилаца, спољнополитичких околности 
и односа снага између сукобљених страна, ток Првог српског устанка за-
висио је и од појединаца који су га водили. Карактер масовним покретима, 
према Гиставу Ле Бону, дају њихове вође, па је психолошко осветљавање 
личности челних устаника важно за разумевање њиховог понашања које је 
несумњиво утицало на коначан исход овог догађаја. Будући да се поступ-
цима исказују психолошке одлике појединца, на основу понашања устани-
ка може се сагледати њихов психолошки профил, осветлити њихов карак-
тер. У новоствореним приликама које су омогућиле слободније понашање, 
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њихови актери су утолико реалније исказали особине свог карактера. За раз-
лику од појединаца који се одликују својим карактерним цртама, колектив 
којем припадају карактерише одређени менталитет. Спајајући колектив и 
појединца нитима заједничких психичких особина, менталитет представља 
и основу за појединачну индивидуализацију тих особина везаних за одређене 
карактерне особине. Имајући у виду ове претпоставке размотрићемо најпре 
карактеристике народног менталитета у време устанка, а потом указати и на 
карактерне особине Карађорђа и његових војвода. 

Рајински и хајдучки менталитет 

Осим малог броја Срба који су живели у градовима, и више се по-
истовећивали с Турцима него са својим народом,2 српско становништво је 
у време устанка било сељачко и социјално хомогено. Оно се одликовало 
сељачким менталитетом формираним у оквиру одговарајућег обрасца кул-
туре чија се битна карактеристика испољавала у народној религији као син-
кретичком споју паганског и хришћанског. Неравноправан у односу на Тур-
ке, српски народ имао је статус њихових поданика, односно раје која је да 
би опстала трпела неправду и зулум. У време устанка дошла је до изражаја 
огромна снага незадовољства наталоженог током вековног ропства као и ве-
лика потреба за слободом. Наиме, за разлику од Турака који су се борили 
за очување својих поседа, односно за господство (власт), потреба за слобо-
дом постала је и основни мотив српске борбе на који је Карађорђе подсећао 
своје саборце храбрећи их пред сваку велику битку. 

За време трајања ропства тежња за слободом изражавана је повреме-
ним бунама и одметањем у хајдуке. Међутим, за разлику од већине која је 
за време ропства трпећи турски зулум постала послушна, трпељива и за-
плашена раја, само су неки појединци имали смелости да испоље своје 
незадовољство и бунт. У односу на рају, јавили су се хајдуци, а њихово упо-
редно постојање оличава и два различита менталитета формирана у оквиру 
истог потлаченог народа. 

2 в. Ст. Караџић, Српска историја нашега времена, Нолит, Београд, 1969, 58. – У прилог 
чињеници да су Срби као трговци и занатлије у градовима били ближи Турцима неголи свом 
народу, вук истиче да су живели турским начином и у време буна бежали заједно с Турцима 
из градова. Због тога их је народ презирао и није сматрао својим становништвом. 
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Славно и срамотно јунаштво 

Насупрот рајинском менталитету понижених и покорних, створен је 
и хајдучки менталитет одметника и осветника. Одређујући хајдуке, вук 
Караџић већ првом реченицом демистификује њихову појаву истичући да, 
супротно ономе што народ мисли и пева о њима као о борцима против турске 
силе и неправде, појединци одлазе у хајдуке да би се неком осветили и могли 
да се наносе хаљина и оружја.3 У периодима исправног турског поступања 
с народом, хајдука је било мало, али су на њихово омасовљавање утицали 
безобзирност и неправде турских власти. Супротстављајући се неправди и 
злу, хајдуци су држали до свог поштења и части, што им је и давало велику 
моралну снагу да истрају у борби. 

