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Предговор

Деветнаести је век, век васкрса и ослобођења Србије. 
Потонувши такорећи у историјски заборав 1459. — 

када је целокупна велика област доскора моћне и славне 
немањићске Србије, коначно потпала под турску власт и 
подељена на пашалуке у освајачком Турском царству — 
Србија је поново васкрсла у устанцима славнога спомена 
почетком 19. века: 1804. под Ђорђем Петровићем Кара-
ђорђем и 1815. под Милошем Обреновићем.

Но потпуно ослобођење Србије, до њене независности, 
потребовало је своју поступност. Као год што је после ве-
лике битке на Косову, о Видовудне 1389, требало даљих 
седамдест година, да Србија, поступним изумирањем, 
потпадне под турску власт сасвим 1459, тако јој је и у 19. 
веку требало толико исто времена (од 1804. до 1878), да 
од поновног васкрса свог, до потпуне независности, зба-
ци и последњи траг турског господарства, под којим се 
губила кроз неколико векова.

Од 1804. до 1813. потпуно слободна, Србија 1813. поно-
ва потпада под турску власт, као и до 1804. У 1815, одмах 
после првих успешних бојева са Турцима, Милош Об-
реновић успева да створи неку врсту трпљене, но ничим 
неујамчене аутономије. Требало је даљих петнаест годи-
на трудна рада и усиљавања сваке врсте, да тек 1830. буде 
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султанским хатишерифом призната извесна унутрашња 
самосталност нове српске државе.1 Па и то је било после 
једног сретног рата, који је Русија водила против Турске и 
закључила уговором мира у Једрену 1829. Турска је била 
принуђена тада, да се сети и Букурешког уговора о миру 
с Русијом из 1812. године, када је она, још за Карађор-
ђеву Србију, била уговорила и пристала на унутрашње 
самоуправљање Србије. Но члан 8. тога уговора није ни 
дошао до извршења због Наполеонове инвазије у Руси-
ју и Турске у Србију, која је имала као последицу слом 
Карађорђеве Србије у 1813. години. Али је Букурешки 
уговор остао ипак први међународни акт за признање 
нове васкрсле Србије. Једренски уговор о миру дао му је 
санкцију; а кнез Милош, после добивенога царског ха-
тишерифа, умео је наћи пута и начина да се и изврши 
хатишериф, који је садржавао и проширење Србије са 
„шест нахија”, све докле је Карађорђева стража чувала.

Но Једренским уговором Србија је дошла под неку 
врсту „покровителства” Русије, са знатним последицама 
тога акта по њен унутрашњи и династички развој, чему 
је следовало октроисање тзв. „Турског устава” (1838) уз 
сарадњу Русије, и њено утицање на унутрашње послове 
у Србији, па и збацивање кнеза Милоша, који као да је 
изгледао Русији исувише незгодан на Балкану, који је 
тада Русија сматрала као предео само свога утицаја.

Тек 1856, по Париском уговору мира после Кримског 
рата, Србија дође под тзв. гарантију великих европских 
сила, потписница тога уговора, — увек и даље као ва-

1 Овај знаменити акт свечано је прочитан на онда пустом месту код 
цркве Св. Марка у Београду, далеко и од града и вароши, где су били 
Турци. Ово су место стари обележили видном хумком, која се у остат-
цима може и данас видети према северној страни од цркве, али без 
икаква знака. Тако ће се ово историјско место временом и сасвим из-
губити и заборавити.
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зална држава према Турској, а са Турцима у Београду и 
турском посадом у свима градовима у Србији. Бомбар-
довање Београда 1862. повлачи за собом исељавање Ту-
рака ерлија из вароши, док, тек после пет година, Србија 
добија и градове у своју власт, када је и последњи Турчин, 
као представник турске власти, оставио Србију. И даље 
вазална, Србија, као носилац заветне српске мисли, мо-
рала је ступити у отворени трогодишњи рат са Турском 
(1876, 1877. и 1878) „за ослобођење и уједињење”, изнев-
ши из тога рата, као своје успехе: делимично прошире-
ње граница, и државну независност, коју су велике силе 
на Берлинском конгресу признале и санкционисале.

