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ПРВИ СРПСКИ УСТАНАК 

Турско царство било је у наглом опадањау током XVIII вијека . Након низа пораза у ратовима, 
турски султан Селим III морао је да омогући амнестију српским устаницима и кнежинску 
аутономију у Београдском пашалуку , јер је био најближи Хабзбуршкој монархији и често под 
њиховом заштитом. Уведен је ред у наплаћивању пореза, а јањичари ко непослушни султану  
отјерани из Београдског пашалука. Срби су још Свиштовским миром 1791. добили амнестију и 
аутономију у пашалуку ,као наставак ,,Кочине Крајине,, по капетану Кочи Анђелковићу из 
предходног рата Аустрије и Турске. Што је омогућило брз опоравак и напредак тог дијела српског 
становништва. ( Подсјетити се кнежинске самоуправе) 

Нажалост , након Наполеонових освајања у Египту и Сирији 1799. Султан мора да затражи помоћ 
јањичара и омогућава им повратак у Београдски пашалук. Јањичарски главари – дахије преузимају 
сву власт у пашалуку и врше непрекидна насиља и пљачку. Четворица дахија ( Аганлија, Кучук 
Алија, Мула Јусуф и Мехмед-ага Фочић) убијају 1801. године Београдског везира Хаџи Мустафу 
пашу и појачавају зулум. . Спски прваци –кнезови (кнежинске самоуправе) моле султана за помоћ, 
али и покушавају да набаве оружје и подршку из Аустријског царства. Почетком фебруара 1804. 
дахије позивају српске кнезове на договор у Ваљеву, ту их на превару хватају и убијају (сјеча 
кнезова) Што ће ,умјесто да умири Србе , изазвати општи устанак. 

Преостали значајни Срби се окупљају у Орашцу на Сретење 15. фебруара 1804. и подижу устанак 
под вођством бившег трговца, хајдука и фрајкорског подофицира (подофицир Срба добровољаца у 
аустријској војсци) Ђорђа Петровића Карађорђа (Црног Ђорђа) Устанак креће у свих 12 нахија 
Београдског пашалука(Смедеревског санџака) на основу Карађорђеве пароле ,, Сваки свога убијте 
субашу!,, Званични став устаника је било збацивање дахија и обнављање кнежинске аутономије. 
Устаници предвођени Карађорђем разбијају Турке на све стране и хватају дахије у бијегу које је 
побио војвода Миленко Стојковић. Убрзо устаници ослобађају Рудник, Ваљево, Шабац и 
Пожаревац , а опсадирају Београд.  Због великих успијеха Карађорђеви устаници траже самосталну 
управу у пашалуку под заштитом Русије и Аустрије , што изазива реакцију султана. 

Султан шаље Хафиз-пашу да угуши устанак,који доживљава тежак пораз од Карађорђевих устаника 
у боју на Иванковцу (1805). Тако почиње устаничка борба за независност. Карађорђе оснива орган 
устаничке власти- Правитељствујући совјет у ком ће први попечитељ просвјете бити Доситеј 
Обрадовић. Годину дана касније (1806.) крећу двије султанове војске на устаничку Србију, једна из 
Босне,а друга од Ништа. Карађорђеви устаници разбијају Турке и на Мишару код Шапца и код 
Делиграда и Алексинца. Након силних пораза Велика порта пристаје на мир. 1807. Устаници 
ослобођају Београд ,а пламен устанка се шири и на Херцеговину и Црну Гору. Карађорђе покушава 
да добије подршку Русије, Аустрије и Наполоеонове Француске. Истовремено Устаничка Србија 
преко свог изасланика Петра Ичка преговара са Турским царством. 1808. оснива се Велика Школа у 
Београду. Велики значај Вука Караџића. 



Након почетка Руско-Турског рата (1809.-1812.) Срби поново улазе у рат с Турцима. У Устаничку 
Србију долазе одреди руских добровољаца. Карађорђе продире према Црној Гори преко 
Пријепоља и Бијелог Поља , а са друге стране је требало да наступа владика Петар I Петровић, који 
нажалост није могао да крене у том праву, јер је морао да наступа са Русима на југ, пут Дубровника 
против Турака и Наполеона. У међувремену је крену турски продор код Ниша и Карађорђе се 
враћа назад. У чувеној бици на Чегру 1809. јуначки гине војвода Стеван Синђелић ( остајући сам 
након погибије својих људи, диже у ваздух себе и стотине Турака) Турци су заустављени и код 
Лознице. Долази и до првих великих сукоба међу устаницима. Руси продиру преко Дунава у 
Бугарску , а српски устаници и Козаци туку Турке код Варварина и Лознице 1810. Карађорђе је у 
Совјету одређен за врховног и насљедног вожда 1811. године.  

1812. Наполеон покреће свој великих поход на Русију. Руси морају да склопе Букурешки мир са 
Турцима у чијој 8. тачки је одређена амнестија и аутономија за српске устанике. Велики број 
устаника је изгинуо у борбама , преостале вође су биле у свађи , а Карађорђе се тешко разболио. 
Све ово користе Турци и покрећу велику офанзиву на Устаничку Србију 1813. из три правца 
(југ,исток и запад) Упркос отпору долази до слома устанка. Јуначки гине познати војвода хајдук 
Вељко Петровић бранећи своју Тимочку Крајину. Разбијени устанице се повлаче преко Саве и 
Дунава у Аустрију , са њима иде и тешко болесни вожд Карађорђе. У пораженој устаничкој Србији 
остаје само војвода Милош Обреновић ,а народ се скриваo у збјеговима по брдима и шумама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