Указујући да многи не одлазе у хајдуке да чине зло, вук је истицао да пут 
одметништва, нарочито простих људи од друштва и власти, утиче на то да 
када су удружени чине сви исто. „Тако и хајдуци чине зло и народу своме, који 
их према Турцима љуби и жали, али се и данас чини хајдуку највећа срамота 
и поруга кад му се рече да је лопов и пржибаба“.4 Међутим, прагматичност 
и корист мењали су принципијелност идеализоване хајдучке етике. Прави 
хајдук никад није убијао оног који му ништа није учинио, али је на наговор 
јатака или пријатеља ипак и то чинио. Етички кодекс је релативизован јер 
су од времена пресретања и пљачкања Турака, хајдуци постали пљачкаши 
трговаца и путника, отмичари и нападачи на куће имућних људи. Будући 
да је постојала и пре Турака и након ослобођења од њих, хајдучија је као 
одметништво у време ропства била израз индивидуалног отпора против 
Османлија. 

Хајдуци су били квасац народног бунта који се повремено јављао у 
поробљеној Србији, али су тек прилике почетком 19. века омогућиле дизање 
општег устанка против Турака. За разлику од индивидуалног хајдучког от-
пора и повремених локалних буна, устанак је био израз ширег народног 
незадовољства које је прерасло у револуцију. 

3 в. С. Караџић, Српски рјечник (1852), Сабрана дела вука Караџића, књига 11 (2), Про-
света, Београд 1986, 1085. – в. С. Караџић, Српска историја нашега времена, 52–53. 

4 в. Ст. Караџић, Српска историја, 53. – Карактерне црте хајдука нису биле пожељне у 
мирнодопско време, након борби и потребе за другачијим организовањем и уређењем јавног 
живота. Показало се да када је остварен циљ ослобађања од Турака, да су хајдуци као одмет-
ници од закона настојали да помоћу пљачке дођу до богатства. 
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Менталитет устаника 

Како су вође устаника били појединци с хајдучким искуством, мента-
литет хајдука се испољавао и у цртама њиховог карактера. Међутим, пот-
пуно је другачији менталитет карактерисао обазриву и неодлучну већину 
којој је недостојало довољно храбрости у првим акцијама против Турака.5 
На основу понашања устаника види се да су они на почетку били рајински 
бојажљиви, али да је њихов страх од супротстављања ипак био више уме-
рен. Народни бунт био је одговор из очајања насталог појачаним турским 
зулумом, убијањем и затварањем.6 Када су Срби одлучили да се бране и 
боре против терора, почетни догађај збио се у селу Сибници у београдској 
нахији. „Дошавши та чета бјегунаца и ајдука, запали у по подне сибнич-
ки ан, и побије све Турке који се онђе затеку и разграби им коње и руво и 
оружје. Сад се већ народ завадио с Турцима: ако је који досад и мислио да 
Турци бирају и сијеку само кнезове и знатније људе, и да неће зар све раје 
исјећи; али, вели, сад ће заћи па редом сјећи и палити и робити. Бјегунци, 
или сад већ све ајдуци, узму из Сибнице што буде људи за оружје, па оти-
ду даље да буне народ, палећи анове и бијући субаше по селима, и стану 
поручивати на све стране. ‘Ко може пушку понијети, нека иде у чету, да 
се пале анови и бију и ћерају субаше; а жене и ђеца нека беже у шуму у 
збјегове“.7 Из овог описа видимо како се грудва израженог незадовољства 
закотрљала и увећала низ падину вековне потлачености и убрзо претвори-
ла у лавину побуне која је носила све пред собом. Масом побуњене раје 
преовладала је моћ ирационалног која је узимале маха. Почетак устанка био 
је у знаку преображаја дотадашње подвојености народа који се, или пона-
шао као потчињена раја, или је показивао појединачну хајдучку бунтовност. 
Обједињена у заједничкој борби, раја добија особине хајдука, храброст, 
неустрашивост, осветољубивост, склоност ка пљачки, док дотадашња спо-
радична бунтовност хајдука постаје масовна. Међутим, хајдучија остаје и 
у време устанка вид радикалне борбе. Због речи Јакова Ненадовића да се 
уплашио Турака, ђорђе Ћурчић се са својим људима усред устанка одмет-
нуо у хајдучију, водећи независно и од Јакова и од Карађорђа неустрашиве 
бојеве против Турака све до своје смрти.