То све није било завршетак политичких тежњи и на-
ционалних задатака Србије. Њој су предстојали још 
многи догађаји, скопчани са великим преокретима па и 
патњама, до потпуног народног јединства и испуњења 
велике историјске и националне мисије Србије. Но ти су 
знаменити доцнији догађаји, ван доба којим се бави ово 
дело. У те доцније судбоносне догађаје, који се прости-
ру на време од 1912. па све до краја 1918. године, Србија 
улази већ као Краљевина, који је политички ранг међу 
европским државама заузела прогласом Краљевства 
1882. године.

Упоредо са овим етапама својега међународног поста-
јања иде, у 19. веку, и сваколика унутрашња еволуција 
Србије: правна, судска, просветна, војничка итд. Али и 
то је био веома дуг и мучан процес и требало је да прођу 
деценије, да прве тежње и први трудови покажу, на сва-
ком том пољу, своје резултате.

За прве владе кнеза Милоша, Србија је јадна чисто се-
љачка држава, без писмености, без школа, па следствено 
и без своје школоване интелигенције. Скоро десетогоди-
шња Србија под Карађорђем, по свом пореклу и задат-
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ку, била је више војнички логор и својим сломом 1813. 
године, није од својих просветних зачетака скоро ништа 
оставила у наслеђе Србији после 1815, Србији под Ми-
лошем Обреновићем.

Воља кнеза Милоша била је, за све време његове вла-
давине, и устав и закон за нову државу, као што су и све 
прве установе потекле из његове главе. Свеколики први 
културни притицај долазио је у Србију из српских краје-
ва с оне стране Саве и Дунава, где је наш народ већ имао 
своје знатне црквено-школске установе и представнике. 
Ови су у знатном броју, још и за Карађорђева доба, пре-
лазили у ослобођену Србију, када је она имала на челу 
своје просвете знаменитога самотворног народног про-
светитеља и књижевника Доситеја Обрадовића и друге 
његове савременике.

За прве владе кнеза Милоша овај је притицај придо-
шле интелигенције био све већи и одређенији, пошто је 
нова држава показивала све више сталности и осећала 
све више потребе за стабилније унутрашње уређење. 
Но све је то ишло и споро и мучно; јер у дане образова-
ња државе није се ни самој просвети могла поклонити 
искључна пажња. Шта је само стало труда добити прве 
какве такве учитеље у Србији, за распростирање прве 
писмености у народу, а и људе за друге културне позиве, 
како је то лепо изнесено у спису „Из Србије кнеза Мило-
ша”, од др Тих. Ђорђевића професора Универзитета.

Придошли представници прве интелигенције, махом 
су улазили у специјалне службе, где је виша писменост и 
виша научност неопходно потребна, као у близини кне-
за Милоша, од кога су потицала сва писана наређења за 
све крајеве нове Кнежевине, или у вишим школама, које 
су постепено ницале.
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Прво се јавља, 1830. године такозвана „Врховна или 
Виша школа” са задатком: „да ученике спрема за на-
родне старешине.” У тој су школи учили и синови кнеза 
Милоша, Милан и Михаило, у Београду, док није иста 
пренешена у Крагујевац 1833, да из ње тамо постане, 
1835, прва гимназија у Србији, док је друга у Београду 
основана тек 1839, са још неким мањим у Чачку, Шап-
цу и Зајечару. Прва пак Богословија основана је 1834, у 
Београду, где је стално била и столица српског митро-
полита.2

Као највиша школа основана за владе кнеза Милоша, 
био је Лицеј, 1838. у Крагујевцу. Овој је школи било на-
мењено да даде Србији сву вишу интелигенцију. Лицеј 
је, у току неке две и по деценије (1838—1863) сјајно ис-
пунио свој задатак. Из њега су изишле прве генерације 
одличних представника „отачаствене интелигенције”, 
која је имала да одмени своје претходнике придошле са 
стране, и којој је припала велика улога и у политичким 
обртима, који су постепено сазревали, а 1858. године до-
шли до пресуднога израза.

