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УСТАВНОПИТАЊЕ
УКАРАЂОРЂЕВОЈСРБИЈИ

Резиме

Устав но пи та ње у Ср би ји на мет ну ло се већ у вре ме Пр вог 
срп ског устан ка. Ра дом су об у хва ће ни нај ва жни ји устав ни ак ти 
и чи ни о ци устав не бор бе, као и уну тра шње и спољ но-по ли тич ке 
окол но сти у ко ји ма су се устав не бор бе во ди ле и ак ти до но си ли.
Кључ не ре чи: Ка ра ђор ђе, Вој во де, Пра ви тељ штву ју шћи  со вјет...

ОБЛИКОВАЊЕВЛАДАВИНЕИПОЛИТИЧКОГ
РЕЖИМА–ПРИЛОГПОЛИТИЧКОЈТРАДИЦИЈИ

Про блем др жав ног и по ли тич ког кон ти ну и те та и дис кон ти-
ну и те та по ста вио се пред срп ски на род у јед ном осо бе ном  ви ду, 
ко ји има сво је спе ци фич не исто риј ско-по ли тич ке раз ло ге и окол-
но сти. Сред ње ве ков на срп ска др жа ва пре га же на је од Османлијa. 
На род се на шао у роп ству ко је је, уз то што је би ло су ро во, би ло и 
ду го трај но. Устан ци ма ко ји ће пла ну ти у Шу ма ди ји по чет ком XIX 
ве ка, за по че ће др жав ни жи вот срп ског на ро да, или, бо ље ре че но, 
јед ног ње го вог де ла. Се ћа ње на ста ру др жа ву и ње ну сла ву очу ва ло 
се, а пре да ње о њој од не го ва ли су еп ска пе сма и усме но пре да ње.

Успо ме на, ме ђу тим, ни је тра ди ци ја ко ја би се да ла ба шти ни-
ти. Тур ска вла да ви на, под ко јом је срп ски на род та ко ду го остао, 
узро ко ва ла је пот пун пре кид у др жав ном жи во ту, дру штве ним и 
по ли тич ким тра ди ци ја ма. Тај пре кид ни је имао са мо по ли тич ке 
по сле ди це, јер се осва јач ни је за до во љио ра за ра њем др жав них и 
по ли тич ких уста но ва и др жав но-по ли тич ког жи во та. На уда ру се 
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на шла и кул тур на и со ци јал на моћ, ње ни цен три и но си о ци. Уни-
шта ва не су и ма те ри јал не и ду хов не те ко ви не. Ис тре бље ни су ви-
ши со ци јал ни сло је ви, би ло да су фи зич ки ли кви ди ра ни или исла-
ми зо ва ни. Ра за ра ни су гра до ви и дру га сре ди шта ко ја су би ла или 
су мо гла би ти но си о ци кул тур ног жи во та, на ро чи то цр кве и ма-
на сти ри. Ли шен ових цен та ра као и сва ке лич не и имо вин ске си-
гур но сти, на род се окре нуо стал ним се о ба ма, ко је су те кле у свим 
прав ци ма, на ро чи то ка пла ни на ма, да ле ко од цар ских дру мо ва. 

Уко ли ко су пла ни не и за би ти да ва ле усло ве да се очу ва жи-
вот и част, ни су мо гле да ти усло ве за не ка кав кул тур ни и со ци јал ни 
жи вот. Је ди на уста но ва ко ја се одр жа ла и у ко ју Тур ци ни су ди ра-
ли је сте се о ска оп шти на, у ко јој ће мно ги ви де ти ван ред но ве ли ки 
зна чај,  ве ру ју ћи да је ам би јент ко ји је вла дао уну тар тих оп шти на 
дао основ на ко ме ће се ство ри ти оно спе ци фич но по ли тич ко вас-
пи та ње и сло бо дар ске тра ди ци је. А у осно ви све га ста ја ла је по ро-
дич на за дру га. 

Са мо је жи вот у за дру зи омо гу ћио срп ском на ро ду да и на кон 
под ми ри ва ња дан ка сво јим го спо да ри ма, па и оног у кр ви, ра зних 
по ре за и ти ма ра, оста не ма те ри јал но не у про па шћен. Без за јед нич-
ког жи во та у за дру зи на род не би мо гао под не ти све ове те ре те 
и „он би – ве ли Ми лен ко Ву ки ће вић – мо рао са свим про па сти и 
под ле ћи ути ца ју тур ском, и та ко не ста ти са ли ца зе мље, као што је 
не ста ло Ава ра, Ху на, Ван да ла итд.“1)

Уло га за дру ге не мо же се сво ди ти са мо на еко ном ски аспект. 
Ни ка ко се не сме пре не брег ну ти њен зна чај у мо рал ном по гле ду. 
За дру га је би ла мо рал на за јед ни ца ко ја је сва ком по је дин цу да ва ла 
вас пи та ње, утвр ђи ва ла по гле де, уса ђи ва ла осе ћај ду жно сти пре ма 
бли жњем и за јед ни ци, об ли ко ва ла ка рак тер. „На тај на чин за дру га 
је он да би ла јед на шко ла, кроз ко ју су про ла зи ле по је ди не ге не ра-
ци је, и у тој шко ли вас пи та ва ли се оним вр ли на ма, ко је су би ле 
по треб не за одр жа ва ње и осло бо ђе ње на ци је“.2) 

Иако се мо же ре ћи да је устан ци ма за по че та об но ва и ди за-
ње не кад па ле др жа ве, ако ни због че га дру гог оно за то јер је очу-
ва но на ци о нал но би ће, ње на иде ја и осе ћај је дин ства, по ме ну ти 
дис кон ти ну и тет и ње го ве по сле ди це, је су раз лог да се у из град њи 
др жав ног, по ли тич ког, со ци јал ног и кул тур ног жи во та уоп ште мо-
ра ло кре ну ти од по чет ка.
1)  М. Ву ки ће вић, Уло га за дру ге у на шој бор би за осло бо ђе ње, Бе о град, Пар на штам па ри ја 

на род но-ра ди кал не стран ке, 1892. стр. 16.

2)  Исто, стр. 23.
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А у са мом по чет ку, био је то на о ру жа ни на род, ко ји је устао 
на свог го спо да ра, са ци љем да га оте ра и за тре сва ки траг ње го-
вом по рет ку и уста но ва ма. За из град њу и уста но вље ње соп стве ног 
по рет ка и др жа ве, тра жи ло се мно го ви ше, а то га ни је би ло. За то 
је пут ка из град њи соп стве не др жа ве ишао по сте пе но, по ета па ма, 
про ла зе ћи мно га ис ку ше ња и кри зе, дик ти ра не уну тра шњим раз-
ло зи ма али и спољ но по ли тич ким окол но сти ма.

Из град њу по рет ка пра ти ли су оштри су ко би из ме ђу та да-
шњих чи ни ла ца вла сти, ко ји су има ли пот пун ка рак тер уну тра шње 
бор бе за власт ко ја је пре ти ла и са мом устан ку, до во де ћи у пи та ње 
са ме и ци ље ве устан ка.

Глав ни чи ни о ци ове бор бе ујед но су и глав ни чи ни о ци устав-
но-по ли тич ког устрој ства уста нич ке Ср би је, ко ја је пред ста вља ла 
бор бу за њи хо во др жав но-по ли тич ко по зи ци о ни ра ње. Пр ва ак та у 
ко ја се до но се или раз ма тра ју у Ср би ји тог вре ме на има ју за циљ 
упра во да утвр де по де лу вла сти у зе мљи ко ја се тек от по че ла сво је 
осло ба ђа ње.

На ста нак вла сти за по чео је са мим устан ком, њу је иза зва-
ла по тре ба за је дин стве ном вој ном ко ман дом над уста ни ци ма, као 
ну жним усло вом  успе шне бор бе. Из бор Ђор ђа Пе тро ви ћа за во ђу 
устан ка, ко ји је учи њен у Ора шцу фе бру а ра 1804, од стра не ис так-
ну тих Ср ба, ни је зна чио и из бор вла да о ца, „ни с об зи ром на фор-
му лу  ко ја је при ли ком из бо ра упо тре бље на, ни с об зи ром на по ли-
тич ке пла но ве уста ни ка, ко ји у пр ви мах ни су ми сли ли на ства ра ње 
др жа ве“.3)  

Раз вој устав но сти у Ср би ји, за по чео је фор ми ра њем Со вје та 
1805. го ди не. На црт о уре ђе њу Со вје та па и ор га ни за ци је др жав не 
вла сти уоп ште ура дио је Бо жа Гру јо вић. Са вет је за ми шљен као 
ком би на ци ја из вр шног и пред став нич ког те ла, и тре ба ло је да бу-
де не ка вр ста вла де са по пе чи те љи ма на че лу по је ди них ре со ра. 
Не ула зе ћи у са му струк ту ру Со вје та, ор га ни за ци ју и на чин фор-
ми ра ња, ва ља на по ме ну ти да је Со вјет, по Гру јо ви ће вој за ми сли, 
уста но вљен као вр хов ни ор ган вла сти, ко ји сто ји и из над Ђор ђа и 
ста ре ши на. 