Распламсавање бунта распршило je почетну бојажљивост, па су 
превазилазећи свој страх устаници постајали смели, одлучни и неустраши-
ви борци. Не рачунајући учешће у великим ратовима које је Аустрија водила 
против Турске, Срби су Првим устанком, после више векова опет самостал-
но ступили на историјску сцену. Социјално хомоген, јер је раслојавање у 

5 Р. љушић, Вожд Карађорђе, биографија, Завод за уџбенике и наставна средства, Бео-
град, 2005, 58. 

6 в. Ст. Караџић, ibid, 112. 
7 Ibidem, 83-84. 
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току устанка тек почело, народ је својим понашањем испољио и одлике свог 
менталитета. Побунивши се из очајања због положаја у којем су се нала-
зили, Срби су буном изразили своје незадовољство, али су у борби против 
Турака испољили изузетну храброст која их је преображавала од раје до 
слободних људи. Почетна бунтовничка хаотичност и анархичност убрзо је 
добила форму организованог устаничког деловања. Пут који су у кратком 
периоду прешли, од спонтаног и стихијског незадовољства народне масе до 
организоване националне војске, обележен је индивидуалним и колектив-
ним подвизима. 

Хришћанство и паганство 

Српски устанак, попут других масовних догађаја, узбуркао је емо-
ционално и духовно биће људи, тако да су се они примарни религијски и 
културни садржаји, стари хиљадама година, актуализовали и постали до-
минантни. Уколико је колектив који је био вековима у ропству, искорачио 
ка слободи, онда је том кораку претило спутавање негативним наслеђем из 
прошлости. Ратови, устанци, револуције узбуркају душевно и емоционал-
но биће људи, тако да се оно примарно, паганско, старо хиљадама година, 
актуализује и постаје доминантно, а оно хришћанско, везано за узвишене 
духовне и етичке идеале, буде у његовој сенци. Највеће је искушење некон-
тролисано ослобађање негативне енергије као врсте душевног пражњења и 
аброгирање дотадашње неправде и зулума. Пред том опасношћу реаговало 
се превентивно, истицањем хришћанских вредности и етичких начела као 
путоказа ка слободи. Митрополит карловачки Стефан Стратимировић, по-
средством проте Матеје Ненадовића опомињао је устанике да се не свете 
и непотребно не скврнаве турске светиње, џамије, гробове, хареме. Прота 
Атанасије Буковачки заклињао је устанике на крст часни и јединство до сло-
боде. Од устаника се тражило, не само да буду храбри и одлучни већ и, да 
буду свесни и последица својих поступака. Њихови одговори на све изазове 
и искушења потврђивали су њихов реални идентитет.8 

Почетак националног ослобођења од турске власти био је уједно и по-
четни импулс ослобађања свих нагомиланих негативиних порива у току ве-
ковног ропства који су се испољили у време устанка. Показало се да ова 
упозорења, препоруке и заклетве нису много вредели када је устанак узео 

8 Сваки појединац и колектив има и своју другу, страну личности, везану у нормалним 
околностима за негативност која није призната, а у лошим временима за потребу за добрим. 
Разлика између културног и варварског испољавања негативности огледа се у могућности 
њеног контролисања, која зависи и од квантитета негативне енергије. Уколико је реч о вели-
ком незадовољству, онда и најмањи повод изазива његово неконтролисано испољавање. 
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маха и када је почело паљење турских ханова, пљачкање имовине, осветнич-
ко понашање, понижавање непријатеља и непоштовање његових светиња. 
Потоње крваве турске одмазде показују последице обима деструктивно-
сти према непријатељу као ирационалну самодеструктивност устаничког 
понашања. 