Но ова домородачка интелигенција саспевала је врло 
споро и у скромним бројним размерима. Та је спорост 
и посве природна. Толико се тешкоће види, док се само 
једна личност из своје домаће простоте изведе на високи 
интелектуални ступањ; а колико ли је теже, подићи и ва-
спитати читаве интелектуалне нараштаје, пре, но што се 
и укупни виши ниво општенародног образовања осети 
у животу и напретку целога народа. То се, нажалост, ни 
2 У делу „Финансије и установе у обновљеној Србији, до 1842”, изне-
сени су, по документима, сви подаци о образовању државе од 1815. па 
даље. Писац Мита Петровић, који је брижљиво прибирао документа 
из тога доба, издао је, за живота три књиге, од којих је књ. I, дочекала 
и друго издање. Цело је дело, према материјалу срачуњено била на 
осам књига. У то смрт је прекинула намере пишчеве, а његова збирка 
докумената уступљена је Држ. архиву.
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данас не може тврдити за многе делове српскога народа, 
који је живио и развијао се под тешким притиском туђе 
власти, све до уједињења 1912. и 1918. године.

Је ли онда чудо, да су, по ослобођењу Србије и за владе 
кнеза Милоша, први управљачи и представници власти 
у нахијама (окрузима) и кнежинама (срезовима), као и 
у самим доцнијим судовима, били неписмени људи?! 
Њих је господар Милош одабирао и постављао у прво 
време из редова бораца за ослобођење и људи, које је 
он ценио као способне и заслужне. И они, као и пред-
ставници прве придошле интелигенције, постављани су 
и отпуштани по сувереној вољи господаровој, као што су 
многи од њих и кажњавани, често без обзира на „ранг” 
који су заузимали.

То је, у знатном делу и допринело, те су се у току го-
дина многи од писмених и неписмених старешина, и од 
домородаца и дошљака, мало-помало нашли у кнезу 
противничком логору. Тако су ови удружени елемен-
ти извршили и саме промене на престолу 1839. и 1842. 
Вучић домородац и митрополит Петар дошљак, као 
најистакнутији представници ове две врсте савремених 
политичких људи, стајаху раме уз раме и при збацивању 
Милоша и при прогонству Михаила и довођењу на пре-
сто сина Карађорђева Александра, који је до тога избора 
био (од 15. априла 1841) ађутант кнеза Михаила; а пре 
тога (од 21. септ. 1840) члан окружног београдског суда 
(„Поменик” стр. 229).

Тако је, после одласка Обреновића, настала у Србији 
владавина, чији су носиоци познати под именом „уста-
вобранитеља”; а којој су владавини, у познијим историј-
ским списима, дали и име „олигархије,” то јест: владави-
на неколицине.
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Но доба „уставобранитељске” акције почиње још од 
1838, од доношења „Турског устава”, који је створио не-
прикосновени Држ. „Совјет”, у коме су нашли места сви 
противници Милошеви, а ускоро носиоци уставобрани-
тељског режима. И због одбране овог наметнутог устава, 
они су себи и дали то име. Има се овде додати, да је овоме 
великом обрту у унутрашњој политици Србије, битно 
допринео и сам кнез Милош. Сем личних супротности, 
које су настале између њега и савремених првака, и које 
су можда и привидно изглађене узајамним помирењем, 
које је утврђивано и заклетвама, чиме је завршена та-
козвана „Милетина буна” — кнез Милош изда и први 
устав за Србију, названи „Сретењски”, по Скупштини 2. 
фебруара 1835. Устав је био довољно простран и давао је 
основне гарантије, са великим делокругом Држ. савета. 
Али кнез Милош, увек доследан да влада лично, ускоро 
на делу поништи овај споразумни устав и то коначно 
определи његове противнике, прво да прибегну Порти 
под скут, а затим по увођењу „Турског устава” у живот, 
да приступе и збачењу кнеза Милоша, а ускоро и његова 
сина и да заснују „уставобранитељску” владавину.

Та је владавина, после разних перипетија, дотрајала 
до краја 1858. године, када је, заједно са кнезом, пала, 
пошто су се за то време њени редови проредили били 
и она се у међусобној борби, знатно истрошила. Но глав-
ни стубови те владавине, Вучић и Гарашанин, дочекали 
су и њен слом.