Гру јо ви ће ва кон цеп ци ја о ор га ни за ци ји вла сти у уста нич кој 
Ср би ји, про из и шла је из ње го вих  по и ма ња  др жа ве и по ли тич ког 
ор га ни зо ва ња др жав не вла сти, по узо ру на европ ске др жа ве и схва-
та ња ко ја су би ла при сут на у по ли тич кој те о ри ји оно га вре ме на. О 
то ме  нај ре чи ти је све до чи ње гов го вор, при пре мљен за скуп шти ну 
3) М. Вла ди са вље вић. Раз вој устав но сти у Ср би ји, Бе о град, По ли ти ка и дру штво, 1938, 

стр. 5.
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у Бо го ва ђи, на ко јој је тре ба ло да бу де иза бран Со вјет. У ње му он 
ис ти че да је прин цип за ко ни то сти те мељ ни прин цип сва ке др жа-
ве, те мо ра би ти те ме љем и об но вље ној срп ској др жа ви. У сво јој 
бе се ди Гру јо вић ће ре чи то ис та ћи зна чај за ко на и за ко ни то сти за 
др жа ву и њен про спе ри тет. Из ме ђу оста лог, он ка же; „За кон је во-
ља ви ла јет ска, ко ја ви ла је ту цје лом и сва ком до бро за по ве да а зло 
за пре шча ва. Пр ви да кле го спо дар и су ди ја у ви ла је ту је сте за кон. 
Под за ко ном мо ра ду и го спо да ри, по гла ва ри и со вјет пра ви тељ-
ству ју шчи (об шча кан це ла ри ја) и свја шчен ство, и во ин ство, и сав 
на род би ти; и то под јед ним и тим истим за ко ном. За кон до бре, за-
слу же не да на гра ди; а зле, не по кор не, ле њи ве у слу жби, да ка шти-
гу је. За то за кон ра зу ман и пра ве дан мо ра би ти...“4) По Гру јо ви ћу, 
за кон је не са мо око сни ца по рет ка у јед ној зе мљи, већ и услов ње-
ног оп стан ка. Без ње га се вој но по ли тич ки успех не мо же одр жа ти, 
те „ви ла јет без за ко на  мо ра да про пад не, да опет у роб ство до ђе и 
да се са свим  рас трг не и по ги не“.5)  

За кон је да кле услов одр жа ња сло бо де ка ко лич не та ко и на-
ци о нал не. Да би од го во рио сво јој свр си, за кон мо ра би ти ва љан. 
Ва љан је онај за кон ко ји је за сно ван на ра зу му и прав ди. „Ра зум 
да кле и прав да – ка же Гру јо вић – је су две по ло ви не бла го по лу чи ја. 
Гди  ра зу ма и прав де не ма, ту не ма ни за ко на».6) А где не ма за ко на, 
ко јим би власт би ла уре ђе на и ре гу ли са на, не ће би ти ни оног до бра 
ра ди ко га се она ус по ста вља и по сто ји. У та до бра ула зе си гур ност 
и сло бо да. Си гур ност под ра зу ме ва пре све га: „Си гур ност 1. жи во-
та 2. имје ни ја и 3. че сти, сва ки, да, и оно де те ко је се је шче, ро ди-
ло ни је, иште од за по вјед ни ка, и ако по гла вар њи ма сви ма  жи вот, 
имје ни је и чест са чу ва ти не ће, или не мо же, ни је до сто јан по гла вар 
би ти.“7) Дру га је ду жност вла да ра очу ва ње сло бо де. Сло во у бе се-
ди ко је је Гру јо вић по све тио овој, ка ко он ка же, дру гој ду жно сти 
вла сти, је сте сво је вр сна ода сло бо ди ка кву је те шко на ћи у срп ском 
је зи ку. Он ка же: „Сво бо да нас раз лу ча ва од зве ро ва, и роб го ри је 
од зве ра, јер бо чо ве ку ро бу  оно се од у зи ма, што га чи ни чо ве ком. 
Бо ље је не жи ви ти не го у по га ном роб ству би ти. – Сво бо да, сво бо да 
нас људ ма чи ни, – сво бо да  и вољ ност да је вој ни ку ја кост, вој во-
да ма и по гла ва ри ма му дрост и пра во су ди је. Она ста ре ши на ма да је 
љу бе зно к мла ђим оте че ско ср це, она свја шчен ство про свје шча ва 
и ру ке њи хо ве на бла го сло ве ни је сво бод но га ста да сво га во здви же. 
4)  Устав ни раз ви так Ср би је –  Из во ри, при ре дио, Ми ро слав Р. Ђор ђе вић, Ле ско вац, 1970. 

стр. 9.

5)  Исто, стр. 10.

6)  Ibid..

7)  Исто, стр. 11.
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Сво бо да со вер на род њи уму дра ва, сво бо да сва ког обо га шча ва; сво-
бо да ора ча у по љу, па сти ра код сто ке, пут ни ка на пу ту, вој ни ка на 
вој сци и до ма ћи на код сво је ку ће, ве се ли и утје ша ва и мио му жи-
вот чи ни ..... Јед ном реч ју  гди не ма сло бо де ту не ма ни жи во та.“8)

Ра зум и прав да су те мељ за ко на, а та кав за кон, те мељ сло бо-
де. Са др жај ове не из го во ре не бе се де, до во љан је да би смо за кљу-
чи ли о из во ри ма из ко јих је Гру јо вић, цр пео сво је пој мо ве о др жа-
ви и прав ном по рет ку. А Ср би ја је би ла да ле ко од при ли ка у ко ји ма 
би се на та кав ред мо гло ми сли ту и од сло бо де ко ја би се чу ва ла по-
што ва њем за ко на. Ин стинк том во ђе, Ка ра ђор ђе је то осе ћао.

Ов де се за чи ње ва жно пи та ње о ка рак те ру пр ве вла сти у 
осло бо ђе ној Ср би ји. По јед ни ма, упр кос по сто ја њу Со вје та, пр ви 
об лик вла сти ко ји је у Ср би ји уста но вљен, је сте мо нар хиј ска власт 
ко ју су на мет ну ле са ме при ли ке и „ко ја се у вре ме ну устан ка и доц-
ни је по ка за ла као нај по год ни ја фор ма вла де“.9) Тај об лик, до ду ше, 
ни је до био и свој фор мал ни оквир, али је по при ста ли ца ма ове те зе 
би ла фак тич ко ста ње ко је ће ка сни је до би ти и сво ју фор мал ну по-
твр ду, по себ но 1808. го ди не.

Ка ра ђор ђе је 28. ју на 1807. уго во рио по зна ту кон вен ци ју са 
ру ским иза сла ни ком Па у лу чи јем. Па у лу чи је ва кон вен ци ја, ка ко су 
је не ки исто ри ча ри на зва ли, а не ки је зо ву и срп ском пе ти ци јом,10) 
има ван ред но ве ли ки зна чај, за раз вој по ли тич ких при ли ка у уста-
нич кој Ср би ји. Њо ме су до ста ја сно ис так ну те смер ни це ру ске по-
ли ти ке у Ср би ји, по ко ји ма ће ка сни је ра ди ти и К. К. Ро до фи ни кин. 
Кон вен ци ја има вој ни и по ли тич ки део. У по ли тич ком де лу, ко ји 
нас ов де пре вас ход но за ни ма, ис ти че се: на род на же ља да Ср би ја 
до ђе под за шти ту  ру ског ца ра и мол ба на род на ко јом се тра жи од 
истог тог ца ра да што је пре мо гу ће  за Ср би ју од ре ди спо соб ног 
зе мљо у пра ви те ља, ко ји би за вео по тре бан ред и ус по ста вио по ре-
дак у зе мљи и ко ји би у име ца ра ру ског дао на ро ду кон сти ту ци ју 
или устав, ко ји би од го ва рао на род ној по тре би. Истом кон вен ци-
јом, и то ње ним  дру гим чла ном уста но вља ва се пра ви ло, да се чи-
нов ни ци име ну ју и по ста вља ју на сво ја зва ња у име ру ског ца ра.11) 

Пр ви про јек ти устав ног уре ђе ња уста нич ке Ср би је ве за ни су 
за име ру ског иза сла ни ка у Ср би ји Ро до фи ни ки на. Пр ви про је кат, 
8)  Ibid.

9)  М. Вла ди сла вић, Исто, стр. 7.

10)  М. Ек ме чић, Ду го кре та ње   од кла ња до ора ња, Бе о град, За вод за уџ бе ни ке, 2007, стр. 
161.

11)  С. Но ва ко вић, Устав но пи та ње и за ко ни Ка ра ђор ђе вог вре ме на, Бе о град, 1907, стр. 22, 
23, 24. 



СПМ број 1/2009, година XVI, свеска 23. стр. 211-230.

