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РЕЧ О ОВОЈ КЊИЗИ

Небојша Богуновић спада у ред оног малог броја новинара и пуб-
лициста који су на врло леп начин успели да уђу у главне токове и про-
блеме историје Србије од времена Првог српског устанка до краја
Првог светског рата. Он је то постигао захваљујући својој очигледној
новинарској радозналости, али и ширини своје опште, а нарочито ис-
торијске културе, што му је помогло да већ више деценија негује пре-
познатљив стил публицистичко-историографске есејистике.

Ова књига садржи велики број публицистичких огледа на исто-
ријске теме који хронолошки почињу приказом живота у Србији пре
Првог српског устанка, а завршавају се ослобођењем Србије 1918. го-
дине. Богуновић је на овај начин осветлио једну дугу историјску вер-
тикалу која започиње напорима за обнову српске националне државе,
а завршава се жртвовањем независне Србије зарад стварања југосло-
венске државе 1918. године. Богу новић није професор историје, нити
истраживач архивске грађе. Он је даром искусног публицисте, про-
учио наше значајне историчаре и на основу њихових дела сачинио
кратке, али у основи поуздане прилоге о најзначајнијим догађајима и
личностима српске историје, нарочито из епохе борбе за нацио налну
државу и модерно друштво. Главни извори пишчевих обавештења су
старији писци историје, као што су, на пример Нил Попов, Миленко
Вукићевић, Михаило Гавриловић, Владимир Ћоровић, Слободан
Јовановић али и новији: Никола Поповић, Радош Љушић, Чедомир
Попов, Милорад Екмечић и др. Шира читалачка публика која обично
нема интерес за научна историографска дела, која по правилу прати
обиман научни апарат и често сувопаран и „тврд” језик, наћи ће у овој
књизи основне податке о политичким и ратним догађајима, као и о
најзначајнијим српским полити чарима, државницима, научницима,
привредницима, писцима и војницима.
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Писац ове књиге није пропустио да прикаже основне линије по-
литичког, државног, културног, привредног и научног развитка, са
поузданом мером, без непотребног хвалисања али и још горег ома-
ловажавања. При томе се обилато користио цитатима из објављених
дела, што доприноси уверљивијем оживљавању духа времена и ње-
гових тежњи. Његова основна намера је да најширу читалачку пуб-
лику обавести и истовремено је подсети на преломне догађаје као и
историјске личности једног херојског доба, које је започело обнав-
љањем националне државе, али на жалост, уместо уједињења свих
срп ских земаља, довело је до стварања заједничке југословенске
државе. С тога ће ова књига бити драгоцен подсетник, али ће, исто-
времено, надамо се, подстаћи бројне читаоце да даље трагају за
ширим и продубљенијим знањи ма о српској историји, култури и ци-
вилизацији.

Ова књига није само прегледна хроника најважнијих догађаја и
политичких збивања. Она је, истовремено, и леп прилог поновном
осветљавању српског друштва, епохе националног препорода, на-
рочито друштва српске престонице. То ће свакако употпунити
представу читаоца о културним достигнућима и цивилизацијским
тежњама наших предака у XIX и почетком XX века. Богуновић је
сачинио кратке, али лепе прилоге о изградњи Народног позоришта
у Београду и подизању споменика кнезу Михаилу, боравка црно-
горског краља Николе у српској престоници, све до мање светлих
збивања попут брачних невоља Обреновића или тако трагичних
догађаја као што су убиство кнеза Михаила или краља Александра
Обреновића. Нарочита пажња посвећена је, у виду десетак огледа,
расплету догађаја у току Првог светског рата и страшне српске гол-
готе која је окончана стварањем југословенске државе 1918. године.

Историчарима од заната остаје нада да ће ова књига подстаћи
трезвен и континуиран интерес за прошлост свога народа, јер је не-
говање историјских знања саставни део културе и појединца и
друштва.

