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ПОБЕДЕ СРПСКО-РУСКЕ ВОЈСКЕ
КОД ЈАСИКЕ И ВАРВАРИНА
1810. ГОДИНЕ

Почетак 1810. године такође је био обележен сукобима
Карађорђа и неких војвода. Скупштини у Хасан Пашиној Паланци
нису присуствовали М иленко Стојковић, Јаков Ненадовић, М ладен
М иловановић, М илоје Петровић, и многи други, који нису могли да
напусте положаје. Свој недолазак на скупштину у Паланци М иленко
Стојковић је правдао сазнањем да је Карађорђе наредио војводама:
Илији Барјактаревићу, Џоди Петровићу, М ихаилу Становићу и Јови
Стефановићу да га убију.1 На скупштини у Хасан Пашиној Паланци
донете су одлуке, које су прецизирале руско покровитељство.
Тражено је:
1. Да се у Србију пошаље једно одељење руске војске које би било
стално у Србији и учествовало у борбама заједно са српском војском.
2. Да се тражи од руске команде да се у Србију не шаље
Родофиникин, нити неко из његове мисије.
3. Старешинама и митрополиту Леонтију, који су побегли заједно са
Родофиникином, забрањен је повр атак у Србију.
4. Да се уместо митрополита Леонтија изабере за владику
архимандрит Хаџи Милентије.
5. Да се тражи једна комисија која би испитала Родофиникинове
поступке у Србији, као и истинитост оптужби које су упућене против
њега.
6. Да се М ладен М иловановић и М илоје Петровић удаље из свих
државних послова. 2
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Лазар Арсенијевић-Баталака. Историја српског устанка, књ. II, стр.793.
Др. Љубица Кандић, Скупштине у систему власти државе првог
устанка, Београд 1963. На скупштини су Милоје Петровић и Младен
Миловановић означени као највећи кривци за пораз на Каменици. Они
су лишени свих дужности, а против Милоја Петровића је издата
потерница.
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Скупштина је настављена крајем новембра у Београду, чим је
престала ратна опасност. Сада су скупштини присуствовали Јаков
Ненадовић, Лука Лазаревић и друге истакнуте старешине. М еђу
старешинама су се фор мирала два гледишта. Једни су желели да се
настави борба са Турцима до потпуне независности под заштитом
Ру сије, док је друга група била за успостављање нових односа са
Турском. Тежило се да Србија има своју власт, а не да Србијом
управљају Турци. Земљу би штитила само народна војска, док би
турској војсци био забрањен улазак у Србију.
Верује се да је крајем 1809. године дошло до преговора између
Срба и Турака, и то преко нишког паше. Пор та је хтела измирење са
Србима и понудила би велике привилегије, али је тражила да је Срби
признају за врховну власт. Намера главних вођа била је доношење
коначне одлуке о будућем положају Србије. 3 Изгледа да је дошло до
обуставе непријатељства, па су Турци расположиве снаге упутили
према Ру сима на Дунаву , док се војска из Босне повукла са Дрине,
остављајући мање јединице. Такође су се и Срби повукли са Дрине
остављајући само мање јединице, као и према Бугарској, али су
јединице које су се повукле у унутрашњост земље морале да буду
спремне да крену на било коју страну земље. Турци су крајем
фебруара поново појачали своју војску на Дрини што је довело и до
јачања српске одбране. Ипак је убрзо главнина војске повучена и
непријатељства нису обновљена. 4
Нови сукоб старешина одиграо се на скупштини одржаној
јануара 1810. године у Београду. Карађорђеви противници настојали
су да уз помоћ Ру сије приступе решавању унутрашњих питања, пре
свега кроз ограничавање Карађорђеве власти. Под притиском својих
противника за председника Совјета постављен је Јаков Ненадовић
уместо М ладена М иловановића. Наводно је Јаков Ненадовић дошао
са 600 љу ди на скупштину. Они су тражили смену М ладена
М иловановића и М илоја Петровића и да им се покаже сва преписка
са Ру сијом. На скупштини, која је била редовна, подношени су
рачуни свих нахија и тужбе против појединих старешина. Једна
таква тужба поднета је против Хајдук Вељка због силовања неких
девојака и крађе и продаје говеда и оваца. Због тога је Хајдук Вељко
морао да бежи са скупштине и прикључио се Миленку Стојковићу.