216

под на зи вом Осно ва ние пра ви тељ ства серп ска го,  да ти ра из 1807, 
а ти че се пре све га ор га ни за ци је Пра ви тељ ству ју шћег со вје та. По 
овом про јек ту, Со вјет би са чи ња ва ла три ре да со вјет ни ка; пр ву гру-
пу чи ни ле би ис так ну те вој во де, ко ји би до би ли ти ту лу „си ја тел ни 
во жди“ и за у зи ма ли пр во ме сто у Со вје ту. У дру гу ушли би до та да-
шњи со вјет ни ци са ти ту лом „пре вас ход ни се на то ри“. Тре ћу гру пу 
чи ни ли би иза бра ни со вјет ни ци чи ји би ман дат тра јао три го ди не. 
При пад ни ци пр ве две гру пе, би ли су до жи вот ни чла но ви Со вје та, 
а и њи хо ва де ца би би ла упи са на у се нат ски про то кол. Тре ћа гру па 
се на то ра до би ла би плем ство, уко ли ко би три пу та би ли би ра ни за 
чла но ве со вје та. По овом про јек ту, кнез би био пред сед ник Со вје-
та али је де ло круг ње го вих овла шће ња све ден на нај ма њу мо гу ћу 
ме ру. Про је кат је пред ви ђао да је кнез ду жан по ло жи ти по себ ну 
за кле тву, ко јом би се оба ве зао, да ће чу ва ти и по што ва ти за кон и 
пре у зе ти ста ра ње за из вр ше ње се нат ских од лу ка. Про јек том су би-
ла на ве де на пра ва и де ло круг над ле жно сти Со вје та. У ње го ву над-
ле жност спа да ла су сва пра ва ко ја се ти чу фи нан сиј ских при хо да 
зе мље уз из рич но на во ђе ње да се ни ка ква тре бо ва ња или те ре ти 
не мо гу рас пи са ти и тра жи ти од на ро да ми мо со вје та. Со вјет би ра 
глав не вој во де и од лу чу је о њи хо вом ста ту су. Ни је дан се на тор не 
би мо гао би ти од стра њен из Со вје та без јед но гла сног до го во ра и 
са гла сно сти и кне за и Со вје та. Про јек том је да ље пред ви ђе на ор-
га ни за ци ја ло кал не упра ве и суд ства на ни воу на хи ја. Исто је та ко 
овим про јек том пред ви ђе но уво ђе ње уста но ве ста ја ће вој ске.

Овим устав ним про јек том, ко ји се сма тра пр вим те вр сте у 
Ср би ји, пред ви ђе но је  осни ва ње јед ног те ла ко је би по свим сво-
јим од ли ка ма пред ста вља ло је дан пле мић ки Са вет, ко ји би био но-
си лац це ло куп не вла сти у зе мљи. Истим тим про јек том Кар ђор-
ђе је био ли шен свих атри бу та пра ве вла да лач ке вла сти, а ни је му 
при зна то ни на сле ђе кне жев ског до сто јан ства у ње го вој по ро ди ци. 
Зна чај но је да овај на црт ни је при хва ћен, ка ко од Скуп шти не на-
род них гла ва ра та ко ни од ру ског ца ра, та ко да је остао са мо про је-
кат. Ње гов зна чај до ла зи отуд што је пр ви ове вр сте.

На ша исто ри о гра фи ја и по ли тич ка те о ри ја, углав ном за у зи-
ма ју ми шље ње, да је Ро до фи ни ки нов про је кат по ку шај да се на 
тле Ср би је пре са де ка ко по ли тич ка ор га ни за ци ја та ко и дру штве-
ни од но си он да шње Ру си је. Пре све га за то што се овим про јек том 
узи ма ју у об зир два чи ни о ца вла сти: Вожд и на род ни ве ли ка ши 
са бра ни у Со вје ту ко ји је у су шти ни тре ба ло да бу де је дан об лик 
ста ле шке скуп шти не чи ји чла но ви по ста ју но си о ци од ре ђе них 
ари сто крат ских при ви ле ги ја, ко је су стал не и на след не.
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На род се, као чи ни лац вла сти, ко јем би се при зна ла и утвр-
ди ла од ре ђе на пра ва, и не по ми ње. Не ма по ме на На род не Скуп-
шти не, кроз ко ју би на род из ра жа вао сво ју по ли тич ку во љу, би ло 
са мо стал но или као ко рек ци ју оне во ље и по ли тич ких сме ро ва вр-
хов не вла сти у зе мљи за ко ју су се оти ма ли Вожд и Со вјет.

Дру ги Ро до фи ни ки нов про је кат, на стао је кра јем 1808. го ди-
не. Прет хо ди ла му је Ер фурт ска кон вен ци ја, ко ју су за кљу чи ле Ру-
си ја и Фран цу ска, ко јом је Ру си ја до би ла пра во на Вла шку и Мол-
да ви ју и пра во по кро ви тељ ства над Ср би јом, ко ја би и да ље оста ла 
ауто ном на област у са ста ву тур ске им пе ри је. Упра во с об зи ром на 
ста тус ко ји је пред ви ђен за Ср би ју, Ро до фи ни кин је на пра вио но ви 
устав ни про је кат за Ср би ју ко ји би био ана ло ган тој си ту а ци ји и 
њој ишао у су срет. Но ви про је кат се бит но раз ли ку је од прет ход ног 
Ро до фи ни ки но вог до ку мен та. По ло жај Со вје та из осно ва је из ме-
њен. За раз ли ку од пр вог на цр та, Со вјет ви ше не фи гу ри ра као но-
си лац нај ви ше вр хов не вла сти, већ је ње го ва функ ци ја пре све га да 
бу де је мац  ру ских пла но ва и на ме ра у њи хо вој по ли ти ци у Ср би ји 
и бал кан ској по ли ти ци уоп ште. Свр ха је Со вје та да кон тро ли ше 
и пре вен тив но де лу је на Ка ра ђор ђе ву по ли ти ку и оне мо гу ћи оне 
по те зе ко ји би би ли су прот ни ру ској по ли ти ци и на сто ја њи ма, а не 
да се пре ко Со вје та вр ши огра ни ча ва ње вла сти у ко рист ве ли ка-
ша. У скла ду са про ме ње ном на ме ном, про ме ње на је и струк ту ра 
Со вје та. Од бив шег Со вје та на ста ла би два ор га на и то вла да ко ју 
би чи ни ло шест ми ни ста ра и На род ни суд. У са мом  Со вје ту,  уз 
кне за, се део би и је дан ру ски чи нов ник са за дат ком да  оне мо гу ћи 
оне Ка ра ђор ђе ве по те зе ко ји би би ли про тив ни Ру си ји и оп стру и-
ра ли ње не на ме ре. Пр вен стве но се ишло за тим да се спре чи уплив 
за пад них си ла на Ка ра ђор ђа. И овим на цр том пред ви ђа ла се ре цеп-
ци ја ру ских за ко на у Ср би ји.

Као и прет ход ни, и овај про је кат је остао без це ло ви те при-
ме не, ка ко због уну тра шњих сла бо сти и пре не бре га ва ња по ли тич ке 
ре ал но сти, јер су се мно ге уста но ве и мо де ли ко је је Ро до фи ни кин 
на сто јао да уве де у Ср би ји, и у са мој та да шњој Ру си ји, по ка за ли 
као пре жи ве ли, та ко и због ме ђу на род них окол но сти услед ко јих 
ни је за жи ве ла ни Ер фурт ска кон вен ци ја, ко јом је ини ци ран.

По Сто ја ну Но ва ко ви ћу, упра во су ме ђу на род не окол но сти 
би ле раз лог, ра ди ко јих ру ски цар ни је дао сво ју са гла сност на ова-
кав про је кат. Ве ли ке си ле, пре свих Аустри ја, ни ка ко ни су мо гле 
за ми сли ти, при су ство Ру си је на до њем Ду на ву, где би се Ру си ја 
учвр сти ла при са је ди ње њем пра во слав них по кра ји на Вла шке и 
Мол да ви је, јер би ти ме био пре се чен њен глав ни ко му ни ка ци о ни 
пра вац за Цр но мо ре и ис ток. Уко ли ко би и по врх то га Ру си ја ус пе-
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ла да се учвр сти и у но вом пра во слав ном и сло вен ском сре ди шту, 
она би по ста ла пот пу ни го спо дар си ту а ци је на европ ском ју го и-
сто ку и пот пу но пре у зи ма ње де ло ва Тур ског цар ства у Евро пи за 
њу би би ло са мо ствар тех ни ке и пи та ње вре ме на. За Аустри ју је 
то би ло пи та ње жи во та и смр ти. У Бе чу су др жа ли да би то, не са-
мо не у тра ли са ло Аустри ју као си лу, већ би угро зи ло и њен го ли 
оп ста нак као др жа ве. С об зи ром да Аустри ја ни је би ла је ди на ко ја 
би се ус про ти ви ла ова квом ге о по ли тич ком по зи ци о ни ра њу Ру си је, 
већ су то ме би ле про тив не и све дру ге европ ске си ле, укљу чу ју ћи 
и Фран цу ску –  јер је би ло ја сно да На по ле о нов став да за у зи ма ње 
Вла шке и Мол да ви је ни је про тив но фран цу ским ин те ре си ма, пред-
ста вља так тич ки, ди пло мат ски ме ђу по тез у ње го вој игри и пла но-
ви ма – ру ски цар се ни је мо гао од лу чи ти на ова ко смео по ду хват. 
Ро до фи ни кин, као ни Па у лу чи прет ход но, ни су во ди ли ра чу на о 
овим чи ње ни ца ма. Њи ма се, ка ко при ме ћу је Сто јан Но ва ко вић, до-
го ди ло оно што се че сто до го ди чи нов ни ци ма ко ји вр ше слу жбу у 
име сво јих прет по ста вље них те „у же љи да се бе пре по ру че, пре те-
ру ју рев но шћу и у то ме оте ра ју да ље но што би го спо дар ми слио и 
же лео, то се до го ди ло и ов де“.12) 

Од су ство цар ске са гла сно сти, зна чи ло је да про је кат ни-
је при хва ћен, иако је Ка ра ђор ђе дао свој при ста нак и ста вио свој 
пе чат, за раз ли ку од Па у лу чи је ве кон вен ци је, где то ни је учи нио, 
прав да ју ћи се да га је из гу био. Не мо же се ре ћи да је овај про је кат 
остао мр тво сло во на па пи ру, и да ни је про из вео ни ка кво деј ство. 
Упр кос из о стан ку по твр ђе ња, при шло се де ли мич ном из вр ше њу 
по је ди них уста но ва ко је је пред ви ђао овај акт, ко је су би ле нео п-
ход не за уво ђе ње ре да у зе мљи.