Промена на престолу у децембру 1858. године, извр-
шена Светоандрејском скупштином, вратила је понова 
династију Обреновића на српски престо и коначно раш-
чистила са остацима олигархијских уставобранитеља, од 
којих су се неки, као Ил. Гарашанин, умели брзо наћи и 
у новом стању.
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Наше дело, у својим разлагањима, почиње, дакле, са 
овим добом, са Светоандрејском скупштином, у којој 
има водећу улогу нова, домородачка интелигенција са 
династичним елементим из народа, противио улогама 
ранијих времена, када је придошла интелигенција са ан-
тидинастичним елементима учествовала у променама 
од 1839. и 1842.

Већ ови, довде изнесени моменти показују, колико је 
пуна промена периода од 1804. и 1815. до 1858. године. 
Историја Србије у 19. веку, тако је испуњена знатним и 
бурним догађајима, да су се за њих — поред домаћих 
писаца — заинтересовали и знатни страни писци, али 
поглавито за устанке и догађаје из прве половине 19. 
века.

Од домаћих писаца, знаменити Вук Ст. Караџић, као 
писмен савременик оба устанка, оставио је историјску 
грађу, којом се нарочито користио Леополд Ранке, при 
писању свога дела „Србија и Турска у 19. веку”, као што 
се и и српским изворима за своје дело „Србија и Русија” 
служио Нил Попов, нарочито за своју завршну књигу 
„Србија после Париског мира”, радећи је по записима 
Јеврема Грујића.

Као домаћи историк у правом смислу речи, истиче 
се др Мих. Гавриловић, својим монументалним делом 
„Милош Обреновић”. Већ само ово име казује, које доба 
обухвата ово дело. Од осталих писаца, Милан Ђ. Мили-
ћевић у своме „Поменику” сачувао је у биографијама, 
од заборава један херојски нараштај из оба устанка, коме 
дугујемо за васкрс Србије. Но ове биографије знамени-
тих људи у Србији, обухватају исте све до краја 19. века.

Доба, од момента где је стао историк „Милоша Обре-
новића” (подразумевајући ту и IV свеску још нештам-
пану), па до године 1858. нема, углавном, своје потпуне 
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историје, све и да је поред обалих ранијих писаца, Јов. 
Ристић у својим студијама о „олигархији” и њеној вла-
давини, говорио о догађајима и људима тога доба, па и о 
доцнијима (све до 1872. год.); но он је то чинио поглави-
то са гледишта „спољашњих одношаја Србије”, а у три 
књиге тога назива. Историјска обрада доба од 1838. до 
1858. пуна је празнина, и у погледу историје тога доба 
важи у свему оно, што је у предговору својега знатог дела 
„Уставобранитељи и њихова влада од 1838—1858” разло-
жио Слободан Јовановић. Иако сам писац овога важног 
дела не даје истоме пун значај политичке историје доба 
на које се оно односи, „Уставобранитељи” дају врло јасну 
слику о носиоцима власти и њиховој владавини, тако, да 
се „Уставобранитељи” могу сматрати као продужење 
наше историје после „Милоша Обреновића”. Већим 
својим делом, овај се спис бави нарочито свим оним, 
што је претходило знаменитој Светоандрејској скупшти-
ни; а самим најглавнијим чином ове скупштине (сменом 
династија) врло опширно и детаљно.

И где „уставобранитељи” свршују, наше дело почиње 
и даље наставља, као Политичка историја Србије у другој 
половини 19. века, у времену од 1858. па до 1903. године. 
У самом моменту, када је ово наше дело било такорећи 
на прагу штампарије, појавило се и друго одлично дело 
проф. Слободана Јовановића: „Друга влада Милоша и 
Михаила” (1858-1868), које је наставак „Уставобраните-
ља”. Сам га писац назива својим продужењем „Уставне 
историје”, отпочете у „Уставобранитељима”. Но и ово 
ново дело пуно је чисто историјских момената, да је само 
собом довољно за разумевање овог важног доба од 1858. 
до 1868.

Та је обилност материјала и тачност историјских оп-
сервација тако пуна да је свака страна његова једна лепа 
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и жива слика како о догађајима и установама, тако и о 
полит. личностима тога важног одсека наше историје. 
Њиме је писац, ушав у једну необрађену област, за пуну 
деценију испунио једну озбиљну празнину наше исто-
ријске литературе, о којој смо празнини и ми напред 
говорили, и која је дала повод почетку и постанку и 
овога нашег дела. Тако је овим нашим делом обухваће-
но време од пуних четрдесет и пет година; а то је, почев 
од 1804. до 1903, половина дотадашњег укупног јавног 
живота Србије. За то време, од скоро половине столећа, 
сменила су се у Србији три активна политичка нара-
штаја, од којих је први и најстарији (од 1858. до 1878) већ 
сав изумро; други се веома проредио и близу је такође 
своме нестанку; док једва трећи, као најмлађи, у нешто 
већем броју живих представника и политички активних 
људи, још постоји.

