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О ПО ЛИ ТИЧ КОМ  НА СИ ЉУ У СР БИ ЈИ У 
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УВОД

U сва ком чо ве ку по сто ји по тре ба за по се до ва њем мо ћи. Она се 
нај про сти је са гле да ва као сна га или енер ги ја.  Моћ омо гу ћа ва 
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оп ста нак, про ду же ње вр сте, али и мо гућ ност по је дин ца или гру пе 
да оства ру је сво је ин те ре се чак и ако им се дру ги про ти ве.1) Го то во 
је не мо гу ће од ре ди ти раз ме ре мо ћи. Гра ни це ни су вид но оме ђе не 
те сто га ин тен зи тет мо ћи ра сте и сма њу је се у за ви сно сти од спо-
соб но сти по је дин ца, скло но сти, ду хов не и ин те лек ту ал не сна ге, 
ка рак те ра, из др жљи во сти.2) Во ља за мо ћи је осно ва ег зи стен ци је 
и оп стан ка . 

У те о ри ји пси хо ло шке мо ћи Фри дрих Ни че сма тра да оно што 
чо век хо ће је ви шак мо ћи. Адлер, под ути ца јем Ни чеа, на гон за мо-
ћи ста вља из над ли би да. Он по ла зи од те о ри је да иза сва ке не у ро зе 
сто ји ком плекс ни же вред но сти ко ји се у те жњи ка мо ћи ком пен зи-
ра, упра вља зби ва њи ма у лич но сти ма да би оси гу рао ста бил ност 
осе ћа ња и са вла да ва ња пот чи ње но сти.3) 

По те о ри ји То ма са Хоб са на пр вом ме сту сто ји жуд ња за трај-
ном и не пре ста но увек но вом мо ћи, оп штим на го ном це лог чо-
ве чан ства ко ји за вр ша ва са мо смр ћу. Хобс је при ме тио да са ма 
пер цеп ци ја не чи је мо ћи од стра не ствар них или по тен ци јал них 
обје ка та мо гу зна чај но да до при не су ре ал ном уве ћа њу по тен ци ја ла 
ње го ве мо ћи.4) То нас на во ди на за кљу чак да је страх сва ка ко би тан 
еле мент струк ту ре мо ћи. Чи ње ни ца да моћ ни је ја сно оме ђе на ука-
зу је нам да је она ми сте ри о зна, скри ве на, за го нет на, тај на. 

По ли тич ка моћ је дру штве на ка те го ри ја на ко ју се при род но 
на до ве зу ју власт, си ла и на си ље. То су тер ми ни чи ја зна че ња ни су 
са свим раз гра ни че на од но сно де ли мич но се пре пли ћу.5) С об зи ром 
на то да ни су ја сно раз гра ни че ни, а из у ча ва мо их као дру штве не 
по ја ве, опи са ће мо их као «енер ги ју вла сти».6) Ова ко де фи ни са на, 
дру штве на моћ на во ди нас на за кљу чак да је мо же мо из јед на чи ти 
са «ра дом» на ро чи то ако из ње га про из и ла зе од ре ђе не про из вод не 
мо ћи као осно ва це ло куп не дру штве не мо ћи. Она се у раз ли чи тим 
по јав ним об ли ци ма из ра жа ва на ра зним дру штве ним под руч ји ма: 
еко ном ска моћ, иде о ло шка моћ, ре ли ги о зна моћ.7)

Осно ва по ли тич ке мо ћи је еко ном ска моћ. Њу де фи ни ше мо 
као по се до ва ње лич ног или као мо гућ ност рас по ла га ња дру штве-
1)  Љ. Та дић, Наукаополитици, Бе о град, 1988, стр. 48.
2)  С. Јо ва но вић, Одржави, Бе о град, 1922, стр. 18.
3)  С. Јо ва но вић, Изисторијеполитичкихдоктрина, Бе о град, 1990, стр. 22. 
4)  Д. Си ме у но вић, Теоријаполитике, Бе о град, 2002, стр. 147.
5)  Р. Сто ја но вић, Силаимоћумеђународнимодносима, Бе о град, 1982, стр. 11
6)  Д. Си ме у но вић, Теоријаполитике, Бе о град, стр. 145.
7)  Д. Си ме у но вић, Политичконасиље, Бе о град, 1989, стр. 6.
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ним бо гат ством. По се до ва ње по ли тич ке мо ћи је услов за по се до-
ва ње еко ном ске мо ћи и обр ну то. Сва ка ко, по ли тич ка моћ слу жи 
уве ћа њу еко ном ске мо ћи.8) Оту да, по ли тич ка моћ ко ја је из ве де на 
из еко ном ске мо ћи ути че на кључ не то ко ве раз во ја дру штва, а ко ји 
се ис по ља ва ју кроз од но се над ре ђе но сти и под ре ђе но сти. 

Јед на од де фи ни ци ја мо ћи је Опен хај ме ро ва по ко јој је моћ 
«спо соб ност ути ца ња, огра ни ча ва ња или ка жња ва ња.»9) Ово нас 
на во ди на за кљу чак да «моћ као над моћ у кли ци са др жи на си ље». 
Из во ђе ње на си ља је ма ни фе ста ци ја мо ћи, али мо же би ти и ма ни-
фе ста ци ја не мо ћи. То мо же би ти и знак не стан ка ауто ри те та, што 
је по Мил су «по след њи об лик мо ћи».10) 

Моћ по зна је пра ви ла али ис кљу чи во по шту је сво ја. Ме ђу тим, 
ако го во ри мо о ин сти ту ци о на ли зо ва ној по ли тич кој мо ћи ко ја је ор-
га ни зо ва на и као та ква по чи ва на по зи ци ја ма с прав ном спо соб но-
шћу од лу чи ва ња, на зи ва мо је власт. Она се про сти ре по љем чи је су 
гра ни це оме ђе не за ко ни ма. Шти ти ус по ста вље ну дру штве ну ор га-
ни за ци ју и слу жи тој свр си. 

Ру со је за кљу чио да нај ја чи ни је ни ка да до вољ но јак да увек 
бу де го спо дар, ако не пре тво ри сво ју сна гу у пра во, а по слу шност у 
ду жност.11) Свен Пап ке, пак, на гла ша ва да је сва ка власт спе ци фич-
на за се бе.12) Ме ђу тим, оп шта ка рак те ри сти ка сва ке вла сти је да је 
она ор га ни зо ва но на си ље јед не дру штве не гру пе с ци љем обез бе-
ђе ња ње не до ми на ци је у дру штву.13) С об зи ром на то да је вла да-
ви на од нос дру штве них сна га ко је ути чу на усме ра ва ње кре та ња у 
дру штве ној за јед ни ци или у не кој обла сти дру штве ног жи во та те 
за јед ни це, мо же мо го во ри ти о вла да ви ни ма њи не, кла се, пар ти је, 
ди на сти је. 

Ле ги тим на вла да ви на је ле ги тим но ин сти ту ци о на ли зо ва на 
моћ за раз ли ку од не ле ги тим не вла да ви не ко ја је мо гу ћа са мо кроз 
ре пре сив но на си ље. Она има за циљ да обез бе ди ап со лут ну по слу-
шност, што не зна чи да увек мо же да обез бе ди и пот пу ну кон тро лу. 
Ка рак те ри сти ка вла сти је да она мо ра да се бра ни од оних ко ји је 
угро жа ва ју јер од ре ћи се си ле, зна чи ло би од ре ћи се вла сти.

8)  Исто, стр. 6.
9)  Исто, стр. 7.
10)  Исто, стр. 6.
11)  З. Ни ко лић, Перцепцијамоћи, Бе о град, 2003, стр. 17.
12)  Д. Си ме у но вић, Политичконасиље, стр. 8.
13) Д. Си ме у но вић, Теоријаполитике, стр. 147.
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Моћ, си ла и на си ље су ор ган ски део вла сти. Си ла је сред ство 
вла да ви не а на си ље је на чин вла да ви не од но сно ме тод ко ји има 
раз ли чи те об ли ке. Из ме ђу си ле и на си ља не по сто ји ја сно де фи ни-
са на гра ни ца. 

Си ла као део спро во ђе ња вла сти је у су шти ни нео п ход на али 
исто вре ме но и не по пу лар но сред ство спро во ђе ња мо ћи. Иако ну-
жна, ње на при ме на би мо ра ла да бу де ра ци о нал на, објек тив но 
нео п ход на, дру штве но за штит на. У про тив ном, си ла мо же би ти 
не ра ци о нал на, пре ко мер на, што ра ђа ре волт, от пор и ру ше ње ауто-
ри те та вла сти.

Сва ка ко, власт по зна је и дру га ефи ка сна сред ства осим си ле, 
за по сти за ње од го ва ра ју ћих ци ље ва и раз ре ша ва ње кон фликт них 
си ту а ци ја.14)  Ни ти се моћ ре а ли зу је са мо си лом, ни ти је на си ље 
оба ве зни на чин ре а ли зо ва ња мо ћи. Да је си ла моћ на, осли ка ва се 
и у то ме да она де лу је и ка да се не упо тре бља ва ди рект но.15) Са мо 
по сто ја ње си ле мо же ути ца ти на оства ре ње од ре ђе них ин те ре са.16) 
На си ље као та кво ни је увек са др жа но у са мом чи ну ди рект не упо-
тре бе си ле. Оно се мо же ре а ли зо ва ти при ти ском, од но сно прет њом 
та ко да се су бје кат при ти ска осе ћа ре ал но угро же ним, па та кво на-
си ље до жи вља ва као пси хич ко, од но сно ин ди рект но на си ље над 
со бом.17)  

По ли тич ко на си ље је увек ра ци о на лан чин. Ње го ви узро ци на-
ста ју пре све га у дру штве ним од но си ма, а ко ре ни на си ља у осно ви 
ле же у еко ном ским, иде о ло шким или по ли тич ким раз ло зи ма. Сто-
га се по ли тич ко на си ље по ја вљу је у раз ли чи тим фор ма ма, та ко да 
га мо же мо раз гра ни чи ти по вр ста ма и по јав ним об ли ци ма. 