У сукобу са Карађорђем најдаље је отишао М иленко
Стојковић. Скоро све важније старешине упутиле су 13. јануара
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Драгослав Јанковић, француска штампа...бр. 509. стр. 305.
Драгослав Јанковић, Француска штампа...бр. 517, стр. 308.
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писмо М иленку Стојковићу, у коме су га уверавали да Карађорђе
нема ништа против њега и позвали га да се одрекне Родофиникина:
„Онима који су вас на такве мисли навели и који шире такве г ласове
не верујте, јер су они непријатељи злотвори како ваши, тако и наши
и читавог народа, који изазивају свађу међу нама...Какву сте ви
помоћ видели током шест г одина од Русије и какво смо
покровитељство од ње имали. Сада је бар јасно да немамо ни помоћ
ни покровитељство да нам царска реч није била дата, да за нас у
вези мира на турском двору ништа није учињено...Онај који је међу
нама био и све то знао гледао је у оно доба кад сва турска снаг а на
нас нападне буни народ да бежи у Влашку а г ледао је да пресели
Совјет у Влашку...А како је одавно створио међу нама раздор, да би
нас међусобно посвадио, он и сада ради то исто. Али ти не веруј оно
што Родофиникин каже..Зато немој да се вараш брате и да се од
нас одвајаш. 5
Пр ема Вуковим тврдњама, М иленко Стојковић је успео да
пресече везу Карађорђа са руском командом. Чак је желео да одвоји
источну Србију и стави је под покровитељство Русије. Због тога је
почетком јануара 1810. године у Поречу окупио кнезове под
његовом и влашћу Петра Добрњца. У Поречу је прикупљао бећаре да
би се бр анио од Карађорђа. После прикључења Хајдук Вељка, који је
због осуде Совјета напустио Београд, М иленко Стојковић је
намеравао да побуни Пожаревачку и Ћупријску нахију. Када је
Карађорђе сазнао за ово, био је принуђен да пожури у Београд, где је
издао потребна наређења Совјету и да 28. јануара, крене према
Ћуприји и Пожаревцу, да би умирио народ Пожаревачке и Ћупријске
нахије. Из Београда је кренуо са 500 љу ди, међу којима је било 200
Београђана. Успут је сакупио још око 2.000 љу ди. У Ћуприји је
окупио све кнезове из околних места и говор ио им је о томе да
Србија не може да се ослони само на Ру сију, која до тада није дала
довољну заштиту, већ да је потребно и од других хришћанских
држава тражити помоћ у сукобу са Турском. Ово је наредио
окупљеним кнезовима да саопште народу да би га умирили. Војску
коју је довео са собом оставио је у Ћуприји.6
У Пожаревцу, М лави и Градишту окупио је кнезове који су му
се поново заклели на верност. Изјавили су да само њега признају за
вр ховног вођу, а повод немирима била је исцрпљујућа борба са
5
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Др. Љубица Кандић, Скупштине у систему... стр. 85, Писмо су
потписали, између осталих и Јаков Ненадовић, Сима Марковић, Лука
Лазаревић, Атанасије Чарапић, Вујица Вулићевић и други.
Драгослав Јанковић, Француска штампа...,бр. 513, стр. 306-307.