Православна вера, која је представљала духовни идентитет Срба, није 
била религијски и црквено строга и догматска према народној религиоз-
ности. Толерантност према народном тумачењу хришћанских правила и 
слављења светаца исказивана је и односом према нехришћанским пред-
ставама. Живо народно веровање имало је форму православља, али је било 
испуњено бројним паганским садржајима. У том се контексту однос према 
натприродном, с негативним предзнаком у људском облику, исказује тради-
ционалним обредима заснованим на веровању у вештице и вампире. 

И сам Карађорђе веровао је у постојање вештица, па је и наредио да се 
Пауна, жена Павла Стојковића из Жабара, осумњичена за вешташтво, при-
веже уз ражањ и пече између две ватре. Када је под мукама несрећна жена 
признала оптужбе, била је спаљена. Такође 1811. године, Карађорђе одобра-
ва поступак свог војводе и зета, Антонија Пљакића, који је усред Карановца, 
будућег Краљева, живу испекао једну бабу осумњичену да је вештица.9 

Вождова личност 

Иако може изгледати да је Карађорђе случајно изабран за вођу устанка,10 
избору је претходила процедура у којој су, након предлагања неколико кан-
дидата и изношења одговарајућих аргумената, присутни гласали за њега. 
Када је Карађорђе онима који ће потврдити његов избор рекао да је преке 
али правдољубиве нарави, они су рекли да им управо такав човек и треба. 
Он је био хајдук, а чињеница да је управо такав човек изабран за челника 
побуне говори о њеном почетном карактеру. Обазривост и неизвесност у по-
гледу њеног коначног исхода пружали су овим избором алиби за евентуални 
неуспех, односно могућност да се сва кривица пребаци на хајдуке који су 
побунили народ. 

Карађорђе је био човек из народа у чијој је традицији обликован као 
обичан српски сељак. Физички маркантног изгледа, висок, корпулентан, 
наочит, малих црних очију које стрељају. Радио је као и други све сељачке 
послове: орао, копао, крчио шуму, а тек би у борби постајао ратник и пока-

9 Упоредо с осуђивањем ових појава, оне се ипак одржавају током целог 19. и почет-
ком 20. века. Погубни видови паганског спаљивања вештица и убијања вампира добијају и 
признање колектива. 

10 в. Ст. Караџић, ibid, 86–87. 
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зивао своје војничке способности.11 Оличавајући својим психичким карак-
теристикама динарски тип,12 Карађорђе се истицао и по карактеристичним 
цртама своје личности. Склон да данима ћути и грицка нокте и ни с ким не 
проговори ни реч, умео је и да се опусти, и када попије мало вина и да за-
пева и заигра. Није био речит, нити је умео да тактизира и води дипломатију, 
већ је говорио делом, имајући пред собом првенствено циљ да победи про-
тивника. Подређујући и себе том циљу, успео је да уведе дисциплину и да 
од устаника створи организовану војску. Захваљујући његовом стратешком 
и тактичком умећу, устаници су извојевали важне победе. 

Необично снажне и необуздане природе, која једва да је била свесна 
себе, Карађорђе је био човек огромне снаге која се у њему кувала и ври-
ла, мирна док се не узбуни и не објави а онда неконтролисано испољи, 
онемогућавајући му да влада собом.13 Изузетно частољубив и правдољубив 
могао је много да трпи, али када би му прекипело онда би ватра његовог 
гнева прелазила границе и претварала га у непоколебљивог и суровог из-
вршиоца правде. У наступу гнева убио је оца, обесио брата, мајци натакао 
трмку на главу, убио кнеза Теодосија. Карађорђе је лако веровао људима који 
су му износили своје мишљење о другима. Иако је тренутак раније имао 
свој став, некритички је прихватао туђе ставове.14 Епизода с љубавницом 
Маријом, коју је обучену у мушко одело и под именом Марјан водио са со-
бом и представљао као свог момка, показује да се у односу према жени није 
разликовао од својих војвода. 