– Пре ма са др жа ју, мо гу ће је од ре ди ти нај ма ње две вр сте на си-
ља: фи зич ко и пси хич ко;

– Пре ма на чи ну вр ше ња, по зна је мо ди рект но и ин ди рект но 
на си ље.

Ин ди рект но на си ље мо же мо раз гра ни чи ти  на струк ту рал но, 
чи ји је вр ши лац не ви дљив и ин сти ту ци о на ли зо ва но, ко је спро во ди 
власт по мо ћу си ле. На  осно ву зло у по тре бе ре гу ла ти ве, власт de
iureин сти ту ци о на ли зу је на си ље ко је об у хва та све у дру штву и на 

14)  Д. Си ме у но вић, Политичконасиље, стр. 12. 
15)  В. Ћет ко вић, Моћикризаетатизма, Бе о град, 1984, стр. 66.
16)  М. Ди вер же, Уводуполитику, Бе о град, 1966, стр. 29.
17)  Д. Си ме у но вић, Теоријаполитике, стр. 149.
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тај на чин defacto про тив прав но за ди ре ра зним при нуд ним ме ра ма 
у раз ли чи те обла сти људ ског жи во та. 

– Пре ма но си о ци ма, раз ли ку је мо ин ди ви ду ал но од ко-
лек тив ног на си ља;

– Пре ма вре ме ну тра ја ња, на си ље раз ли ку је мо као чин тре-
нут ног и ду го трај ног де ло ва ња;

– Пре ма ра зло жно сти де ло ва ња, на си ље раз ли ку је мо као ра-
ци о нал но и ира ци о нал но, с тим што као до пу ну овој по де ли мо же-
мо до да ти и про тив реч ност све сног и не све сног на си ља.  

ОСНОВНИИСЛОЖЕНИПОЈАВНИОБЛИЦИ
ПОЛИТИЧКОГНАСИЉА

Основнипојавниоблициполитичкогнасиља су: прет ња си лом, 
при ну да, при ти сак, пси хо фи зич ко зло ста вља ње, по ли тич ко уби-
ство, атен тат и ди вер зи ја.

Претњасилом је об лик ин ди рект ног на си ља. Ре а ли зу је се без 
ди рект не упо тре бе си ле. Циљ та квог де ло ва ња је оства ре ње од го-
ва ра ју ћих ин те ре са иза зи ва њем стра ха код жр тве. Ако се ра ди о 
је дин ци или гру пи, страх као та кав је ба зи ран на бо ја зни од фи зич-
ких по вре да и на ру ша ва ња иден ти те та.18) Ако се, пак, ра ди о др жа-
ви као су бјек ту на си ља, ја вља се страх од гу бит ка те ри то ри јал ног 
ин те гри те та. 

Прет ња си лом пред ста вља по тен ци јал но или ствар но на си ље 
у за ви сно сти од ин тен зи те та, оствар љи во сти и ствар них мо гућ но-
сти оно га ко ји пре ти. На ро чи то ако се си ла при ка зу је, ди мен зи о ни-
ра она мо же де ло ва ти за стра шу ју ће. Као др жав но на си ље, прет ња 
си лом се ја вља у фор ми вој них ма не ва ра и при бли жа ва ња вој ној 
ин тер вен ци ји или ра ту.   

Сва ка принудакао рад ња под ра зу ме ва на си ље. Она је ак ту е ли-
зо ва ни мо ме нат оства ре ња ин те ре са су бјек та при ну де пу тем ствар-
не или на ме ра ва не упо тре бе си ле. На тај на чин, су бјект над ко јим 
се вр ши на си ље при мо ран је да про тив сво је во ље ре а ли зу је ин те-
ре се оно га ко ји вр ши при ну ду. На то ути чу тре нут не окол но сти, 
на ро чи то ра зни об ли ци за ви сно сти. 

Притисак је об лик на си ља ка да се де лу је на су бјек та ко ји има 
од ре ђе не ре сур се мо ћи а по сто ји бо ја зан да их из гу би. Уз од ре ђе-
ну це ну усту па ка а у ин те ре су оно га ко га вр ши, при ти сак мо же да 
18)  В. Ди ми три је вић, Страховлада, Бе о град, 1985, стр 11. 
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се по ве ћа или да не ста не, у за ви сно сти од ис хо да од но сно ци ље ва 
ње го вог вр ши о ца. 

Психофизичкозлостављањеје му че ње. Ба зи ра но је на спо зна-
ји да чо век не ра до до жи вља ва фи зич ки бол и ду шев ну пат њу и као 
та кве их не мо же ду го под не ти. Као об лик по ли тич ког на си ља, оно 
је све сно, ци ља но и ра ци о нал но. Об у хва та низ бол них и по ни жа ва-
ју ћих рад њи зло ста вља ња са ко ји ма се по ли тич ки про тив ник же ли 
ка зни ти, по ни зи ти, при ну ди ти на од ре ђе ни на чин по на ша ња или 
при си ли ти на да ва ње од ре ђе них ин фор ма ци ја. 

Политичкоубиствоје санк ци ја про тив иде о ло шког, ствар ног 
или по тен ци јал ног не при ја те ља. Крај њи циљ је трај на и фи зич ка 
ели ми на ци ја као ка зна за ње го во де ло ва ње, убе ђе ње или пре вен-
тив но укла ња ње по ли тич ког не ис то ми шље ни ка или про тив ни ка.

Ов де мо ра мо на пра ви ти раз ли ку из ме ђу по ли тич ког са мо у би-
ства ко је је, као та кво, вид по ли тич ког про те ста. То је чин да се са-
мо у ни ште њем, јер жр тва не ви ди дру ги из лаз, ука же на дра сти чан 
на чин ка кви су од но си у дру штву. 

Атентат је угро жа ва ње жи во та ва жне по ли тич ке лич но сти 
од но сно по ку шај или из вр ше ње ли кви да ци је. Као жр тва атен та та, 
мо же би ти јед на лич ност или евен ту ал но ма ли број ли ца про тив 
ко јих се ку је за ве ра. Иако се сва ки атен тат не за вр ша ва ли кви да ци-
јом, јер се не ки за вр ша ва ју и не у спе лим по ку ша јем ли кви да ци је, и 
та да се не сум њи во ра ди о на ме ри да се атен тат из вр ши. 

Раз ли ка из ме ђу атен та та и по ли тич ког уби ства је сва ка ко у то-
ме што је по ли тич ко уби ство свр шен чин а атен тат мо же би ти и 
не у спе шан. Та ко ђе, атен та том се угро жа ва ју жи во ти јед не или ви-
ше ва жних по ли тич ких лич но сти док жр тве по ли тич ког уби ства 
не мо ра ју би ти ре ла тив но ва жне по ли тич ке лич но сти, с тим што 
по ли тич ко уби ство мо же би ти и ма сов них раз ме ра.    

Диверзија (лат. di ver sio - раз ли чит, су про тан, не при ја тељ ски) је 
сми шље на, при кри ве на, и нео че ки ва на ак ци ја.19) Жо ми ни и Кла у-
зе виц ди вер зи ју од ре ђу ју као кла сич ну вој ну док три ну ко ја се као 
так тич ка вар ка из во ди у скло пу бор бе них деј ста ва у по за ди ни не-
при ја тељ ске те ри то ри је. Она има за циљ да не при ја те љу од ву че 
па жњу од глав ног прав ца уда ра од но сно да га де ста би ли зу је вој но, 
по ли тич ки, еко ном ски и мо рал но. Ефек ти та кве ак ци је  су уни ште-
ње ма те ри јал них сред ста ва или де ла људ ства, али жр тве ни су са мо 

19)  О. Ђор ђе вић. “Ди вер зи ја”, Лексиконбезбедности, Бе о град, 1986, стр. 59.
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из ги ну ли и ра ње ни већ и по тен ци јал не жр тве ко је мо гу би ти циљ 
у сле де ћој ак ци ји.  

Ди вер зи ја као акт ди рект ног на си ља мо же би ти из ве де на и у 
ми ру. Ње ни но си о ци нај че шће мо гу би ти вој не и по ли тич ке ин сти-
ту ци је и ор га ни за ци је, од но сно др жа ве као и по ли тич ке за ве ре нич-
ке гру пе и те ро ри стич ке ор га ни за ци је.20) 

Од ди вер зи је тре ба раз ли ко ва ти са бо та жу. То је сми шље-
на и при кри ве на де лат ност ко ја има за циљ иза зи ва ње ве ће 
ма те ри јал не ште те у при вре ди или пред у зе ћу не при ја тељ ске 
др жа ве. Та кве ак ци је оста вља ју ути сак слу чај но сти, као да су 
иза зва не не па жњом или не ма ром. 

Сложени облици политичког насиља: на сил ни про те сти, по-
бу не, не ре ди и не ми ри, те ро ри зам, суб вер зи ја, ре пре си ја, те рор, 
уста нак и рат ни су са мо скуп ви ше основ них об ли ка по ли тич ког 
на си ља, већ њи хов ме ђу за ви стан од нос. 