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Турцима, и обећање М иленка Стојковића да ће им у помоћ доћи
руска војска. Карађорђе је тврдио да руска војска никада није желела
да шаље већу војску у Србију, а да ће Срби успети да потисну све
турске покушаје да заузму Србију.7 У Београд се 7. фебруара вратило
мање од половине коњаника. Карађорђе је успео да умири народ, а
према извештајима, на М ораву је половином фебруара довео 3.000
љу ди.8
Устаници су се почетком 1810. године спремали за рат, али
нису намеравали да започну војне операције. Карађорђе је после
извршених припрема желео да устаничка војска остане у дефанзиви,
да утврди границе због Турака, и да сачува пријатељске односе са
Ру сима, а не као предходне 1809. године, да ратовање устаничке
војске буде у функцији олакшавања операција руске војске на
Дунаву . У очекивању даљег расплета сукоба између Ру са и Турака,
устаници су утврдили ратни план за 1810. годину, и овог пута
рачунајући на заједничку акцију са Ру сима. Војска из свих нахија
требала је да буде распоређена по свим важнијим тачкама одбране,
без намере да се крене у офанзиву. Према ратном плану, нахијске
војске су биле распоређене дуж граница Србије: Шабачка, половина
Београдске и део Ваљевске нахије са својим војскама покривале су
границу на Дрини до Сокола; од Сокола до Сјенице запоселе су
Ваљевска и Ужичка нахија; од Сјенице до Ниша Београдска,
Јагодинска, Крагујевачка, и од Ниша и Лесковца до Видина и Дунава
Београдска, Пожаревачка, Ру дничка, Крагујевачка, Јагодинска,
Крушевачка и Ћупријска.9 Укупан број српских војника износио је
40.800 са 50 топова. Војска на Дрини бројала је 11.000 војника и била
је распоређена у 10 шанчева, у Радовницама, Лозници, код Зворника,
Сикирићима, код Сокола, Баурићу, код Саве. Команду на Дрини
имали су Јаков Ненадовић, Лука Лазаревић и Петар НиколајевићМ олер.
Пр ема ратном плану устаници су се определили за дефанзиву
и према Босни. И српска и турска војска заузеле су своје положаје на
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Алекса Ивић. Исписи из бечких архива.., књ. VII-VIII,
Драгослав Јанковић, француска штампа...бр. 516, стр. 308.
Алекса Ивић, Исписи из бечких архива…, књ. VII-VIII, свеска 1, бр. 246,
стр. 253.
Велибор Берко Савић, Карађорђе, књ. 2, бр. 4. 512, стр. 774. У писму
Цукату, Карађорђе га обавештава о намерама Турака да са мањим
јединицама држе Делиград у опсади, а са осталом војском изврше
продор према Морави. Зато тражи од њега још војске, која би са
војском Хајдук Вељка бранила Делиград и Ћуприју.
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Дрини, али дуго није долазило до већих сукоба. На јужној граници
било је у купно 9.000 војника, распоређених у шанчевима на Кремљи,
Груди, Јагланици, Рудњаку, Јавору, Голој Паланци, Чикову. Источну
границу бранило је 8.500 људи. Фронт према Рашкој и Црној Гори
био је з анемарен и на њему није било већих сукоба. Најважнија
утврђења била су у Топољаку, где се налазило 1.000 војника, и у
Делиграду, где је било 4.000 љу ди и 10 топова. Око Делиграда била
су и три одвојена шанца са по 1.000 љу ди и са по два топа. У Крајини
је било око 5.700 љу ди у шанчевима у Кладову, Брзој Паланци, и код
Пр ахова. У Ћуприји се налазила резерва која је бројала 800 љу ди.10
Пр ема аустријским извештајима, постојала је још једна јединица
резерве. Њу је чинило сво љу дство, које је било одређено у коњици и
артиљерији из Смедеревске, Пожаревачке, Јагодинске, пола
Ваљевске нахије и Гроцке. Држана је у приправности како би могла
одмах да се пошаље на непријатеља. 11
Прве припреме су започете већ у јануару 1810. године. На
основу скупштинске одлуке, ради војних припрема, Карађорђе и
Совјет су крајем 1809. године разрезали порез свим нахијама. Свака
пореска глава била је дужна да плати по 10 гроша. Од тог пореза
нису били ослобођени ни свештеници. Само су од пореза били
ослобођени пристигле избеглице и сиромашне удовице. Пошто је
сиромашнији део становништва био ослобођен пореза, он је
сакупљан од богатијих слојева. Нови порез и ратне припреме довеле
је до великог незадовољства у народу. Незадовољство је избило и у
Крагујевцу, Крушевцу и М ачви. Жестоких протеста било је и у
Карановцу. Поред Карађорђа у смиривању незадовољства учествовао
је и Сима М арковић. Нахијске старешине биле су приморане да
стишавају незадовољство народа због нових пореза. М ноги су се
ипак предали и тражили опроштај због учешћа у немирима. Народ је
захтевао покровитељство хришћанског владара да би се коначно
спречило нехумано понашање команданата и богатих љу ди, за које
су тврдили да су гори од Турака.12 Незадовољство народа подстицао
је и М илоје Петровић. Нарочито је подстицао народ против
Карађорђа, али и Симе М арковића и М арка Катића. После
смиривања протеста М илоје Петровић је крајем фебруара побегао у
Ау стрију. Карађорђе га је оптуживао да је са Миленком Стојковићем
10
11
12

Велибор Берко Савић, Карађорђе, књ. II, стр. 774-775.