Карађорђе је био човек супротности које су се нагло испољавале. По-
вучен и миран нагло би показао своју разорну и неконтролисану снагу. Иако 
га је хиперактивност доводила до стања потпуне исцрпљености и пасивно-
сти, неуравнотеженост у функционисању његове личности указује на дубље 
психичке узроке оваквог понашања. Подложност туђим утицајима говори 
о његовој недовољној сигурности у свој став и мишљење али и о потре-
би да верује другима. Иако његови поступци учињени у гневу затамњују 
његову личност и показују и њену другу страну, Карађорђе је снагом воље, 
храброшћу, изузетним војничким способностима створио претпоставке за 
остварење потоњих успеха Другог српског устанка. време је тражило таквог 
појединца његовог кова, а његова појава и улога у пресудним историјским 
догађајима показује да је у том тренутку одговарао тим захтевима. 

11 Ibidem, 132. 
12 Ј. Цвијић, Балканско полуострво и јужнословенске земље, Завод за издавање уџбеника 

Социјалистичке Републике Србије, Београд 1966, 133. 
13 в. Ст. Караџић, ibid, 133. 
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Устаничке војводе 

Започета побуна против Турака ширила се попут вихора Србијом за-
хваљујући храбрим, одлучним и пожртвованим кнезовима, односно војво-
дама који су успешно организовали устанике у својим окрузима и нахијама. 
Миленко Стојковић и Петар Добрњац у источној Србији, Јаков Ненадовић 
у западној Србији, Милан Обреновић у рудничкој нахији. У нахијама су 
владали кнезови, односно војводе, а велике војводе имале су власт над 
више нахија. Њихова власт заснивала се на снази, па је старији, односно 
важнији био онај који је био јачи.15 Законом топуза долазили су до богат-
ства, што је у то време било логично. Тако су и београдски бећари, попут 
хајдука, пљачком стицали имовину, а усвајајући турски образац понашања, 
држали и хареме. За разлику од хајдучког целибата, војводе су биле склоне 
полигамији. Имајући у виду полигамију Карађорђа, Хајдук вељка, Миленка 
Стојковића, који је имао и свој харем, вук истиче да су више волели женски 
род, него сопствене жене.16 Међутим, оваквим односом према жени, покази-
ван је и статус и моћ, а идентификација с обрасцем турског начина живота 
омогућавала им је највећи степен уживања. 

Показало се да успеси постигнути у борби против Турака, доносе 
вођама и старешинама част, славу и богатство. За време устанка понашање 
војвода добило је ону негативну конотацију која је била карактеристична за 
хајдуке који су се одметнули да би носили оружје и лепо одело. Стицање бо-
гатства након победа довело је до раслојавања међу устаницима, а стечени 
иметак подстицао је жељу за властитим потврђивањем. Побуњени против 
турског ропства и неправде, устаници и њихове вође испољавали су потре-
бу за задовољењем свог нагона за моћи. Некадашњи кнезови потчињени у 
време турске власти, поставши војводе претендовали су на апсолутну власт 
у својој нахији (Ј. Ненадовић, М. Стојковић, П. Добрњац). Законом још 
нерегулисана права омогућавала су да се већ након првих победа испољи 
жеља појединца за моћи. Привремени успеси и брзо и лако стечени иметак 
појачали су егоистичке и нарцистичке побуде изражене завишћу, мржњом 
и раздором међу војводама. Међусобно се оптужујући постајали су у од-
судним моментима несложни и несолидарни. Тако Милоје Петровић не по-
маже Стевану Синђелићу, а Младен Миловановић оклева да помогне вељку 
Петровићу.17 Међутим, у борби против Турака показивали су изузетну хра-
брост и пожртвованост. Доказујући своју спремност на саможртвовање, 
вељко Петровић, Стеван Синђелић, Радић Петровић, постали су национал-
ни хероји. 