По себи је разумљиво, да са нестанком савременика, 
нестаје и живих извора о догађајима дотичнога доба. 
Иако историја не похита, да догађаје за времена утвр-
ди, и они постепено бледе и прелазе у заборав. Стога 
се скоро сваког дана може приметити, како се у нас о 
многим догађајима и политичким личностима и из не-
далеке прошлости, често говори са пуно непознавања и 
још мање тачности.

И како је велики и важан део живота Србије, који пада 
у другу половину 19. века!

Настао је, после 1858. године, нов, бујан унутрашњи 
живот Србије, обележен огромним променама. Проме-
не су ове захватале цео наш народ и његову судбу. При 
свем том, за сада имамо само неколико одличних мо-
нографија, којима су предмет поједини владаоци (нпр. 
краљ Милан), поједине политичке личности и поједини 
изоловани догађаји. Али за све ово велико доба, Србија 
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нема своје Политичке историје, а најмање је има у цели-
ни и потребној потпуности.

Стога се та празнина има попунити; а доиста, има и 
чиме!

Четири владаоца: кнежеви Милош и Михаило (оба 
за своје „друге владе“); краљеви: Милан и Александар; 
два Намесништва, кнежевско и краљевско, стајали су на 
челу државе за време од скоро половине столећа.

У томе времену — поред многих других догађаја — 
било је: три уставне промене, три рата и једна буна, не-
колико државних удара, сваковрсних акција и контраак-
ција, с престола, у скупштинама, у слободној политичкој 
утакмици, која је тако често носила карактер огорчене 
борбе, — све то сасвима својим последицама, које нису 
остајале без деструктивног дејства на људе и одношаје.

Поред владалаца, у свима овим догађајима и промена-
ма, учествовали су и многи политички људи, појединце 
и у организованим политичким странкама. Карактери-
стика модерног политичког живота, противно старим, 
ауторативним временима и јесте у томе: да се у њему 
појављује много учесника. Већ само увођење модерног 
парламентарног система у Србији, после доношења 
првог устава, доноси собом читаве војске политичких 
личности, које се, у току времена, смењују на јавној по-
зорници.

Од године 1858, политичке странке, поред раније ди-
настичке, добијају и чисто начелну црту. Тако се и борбе 
приврженика сваке од њих, које су некада биле често кр-
ваве, а увек сурове и безобзирне, постепено ублажавају и 
огледају се не толико у борби личности, колико у борби 
начела и разних политичких праваца. При свем том, 
борбе странака у Србији, у времену којим се бави ово 
дело, нису увек биле ни тако питоме, пошто су странке 
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у Србији, махом морале водити своје борбе на два фрон-
та: према владаоцима и међу собом. Ове борбе странака 
проткивају целу историју друге половине 19. века, у ко-
јима странке дају тако поучне и живе илустрације и о 
самима себи и о догађајима везанима за њих, на шта је, 
кроз цело ово дело нарочита пажња обраћена. О свакој 
се од домаћих странака у овом делу говори сразмерно 
времену, за које су дотичне странке и њихове вође били 
носиоци догађаја.

Сви су се ови политички чиниоци — и владаоци и 
државници и политичке странке — сусретали на једном 
великом форуму: народним скупштинама, великим и 
ванредним. Стога је народним скупштинама, а кроза 
сво време од 45 година, поклоњена нарочита пажња у 
овом делу. Политичко-партијски састав и рад сваке од 
њих, анализиран је, пропраћен и оцењен, увек у вези са 
великим државним и политичким догађајима, који су 
скупштинама претходили, у њима се одигравали или 
после настајали. Скупштине народне, које се погрешно 
сматрају као ефемерне појаве, биле су кроз дуго ово доба 
од близу 50 година. Центри политичких акција, раскр-
снице политичких струја, оличених у људима: једнима, 
који су стајали на управи земље, и другима, које је народ, 
према сваком добу и савременом схватању, бирао и слао 
у скупштине.