Политичкипротести су упо зо ре ња вла да ју ћи ма. Та ко ђе, они 
су на ја ве от по ра од но сно при ну де. Бла жи об лик упо зо ре ња су не-
на сил ни по ли тич ки про те сти. Ма ко ли ко до бро би ли ис пла ни ра ни, 
ор га ни зо ва ни и кон тро ли са ни мо гу пре ра сти у насилнеполитичке
протесте.Сва ка ко про те сти не под ра зу ме ва ју ди рект ну упо тре бу 
си ле али у крај њем слу ча ју на си ље је моћ но сред ство ра ди ка ли за-
ци је про те ста.21) 

До пре ра ста ња не на сил них у на сил не по ли тич ке про те-
сте до ла зи услед: 

– ин тен зи ви ра ња иде о ло шко по ли тич ке де лат но сти;
– про ме на усло ва из во ђе ња по ли тич ког про те ста:
– над ја ча ва ња стра сти и емо ци ја над ли ми ти ма ра зу ма:
– из би ја ња ин стинк та за са мо о др жа ње у пр ви план;
– сми шље ног или спон та ног усме ра ва ња уче сни ка од стра не 

ин тер них во ђа про те ста или не ког спољ ног ак ци о ног је згра 
на на сил не, као при ме ре ни је, ме то де ис по ља ва ња про те-
ста.22)  

По ли тич ки про те сти су нај и зра же ни ји у кри зним си ту а ци ја ма. 
Узро ци кри зних си ту а ци ја мо гу би ти: еко ном ска кри за, со ци јал-

20)  Д. Си ме у но вић, Политичконасиље, стр. 111.
21)  Исто, стр. 113.
22)  Исто, стр. 112.
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но ра сло ја ва ње, кла сне су прот но сти, на ци о нал не, ра сне, ет нич ке, 
ре ли гиј ске про тив реч но сти. О ка квом се сте пе ну по ли тич ког про-
те ста ра ди, за ви си од ви ше фак то ра од ко јих су кључ ни: број уче-
сни ка, сте пен њи хо ве ор га ни зо ва но сти; мо гућ но сти и ре сур си ко је 
уче сни ци по се ду ју, из бор ме то да из во ђе ња ак ци је, као и објек тив-
на мо гућ ност оства ре ња ци ље ва. 

Раз вој и сам успех по ли тич ког про те ста усло вље ни су раз-
ли чи тим чи ни о ци ма: сре ди ном у ко јој се из во ди; дру штве но еко-
ном ским тре нут ком; мо ти ви са но шћу ак те ра; од но сом вла да ју ћих 
пре ма про те сту; мо гућ но шћу и спрем но шћу да се про тест угу ши; 
тем пом ко јим се ак ци ја из во ди.

Политичкапобунамо же би ти лич на, груп на или ко лек тив на 
су прот ста вље ност вла да ју ћи ма. Ка рак те ри ше је од ре ђе ни сте пен 
ускла ђе но сти ак ци ја усме ре них у прав цу оства ре ња ци ље ва ко ји 
се не мо гу ре ла и зо ва ти мир ним пу тем.

Све то зар Мар ко вић је за бу не ре као да су фор ме лич ног, груп-
ног или ма сов ног  по ли тич ког или со ци јал ног про те ста; да мо гу 
би ти из раз и ин ди ка тор оп стан ка, ка ко на во ди „осе ћа ња чо ве ко вог 
до сто јан ства и пр вог чо ве ко вог пра ва: вла сти тост од се бе са мог.“ 
Он до да је да је и „сва ки уста нак при ро дан, не из бе жан, да кле, за ко-
нит чим је иза зван на си љем чо ве ка над чо ве ком и чим је упра вљен 
на то да се сло бо да лич но сти утвр ди.“23)    

Не ре ди нај че шће на ста ју као ре зул тат за чет ка по бу на или 
устан ка. Они мо гу на ста ти и као по сле ди ца при род них ка та сто фа 
и еле мен тар них не по го да ко је код љу ди ства ра ју па ни ку и страх, 
иза зва них на го ном за са мо о др жа њем.  Насилниполитичкинереди
из ра жа ва ју се кроз асо ци јал но и де струк тив но по на ша ње гру пе ак-
те ра. Ка рак те ри сти ка ове по ја ве је ко лек тив на и ди рект на упо тре ба 
си ле. Она је обич но обо је на по ли тич ким са др жа јем али и огра ни-
че ном мо гућ но шћу ути ца ја на по ли ти ку вла да ју ће струк ту ре. Нај-
че шће ова ква вр ста по ли тич ких про те ста не ма бит ног ути ца ја на 
про ме ну дру штве но еко ном ског уре ђе ња, што је узро ко ва но пре 
све га не до вољ ним сте пе ном ор га ни зо ва но сти, као и огра ни че ним 
вре ме ном тра ја ња. 24) 

Уче шћем у не ре ди ма до ла зи до на глог осло ба ђа ња при гу ше-
них емо ци ја што го ми ли да је мо гућ ност ано ним ног и не ка жње ног 
де ло ва ња без на гла ше ног ли ми та лич не од го вор но сти. Ве ћи део 
23)  Исто, стр. 126. 
24)  Исто, стр. 119. 
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уче сни ка не ре да ру ко во ђен је ра до зна ло шћу, емо ци ја ма, на го ном, 
а не ја сно де фи ни са ном све шћу о дру штве ној оправ да но сти та квих 
ак тив но сти.25) 

Немирису сло же ни об лик по ли тич ких ак тив но сти. Од ли ку је 
их од ре ђе ни ни во све сти ак те ра као и њи хо ва при пад ност од ре-
ђе ној дру штве ној гру пи, од но сно њи хов по ло жај у дру штву. Ни-
во ор га ни зо ва но сти и пла ни ра ње ак тив но сти су на ви шем сте пе ну. 
За сту пљен је ве ћи број уче сни ка на ве ћој те ри то ри ји. Ци ље ви су 
ја сно де фи ни са ни а трај на мо ти ви са ност ак те ра те жи от кла ња њу 
не ми ра као фор ме со ци јал ног кон флик та на кон оства ре ња за да тих 
ци ље ва. 

Уче сни ци не ми ра не ша љу упо зо ре ње у сво је име, већ у име 
оних чи је ин те ре се ствар но за сту па ју. То су обич но со ци јал ни, еко-
ном ски или по ли тич ки ин те ре си од ре ђе не кла се, на ци је, ве ре или 
ра се. Уко ли ко ни су са став ни део ре во лу ци је, они пред ста вља ју 
упо зо ре ње при ну дом и про тест ни сиг нал вла сти ма, тре нут ној по-
ли ти ци или об ли ку дру штве но еко ном ског уре ђе ња.26) 

Тероризам је је дан од сло же них об ли ка дру штве ног на си ља 
ис по љен у сфе ри по ли ти ке, про тив не ког дру штва или не ке по ли-
ти ке.27) Ка рак те ри сти чан је по то ме да је оруж је ма њи не, да су жр-
тве нај че шће не ду жна ли ца и да по ред уне сре ће них иза зи ва страх 
жр твом над дру штве ном гру пом ко јој жр тва при па да. Из во ди се 
на си љем у ци љу су прот ста вља ња про тив не ке или не чи је вла сти, 
обич но у вре ме по ли тич ких и еко ном ских кри за.28) Те ро ри стич-
ке ак ци је об у хва та ју от ми це, уце не, прет њу си лом, пси хо фи зич ко 
зло ста вља ње, атен та те, са бо та же, ди вер зи је, по је ди нач на и ма сов-
на по ли тич ка уби ства.29)

Субверзија је сло же ни об лик ин сти ту ци о на ли зо ва ног на си ља 
ко ју ка рак те ри ше ин ди рект на и ди рект на при ме на си ле. Ре а ли зу-
је се у про сто ру иде о ло шких, еко ном ских и кул тур них обра за ца 
од ре ђе ног дру штва од но сно по ли тич ког си сте ма. Стра те шки циљ 
је де ста би ли за ци ја дру штве но по ли тич ког си сте ма из ну тра. Из во-
ђе њем раз ли чи тих ру ши лач ких тех ни ка ши ро ког спек тра но си лац 
суб вер зи је по ку ша ва да без вој не ин тер вен ци је, оства ри ци ље ве. 
25)  Исто, стр. 120.
26)  Исто, стр. 121.
27) Д. Си ме у но вић, “Про бле ми де фи ни са ња са вре ме ног те ро ри зма”, 

Српскаполитичкамисао, вол 15, бр. 3-4, 2005.
28)  Д. Си ме у но вић, Политичконасиље, стр. 132.
29)  Д. Си ме у но вић, Теоријаполитике, стр. 159.
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Без ме ђу на род не осу де, без по сле ди ца, са ре ла тив но ма лим ула га-
њем и не знат ним људ ским гу би ци ма, он сво јим ак тив но сти ма ре а-
ли зу је стра те шке, по ли тич ке, при вред не и вој не ин те ре се.   

Од ли ка успе шно ор га ни зо ва ног суб вер зив ног де ло ва ња је из-
на ла же ње при ме ре них ме то да.30) Нај че шће ко ри шће ни ме то ди су 
шпи ју на жа, са бо та жа, иза зи ва ње и про ду бљи ва ње кри зних си ту а-
ци ја, ко руп ци ја ру ко во де ћег по ли тич ког, при вред ног, вој ног и на-
уч ног ка дра зе мље. 