Па ра лел но са про јек ти ма Ро до фи ни ки на, Ка ра ђор ђе и сам 
пред у зи ма од ре ђе не ко ра ке и чи ни пред ло ге у истом сме ру. По ка-
зи ва њу Л. А. Ба та ла ке, Ка ра ђор ђе је са сво јим при ја те љи ма на са-
стан ку у То по ли до го во рио осно ве устав ног уре ђе ња зе мље. Тај 
са ста нак је у ства ри скуп Ка ра ђор ђе вих зва ни ца, на ње го вој кр сној 
сла ви (Св. Кли мент), на ко ју је по Ба та ла ки ном ка зи ва њу Ка ра ђор-
ђе „као и до сад, по звао све со вет ни ке, све ста ре ши не и ве ћи број 
из на ро да от ме ни јих љу ди. У те ча ју овог тро днев ног го шће ња, би-
ло је, осим ве се ља, и дру гих раз го во ра, ко ји су се од но си ли и на зе-
маљ ску упра ву. Из ме ђу дру гог ко је че га, сад се ов де учи ни до го вор 
да се о Све том Ан дре ји у Бе о гра ду др жи глав на скуп шти на и да се 
на тој скуп шти ни оно што је ов де уго во ре но и за кљу че но све на род-
но у деј ство про из ве де“.13)  

12)  С. Но ва ко вић, Исто, стр. 31.

13)  Л. А. Ба та ла ка, Исто ри ја срп ског устан ка, стр. 472.
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Оно што је у То по ли од лу че но, на ску шти ни је тре ба ло да бу-
де об на ро до ва но. А по Ба та ла ки ном ка зи ва њу, сво ди се на сле де ће:

„1.Да се Ка ра ђор ђе и сад опет, и тре ћи пут, за вр хов ног пред-
во ди те ља и го спо да ра над Ср би јом, с на след ством и за ко ном ње го-
вом му шком по том ству про гла си, и јед ним ак том скуп шти не при-
зна.

2. Да Ка ра ђор ђе у спо ра зу мље њу и до го во ру са Со вје том  на-
род ним, у де ли ма ти ца ју ћим се зе мље и на ро да ра ди.

3. Да Ка ра ђор ђе Со вет на род ни и за вр хов ни суд на род ни 
при зна и за та кав и у свој зе мљи про гла си.

4. Да се и не ке ста ре ши не ко је су до сад дру гим под руч не 
би ле, по њи хо вим при зна ним за глав не на хиј ске ста ре ши не на и ме-
ну ју и про гла се.»14) 

Скуп шти на ко ју по ми ње Ба та ла ка, за си гур но ни је одр жа на, 
а спор но је да ли је би ла и пред ви ђе на. Ме ђу тим, одр жа не су сед-
ни це Со вје та од 5–14. де цем бра 1808. го ди не, на ко ји ма су, у при-
су ству ве ћег бро ја ста ре ши на, од лу ке до не те у То по ли при хва ће не 
и у фор ми рас пи са ста ре ши на ма об на ро до ва не. Од лу ке до не те у 
То по ли ни су са чу ва не, о њи ма се мо же за кљу чи ти на осно ву са-
чу ва ног рас пи са и Ка ра ђор ђе вог го во ра на скуп шти ни ста ре ши на 
1811, те их на тај на чин ре кон стру и са ти. На тај на чин до зна је мо 
њи хов са др жај а о фор ми се мо же за кљу чи ва ти на осно ву ака та из 
1811, са скуп шти не одр жа не у Бе о гра ду, чи ји су ак ти са чу ва ни. По 
њи ма се мо же осно ва но прет по ста ви ти да су и ак ти из 1808. го ди-
не има ли исти из глед. На и ме, у оно вре ме, са ста вља чи су устав ну 
рад њу за ми шља ли као ме ђу соб но све ча но оба ве зи ва ње ста ре ши на 
вр хов ном во ђи и вр хов ног во ђе ста ре ши на ма, на кон че га би сле ди-
ло об на ро до ва ње као тре ћи акт.

У при лог из не тој прет по став ци иде и чи ње ни ца, што се фор-
ма овог ак та по кла па и са фор мом Ро до фи ни ки но вих про је ка та из 
1807. и 1808. го ди не, упр кос ра зли ци у са др жа ју. По фор ми, они 
су слич ни  и под се ћа ју  на „сред њо ве ков не по ли тич ко – прав не 
до ку мен те, где се од но си из ме ђу вр хов них ор га на вла сти нај че шће 
ре гу ли шу пу тем устав них или слич них уго во ра“.15) 

По сво јој са др жи ни, овај до ку мент из осно ва је су про тан Ро-
до фи ни ки но вим про јек ти ма. То ва жи не са мо у по гле ду уну тра-
шњег уре ђе ња и ор га ни за ци је вла сти, већ и по пи та њу спољ но по-
ли тич ке ори јен та ци је зе мље.

14)  Исто.

15) Љ. Кан дић, Не ка пи та ња устав ног раз вит ка др жа ве Пр вог срп ског устан ка, Но ви Сад, 
Збор ник ПФ у Но вом Са ду, 1967-1968, стр. 369.
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Сто јан Но ва ко вић нај ве ћу вред ност овог Ка ра ђор ђе вог 
устав ног до ку мен та, ви ди упра во у чи ње ни ци да је тим ак том ис-
так ну та пре тен зи ја ка пот пу ној са мо стал но сти и учи њен от клон 
од би ло чи јег ту тор ства, а по себ но она квог ка квог су на ме та ли и 
Па у лу чи је ва кон вен ци ја и Ро до фи ни ки но ви устав ни на цр ти, на ста-
ли, ка ко је оце нио Но ва ко вић, из пре те ра не рев но сти. И за то „акт 
од 14-ог де кем бра 1808 за до би ја – ве ли Но ва ко вић – зна че ње ак та, 
зна ме ни тог у по гле ду еман ци по ва ња осло бо ђе не и не за ви сне Ср-
би је од чи је га би ло ту тор ства“.16)

Без об зи ра на мо ти ве и прак тич ну вред ност ко ја ни је би ла 
ве ли ка, јер ни је ува жа ва ла по ли тич ку ре ал ност, овај до ку ме нат 
има сим бо лич ку вред ност, на ко ју ука зу је С. Но ва ко вић. По ње му, 
то је акт по ли тич ке еман ци па ци је Ср би је, ко ја иако је пред ста вља-
ла са мо по бу ње ну те ри то ри ју, а не не ка кву за о кру же ну по ли тич ку 
це ли ну ко ја би мо гла пре тен до ва ти на при зна ње, ис ти че сво ју те-
жњу ка по ли тич кој са мо стал но сти, ко ја би би ла ли ше на би ло чи јег, 
па и ру ског ту тор ства.

Овим ак том ис ка зу је се по ли тич ка во ља да Ср би ја са ма уре-
ђу је и свој уну тра шњи по ли тич ки жи вот и да са мо стал но во ди 
спољ ну по ли ти ку.

Ак том од 1808. го ди не, Ка ра ђор ђе се раз ра чу нао и са кне жин-
ском ауто но ми јом, ко ја је у Ср би ји уве де на 1793, на кон аустриј ског 
ра та, ко ја се по том об но ви ла 1804, са мо без вр хов не тур ске вла сти. 
Та је кне жин ска ауто но ми ја би ла у скла ду са древ ним на род ним 
оби ча ји ма, али је би ла и по доб на да бу де осно ва вој вод ској и ста ре-
шин ској са мо во љи и њи хо во сред ство опи ра ња сре ди шњој вла сти 
и ње ним те жња ма ка цен тра ли за ци ји. То је био раз лог да се Ка ра-
ђор ђе устре ми на ову уста но ву ко ја је овим ак том уки ну та.  

И Ро до фи ни кин се, исто та ко, срео са овим пи та њем ко је се 
ти ца ло кне жин ске ауто но ми је, али је же лео да га ре ши на дру га чи-
ји на чин. Он је на сто јао да огра ни чи ауто но ми ју кне жи на вла шћу 
Се на та, ко ји би оли ча ва сре ди шњу и цен трал ну власт ко јој би и 
Ка ра ђор ђе имао би ти по др еђен. По Ро до фи ни ки но вим осно ва ма 
уре ђе ње ко је се пред ви ђа нај бли же је оном ти пу ко ји би се мо гао 
на зва ти оли гар хиј ском ре пу бли ком, а уре ђе ње ко је се пред ви ђа Ка-
ра ђор ђе вим ак том има са свим дру ги пра вац. По ре чи ма Сто ја на 
Но ва ко ви ћа: „чи сто из ве ден ка рак тер ап со лут не, кон цен три са не 
мо нар хи је“.17)

Ису ви ше је, на жа лост, у овој ства ри би ло лич ног мо ти ва и 
ин те ре са. Те жња за еман ци па ци јом, о ко јој го во ри Но ва ко вић, би-

16) С. Но ва ко вић, Исто, стр. 55.