Др Славенко Терзић
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I ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК

Стање у Београдском пашалуку пре дизања устанка

Немирна времена која су често походила балканске просторе,
била су деведесетих година XVIII века проузрокована руско-ау-
стријским договором о подели интересних сфера на Балкану.
Наиме, аустријски цар Јосиф II (син чувене владарке Марије Те-
резије) и још чувенија руска царица Катарина II склопили су 1781.
године договор о подели турских територија на Балкану у случају
пропасти Отоманске империје, коју су тако нестрпљиво прижељ-
кивали и очекивали. Према том руско-аустријском споразуму
Србија и Босна и Херцеговина постале би интересне сфере Ау-
стрије, док би источни Балкан са Бугарском припао интересној
сфери Русије. Да би остварио тај циљ цар Јосиф II преузео је низ
мера како би дестабилизовао турску власт у Србији и извршио
припреме за будућа ратна дејства на овом подручју. Једна од тих
мера била је и слање аустријских агената преко Саве и Дунава, који
су имали задатак да сниме стање у Србији и придобију станов-
ништво за циљеве аустријске политике. Овом акци јом је лично ру-
ководио аустријски монарх, а за обављање задатака ангажовани
су најискуснији официри у овом послу. Тако на пример, у Србију
су упућени поручник Јозеф Митесер, под лажним именом Ми-
хајло Ковачевић, као и заставници Покорни (под лажним именом
Павле Грегорић) и Перетић (Максим Крстоношић). Аустријанци
су сматрали да ће њихови обавештајци најбоље обавити своје
задатке ако се прикључе српским калуђерима, који су због прику-
пљања прилога за цркву обилазили села у Србији. Многи српски
свештеници, као и многи сељаци укључили су се у добро смиш-
љену и добро организовану аустријску обавештајно-пропагандну
акцију, јер су се нада ли да ће их хришћанска држава избавити из
турског ропства. Историчар Славко Гавриловић је пронашао један
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занимљив докуменат из кога се види да су, на пример, игуман
манастира Раванице Вићентије Јовановић и калуђер Ђорђе Де-
дејић тајно прешли у Аустри ју и тамо се сусрели са аустријским
официрима и „под заклетвом обећали да ће у своје манастире
примити аустријске обавештајце и безбедно их проводити по
Србији као тобожње калуђерске слуге, уколико они буду знали
српски језик и ако пристану да се на путовању држе као праве
слуге и пратиоци, те се не буду устезали ни од послова недолич-
них њиховом звању у аустријској војсци”. У ову широко распро-
страњену аустријску обавештајну мрежу у Србији био је укључен
и Карађорђев отац Петар. Он се једног дана заједно са тројицом
својих другова састао са преобученим аустријским официром у
некој воденици на реци Јасеници. За тај тајни састанак је сазнао
један од сељака из села Маслошева и то пријавио сеоском суб-
аши. Турски старешина је са неколико пандура дошао на лице
места и, како каже историчар Миленко Вукићевић, „они нападну
воденицу и после кратког пушкарања убију Петра и ону тројицу,
а немачког официра ухвате и обесе”.

Убрзо после тога као што се и очекивало отпочео је Ау-
стријско-турски рат (уз учешће Русије) који је трајао од 1788. до
1791. године и у коме су Срби масовно учествовали у нади да ће
после његовог завр шетка живети као слободни људи, ослобођени
турског ропства и зулума. Великом одзиву српског народа у овај
рат допринела је лепо срочена прокламација аустријског фелд-
маршала грофа Ласција који је позвао Србе у рат у име цара
Јосифа и царице Катарине. Име руске царице споменуте у овој
прокламацији било је одлучујући фактор за многе Србе. Најви-
ђенији људи из српског народа учествовали су у том рату, међу
њима и Коча Анђелковић, родом из села Пањевца код Јагодине,
који је за ратне заслуге добио чин аустријског капетана а цео овај
рат је међу Србима добио по његовом имену назив „Кочина
Крајина”.