Сва ка ко да је јед на од глав них пре пре ка суб вер зи је за јед ни-
штво. Раз би ја њем те ри то ри јал ног ин те гри те та и сва ког дру гог ви-
да дру штве ног за јед ни штва отва ра се про стор за тзв. тех ни ку дру-
штве ног рас це па, од но сно при ме ну јед не или ви ше од сле де ћих 
ме то да:

– рас цеп у по ли тич ким, при вред ним, вој ним, на уч ним и кул-
тур ним вр хо ви на да тог дру штва;

– рас цеп из ме ђу по ли тич ког и при вред ног ру ко вод ства;
– рас цеп из ме ђу вр ха и ба зе;
– рас цеп у ба зи из ме ђу од ре ђе них вер ских, на ци о нал них или 

со ци јал них гру па. 
Осно ви  рас це па су кла сни ан та го ни зам, на ци о нал на и ре ли-

гиј ска не тр пе љи вост, не до ста так де мо кра ти је, со ци јал не раз ли ке, 
по сто ја ње тра ди ци о нал них жа ри шта и не ми ра.31)

Репресијаје ле ги ти ман си стем при нуд них ак тив но сти, као на-
чин одр жа ња и оп стан ка вла да ју ћих. Она је увек ну жно сред ство 
и део по ли ти ке. Њен ин тен зи тет и обим тре ба да бу ду про пор ци о-
нал ни са по тре бом за шти те од ре ђе ног си сте ма. Ре пре си ја је не мо-
гу ћа уко ли ко власт не ма ап со лут ну кон тро лу над ор га ни ма при ну-
де, у пр вом ре ду над вој ском и по ли ци јом. Ова кве ак тив но сти мо гу 
би ти бла го из ра же не, са ди рект ном упо тре бом си ле до ин тен зив них 
и бру тал них ко је се мо гу за вр ши ти ре пре са ли ја ма.32)

Ре пре са ли ја је не ле гал на фор ма ре пре си је ма сов них раз ме ра. 
Мо же би ти из вр ше на од стра не вла сти или за во је ва ча на за у зе тој 
те ри то ри ји. Циљ та кве ак тив но сти су од ма зде или за стра ши ва ња 
ста нов ни штва.33) По се бан вид ре пре са ли ја је ре та ли ја ци ја. То је 

30)  Д. Си ме у но вић, Политичконасиље, стр. 135.
31)  Исто, стр. 138.
32)  Исто, стр. 131.
33)  Исто, стр. 141.
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од го вор јед не др жа ве дру гој истим чи ном на не ки чин по вре де ме-
ђу на род ног пра ва. 34) 

Терорје вр ше ње ди рект ног на си ља у окви ру спро во ђе ња мо ћи 
са ци љем одр жа ња на вла сти или уве ћа ња мо ћи вла да ју ћих. То ни-
је од ли ка сва ке вла сти већ са мо стра хо вла де, чи ји је циљ ор га ни зо-
ва но и план ско иза зи ва ње стра ха ши ро ких раз ме ра. Та квим ак тив-
но сти ма се код за стра ше них иза зи ва же ље но по на ша ње док власт 
ре а ли зу је кон крет не ин те ре се. С об зи ром на то да се на си ље вр ши 
не се лек тив но и на су мич но сви чла но ви за јед ни це се осе ћа ју не-
си гур но сти ни су по ште ђе ни ни те ро ри са ни ни они ко ји те ро ри шу. 
Не из ве сност за лич ну суд би ну и по ме ша ност стра ха и на де да ће 
због не селк тив но сти баш они би ти по ште ђе ни  има за по сле ди цу 
бит но сма ње ну во љу за от по ром, на ро чи то у де ло ви ма те ри то ри је 
још не по го ђе ним на сил ним ме ра ма.

Устанак је „оп ште дру штве но ор га ни зо ва но су прот ста вља ње 
не ке ве ће дру штве не гру пе, кла се или на ци је по сто је ћим, соп стве-
ним или ту ђим вла сти ма на про сто ру на ко јем за јед но ег зи сти ра-
ју.“35) Мо же за по че ти као не на сил ни от пор, на сил ни от пор, ору жа-
на по бу на или скуп ма њих по бу на свр ста них у је дин ствен фронт. 
Од ли ку је се ви со ким сте пе ном ор га ни за ци је и ма сов ним от по ром 
ве ће дру штве не гру пе. За успе шно из во ђе ње устан ка нео п ход но је 
да ру ко вод ство бу де при зна то од свих уче сни ка, да је ни во све сти о 
уче шћу уста ни ка ви сок, да су ци ље ви ја сни а ме то ди објек тив ни и 
да уче сни ци по се ду ју ма те ри јал на сред ства за бор бу. 

Рат, ка ко га Кла у зе виц де фи ни ше је на ста вак по ли ти ке не-
ким дру гим сред стви ма. То је сло жен по ли тич ки про цес од но сно 
нај сло же ни ја фор ма по ли тич ког на си ља. Рат је на ста вак по ли ти ке 
на сил ним сред стви ма ко ја је за по че та не на сил ним.  До ра та до ла-
зи оног тре нут ка ка да се дру штве не про ти ву реч но сти за о штре до 
гра ни ца да сва оста ла по ли тич ка сред ства по ста ну не до вољ на за 
њи хо во раз ре ша ва ње.36)         

НЕКОНТРОЛИСАНАСИЛАИНАСИЉЕЈАНИЧАРСКИХ
ВОЈНИХСТАРЕШИНА

Сул тан Аб дул Ха мид I ко ји је био на пре сто лу од 1774. до 1789. 
го ди не др жао је у ру ка ма цен трал ну власт у пре сто ни ци. Ме ђу тим, 
34)  Исто, стр. 142.
35)  Д. Си ме у но вић, Теоријаполитике, стр. 161.
36)  Д. Си ме у но вић, Политичконасиље, стр. 171. 
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фак тич ко ста ње по про вин ци ја ма би ло је са свим дру га чи је. Ње гов 
ауто ри тет био је је два при знат. Не ки ве ли ка ши, због те шко ћа на 
спољ њем пла ну, до мо гли су се ва жних по ло жа ја на ло кал ном ни-
воу. По што је спољ на опа сност би ла стал на прет ња Цар ству, Сул-
тан ни је ни по ку ша вао да ус по ста ви цен трал ну власт на си лу. Он 
је уну тра шње не ми ре ре ша вао та ко што је ло кал ним ве ли ка ши ма 
до де љи вао зе мљу и по ло жа је. Ре зул тат та квог од но са био је да су 
сул та но ви по да ни ци би ли са мо под сти ца ни да још ја че из ра зе сво-
је те жње ка не за ви сно сти. Ова ква те жња се огле да ла на ро чи то на 
по љу фи нан си ја и на еко ном ском пла ну. Нај ве ћи део при хо да ко ји 
је тре ба ло да по ша љу у Цар ску ри зни цу, за др жа ва ли су за се бе и 
сво ју зе мљу.

Спољ но по ли тич ке при ли ке и не ми ри у про вин ци ја ма Осман-
ског цар ства зах те ва ли су ко ре ни те про ме не. На кон за вр шет ка Ру-
ско-осман ског ра та 1774. го ди не сул тан Аб дул ха мид I за по чео је 
нај пре са об но вом вој ске. То ме су прет хо ди ли ве ли ки гу би ци на 
бој ном по љу, ско ро уни ште на рат на фло ти ла и за ста ре ла ар ти ље-
ри ја.37) 

Ре фор ма је за хва ти ла и ре до ве ја ни ча ра и спа хи ја. Иако ни су 
из вр ше не ко ре ни те про ме не по слу шност и ди сци пли на су на не ко 
вре ме по диг ну ти на ви ши ни во. Ја ни ча ри су би ли ре дов но об у ча ва-
ни а спа хи је као др жа о ци ти ма ра су се оба ве за ли да жи ве на сво јој 
зе мљи.

Ре фор ма ма су се су прот ста вља ле кон зер ва тив не сна ге. Офи-
ци ри ко ји су због но во на ста ле си ту а ци је оста ли без по сла као и део 
уле ме, оп ту жи ва ли су ре фор ма то ре да ми ни ра ју вер ске и дру штве-
не осно ве др жа ве.38) У су ко би ма ко ји су из би ја ли због са рад ње са 
европ ским струч ња ци ма ре фор ма то ри су оста ја ли у ма њи ни. 

На след ник Аб дул Ха ми да I, Се лим III на ста вио је са ре фор ма-
ма. Он се ни је за др жао на до та да шњим већ је ишао и да ље. Же лео 
је да се упо зна са дру гим др жав ним уре ђе њи ма, по себ но фран цу-
ским. Он је био пр ви сул тан ко ји је по слао стал не ам ба са до ре у 
ве ли ке европ ске пре сто ни це. Ме ђу тим, по ста вље ни ам ба са до ри 
ни су по ка за ли ни ка кву спо соб ност на но вим функ ци ја ма. Они су 
при па да ли ми љеу ви со ких др жав них функ ци о не ра. Ни су зна ли 
стра не је зи ке и пре по ла ска на но ве ду жно сти ни су би ли струч но 
37)  H. Inal cik, “Mi li tary and Fi scal Tran sfor ma ti o nin of the Ot to man Em pi re 1600-1700”, Arhi

vumOttomanicum, br. 6, 1980, стр. 35.
38)  С. С. Bob čev, „Po gled na prav no ure đe nje Bal ka na pod tur skom upra vom“, Knji ga o Bla ka-

nu, Be o grad, 1936, стр. 147.
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об у че ни. За пад ну по ли ти ку ни су раз у ме ли а по на ша ње осман ске 
вла сти ни су мо гли на пра ви на чин да пре зен ти ра ју За па ду. 