17)  С. Но ва ко вић, Исто, стр. 52.
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ла је дик ти ра на не не ка квим оп штим, на ци о нал ним раз ло зи ма, већ 
ис кљу чи во лич ним ам би ци ја ма вр хов ног Во жда, али је, исто та ко, 
и про ти вље ње опо зи ци је би ло узро ко ва но лич ним раз ло зи ма и би-
ло у слу жби пар ти ку лар них ин те ре са вој во да и ста ре ши на.

Од ри ца ње ту тор ства у ства ри је ки да ње са ру ским по кро ви-
тељ ством, ко је је Ка ра ђор ђе, по сма тра ју ћи по на ша ње Ро до фи ни-
ки на, раз у мео као по кро ви тељ ство над ње го вим про тив ни ци ма. 
Он се на кон то га окре ће тра же њу дру гих по кро ви те ља, пре свих 
Аустри ји, али и Фран цу ској. Пре го во ре с Аустри јом во дио је Иван 
Ју го вић, а с Фран цу ском је пре го ва рао Ра де Ву чи нић. О пре го во-
ри ма са Фран цу зи ма ма ње се зна, а и о не по сред ном ис ку ству уста-
ни ка са њи ма.

Ка ра ђор ђе је 1809. го ди не упу тио јед но пи смо На по ле о ну. То 
је у ства ри био ме мо ар ко ји је, из ме ђу оста лих, са др жа вао и сле-
де ће тач ке:

А. да се срп ски на род  за јед но са сво јим пред во ди те љи ма од-
лу чио по тра жи ти сре ћу у за шти ти ве ли ко га  На по ле о на;

Б. да  ће у име вер но сти к фран цу ском мо нар ху Ср би ја при-
ми ти у све гра до ве вој ску На по ле о но ву;

В. да ће град Ша бац, као нај бли жи фран цу ској гра ни ци, пр ви 
при ми ти вој ску На по ле о но ву.

Фран цу ска вла да оста ла је ре зер ви са на на ова кве по ну де, 
а са мог до но си о ца ме мо а ра за др жа ла у јед ној вр сти при тво ра. С. 
Но ва ко вић ка же да се у Ср би ји та да „смет ну ло с ума да ни је до ста 
по ну ди ти, не го да тре ба и дру га стра на да има ра чу на да при ми“.18)

По ка зи ва њу Ни ла По по ва, по ку шај да се ус по ста ве од но си 
са Фран цу зи ма да ти ра још од ра ни је, пре ко пи сма ко је им је ода-
слао Со вјет. Ко ли ко се у то ме ус пе ло нај бо ље по ка зу ју до га ђај ве-
зан за пре ла зак уста нич ких тру па у Бо сну. Уста ни ци 1807. го ди не, 
пред во ђе ни Ја ко вом Не на до ви ћем, пре ла зе Дри ну и упу ћу ју се ка 
Са ра је ву. У кри тич ном тре нут ку Тур ци ма сти же фран цу ска по моћ, 
ко ју им је упу тио мар шал Мар монт. Ан га жо ва на је фран цу ска ар-
ти ље ри ја, ко ју је оп слу жи ва ло 3500 вој ни ка и 72 офи ци ра. Од 24. 
ма ја до 1. ју на су да ра ле су се са мо пред ње че те. Ве ли ки окр шај 
од и грао се 2. ју на 1807. у ко ме су фран цу ске тоб џи је ја ко на у ди ле 
Ср би ма, ко ји су ус пе ли да два пу та из др же и од би ју на пад. Ус пе ли 
су да за ро бе 200 Ту ра ка и 7 фран цу ских тоб џи ја, као и 4 тур ска и 
2 фран цу ска то па. У тре ћем на па ду су мо ра ли по пу сти ти и вра ти-
ти се пре ко Дри не. Ср би ма ни је по мо гло то што је срп ски Со вјет 
пи сао Фран цу зи ма и апе ло вао на прин ци пе за ко је су се Фран цу зи 

18) С. Но ва ко вић, Вас крс др жа ве срп ске, Но ви Сад, 1904, стр. 69. 
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про кла мо ва ли да их про но се и из ра зио оче ки ва ња и на ду „да Фран-
цу ска не ће за мет ну ти бој са на ро дом, ко ји бра ни сво ју сло бо ду“.19)

Ни шта бо ље ни је про шао ни ме мо ар, ко ји је Фран цу зи ма 
пре ко свог иза сла ни ка Р. Вуч ко ви ћа, упу тио Ка ра ђор ђе, а ни ње-
гов до но си лац. Иза сла ни ку Вук че ви ћу је – по са зна њи ма Пе тра И. 
По по ви ћа – ко ји је по нај бо ље по зна вао срп ско-фран цу ске од но се у 
вре ме Устан ка, ста вље но до зна ња: да је срп ски на род, по при ро ди 
ства ри, на кло њен Ру си ји те да пре ма то ме ње го во парт нер ство не 
мо же би ти оства ре но са не ком за пад ном зе мљом. Вуч ко вић је на-
сто јао от кло ни ти овај при го вор, тврд ња ма да је то из ми шљо ти на, 
из не та и по др жа на од стра не рим ског кле ра.20)

За бе ле же но је да је На по ле он ка зао да би са мо је дан па лац 
зе мље на де сној оба ли Ду на ва, ко ји би се на шао у ру ским ру ка-
ма, зна чио ра су ло осман ске им пе ри је. Ре као је уз то: „Аустри ја је 
ге о граф ски не при ја тељ Ср би је“. „То је – пи ше Ми ло рад Ек ме чић 
– исто риј ско про клет ство „ora co lo Na po le o ni co“, над це лом бу дућ-
но шћу срп ског на ро да. Ути снут му је на че ло бе лег, веч ног са ве-
зни ка Ру си је.“21) Уз то, Ек ме чић нам от кри ва да „у фран цу ске ме-
то де су зби ја ња Срп ске ре во лу ци је спа да и за ве ра да се уби је њен 
вођ Ка ра ђор ђе.“22)

По сле тих ис ку ста ва, Ка ра ђор ђе се опет окре ће Ру си ма. Зах-
те ва ле су то и при ли ке у са мој Ср би ји, ко је су на сту пи ле као не-
ми нов на по сле ди ца рас ки да с Ру си ма. Пре лом до ко га је до шло 
ни је са мо на и шао на нео до бра ва ње код ста ре ши на, већ и код на-
ро да. Мо ти ви су би ли раз ли чи ти. Ста ре ши не је ру ко во ди ла лич на 
су рев њи вост и су је та пре ма Ка ра ђор ђу. Они су у Ру си ма ви де ли 
пре све га сред ство ко јим би се мо гли по слу жи ти у ци љу огра ни-
ча ва ња вр хов не вла сти. Алек си је Је ла чић из но си још је дан мо тив, 
ко ји је ру ко во дио ста ре ши не, твр де ћи да их је мо ти ви са ла же ља да 
по ста ну на след на ари сто кра ти ја, као што је ру ска, и да је то раз лог 
учи ње ној по ну ди да Ср би ја по ста не ру ска по кра ји на.23)

У на род ним ма са ма по ли ти ка от кло на од Ру си је ни је се мо-
гла при ми ти из са свим дру гог раз ло га. На род је ду бо ко ве ро вао, 
да му је ди на, искре на и пра ва по моћ, мо же до ћи од пра во слав не 

19)  Н. По пов, Ср би ја и Ру си ја, Бе о град, 1870, стр. 53.

20)  П. И. По по вић, Фран цу ско-срп ски од но си за вре ме Пр вог устан ка, Бе о град, 1933, стр. 
201.

21)  М. Ек ме чић, Ду го кре та ње од кла ња до  ора ња, Бе о град, За вод за уџ бе ни ке, 2007, стр. 
164.

22)  М. Ек ме чић, Исто, стр. 180.