На почетку ратних дејстава аустријске трупе и српске добро -
вољач ке јединице (фрајкори) имале су успеха и продрле дубоко на
тери торију Београдског пашалука. Крајем септембра 1789. године
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заузет је и Београд а турска посада је морала да се повуче са обале
Саве и Дунава.

Успеси аустријске војске на Балкану и руске армаде на црном
мору као и на Дунаву забринули су политичке кругове у Енглес-
кој и Пруској, јер су се побојали да ће Русија и Аустрија заузети
и поделити турске поседе на Балканском полуострву, чиме би се
значајно ојачала њихова политичка и војна моћ, а тиме пореме-
тила равнотежа снага у Европи.

Осим тога, низ непредвиђених околности, пре свега избијање
Француске револуције, затим улазак Шведске у рат против Ру-
сије и најзад смрт цара Јосифа II, спречили су Аустрију и Русију
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географ, професор – 244, 245, 

398, 554, 658

Цемовић Марко,

дипломата – 580

Цигановић Милан,

комита – 539

Цинцар Јанко Поповић в. Поповић 

Јанко Цинцар

Цинцар-Марковић Димитрије,

генерал, председник владе

– 481–483, 490

Црнобарац Димитрије,

члан Државног савета – 300

Цукат,

руски генерал-мајор – 113, 114

Цукић Павле,

војвода из Првог и Другог срп-

ског устанка – 211–213

Цукић Тона,

сестра кнегиње Љубице Обре-

новић – 238, 268

Цукић Пера,

пуковник – 238

Ч
Чабриновић Недељко,

младобосанац, револуционар

– 537, 539, 540

Чамуља Милош,

поднаредник – 307

Чарапић,

породица – 493

Чарапић Васа,

војвода из Првог српског устанка

– 29, 48, 75–78, 82, 140, 147, 149

Чарапић Илија,

710]



војвода, син Васе Чарапића – 140

Чарапић Стаменка,

Карађорђева кћи, супруга Дими-

трија Ристића, потом Илије Чара-

пића – 128, 135, 140, 141

Чардаклија Петар Новаковић,

дипломата – 53, 54, 85, 96, 130

Чарториски Адам,

кнез, руски министар иностра-

них послова – 39, 55, 57, 90, 96, 

261, 262

Червинко,

руски генерал – 118, 119

Черети Челсо,

италијански капетан – 348, 349

Чернин Отокар,

гроф, аустроугарски министар 

иностраних послова – 618

Черњајев Михаил Глигорович,

руски генерал – 343, 345, 346

Чубриловић Васа,

историчар, младобосанац, 

револуционар

– 59, 539

Чумић Аћим,

политичар – 322, 353, 354,

401–404

Чупић Стојан,

војвода из Првог српског устанка,

Змај од Ноћаја – 116, 125, 155

Чучук Стан,

жена Хајдук Вељка, српска херо-

ина – 133

Џ
Џевад-паша,

велики везир – 455

Џемил-паша,

ађутант султана Абдул Азиса

– 300

Џорџ V,

британски краљ – 573, 581

Ш
Шајтински,

аустријски капетан – 47

Шампани,

француски министар иностра-

них послова – 110

Шеик ул Ислам,

верски вођа – 70

Шелоумов Афанасије,

руски сликар – 71

Шепић Драгован,

хрватски историчар – 624

Шисл Франц,

барон, аустријски посланик у

Београду – 439

Шишкин Николај Павлович,

руски конзул у Беогрљаду – 326

Шлезингер Јосиф,

учитељ музике, оснивач оркестра

– 205–207

Штенгел Јован,

царински скоротеча (инспектор) 

– 257

Штирмер,

аустријски представник у Цари-

граду – 56, 224, 225

Штитарац Марко,

кнез, учесник Првог српског 

устанка – 213
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Штросмајер Јосип Јурај,

ђаковачки бискуп – 264, 265

Шупљикац Стеван,

војвода – 269, 271, 272
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