Ова кве ре фор ме има ле су слаб успех јер су на ви ке и оби ча ји 
ја ни ча ра и спа хи ја ко чи ли сва ку ино ва ци ју. То је на ве ло сул та на да 
1794. го ди не осну је но ви пе ша диј ски кор пус на зван “nizamidze
did”(но ва ор га ни за ци ја). Њих су об у ча ва ли фран цу ски, ен гле ски 
и не мач ки офи ци ри. Ор га ни за ци ја је има ла соп стве на фи нан сиј ска 
сред ства. Ре гру ти су би ли ис кљу чи во из Ана до ли је јер је по ду хват 
на Бал ка ну про пао због про ти вље ња ло кал них ве ли ка ша.

Да би обез бе дио фи нан сиј ска сред ства, сул тан је при бе гао не-
по пу лар ним ме ра ма. Из вр шио је де вал ва ци ју нов ца, кон фи ско вао 
имо ви ну бо га тих тр го ва ца и по ве ћао так се, што је про у зро ко ва ло 
по ди за ње це на. Овим ре фор ма ма ве ћи део ста нов ни штва ни је био 
за до во љан. Мо ти ви са ног и до бро об у че ног ка дра за овај по ду хват 
би ло је пре ма ло а обез бе ђе на нов ча на сред ства ни су би ла до вољ на.

Због но во на ста ле си ту а ци је, ја ни ча ри су се по бу ни ли у ма ју 
1807. го ди не. Њи ма су се при дру жи ли сул та но ви про тив ни ци свих 
ре до ва. Они су тра жи ли уки да ње ре фор ми и сул та но во по вла че-
ње. У том сми слу до не та је фе тва и сул тан Се лим III се по ву као са 
пре сто ла и ме сто усту пио ро ђа ку Му ста фи IV. Ове по бу не, ко је су 
ка сни је пре ра сле у уста нак би ле су од раз не до вољ не и крх ке сул та-
но ве мо ћи.  Кра јем XVI II и по чет ком XIX ве ка, за вре ме вла да ви не 
сул та на ре фор ма то ра Се ли ма III, те рор осман лиј ских вла сти над 
срп ским на ро дом све ви ше је био из раз не мо ћи цен трал них вла-
сти да ус по ста ве за ко нит по ре дак. Ото ман ско цар ство та да су за-
хва ти ли уну тра шњи не ми ри. Ме ђу па ша ма, аја ни ма и кр џа ли ја ма 
вла дао је ме теж. Ни је се зна ло ко је на чи јој стра ни. На по ри Пор те 
да по ду нав ске аја не ста ве под кон тро лу би ли су без у спе шни. Чак 
су ови, не за до вољ ни ста њем у цар ству, спре ма ли по ход на Стам-
бол. Је дан од раз ло га за не за до вољ ство је био тај што ја ни ча ри ни-
су при ма ли при на дле жно сти не ко ли ко го ди на. Они су са ми, без 
ика квог прав ног по рет ка, ра зним зу лу ми ма, по ни жа ва њем, не прав-
дом, пљач ком, оти ма њем те ро ри са ли срп ско ста нов ни штво чи ји је 
страх до ла зио до гра ни ца ужа са.  

Ре фор ма ко ју је за по чео Се лим III ни је ла ко мо гла да се спро-
ве де. Из узeтно ја ки кон зер ва тив ни кру го ви ко ји су ре фор мом би ли 
оште ће ни и се бе сма тра ли жр тва ма има ли су ин те рес да се вра-
те ста ре ин сти ту ци је и за ко ни. Ја ни ча ри ко је је та ко ђе об у хва ти-
ла ре фор ма, би ли су на ро чи то огор че ни. Не ка да елит ни сул та но ви 
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воjници, на кон по вла че ња аустриј ске вој ске из Ср би је, би ли су оп-
ту же ни да се ни су до вољ но до бро бо ри ли у ра ту про тив не вер ни ка. 
Они су би ли глав ни узрок смут њи у Ср би ји, па је ше ри јат ска власт 
у Истам бу лу из да ла ве ли ком ве зи ру 30. ав гу ста 1791. го ди не «ча-
сну фе тву». На осно ву ове фе тве сул тан Се лим III про гла сио је сву 
зе мљу у Бе о град ском па ша лу ку др жав ном. 

По ред уну тра шњих те шко ћа до дат ни про блем је био спољ ни 
фак тор. На по ле он и цар Алек сан дар пот пи са ли су 8. ју ла 1807. го-
ди не мир у Тил зи ту. Јед на од од ре да ба се од но си ла и на Осман ско 
цар ство. Фран цу ски цар се оба ве зао да ће би ти по сред ник из ме ђу 
Ру си је и Осман ли ја. У слу ча ју не у спе ха ових пре го во ра, до ми на-
ци ја над бал кан ским де лом Евро пе би ла би од у зе та од Осман ли ја. 

Бал кан је по стао жа ри ште. По ку ша ва ју ћи да оја ча др жав ну 
власт, сул тан је за вео ред на свој на чин. По сту па ју ћи по јед ном 
ста ром про пи су ислам ског пра ва, да је вла дар вла сник свих по се да 
и да их мо же да ва ти ко ме хо ће, у Сме де рев ском сан џа ку уки ну ти 
су чи тлу ци и за бра ње но њи хо во по нов но осни ва ње. Он је из дао 
на ре ђе ње да се по пи шу све зе мље ове вр сте и дао их спа хи ја ма под 
бе рат, а пре о ста лу зе мљу про дао је ра ји пу тем ли ци та ци је. Ја ни-
ча ри ма је овим чи ном био за бра њен по вра так на њи хо ва има ња.39)

На ред бу о за бра ни по врат ка ја ни ча ра у Бе о град ски па ша лук 
спро вео је но во и за бра ни бе о град ски ве зир Ебу Бе кир – па ша. Он је 
но ве ме ре за по чео још у Ни шу где је на пре ва ру из Бе о гра да на ма-
мио у свој ко нак зло гла сног ја ни чар ског во ђу Де ли Ах ме да. Ње му 
је по сул та но вој за по ве сти од се као гла ву. Оста ле бе о град ске ја ни-
ча ре је про те рао а њи хо ва има ња на се лио но вим му сли ман ском 
ста нов ни штвом. Фер ма ном о пре се ље њу бо сан ских кра ји шни ка 
бе о град ски па ша лук до био је но ве ста нов ни ке.

Про те ра ни ја ни ча ри ни су има ли оси гу ра но ме сто за но во на-
ста ње ње, па чак ни нај о снов ни је жи вот не усло ве. Бе кир – па ша 
стро го је по сту пао са ја ни ча ри ма. На ре ђи вао је да се по гу би сва ки 
ко ји се по ја ви у Бе о гра ду. Ме ђу тим, сна га Бе кир – па ше би ла је 
огра ни че на на Бе о град ски па ша лук. Не за до вољ ни ја ни ча ри по че-
ли су да се оку пља ју у су сед ним па ша лу ци ма. По др жа ни од ло кал-
ног му сли ман ског ста нов ни штва по че ли су ко ва ти план о по врат ку 
у Бе о град. У про ле ће 1792. го ди не јед на ве ћа гру па, оку пи ла се 
код Ва ље ва. Они су се спре ма ли да си лом по вра те од у зе те ку ће и 
има ња.
39)  В. Чу бри ло вић, «Ре фрор ме Се ли ма III 1791-1801», ИсторијаБеограда, стр. 737.
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Бе кир – па ша је при бе гао лу кав ству. Обе ћа њи ма и на го ва ра-
њем, а на кра ју си лом ус пео је да раз би је не ми ре. Но ве по бу не ко је 
су на ста ле у Ви ди ну и Ни шу, оку ра жи ле су ја ни ча ре ко ји су се по-
но во са ста ли у до ли ни Мо ра ве. Са људ ством од око 2000 вој ни ка 
ус пе ли су да за у зму По жа ре вац. Бе о град ски па ша је на њих по слао 
два од ре да пе ша ди је и ко њи це ко је су ја ни ча ри по ра зи ли, а за тим 
за у зе ли Сме де ре во и об ре ли се на Вра ча ру.40)

Во ђе ја ни ча ра Ха џи Би шћо и Ка ра Ха сан зах те ва ли су да их 
бе о град ски па ша пу сти у бе о град ску ва рош. Ка ко ни је имао сна ге 
да им се су прот ста ви, по го то во што је му сли ман ско ста нов ни штво 
би ло на стра ни ја ни ча ра, бе о град ски па ша се са сво јом сви том об-
рео у Гор њем гра ду. Ја ни ча ри су же ле ли да се спор са цар ском вла-
дом ре ши мир ним пу тем, али ка да су са зна ли да на њих сул тан 
ша ље две вој ске, из вр ши ли су пре пад на Гор њи град и за ро би ли 
са мог Пек ме џи Мех мед – па шу и пре у зе ли град ску власт.       

Због не ми ра у Бе о гра ду вла да у Истам бу лу тра жи ла је 
од ја ни чар аге да се бе о град ски ја ни ча ри сма тра ју од мет ни-
ци ма и да се про те ра ју из Бе о гра да.  На та кав вла дин зах тев 
од го во ре но је да се бе о град ски ја ни ча ри већ сма тра ју од мет-
ни ци ма али да сам ја ни чар – ага не по се ду је си лу да им се 
су прот ста ви. 

Ка да је На по ле он на пао Еги пат 1797. го ди не, осман лиј ска вла-
да би ла је при си ље на, ра ди обез бе ђе ња европ ских гра ни ца, да ја-
ни ча ри ма иза ђе у су срет. Она је са од мет ну тим Па зва но глу ом на-
пра ви ла спо ра зум.41) Тим чи ном је осман ска вла да ка пи ту ли ра ла. 
Анар хи ја је по бе ди ла др жа ву. Фе у дал на кла са се па ра ти ста отр гла 
се од цен трал не вла сти. 