23)  A. Је ла чић, Ру си ја и Бал кан, Бе о град, 1940, стр. 48.
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Ру си је, а да се не тре ба на да ти ни ка квој по мо ћи од ту ђе ве ре, на-
ро чи то рим ске. Ово је би ло ин стинк тив но ду бо ко уса ђе но осе ћа ње 
ко је се ни чим ни је мо гло до ве сти у пи та ње. Се ћа ње на ра то ве ко је 
је Аустри ја во ди ла с Тур ском, а на ро чи то по след њи, би ло је ису-
ви ше жи во. Кад је на кон рас пу шта ња срп ског до бро во љач ког ко ра 
Ми ха ље вић по ну дио ва љев ског кне за Алек су Не на до ви ћа да и да-
ље оста не као офи цир у аустриј ској слу жби и кад је Алек са од био, 
од го во рив ши да се вра ћа та мо где се и ро дио, Ми ха ље вић му је 
пре ба цио да је по га зио за кле тву да ту ца ру и да му је не ве ран, Не на-
до вић му је из го во рио зна ме ни те ре чи: „Исти на је да сам се за клео 
(ца ру) да ћу му би ти ве ран и да ћу во је ва ти про тив Тур чи на за сло-
бо ду мо је отаџ би не (оче ви не), и по зна то вам је да ја мо је за кле тве 
не пре сту пам ни ти ца ра из не ве ра вам и оста вљам, но цар оста вља 
ме не и сав на род срп ски као ње го ви ста ри што су на ше пра де де 
оста вља ли. За то идем на траг пре ко Са ве, а не мам пи са ра ни дру гих 
уче них љу ди, но ћу ићи од ма на сти ра до ма на сти ра и ка зи ва ти сва-
ко ме ка лу ђе ру и по пу да у сва ком ма на сти ру за пи шу да ви ше ни кад 
тко је Ср бин, Нем цу не ве ру је“.24) И ни су ве ро ва ли. Ве ру у Ру си ју 
ни су мо гли по ко ле ба ти ни рат ни не у спе си и не сре ће ка квих се на-
ку пи ло 1809, ни ти при ту жбе вр хов них ста ре ши на. Вој ни ус пе си и 
обрт рат не сре ће 1810, ко јих не би би ло без ру ске вој не по мо ћи, уз 
већ по ме ну ти чи ни лац на род ног осе ћа ња, би ли су раз лог да се при-
сту пи устав ним ре фор ма ма и но вој ор га ни за ци ји вла сти.

Скуп шти на је за по че ла са ра дом по чет ком  ја ну а ра 1811. го-
ди не и тра ја ла до 11. ја ну а ра исте го ди не. На по чет ку, на днев ном 
ре ду су рас пра вља на пи та ња ра чун ског ка рак те ра, о при хо ди ма и 
рас хо ди ма, по ре зу, му ни ци ји итд. По ли тич ка пи та ња рас пра вља на 
су у по след ња три да на за се да ња. 

На  са стан ку од 8. ја ну а ра, Ка ра ђор ђе је го во рио две за себ не 
бе се де. Пр ва је у це ли ни по све ће на по кро ви тељ ству ру ском. Ка ра-
ђор ђе од ба цу је као не у ме сне и зло на мер не све тврд ње ко је ко ји ма 
се из но си сум ња у то по кро ви тељ ство.

На кон то га, у за себ ној бе се ди, пре ла зи се на уну тра шња пи та-
ња у Ср би ји. Ка ра ђор ђе ис ти че да су при ли ке у зе мљи не сно шљи ве 
и за то окри вљу је ста ре ши не, окри вљу ју ћи их за не по слу шност и 
не по што ва ње устав ног уре ђе ња и до го во ра из 1808. го ди не. Окри-
вљу је ста ре ши не за са мо вла сно по сту па ње ка ко у уну тра шњој та-
ко и спољ ној по ли ти ци, јер су не ке ста ре ши не пре у зе ле на се бе 
пре пи ску са ино стра ним чи ни о ци ма чи не ћи кле ве те и сплет ке. Он 
тра жи да се сва ко за себ но из ја сни о овим пи та њи ма. А по том из ја-

24)  М. М. Ву ки ће вић, Ка ра ђор ђе I, Бе о град, Сло во љуб ве, 1981, стр. 99. - Про та Ма те ја, 
Ме мо а ри, Бе о град, СКЗ, 1893, стр. 34.
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вљу је скуп шти ни да ју је у бри зи за на род но бла го ста ње и за ра ди 
је дин ства вла сти са звао ка ко би она ова ва жна пи та ња пре тре сла и 
да ла  „од го вор за кљу чи тел ни, по ко је му мо гу ја вну тре ност зе мље 
на ше и устрој ство у бу ду шче за во ди ти“.25) 

Тра же ни од го во ри усле ди ли су 10. ја ну а ра. И ови ак ти из 
1811. има ју на пред по ме ну ту фор му. Пр во су  се оба ве за ли и за кле-
ли чла но ви Пра ви тељ ству ју шћег со вје та, по твр ђу ју ћи оно што је 
пред ви ђе но и на ре ђе но ак том из 1808. го ди не у То по ли, уз обе ћа ње 
да ће се др жа ти ње го вих од ре да ба и спро во ди ти их до кра ја. По 
том је да та за кле тва Ка ра ђор ђу као вр хов ном по гла ва ру и ње го вом 
за ко ни том по том ству.

Чла но ви Со вје та, још уз то, са оп шта ва ју да о не ком дру гом  
вр хов ном во ђу не ће ни ми сли ти, а сва ки та кав чин сма тра ће као не-
при ја тељ ство и по бу ну, чи јег ће ви нов ни ка за то су ди ти и ка зни ти. 
Со вјет се оба ве зао да не ће ни шта ра ди ти без зна ња и одо бре ња Ка-
ра ђор ђе вог, као и да ни ког не ће ка зни ти смрт ном ка зном и за то че-
њем без одо бре ња вр хов ног го спо да ра, ко ме се уз то уста но вља ва 
и пра во по ми ло ва ња. За чла но ви ма Со вје та сле ди ло је об ри ца ње 
оста лих ста ре ши на. И они су се за кле ли на вер ност, по кор ност и 
по слу шност  Ка ра ђор ђу и ње го вом за ко ни том по том ству, за ри чу ћи 
се да не ће ни ти по ми сли ти на ка квог дру гог во ђу док је у жи во ту 
Ка ра ђор ђа и ње го вих за ко ни тих по то ма ка. А ако би се на шао та кав 
са мо зва нац, да ће би ти сма тран не при ја те љем и пре дат су ду.

Скуп шти на је исто та ко обе ћа ла по кор ност Пра ви тељ ству ју-
шћем  со вје ту, за ри чу ћи се да не ће оп шти ти ни са ким из ван зе мље, 
без за по ве сти вр хов ног во ђа, ни ти ће ко га при зна ти за на чел ни ка, 
без ње го ве прет ход не по твр де. Исто вре ме но се од ри чу пра ва да би-
ло ко га ка зне смрт ном ка зном, без одо бре ња Со вје та и вр хов ног 
го спо да ра.

На кон ових за кле тве них из ја ва ста ре ши на, усле ди ла је за кле-
тва Ка ра ђор ђа ста ре ши на ма. У сво јој за кле тви Ка ра ђор ђе при зи ва 
и ку не се Бо гом, Је ван ђе љем и свим све ци ма, да ће све што бу де 
ра дио, ра ди ти у ин те ре су на ро да и зе мље и да не ће ни шта жа ли-
ти што је у слу жби тог ци ља. Он из ја вљу је још јед ном, у све ча ној 
фор ми, да ће се др жа ти ру ског ца ра као при зна тог по кро ви те ља 
срп ског на ро да. У свим по сло ви ма ка ко у зе мљи та ко и ван ње Ка-
ра ђор ђе обе ћа ва да не ће по сту па ти са мо вла сно, већ ће се кон сул-
то ва ти и до го ва ра ти са Со вје том и од лу ке до но си ти спо ра зум но 
са њим. У свр ху то га, из ја вљу је он, да сво је од лу ке не ће из да ва ти 
не по сред но већ пре ко Пра ви тељ ству ју шћег со вје та, укљу чу ју ћи и 
из ри ца ње смрт не ка зне и ве чи тог за то че ња. Он за др жа ва пра во да 

25)  Пре ма: С. Но ва ко вић, Устав но пи та ње и за ко ни Ка ра ђор ђе вог вре ме на, стр. 78.
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по ми лу је ко је омо гу ћа ва да се ка зна умек ша или опро сти, али не и 
мо гућ ност да већ из ре че ну ка зну по о штри. У сво јој за кле тви Ка-
ра ђор ђе ни је про пу стио да сви ма ста ви до зна ња да не ће „ни ког да 
до пу сти ти да кто би  ни био у зе мљи ка ко ву власт сам се би си лом 
при сва ја. Но сва ки чи нов ник има се со бор но са зна њем Пра ви тељ-
ству ју шча со вје та иза бра ти и от ме не по твер жде ни је по лу чи ти“.26) 

Обо стра ном из ме ном за кле тви из ме ђу Со вје та и Скуп шти-
не (ста ре ши на) са јед не и Ка ра ђор ђа са дру ге стра не, за вр ше на 
је устав на рад ња 10. ја ну а ра, и по пој мо ви ма он да шњег вре ме на 
ство ре на устав на осно ва, на ба зи уго во ра и за кле тве.

На под ло зи ових ака та, Ка ра ђор ђе је 11. ја ну а ра 1811. из дао 
указ о Пра ви тељ ству ју шћем со вје ту, ње го вим пра ви ма и оба ве за-
ма. Овим ука зом из осно ва је из ме ње на ор га ни за ци ја Со вје та, та ко 
да је, ка ко при ме ћу је Д. Јан ко вић: „под ста рим на зи вом Пра ви тељ-
ству ју шчи со вјет, ство рен је дан пот пу но но ви ор ган – вла да (по-
пе чи те љи)“.27) Исто је ус твр дио још и С. Но ва ко вић: да је том ре-
фор мом Со вјет пре тво рен у ми ни стар ство „са мо што му је, оби ча ја 
ра ди, оста вље но ста ро име“.28)

Со вјет је био са ста вљен од шест по пе чи те ља и то: Мла ден 
Ми ло ва но вић за по пе чи те ља вој ног, Ми лен ко Стој ко вић за по пе-
чи те ља ино стра них де ла, До си теј Об ра до вић за по пе чи те ља про-
све те, Ја ков Не на до вић за по пе чи те ља уну тра шњих де ла, Пе тар 
То до ро вић-До бр њац за ве ли ког ви ла јет ског су ди ју (ми ни стар прав-
де) и Си ма Мар ко вић за по пе чи те ља ха зне (ми ни стар фи нан си ја).