15 Ibid, 128. 
16 Ibid, 102. 
17 Ibid, 170, 148. 
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Међутим, управо онда када је требало показати већи степен мудрости и 
слоге, одрећи се властитих жеља због виших и заједничких интереса, долази-
ло је међу вођама до несугласица. За разумевање како почетка, тако и самог 
тока и исхода Првог српског устанка, осим сплета унутрашњополитичких 
и спољнополитичких околности, важни су и тадашњи односи између уста-
ничких вођа. Овде су посебно битни односи између Карађорђа и његових 
војвода. 

Многе сличности у понашању вожда и његових војвода произлазиле су 
из чињенице да су сви потицали из народа. Сагледане у контексту њихових 
етнопсихолошких особина, оне указују на важност формираних а потом из-
мењених карактерних црта. Зависно од социо-културног амбијента у којем 
су се формирале, психичке одлике подразумевају и своју антитезу, односно 
своју супротност која је дошла до изражаја променом првобитних околности 
самог устанка. Наметнута слога устаника с првим осећањем слободе пре-
тварала се у међусобну нетрпељивост. Иако се рушио турски систем власти, 
његово продужено деловање у менталитету устаничких вођа постајало је 
препрека за успостављање нових институција и доследну примену њихових 
начела. Турски начин владања као и опонашање њиховог односа према же-
нама постао је образац понашања војвода, који су тежили нахијском сепа-
ратизму. 

Непревазиђене противречности 

У време великог историјског догађаја пресудног за савремену српску 
историју, устаници су показали не само оне одлике поробљеног и угњетава-
ног народа, већ и изванредне способности које су се испољиле управо у 
тадашњим околностима. У том преломном раздобљу оружаног народног 
устанка, дошло је до изражаја оно што је до тада било потиснуто у појединцу 
и колективу. Зависно од тадашњих историјских прилика, испољиле су се 
како позитивне тако и негативне карактеристике. Садржај потиснутих по-
рива био је изражен на најнепосреднији начин, тако што је ирационално, 
деструктивно и самодеструктивно добило своју прилику да поништи увре-
жене етичке норме. 

Подвојеност која је до тада постојала између хајдука и раје, преста-
ла је да постоји, али је социјално раслојавање међу устаницима довело до 
нових противуречности. Обједињени у почетку борбама против Турака, 
Срби су након остварених војничких успеха и стицања имовине испољили 
међусобну нетрпељивост, завист и злобу. После успеха у борби поприште 
се пренело на унутрашњи план и настала је борба за власт и моћ. Пишући 
о Правитељствујушчем совјету српском у време Карађорђа, вук под насло-
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вом овог дела, објављеног 1860. године у Бечу, отимање ондашњих велика-
ша око власти, јасно истиче неслогу војвода и њихово тешко одрицање од 
власти коју су стекли на свом подручју.18 У амбијенту незавршеног рата и 
очекиваних битака, нужност војничког организовања давало је већи значај 
војводама и великим војводама као војним старешинама. Међутим, потре-
ба да се закон топуза замени топузом закона исказана је у настојању да се 
њихова самовоља ограничи и стави под контролу. Сматрајући да су сувере-
ни господари у својим областима, војводе које су се осамосталиле понашале 
су се као турске паше и нису биле спремне да се повинују вишој власти коју 
је представљао Карађорђе.19 Изабрани вођа устанка није им више био по-
требан, а држећи га за себи равног, јер је потицао из њихових редова, пре су 
хтели да се ставе под покровитељство руског цара неголи његово. За разлику 
од Карађорђа који је настојао да учврсти централну власт, војводе су тежиле 
да ојачају своју локалну власт. Одлука којом је решена ова неуједначеност 
ставова није помогла ефикасној одбрани устаника пред најездом Турака. 