Спо ра зум Пор те са Па зва но глу ом био је ко бан за Ха џи Му-
ста фу, бе о град ског па шу. Пор та је при ста ла на по вра так ја ни ча ра 
у Бе о град. Фер ма ном је на ре ђе но Ха џи Му ста фи да от пу сти све 
кр џа ли је и да убу ду ће сме др жа ти са мо ја ни ча ре. 

Ја ни ча ри су се у Бе о град вра ти ли као по бед ни ци. Ка ра – Осман 
ушао је у Бе о град све ча но, што је зна чи ло да је цар ски па ша Ха џи 
Му ста фа био осу ђен на смрт. 

Ја ни ча ри су по сте пе но при сти за ли и у ма ју 1799. го ди не у Бе-
о гра ду би ло их је око две хи ља де. По ред њих, би ло је и око че ти ри 
40)  В. Сто јан че вић, «Срп ска на ци о нал на ре во лу ци ја и об но ва др жа ве од кра ја 18. ве ка до 

1839», Историјасрпскогнарода,Бе о град, 1994, стр. 18.
41)  Д. Ј. По по вић, Београдкрозвекове,Бе о град, 1964, стр. 310. 
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хи ља де Бо шња ка. Са ја ни ча ри ма су сти гле и њи хо ве при ста ли це, 
ко је су им по ма га ле у ра ни јим на па ди ма на Бе о град. На че ло ја-
ни ча ра и Бо шња ка би ли су Му ла Ју суф, Аган ли ја, Ку чук Али ја и 
Фо чић Мех ме да га, по зна ти као да хи је. 

Ја ни ча ри су би ли го спо да ри си ту а ци је. Они су већ у де цем бру 
1801. го ди не от ка за ли по слу шност Ха џи Му ста фа – па ши, од но-
сно цен трал ној вла сти и за свог го спо да ра име но ва ли Па зва но глуа. 
Та да је Ха џи Му ста фа – па ша по стао ја ни чар ски за ро бље ник. По-
што им ви ше ни је био по тре бан а као цар ски чи нов ник ства рао им 
смет њу, 27. де цем бра у па ши ну со бу упа ли су Ку чук Али ја, Фо чић 
Мех ме да га и Му ла Ју суф. Тра жи ли су ње го во бла го. Кад им је па ша 
ћу те ћи по ка зао на сан ду ке у со би, Ку чук Али ја га је истог тре нут ка 
стре љао пи што љем. На кон то га па ши је од се као гла ву и ба цио на 
сто ко ји је ту ста јао. По што су уби це за пле ни ле опљач ка но бла го, 
на ре ди ле су да из ва де про зо ри и ра га сто ви, да се по диг не па тос, не 
би ли на шли скри ве ног бла га. 

На кон уби ства, те лал је оба ве стио ста нов ни штво Бе о гра да о 
па ши ној смр ти. На ре ђе но је да се сви ду ћа ни за тво ре, ста нов ни-
штво да се ди у сво јим ку ћа ма, а са мо љу ди ко ји су спо соб ни да 
но се оруж је, на о ру жа ни да до ђу у твр ђа ву. 

На кон два да на, уби је ни па ша је све ча но са хра њен, а но во и-
за бра ни бе о град ски ве зир по стао је Ага Ха сан из Си ли стри је. Он 
и дру ги ја ни ча ри по че ли су да про га ња ју сул та но ве чи нов ни ке и 
при ста ли це. Пљач ка ли су их и њи хо ва до бра де ли ли ме ђу со бом. 
За по че ла су про га ња ња и срп ске ра је. Ср би ма су уки ну те по вла-
сти це ко је су до би ли од Пор те 1793. и 1794. го ди не. Убр зо се си ту-
а ци ја по Ср бе још ви ше по гор ша ла. Пред уста нак, ка ко на во ди не-
по зна ти ле то пи сац: «Из окол них кра је ва на ва ли ле све бес по сли це 
и крв ни ци и бес кућ ни ци, као ор ло ви на стр ви ну. Мно ги су та да у 
Бе о град до шли глад ни и бо си, пак се он де од мах око ва ли у сре бро 
и зла то, и обу кли у сви лу и ка ди фу и уз ја ха ли на ато ве на ра то ви-
ма.»42) На стао је гра беж и оти ма чи на. За вла дао је ре жим крај ње 
зло у по тре бе и на си ља.  

Жи вот ста нов ни штва, због не функ ци о ни са ња ле гал не вла сти 
и бе за ко ња, био је до ве ден на иви цу по но ра. На род је бе жао у шу-
ме, дру ги су се од ме та ли у хај ду ке, а они ко ји ни су има ли ку да, би-
ли су при мо ра ни те ро ром на роп ство. На род се на ро чи то пла шио 
омра же них да хи ја Аган ли је, Ку чук-Али је, Му ла-Ју су фа и Фо чић 
42)  Д. По по вић, Београдкрозвекове,стр. 313. 
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Мех мед-аге. Они су пред во ди ли не за до вољ не ја ни ча ре, у то вре ме 
нај бо љу пе ша ди ју Евро пе, уве жба ну, бор бе ну, фа на ти зо ва ну ко ја је 
уби ја ла све пред со бом, без по ште де. 

Ко ли ко су се Осман ли је оси ли ле и по ни жа ва ле ста нов ни штво 
го во ри при мер Са ли-аге, ина че бра та Ку чук Али је, ко ји је за вео 
оби чај да се са „кра љи ца ма“ се љан ка ма мо же чи ни ти све што му је 
во ља и што ње го ва по жу да и ду ша за же ле ти мо же. 

У вре ме да хиј ске вла да ви не и бе за ко ња, Ср би ко ји се ни су од-
мет ну ли у шу му мо ра ли су ку лу чи ти и да хи ја ма по ди за ти ха но ве. 
Та квих ха но ва у Бе о град ском па ша лу ку би ло је око 600. На род их 
је гра дио од др ве та, на ме сти ма по крај пу та, са до брим ви ди ком. 
Ку лу че ње и на си ље, ко је је вр ше но то ком по ди за ња ха но ва као и 
за во ђе ње стра хо вла де од стра не су ба ша и њи хо вих мо ма ка, учи ни-
ли су ха но ве нај о мра же ни јим да хиј ским уста но ва ма. У пре да њу је 
за бе ле же но да је гра де ћи хан, Ми ли сав Чам џи ја ре као: „Да бог да се 
не ко на овом брв ну слат ко огре јао.“43) Су ба ше од но сно хан џи је, ка-
ко их је на род звао, ра ди ле су шта су хте ле. Њи хов зу лум пре ла зио 
је сва ку ме ру.

На си ље је до сти гло вр ху нац у вре ме се че кне зо ва. То је био 
по че так спро во ђе ња на ме ре да се по би је од ра сло му шко ста нов ни-
штво. Тур ци су па ли ли цр кве и ма на сти ре, де ча ке и де вој чи це су 
си ло ва ли а же не оти ма ли, бра ко ве рас ту ра ли а не по кор не на ко лац 
на би ја ли. У јед ном тур ском до ку мен ту, це ло куп но на си ље опи са-
но је на овај на чин: „Ра ја је пот пу но ли ше на сва ке без бед но сти.“44) 

Ду го го ди шње роп ство и стра да ње уса ди ли су Ср би ма страх од  
осман ске си ле и мо ћи та ко да се да хи ја ма ни ко ни је смео су прот-
ста ви ти. На род је био до ве ден до нај ни же тач ке до ко је мо же да 
пад не – до ис тре бље ња. 

Ка кве су на ме ре има ли и ко је су од лу ке до но си ле да хи је ис пе-
ва но је у на род ној пе сми „По че так бу не на да хи је“:

„Исјећћемосвесрпскекнезове,
Свекнезове,српскепоглавице,
Икметовештосузапотребе,
Ипоповесрпскеучитеље,
Самолудудјецуоставити

43)  Р. Љу шић: ВождКарађорђе, Бе о град, 2003, стр. 43.
44)  Р. Љу шић: Исто, стр. 46.
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Лудудјецуодседамгодина,
Пакћеонаправабитираја,
ИдоброћеТуркепослужити.“

На ме ре да хи ја за бе ле жио је Сте фан Стра ти ми ро вић у пи сму 
ер цхер цо гу Кар лу 1804. го ди не: „По што су Ср би не ким до брим 
Тур ци ма обра ти ли па жњу на рђа ве на ме ре да хи ја, де си се да им 
пад не у ру ке је дан Ку чук-Али јин ро ђак. За ро бље ни ку би обе ћа но 
да ће му се жи вот оста ви ти ако бу де от крио, за што су да хи је уби-
ле та ко мно го љу ди и ка кве су има ли на ме ре при том. Да би до био 
ми лост, он при зна де, да они ни су ни ка кве дру ге на ме ре има ли до 
да пр во све ва жни је љу де на тај на чин уни ште; та да да по ста ве 
но ве кме то ве и ста ре ши не, ове за тим да на ма ме у твр ђа ву и да их 
као та о це то ли ко за др же, док од ра је не бу де све оруж је по ку пље-
но; та да би уби ли сва ко оно ли це ко је је у по след њем тур ском ра ту 
има ло 10 го ди на и нај зад би оста так ма чем при си ли ли на при ма ње 
му ха ме дан ства.“45)

На кон одр жа ног ве ћа ња, да хи је су по шле у се чу, ка ба да хи ја ма 
и хан џи ја ма на ре ди ли су да по гу бе кне зо ве у сво јим на хи ја ма. Се ча 
срп ских гла ва тра ја ла је све га не ко ли ко да на, од 4. до 10. фе бру а ра 
1803. го ди не. Пр вог да на би ла је нај ин тен зив ни ја. Прет по ста вља 
се да је би ло око сто ти ну по се че них гла ва. Осман ли је су сти за ле 
у Бе о град са од се че ним гла ва ма ви ђе ни јих Ср ба. У са мом гра ду, 
за ро бљен је Ха џи-Ру вим, и по што су му Тур ци до зво ли ли да се 
по мо ли бо гу за се бе и су гра ђа не, он је „веч но усе че ние при мио“.46) 