Народне скупштине биле су типичне, свака за своје 
доба, и, често пута, имају само заједничко име — „скуп-
штине” док су, упоређене међусобом, и према савреме-
ним струјама, биле веома разнолике.

Низ народних скупштина овога доба, почиње Свето-
андрејском скупштином, која у многим носи суверени 
карактер, дајући сама себи и мимо владаоца свој „Закон 
о Народној скупштини”, не допуштајући тим законом 
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ни саму појаву министара у својој средини, и састајући 
се сваке године, и сама, у законом одређени дан. Скуп-
штине, за владе кнеза Михаила деградиране су ускоро 
по ступању његовом на престо, на ступањ простог изја-
вљивача „жеља и потреба народних” док је законодавна 
власт дефинитивно остала на Држ. савету, све до Устава 
од 1869. Ове су скупштине, које су се састајале тек сваке 
треће године, саслушавале „извештаје правитељства” 
— као у акционарским скуповима — о раду појединих 
министара у његовом делокругу, за минуле три године, 
без права на приговоре, још мање критику рада влади-
нога.

Скупштине, после доношења Устава од 1869, добијају 
потпуну савремену организацију, која је била у Србији 
посве нова. Са Скупштином од 1870, првом редовном 
после новога устава, почиње тек јавност претреса и де-
батовања у парламенту, пошто су претходне скупштине 
од 1858. радиле при затвореним вратима. Скупштине из 
доба прве владе кнеза Милоша до Светоандрејске, ма-
хом су држане под ведрим небом. Последња тога рода, 
она из 1848. године, једина која је одржана за време 
„уставобранитеља”, одржана је такође „на рудини под 
врбама” у Крагујевцу, и носи назив „Петровска”. Наиме, 
све скупштине до Устава од 1869. носе називе по празни-
цима, када су сазване, и с тим именима улазе у историју. 
Тек, после Устава од 1869, и даље, скупштине су обеле-
жене увек годинама, за које се бирају, сазивају и раде. 
Ово неколико напомена већ довољно показују сву раз-
ноликост скупштина кроз разна доба. У току овога дела 
читалац ће моћи изближе сазнати те разлике и пратити 
развој скупштина у Србији кроз све њихове фазе.

Исто тако ће читалац, кроз цео низ скупштина у Ср-
бији, моћи видети и развој политичких идеја и државног 
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законодавства. У томе су правцу од великог интереса и 
предлози, чији су покретачи, у разна времена, сами по-
сланици, нарочито почев од Светоандрејске скупштине, 
па до Устава од 1869. Предлози су ови врло разнолики, 
кат-кад су примитивни, или су увек искрено мишљени и 
потичу из неке опште потребе. У самом овом делу наи-
ћи ће читалац на мноштво оваквих предлога, по свима 
правцима државног живота.

Једном речи, кроз народне скупштине се манифесту-
је постепена еволуција политичке свести у Србији, као 
држави сељачког порекла и првобитног „Милошевског” 
уређења, до у времена, кад су људи од науке и парла-
ментарног искуства постали политичке вође, а установе 
државне све се више приближавале модерном схватању 
и облику. Но запостављеност ранијих нар. скупштина, 
до доношења Устава од 1869, ниуколико не сведочи и о 
каквој инфериорности „скупштинара”, како су се некада 
звали народни посланици, чија је марљивост у вршењу 
дужности била изван свакога прекора, како у погледу 
схватања саме посланичке дужности, тако и у личном 
присуствовању пословима скупштинским. За немање 
кворума у скупштинама ранијих времена, наша пар-
ламентарна историја не зна. За све то наћи ће читалац 
података у току овога дела.

Време, тај огромни чинилац у социјалном и политич-
ком развоју човечанства и појединих народа, јавља се и 
у Србији као фактор. У Србији су као етапе тога развоја 
биле, у прво време, разне буне, доцније, поред пресудних 
закона, који су садржавали какву напредну или назадну 
реформу, у првом реду и државни устави иако не свакад 
у прогресивном смислу и у нормалном доношењу тих 
устава. Разни државни удари и други судбоносни поли-
тички преломи, пресецали су континуитет у развоју и 