Указујући на чињеницу да су у току устанка војводе нахија тежиле локал 
сепаратизму, док је вожд био оличење тежње ка јачању централне власти, 
Слободан Јовановић истиче и важне карактерне одлике актера ових против-
ничких тенденција.20 Уколико су односи међу устаничким вођама били бит-
ни за сам ток и судбину устанка, онда њихове доминантне карактерне црте 
треба сагледати у контексту понашања и доношења одлука које су и биле 
од одлучујућег утицаја на коначан исход устанка. Опасност која је претила 
свима пред турски напад 1813. године захтевала је и другачије понашање 
устаничких вођа. Међутим, сходно њиховом карактеру њихови поступци 
нису се променили, а то је одредило не само њихову животну судбину већ и 
сам исход Првог српског устанка. 

За пропаст устанка, често се као узрок наводи самовоља војвода. По-
деле међу војводама као и између Карађорђа и појединих војвода умањиле 
су снагу и јединство устаника и на тај начин и њихову способност да одбра-
не Србију. Сенка усуда распадања и губљења земље претила је да затамни 
сјајне победе остварене на почетку устанка. Међутим, у најделикатнијем 
тренутку устанка, Карађорђева велика жеља да ојача централну власт, тако 
што је главне војводе именовао за чланове Совјета, односно попечитеље, 
утицала је на слабљење одбрамбене способности земље. 

Осамостаљене војводе нахија, почеле су се понашати као турске паше, 
па су у кључном моменту устанка одбациле вождов план одбране, према 
којем је војска с народом требало да се повуче у планине. Изложена на-
паду бројније турске војске, распарчана српска војска доживела је пораз 

18 Ibid, 133. 
19 Истичући да је Карађорђе као хајдук неподобан да управља земљом, кнез Теодосије из 

Орашца је сукоб с њим платио главом. – Ibid, 111–112. 
20 С. Јовановић, „Карађорђе и његове војводе“, Сабрана дела, том 11, БИГЗ, Југославија 

публик, Српска књижевна задруга, Београд, 1990. – У IV одељку овог рада аутор осветљава 
управо односе између устаничких вођа.
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и коначан слом, којим је 1813. године Први устанак и окончан. Иако је 
Први српски устанак завршен сломом, он представља значајно поглавље у 
историји слободарских тежњи српског народа, који већ априла 1815. године 
подиже нови устанак. Показало се да је сломом Првог устанка, борба про-
тив турског угњетавања само привремено прекинута и да ће се убрзо об-
новити већ остварене тековине десетогодишњег устаничких ратовања. За-
почета револуција ипак ће се завршити с великим успехом Другог српског 
устанка, који је значио коначно национално ослобођење и стварање услова 
за стварни привредни, друштвени и културни препород Србије. 

Bojan Jovanovic

KARADJORDJE AND HIS UPRISERS IN LIGHT AND SHADE  
OF THEIR CHARACTERS

Summary

To understand the beginning, as well as the progress and outcome of the First Serbian Upris-
ing, noteworthy are the then mutual relations of its leaders. Relations between Karadjordje and 
his dukes are especially important on this plane. Those are viewed in the context of their ethno-
psychological characteristics pointing to the significance of the formed and subsequently modified 
characteristics. Dependent on the socio-cultural environment where they were formed, psycho-
logical qualities imply their being antithetical, that is, their contrast that was manifested with the 
change of the original Uprising circumstances. This change, also expressed on the plane of the 
social stratification, can be seen in the example of the Uprising dukes. During the Uprising, dukes 
aspired to the local separatism, while Karadjordje represented the tendency to the strengthening 
of the central power. Independent dukes acted like Turkish pashas, and at the crucial moment of 
the Uprising, rejected Karadjordje’s defense plan, according to which the Army was supposed to 
withdraw to mountains along with the people. The important characteristics of participants of such 
rival tendencies shed light on the motivational background of their behavior and decision-making 
which turned to be critical for the final outcome of the Uprising battles.