То ли ке срп ске гла ве и да хиј ски теф тиш иза зва ли су страх код 
Ср ба. Теф тиш је био по се бан осман лиј ски по сту пак хва та ња од-
бе глог и ње го вих ја та ка, ка да би ка кав ве ли ки тур ски ста ре ши на 
иза шао с по до ста мо ма ка у на род, па за тво ром, бо јем и гло ба ма, 
на го нио кме то ве и род би ну од бе глог да га тра же и пот ка жу.47) 

Бе о град је оста вљао ути сак аве тињ ског гра да. Из ве штач тог 
до ба опи сао је по кољ и ужас пре жи ве лих на сле де ћи на чин: „Обо-
ре на по гле да, по ви је не гла ве, са ру ка ма пре кр ште ним пре ко гру ди, 
го ми ла ко ју су при ну ди ли да то гле да ни је се усу ђи ва ла да уз ди ше.“ 
Та да су жи ви за ви де ли мр тви ма. На ла же ње сре ће у са мрт ном чи ну 
нај ни жи је сте пен до ког мо же да до пре људ ско би ће. 

45)  Р. Љу шић, ВождКарађорђе, стр. 45.
46)  Р. Љу шић, Исто,стр. 45.
47)  В. Ђу рић, Вуковизаписи, Бе о град,1964, str. 82.
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Ра су ло ле гал не вла сти и те рор да хи ја оста ви ли су по се бан ути-
сак на Ср бе. Вук Ка ра џић је за бе ле жио: „На ро ду је зу лум до ја дио 
и ни ком ви ше ни је ве ро вао. Не зна ју ћи ни ко за што Тур ци си је ку, 
сва ки се мо рао бо ја ти да и на ње га ред не до ђе. Ста де се бро ји ти: 
ово га су по сје кли, оно га уби ли из пу шке, оно га за тво ри ли, оно га 
ни је су на шли код ку ће, овај уте као а онај се са крио. Тур ци све зу-
лу ме из ми шља ше, пак сад на у ми ше да нас све по сје ку и по би ју. Ту 
сад дру гог су да и спа се ни ја не ма, не го да се бра ни мо и да би је мо 
и ми њи: кад ће мо ве за ни жен ски мри је ти од њи хо ва џе ла та и се и-
за, бо ље је да умре мо ју нач ки, као љу ди, ба рем да за мје ни мо сво је 
гла ве и да по ка је мо сво ју бра ћу; а же не и дје ца ако нам про пад ну, 
ни она ко ни је смо го спо да ри од њи.“48)

По ме ну ти до га ђа ји уз не ми ри ли су и упла ши ли му сли ман ски 
жи ваљ у Бе о град ском па ша лу ку. Но во на ста лу си ту а ци ју пре до чи-
ли су Па зван Оглу, од ко га су оче ки ва ли за шти ту: „Те шко је мо гу ће 
да ће се она (ра ја) на лак на чин мо ћи сми ри ти. Чак ни је да ле ко од 
по ми сли да ће то по ста ти та ко те шко пи та ње да ће у сва ком слу ча ју 
би ти по треб но во ди ти бор бу са њи ма.“49)

Озбиљ ност си ту а ци је схва ти ле су и да хи је. О то ме је Вук Ка-
ра џић за пи сао: „Шта ће мо сад“, раз го ва ра ли су ка да су се са ста ли 
у Бе о гра ду, „Ра ја се бу ни и од ме ће. Ај де да по ша ље мо Аган ли ју 
(ко ји је био за на род по нај бо љи од њи че тво ри це), не ка иде те ји 
ми ри. Не ка ји свје ту је да се ока не бу не и не ми ра, већ не ка иду сва-
ки сво јој ку ћи и да ће се уна пре дак за њи друк чи је и бо ље уре ди ти 
и зу лум уки ну ти.“50) 

На ста ле не ми ре по ку ша ли су да за у ста ве пре го во ри ма, 4. мар-
та 1803. го ди не. Ка ра ђор ђа, срп ског пре го ва ра ча, по ку ша ли су да 
пот ку пе, по ну див ши му по за ма шну су му нов ца и зва ње вр хов ног 
кне за у Па ша лу ку. Ме ђу пре го ва ра чи ма вла дао је страх и обо стра-
но не по ве ре ње. Не ми ре ни ко ни је мо гао да за у ста ви и да је хтео. 
Хро ни ча ри су за бе ле жи ли оно што је на пре го во ри ма Ка ра ђор ђе 
ре као да хи ја ма: „До год ја гле дам гро бо ве на ши је серб ски кне зо ва, 
ко је су да и је исе кле, и до год ви не уби је те ме не као и дру ге кне зо ве 
что сте исе кли, ме ђу на ма ми ра би ти не ће.“

Осло бо ђе ње од да хи ја а за тим и њи хо ва ли кви да ци ја, био је 
основ ни циљ пре стра вље не ра је. „Зло тво ри“, ка ко су их тур ски из-

48)  В. Ђу рић, Исто, стр. 94.
49)  Р. Љу шић, ВождКарађорђе,стр 62. 
50)  В. Ђу рић, Вуковизаписи, стр. 95.
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во ри на зи ва ли и „шљам кр во жед них ти ра на“, ка ко су их на зи ва ли 
Аустри јан ци, би ли су по се че ни, а њи хо ве гла ве, на пу ње не се ном, 
би ле су по сла те сул та ну у Стам бол.      

Вр хов на осман ска власт ви де ла је у Ср би ма са рад ни ке ко ји су 
се по бу ни ли про тив да хи ја ко ји су би ли од мет ни ци од Пор те и сул-
та на. Стра ни пред став ни ци у Истам бу лу сте кли су ути сак да се 
Пор та ра до ва ла срп ском устан ку и да га је ис под ру ке по ма га ла. 
Не ис кре ност и лу ка вост Пор те ни је мо гла да про мак не ру ској ди-
пло ма ти ји, па је Чар то риј ски, ми ни стар ино стра них по сло ва Ру-
си је, пи сао по сла ни ку на Пор ти 29. ју ла 1804. го ди не: „Ма ко ли ко 
да се Пор та по ка зи ва ла у по чет ку устан ка рас по ло же на пре ма Ср-
би ма, ја сно је да је она то учи ни ла са мо сто га, што их ни је хте ла 
огла си ти за бун тов ни ке пре не го што бу де у ста њу да их пот чи ни и 
уста нак угу ши.“51)  

Не ми ре је по ку шао да за у ста ви Бе ћир-па ша, сул та нов ве зир. 
Он је при хва тио пред ло ге Ср ба а Про та Ма те ја Не на до вић за бе-
ле жио је ње гов ди пло мат ски од го вор: „Ин ша ла, ин ша ла (ако бог 
дá), још ће бо ље би ти, све ће те до би ти.“52) У на став ку пре го во ра, 
Бе ћир-па ша за тра жио је ис пла ту ха ра ча и још 180.000 гро ша ра ди 
на док на де нај ма кр џа ли ја ма Али је Гу шан ца. По ме ну та ди пло мат-
ска ми си ја до не ла је на трен олак ша ње и при ви дан мир. Циљ те-
ро ри са них Ср ба био је ус по ста вља ње ле гал не и сно шљи ве тур ске 
вла сти. С том на ме ром сул та ну су по сла те мол бе. 

У мол би сул та ну, да ти ра ној кра јем апри ла 1805. го ди не, из не-
ти су зах те ви у ко ји ма се на гла ша ва да су да хи је до ве ле на род до 
про па сти, да због то га и због ра та, се ља ци ни су зе мљу об ра ђи ва ли 
три го ди не, па сто га они не мо гу ви ше да из др жа ва ју бе о град ског 
ве зи ра. Од сул та на су зах те ва ли да по ста ви у Бе о град ском па ша-
лу ку му ха си ла уме сто ве зи ра, фи нан сиј ског а не вој ног ста ре ши ну.  
Кад се ус по ста ви мир, Ср би су обе ћа ва ли „пре све тлеј ше му ца ру 
сва ку по кор ност као и до са да.“ По ред ја ни ча ра, пред Пор том су 
оп ту же не и спа хи је «јер по зна то јест да су спа ие по лак ро ђа ци ја-
ни чар ски и та ко вр ло ла сно да они у ви ла је ту не мир про у зро ко ва ти 
ваз мо жно бу ду.»53)      

Ср би су та ко ђе зах те ва ли да се ха рач и све оста ле три бу тар-
не оба ве зе пла ћа ју од се ком, у јед ној су ми, а по себ но ли це би то 

51)  С. Но ва ко вић, Васкрсдржавесрпске,Бе о град, 1914, стр. 73.
52)  Р. Љу шић, Исто,стр. 93. 
53)  Р. Љу шић, ВождКарађорђе,стр. 73.
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од но си ло у Стам бол. Сул тан би овим нов цем, из сво је ха зне, ис-
пла ћи вао спа хи је и ужи ва о це му ка да (зе мље да те под за куп), па би 
ови ма та ко био ус кра ћен сва ки кон такт са се лом, што би зна чи ло 
да се тур ски фе у дал ни од но си не би мо гли по но во ус по ста ви ти у 
Ср би ји. Од сул та на су још зах те ва ли срп ску вој ску, сло бо ду ве ро и-
спо ве сти уз пра во по ди за ња цр ка ва и ма на сти ра, сло бо ду тр го ви не 
и ра да.54) 

Ме сец да на ка сни је, Ср би су са ста ви ли но ву мол бу, у ко јој је 
оп ту жи ван це ло ку пан осман лиј ски си стем у Бе о град ском па ша лу-
ку, чи ме се по сред но ука зи ва ло на не мо гућ ност оп стан ка осман ске 
вла сти у Ср би ји. По зив на за ко ни тост био је пот кре пљен зах те ви-
ма: да се би ра ста ре ши на ко ји ће упра вља ти на ро дом и са ку пља ти 
да нак и по сред ством «ви ла јет ског чо ве ка» пре да ва ти га сул та ну; 
ве ли чи на дан ка мо же се вре ме ном по ве ћа ва ти; да Ср би ју тре ба да 
на пу сте тур ски вој ни чи нов ни ци а мо гу оста ти са мо ми ро љу би ви 
Тур ци ко ји ће тр го ва ти и ра ди ти сво је за на те; да сул та но ва за шти та 
и по кро ви тељ ство над Ср би ма бу ду исти као и код дру гих ва зал них 
про вин ци ја.