Сва ки по пе чи тељ је од го во рао за свој ре сор, али је исто вре-
ме но Со вјет уста но вљен као стро го ко лек тив но те ло. Указ из ри чи-
то ка же: „По ме ну ти чле ни Со вје та је су сва ки по о соб је ди но гла сни 
и у све му рав ни та ко да је дан без дру гог и два без про чих ни ка кво 
дје ло за кљу чи ти власт не има ју....“.29) 

Ана ли зом скуп штин ских ака та из 1811. го ди не мо же се за-
кљу чи ти да је Со вјет оја чао сво ја овла шће ња и про ши рио над ле-
жност у од но су на Со вјет из 1808, али је у од но си ма са Ка ра ђор-
ђем остао у пот пу ној под ре ђе но сти. Све од лу ке ко је је Со вјет имао 
до не ти мо ра ле су ићи Ка ра ђор ђу на по твр ду, ње го во пред се да ва ње 
Со вје том омо гу ћи ло му је пот пу ну кон тро лу ра да овог те ла. И  на-
чин ко ји је пред ви ђен за фор ми ра ње Со вје та и до би ја ње по пе чи-

26)  М. Ђор ђе вић, Исто, стр. 17.

27)  Д. Јан ко вић, Исто, стр. 26.

28)  С. Но ва ко вић, Исто ри ја др жа ве и пра ва Ср би је у XIX ве ку, Бе о град, 1952, стр. 81.

29) М. Ђор ђе вић, Исто, стр. 17.
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тељ ског зва ња, до во дио је Со вјет и ње го ве чла но ве у ста ње за ви-
сно сти од Ка ра ђор ђа. 

На и ме, ре фор ма од 1811. у пот пу но сти је рас кр сти ла са уре-
ђе њем Со вје та ко је је сво јим про јек том пред ви део Бо жа Гру јо вић, 
а ко је се тре ба ло уза ко ни ти  1805. у Бо го ва ђи. Гру је ви ће ва уред-
ба је пред ви ђа ла да окру зи иза бе ру 12 со вјет ни ка, од њих би се 
ше сто ри ца при ми ла по пе чи тељ ских зва ња за по је ди не обла сти и 
сва ки би оба вљао струч не по сло ве из свог ре со ра. Вла ду би, ме-
ђу тим, чи ни ли свих два на ест иза бра них со вјет ни ка, а не са мо ова 
ше сто ри ца. Уре ђе ње ко је је про јек то вао Гру јо вић, ни је пред ви ђа ло 
ни по сто ја ње су да у окви ру Со вје та. Гру јо ви ће ва за ми сао је би ла 
да Пра ви тељ ству ју шчи со вјет бу де вр хов ни ор ган вла сти у зе мљи, 
где би по пе чи те љи би ли ње го ви по ве ре ни ци за од ре ђе не ре со ре.

Устав ни ак ти из 1811. да ли су Со вје ту са свим дру ги ка рак-
тер, та ко да му је од прет ход ног оста ло са мо име. Со вјет, сад, чи ни 
шест со вјет ни ка ко ји су и по пе чи те љи. Оно што је још ва жни је и 
пред ста вља ве ли ку но ви ну, у од но су на прет ход но ре ше ње, је сте 
да се уки да из бор со вјет ни ка по на хи ја ма, а уво ди на и ме но ва ње 
со вјет ни ка или по пе чи те ља. Ва ља на по ме ну ти да је ова прак са на-
и ме но ва ња и по ста вље ња от по че ла не што ра ни је не го су до не ти 
ак ти из 1811, та ко да она ни је њи ма ини ци ра на, већ је на од ре ђе ни 
на чин са мо уза ко ње на или ле га ли зо ва на. Пре ро га ти ва у по гле ду 
по ста вље ња при па да ла је цен трал ној вла сти и вр хов ном Во жду. 
По ред ових, сле де ћа нај ва жни ја но ви на је сте уста но вље ње Ве ли-
ког ви ла јет ског су да. Ти ме је Со вјет по стао и но си лац нај ви ше суд-
ске вла сти на чи јем је че лу био ве ли ки ви ла јет ски су ди ја (по пе чи-
тељ прав де).

Со вјет је по стао сте ци ште и из вр шне и за ко но дав не и суд ске 
вла сти, али он је са мо сер вис пре ко ко јег вр хов ни вођ спро во ди 
сво ју власт. Он је у спро во ђе њу вла сти пот пу но не за ви сан, осло бо-
ђен би ло ка кве оба ве зе да при ма би ло чи је на ло ге. Моћ ко ју је Ка-
ра ђор ђе кон цен три сао у сво јим ру ка ма уз ди гла га је до оне вла сти 
ко ја ње ног има о ца озна ча ва као са мо др шца.

Сто јан Но ва ко вић за кљу чу је да је Ср би ја овом ре фор мом и 
устав ним ак ти ма до не тим на скуп шти ни у Бе о гра ду, по пр ви пут 
до би ла „сми шље но пот пу но уре ђе ње од вр ха до дна.“30) Он при па-
да оним пи сци ма ко ји за сту па те зу да је власт у Ср би ји у то вре ме у 
пот пу но сти цен тра ли зо ва на и кон цен три са на у ру ка ма Ка ра ђор ђа 
и, што је ва жно, при ме ћу је да то ни је до ла зи ло са мо од фак тич ког 
ста ња већ се у од ред ба ма  из 1811. на ла зи и до во љан фор мал ни 
основ и по кри ће ње го ве ап со лут не вла сти.
30)  С. Но ва ко вић, Исто, стр. 85.
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По сто је и дру га чи ја по и ма ња др жав ног по рет ка и по ли тич-
ких при ли ка оно вре ме не Ср би је. Ми лан Вла ди са вље вић при зна је 
да је Ка ра ђор ђе др жао нај ве ћу власт у сво јим ру ка ма, али др жи, 
да се он не мо же сма тра ти нео гра ни че ним вла да о цем, јер „ње го ва 
власт по чи ва ла је ви ше на си ли не го на ка квим стал ним прин ци пи-
ма“.31) Из тог раз ло га, за кљу чу је исти аутор, ка ко је Ка ра ђор ђе ва 
власт „по чи ва ла ви ше на фак ту, а ма ње на не ким пра ви ли ма, та 
власт ни из да ле ка ни је би ла пра ва вла да лач ка власт, ко ја би има ла 
јед ну утвр ђе ну стал ност, је дан до вољ но озна чен круг пра ва, јед ну 
од ре ђе ну сфе ру деј ства“.32)

Ов де  сре ће мо оно, већ по ме ну то пи та ње, ко је не ма са мо ака-
дем ски зна чај, ве за но за об лик вла да ви не и по ли тич ког ре жи ма у 
уста нич кој Ср би ји. По овом пи та њу при сут но је не сла га ње ме ђу 
исто ри ча ри ма и по ли тич ким пи сци ма. Ве ћи број при кла ња се те-
зи, да је овим ак том, у Ср би ји, за сно ва на пра ва мо нар хиј ска власт, 
с Ка ра ђор ђем на че лу и ње го вом по ро ди цом ко ја је по ста ла ди на-
стиј ска. Та кво ми шље ње из ри чи то за сту па и већ на ве де ни С. Но ва-
ко вић. Слич но ње му ми сли и М. Ву ки ће вић, а са њим се у нај ве ћој 
ме ри сла же и Д. Јан ко вић, по ко јем устав ни акт из 1808. не дво сми-
сле но те жи да Ка ра ђор ђе њи ме „оси гу ра се би и сво ме по том ству 
власт ап со лут ног мо нар ха, на ро чи то због про ме ње них вој них и по-
ли тич ких при ли ка, он то ни је мо гао од мах и ла ко по сти ћи“.33)

Ми ло ван Ми ло ва но вић при па да оним пи сци ма ко ји ствар са-
гле да ва ју дру га чи је. У свом ра ду, ко ји но си на слов Устав ност Ср-
би ји на, он ће се нај пре раз ра чу на ти са сви ма они ма, ко ји за сту па ју 
те зу да је уста но вље ње Со вје та из раз не ког уро ђе ног де мо кра ти-
зма код Ср ба, ко ји пред ста вља њи хо во ет но-пси хич ко свој ство. У  
тој ва ри јан ти Со вјет би се мо гао сма тра ти уста но вом устав не пред-
став нич ке вла да ви не. До каз за то пред ста вља чи ње ни ца, да је Со-
вјет иза бран и ус по ста вљен од стра не Скуп шти не. Свр ха Со вје та, 
по ми шље њу за ступ ни ка овог де мо крат ског ста но ви шта, ко је Ми-
ло ва но вић оспо ра ва, је сте огра ни ча ва ње вла сти и то у ко рист на-
ро да, ко ји је ти ме на са мом по чет ку, ство рио пред став нич ку власт 
и за др жао за се бе пре ро га ти ве су ве ре но сти. По Ми ло ва но ви ћу, о 
не чем та квом не ма ни го во ра, ни ти је то пак у он да шњим окол но-
сти ма би ло мо гу ће. Он Со вје ту про на ла зи дру ги узрок и по тре бу, 
да је му са свим дру гу су шти ну и за да так. Ми ло ва но вић сма тра да 
уло га Со вје та ни је у том да огра ни ча ва власт, би ло у ко рист на ро да 
или јед не при ви ле го ва не кла се „не го је, на про тив, он сам вр хов на 

31)  М. Вла ди сла вић, Исто, стр. 11.