Ни у мол би сул та ну, да ти ра ној 24. ја ну а ра 1806. го ди не, Ср-
би се ни су од ри ца ли по дан ства сул та ну, ис ка зу ју ћи спрем ност да 
пла те дво стру ки да нак, са мо да не пад ну по но во у роп ство. Те рор 
ко јем су би ли из ло же ни упо зо ра вао их је да се до по след њег од у-
пру сул та но вој вој сци. У мол би је пи са ло: «Жи вот нам је те рет и 
ако смо осу ђе ни са по том ством на шим на ве чи то роб ство во ли мо 
са ми жер тво ва ти сво ју де цу не го ји оста ви ти сви ре по сти њи них 
угње та ча.»55) 

На све мол бе по сла те у Истам бул, Пор та је оста ла до след на да 
се пре ду зму од луч не ме ре пре ма Ср би ма. Пор тин пред став ник је 
ре као: «Да би Ср би до би ли ми лост, тре ба да је тра же са ко ноп цем 
о вра ту и да от поч ну ти ме што ће из да ти нај кри вље из ме ђу се бе.» 
То је би ла озбиљ на прет ња и не у год на си ту а ци ја у ко јој су се Ср би 
за те кли. 

По себ ним фер ма ни ма (за ко ни ма), Пор та је на ре ди ла па ша ма 
ко је ме ре да пре ду зму. А оно за шта се ни је на шло осно ва у др-
жав но-прав ним од ред ба ма,  под ве де но је под вер ски за кон. Та ко је 
сул та но ве фер ма не пра ти ла фе тва ше их-ул-исла ма да је у пи та њу 
рат но-вер ски по ход (џи хад) про тив не вер них Ср ба. Фе тве су би-

54)  С. Но ва ко вић, Васкрсдржавесрпске, стр. 79.
55)  Р. Љу шић: ВождКарађорђе,стр. 129. 
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ле прав на ре ше ња тур ског вр хов ног вер ског по гла ва ра муф ти је о 
спор ним ства ри ма, на ро чи то у слу ча је ви ма ко ји ни су би ли за ко ном 
пред ви ђе ни. Та ко ђе, фе тве су са др жа ле пи сме но ми шље ње муф ти-
је о то ме да ли је не што до пу ште но или ни је по ислам ским вер ским 
про пи си ма 56) У по ме ну тим фе тва ма, на ла зи ле су се ме ре од ма зде 
про тив по бу ње них Ср ба: „До пу шта се и сма тра за ко ни то уби ја ње 
свег ста нов ни штва ко је је уста ло про тив па ди ша ха и ње го ве вла-
сти. Да се на пад не цео њи хов крај и да се по ко љу сви до јед но га, 
и де ца да се за ро бе, др ве та да се по се ку и усе ви да се опу сто ше 
ог њем или во дом.“57) 

У фер ма ну је на гла ше на оба ве за Му ха ме до вих вер ни ка: „Пре-
ма од ред би ше ри ја та, му сли ма ни су ду жни да во де све ти рат. Тре ба 
об ја ви ти на све стра не да ће они ко ји у овом вер ском пи та њу бу ду 
не мар ни и не из вр ше сво ју ду жност, би ти по зва ни на од го вор ност 
и на овом и на оном сви је ту и сно си ће по сле ди це за то.“58)

Без из ла зан по ло жај у ко јем су се Ср би за те кли, жи вот без сло-
бо де, де вал ви ран ти ра ни јом при мо рао их је да оно што чо век нај-
вред ни је има, жи вот, ста ве на коц ку. Улог је био ве ли ки. По сто ја ле 
су са мо две мо гућ но сти: про паст и пот пун не ста нак или вас крс и 
сло бо да. Ср би су би ли ја сни: „Сви до јед ног крв сво ју про ли ти и 
жи вот да ти, же не и де цу на шу у огањ и во ду ба ци ти, не го се бе и 
свој по род по но во ста ви ти у не чо ве чан ти ран ски ја рам.“ 

ЛИТЕРАТУРА

• Bob čev, С. С.: „Po gled na prav no ure đe nje Bal ka na pod tur skom upra-
vom“, KnjigaoBlakanu, Be o grad, 1936.

• Ву ја кли ја. М.: Лексиконстранихречииизраза,Бе о град, 2000. 
• Ди вер же, М.: Уводуполитику, Бе о град, 1966.
• Ди ми три је вић, В.: Страховлада, Бе о град, 1985.
• Ђор ђе вић, О: “Ди вер зи ја”, Лексиконбезбедности, Бе о град, 1986.
• Ђу рић. В.: Вуковизаписи, Бе о град,1964.
• Inal cik. Н.: “Mi li tary and Fi scal Tran sfor ma ti o nin the Ot to man Em pi re 

1600-1700”, ArhivumOttomanicum, br. 6, 1980.
• Je la vich, В.: HistoryoftheBalkans.EighteenthandNineteenthCenturi

es, Cam brid ge, 1983.
• Јо ва но вић, С: Одржави, Бе о град, 1922.
• Јо ва но вић, С: Изисторијеполитичкихдоктрина, Бе о град, 1990. 

56)  Р. Љу шић: ВождКарађорђе,стр. 129.
57) 
58) 



стр:305328.

- 327 -

ПОЛИТИЧКАРЕВИЈАбр.4/2009год.(XXI)VIIIvol=22

• Љу шић, Р.: ВождКарађорђе, Бе о град, 2003. Ман тран, Р.: «По че ци 
ис точ ног пи та ња 1774-1839», Р. Ман тран, ур.: ИсторијаОсманског
царства,Бе о град, 2002.

• Ни ко лић, З.: Перцепцијамоћи, Бе о град, 2003.
• Но ва ко вић, С.: Васкрсдржавесрпске,Бе о град, 1914.
• Но ва ко вић, С.: Турскоцарствопредсрпскиустанак17801804,Бе-

о град, 1914.
• По по вић. Д. Ј.: Београдкрозвекове,Бе о град, 1964.
• Си ме у но вић, Д.: Теоријаполитике, Бе о град, 2002.
• Си ме у но вић, Д.: “Про бле ми де фи ни са ња са вре ме ног те ро ри зма”, 

Српскаполитичкамисао, вол 15, бр. 3-4, 2005.
• Си ме у но вић, Д.: Политичконасиље, Бе о град, 1989.
• Сто ја но вић, Р.: Силаимоћумеђународнимодносима, Бе о град, 1982.
• Сто јан че вић, В.: «Срп ска на ци о нал на ре во лу ци ја и об но ва др жа ве 

од кра ја 18. ве ка до 1839», Историјасрпскогнарода,Бе о град, 1994.
• Та дић, Љ: Наукаополитици, Бе о град, 1988.
• Ћет ко вић, В. Моћикризаетатизма, Бе о град, 1984.
• Чу бри ло вић, В.: «Ре фрор ме Се ли ма III 1791-1801», ИсторијаБео

града, Бе о град, 1974.

Ratko Ljubojevic
ON POLITICAL VIOLENCE IN SERBIA IN TIME  

OF DISINTEGRATION OF THE OSMANLIAN EMPIRE
Summary

Inthetextthereareanalyzedvariousbasicandcomplex
phenomenalmodelsofpoliticalviolenceincaseoftheter
roroftheOsmanliangovernmentoverSerbianpeopledur
ingthefalloftheOsmanlianEmpireattheendof18thand
thebeginningofthe19thcenturies.UndertheOsmanlian
governmenttheSerbianpeoplehadbeenexposedtovari
ousformsofpoliticaltyranny.Inthatsensetheviolenceof
theOsnanliangovernmentovertheSerbianpeoplecould
becomprehendedasapoliticalhistoricalphenomenonof
longcontinuation.Theformsofviolencehavebeenchang
ingdependingonthepowerofcentralgovernment,andas
themanifestationsofthegovernment’sterrorithadshown
continuousperseverance.Duringthestrengtheningofthe
OsmanlianEmpirerulepoliticalviolencewasinfunction
ofitspoliticsofconquest,whileduringtheperiodofdisin
tegrationoflegalOsmanlianauthoritiesintheendofthe
18thandthebeginningofthe19thcenturyitexhibitedits
worst form. The terror and revenges over “raja” (com
monpeople),aswellaspoliticalassassinationsofSerbian
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rulershadbeentheexamplesofuncontrolledforceofthe
Janissary leadersdissatisfiedwith theirvanishingstatus
inthehierarchyoftheOsmanlianstate.
KeyWords:political tyranny, terror,Osmanlianauthori
ties,Serbianpeople
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