32)  Исто.

33)  Д. Јан ко вић, Исто, стр. 25.
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власт, у чи ји са став не по сред но ула зи и сам вр хов ни вођ устан ка, 
као пр ви ње гов члан и пред сед ник. Ср би ја Ка ра ђор ђе ва са та квим 
Др жав ним Са ве том ви ше ли чи на не ку вр сту оли гар хиј ске ре пу-
бли ке не го ли на мо нар хи ју“.34) Ка ра ђор ђе је, по Ми ло ва но ви ћу,  
при мио и при хва тио оли гар хиј ски прин цип вла да ви не, за до во ља-
ва ју ћи се нај у глед ни јим по ло жа јем у њој. Од 1811. го ди не, сма тра 
исти аутор, Ка ра ђор ђе ни по са мој фор ми ни је ви ше за се бан и са-
мо ста лан чи ни лац у др жав ној упра ви срп ској. Др жав на ор га ни за-
ци ја је та ква да „Ка ра ђор ђе ни је ви ше ни из над Др жав ног Са ве та 
ни по ред ње га; он је у ње му, са став ни део ње гов. И пре ма то ме, у 
Ср би ји за вре ме пр во га устан ка од год. 1804 до год. 1813, а на ро чи-
то баш пред крај устан ка од год. 1811–1813, не ма у стро гом сми слу 
ре чи, ни ка кве, ни ни не у став не ни устав не мо нар хи је».35) Ми ло ва-
но вић ће по ја ву мо нар хиј ског прин ци па и уте ме ље ње мо нар хи зма, 
по ме ри ти за ка сни је и ве за ти за Кња за Ми ло ша.

Го ре из не та ми шље ња до вољ но све до че ко ли ко су мо гу ћа 
раз ли чи та по и ма ња, јед не те исте ства ри. Би ло да су ре зул тат раз-
ли чи тог ме то до ло шког при сту па, или су про из и шла из раз ло га ко-
ји су ван исто риј ске на у ке и спа да ју у сфе ру по ли ти ке, те су ствар 
пар тиј ских или ди на стич ких скло но сти. 

Уоста лом и они пи сци, ко ји су би ли не по сред ни све до ци 
Устан ка и о ње му пи шу ме мо ар ски, као Вук и Ба та ла ка, раз ли чи то 
ће при ка за ти по је ди не до га ђа је из Устан ка и раз ли чи то их вред но-
ва ти. Ба та ла ка ће отво ре но на па сти Ву ка, уз обра зло же ње да је он 
обре но ви ће вац и да из вр ће ства ри на ште ту Ка ра ђор ђа, за раз ли ку 
од ње га са мог. Сам Ба та ла ка го то во и не скри ва да је на стра ни Ка-
ра ђор ђа. Вук је Устан ку, на шао ви ше цен та ра, док Ба та ла ка др жи 
да је цен тар је дан, сам Ка ра ђор ђе. Вук ствар по сма тра као оти ма ње 
ве ли ка ша око вла сти, а Ба та ла ка као од ме та ње од цен трал не вла-
сти, ко ја је од по чет ка у ру ка ма Ка ра ђор ђа.

Ве ћи на пи са ца, па и оних ко је смо ов де по ме ну ли, при кла ња 
се Ву ко вом ви ђе њу, да у по чет ку уста нак има ви ше цен та ра, те да 
се по сте пе но кроз је дан про цес, до ла зи до цен тра ли за ци је вла сти 
и ру ко во ђе ња устан ком.

Чи ни се, да је ве ћи на ар гу ме на та у при лог ова квог схва та ња, 
те се оно мо же сма тра ти осно ва ним. Ако се уста нак по сма тра из 
јед ног осо бе ног угла, он да има осно ва да се при хва ти и оно ми-
шље ње ко је је за сту пао Л. А. Ба та ла ка. На и ме, пи та ње је мо же ли 
се сам по че так бу не, на зва ти устан ком у пу ном сми слу ре чи. Ка ко 

34)  М. Ми ло ва но вић, Устав ност Ср би ји на, Срп ски књи жев ни гла сник, стр. 742.

35)  Исто, стр. 743.
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то и сам Вук ка же: „Ср би су, исти на, ову бу ну по че ли са мо из оча-
ја ни ја. О срећ ни јем на прет ку ни ко ни је мо гао ни са ња ти, а ка мо ли 
на ја ви ми сли ти, не го да се осве те су ба ша ма и да и ја ма, и, ако би 
ка ко би ло мо гу ће, да ји про ће ра ју, пак да оста ну опет ра ја под вла-
да њем до брог ца ре вог ве зи ра...“.36) Док су год ам би ци је уста ни ка 
оста ле у окви ри ма ко је нам ов де да је Вук, устан ка у пра вом сми слу 
и не ма, то је са мо бу на. Тек кад су ам би ци је по ра сле, и ја ви ла се 
ми сао о пот пу ном осло бо ђе њу, има мо не што, што ни је са мо бу на, 
већ је то пра ви уста нак, уста нак ко ји зна чи рат. И  то не да хи ја ма, 
већ тур ској  др жа ви. У том мо мен ту, Ка ра ђор ђе је у цен тру, ал фа и 
оме га Устан ка.

Вла да лач ка власт Ка ра ђор ђа, на ста ла је из вој не вла сти над 
уста ни ци ма ко ју је он за до био на са мом по чет ку устан ка. Не зна-
мо да ли је у са мом по чет ку код ње га по сто ја ла ам би ци ја да сво је 
ме сто вр хов ног ко ман дан та уста нич ке вој ске, по ли тич ки ма те ри-
ја ли зу је и по ста не вр хов ни по гла вар уста нич ке др жа ве. Си гур но 
је са мо да ста ре ши не, ко је су му да ле вој на овла шће ња у ру ке и 
име но ва ле га за вр хов ног вој ног ста ре ши ну, на та кво не што ни су 
ни по ми шља ли. Чак шта ви ше, они су у по чет ку ми сли ли да им 
он бу де слу га, као што је да хи ја ма био Гу ша нац Али ја. Мо жда би 
ствар и кре ну ла у том прав цу, да се ра ди ло о не кој дру гој лич но сти. 
Ме ђу тим, ка ко је ко ман да пре да та у ру ке чо ве ка ко ји је сво јим ка-
рак те ром и од ли ка ма, пре ва зи ла зио све око се бе, јед ном реч ју био 
нај бо љи, из ли шно је рас пра вља ти да ли је мо гло би ти дру га чи је. 
Ле ген да о Ка ра ђор ђу кре ну ла је још за ње го вог жи во та. Ње го ви 
са бор ци ни су мо гли про ник ну ти у сна гу ње го ве лич ност, фи зич ку 
сна гу и чвр сти ну ду ха, у нај кри тич ни јим мо мен ти ма. Али сви до 
јед ног „пра ву ње го ву вред ност осе ћа ли су у ње го вој му шкој и ју-
нач кој за по ве сти ко ја је све кре та ла“.37)

У Ка ра ђор ђе вој лич но сти осли ка ва ле су се „глав не ка рак тер-
не цр те та да шњег нај бо љег срп ског чо ве ка“.38) Осно ва но мо же мо 
прет по ста ви ти да би Ка ра ђор ђе сво је вој но ста ре шин ство пре тво-
рио у по ли тич ко још ра ни је да ни су по сто ја ле пре пре ке ко је мо же-
мо озна чи ти као спољ но по ли тич ке. Ка ко је при ме тио Нил По пов: 
„У исто ри ји кне же ви не, уну тра шње жи вље ње го то во ни је мо гу ће 
оде ли ти од спољ њих од но ша ја“.

36)  В. С. Ка ра џић, Срп ска исто ри ја на шег вре ме на, Бе о град, 1977, стр. 113.

37)  М. М. Ву ки ће вић, Ка ра ђор ђе I, Бе о град, Сло во љуб ве, 1981, стр. 22.

38)  Р. Са мар џић, Ко сов ско опре де ље ње, Бе о град, СКЗ, 1990. стр. 102.
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ĐuroBodrožić

CONSTITUTIONALQUESTIONIN
KARADJORDJE’SSERBIA

Summary
Question of the Constitution had become important issue already 

in time of First Serbian Uprising. In this text author encompassed most 
important constitutional articles and factors within the constitutional 
struggle, as well as internal and external political circumstances that 
has influenced making the constitutional articles and creating the con-
stitutional battles. 
Key Words:  Karadjordje, Vojvode, Praviteljstvujusci sovjet
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