Алекса Ивић, Исписи из бечких архива…, књ. VII-VIII, свеска 1,
стр.173.
Алекса Ивић, Исписи из бечких архива, књ. VII-VIII, бр. 51.
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планирао његово убиство као и убиство Симе М арковића и М арка
Катића. Да би се дошло до новца, допуштена је трговина са
Ау стријом и Турском. Касније је забрањен извоз стоке, због исхране
становништва и војске. Ипак трговина са Турцима у Нишу трајала је
и током сукоба у источној Србији.
Због покрета турских јединица и могућег продора до Ћуприје,
устаници су у Београду спремили војску за одлазак према јужним
границама. 13 Није дошло до сукоба на овим просторима, јер према
једном аустријском извештају из априла “на Морави према Јаг одини
је све мирно”.14 М еђутим, крајем истог месеца ипак је дошло до првог
сукоба. Око 7.000 Турака је код Крушевца продрло преко М ораве,
попалили су неколико села и опколило бимбашу Чокића у његовом
шанцу код Крушевца. Опкољеним устаницима у помоћ су дошли
кнез Андра из Крушевца и командант на том делу фр онта Стеван
Јаковљевић. После велике борбе Турци су одбачени. Колико су
сукоби били оштри, потврђује и податак да су сва тројица српских
команданата била рањена.15 О сукобима у Темнићу обавестио је
Карађорђе Јакова Ненадовића. Обавестио га је да је добио писмо из
Варварина у коме га обавештавају да су се одиграла два сукоба, и да
су Срби у оба сукоба однели победе. У истом писму обавестио га је,
да је од ађутанта генерала Заса добио позив да се састану у
Варварину. Карађорђе је веровао да је у питању иницијатива за
окончање сукоба.16 Предложио је Јакову Ненадовићу и осталим
старешинама на том делу фронта, да припремају бусије турској
војсци, а не да се са главним снагама концентришу по шанчевима.
Обећао је да ће у помоћ послати Симу М арковића, кога је позвао у
источну Србију због заједничке борбе са Ру сима, али тек после
13
14
15

16

Алекса Ивић, Исписи из бечких архива...,књ. VII-VIII, бр. 11, стр. 12.
Алекса Ивић, Исписи из бечких архива…,књ.VII-VIII, свеска 2, стр. 579.
Алекса Ивић, Исписи из бечких архива…, књ. VII-VIII, свеска 1, стр.
147.
Константин Ненадовић, Живот и дела Карађорђа и његових војвода и
јунака, стр. 239.
…13.000 Арнаута нападну изненадно на Крушевац, заузму га, многа
села попале, поробе, и житеље у робство одведу. Карађорђе од
Делиграда пређе Мораву удари на Арнауте разбије ји, и од Крушевца
отера, гди једног пашу са 1.100 Турака зароби, и све посече. А и Срби
изгубе 1.500 пешака и 900 коњаника. Но Турци опет навале на Србе, гди
после жестоког боја буду тако Арнаути разбијени да које куд по
шумама разбегну се. Оставе на бојном пољу 2.000 мртвих и 11
топова, но и Срба 1.000 мртви паде…
В.Б. Савић, Карађорђе, књ. 2, бр. 435. стр. 675.
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победе и одбацивања Турака од Делиграда.17 Крајем априла према
Крушевцу је послато 70 коња са муницијом. 18
Ру си и Турци су се спремали за рат. Главна концентрација
Ру са и Турака била је на Дунаву . Желећи да Србе увуче у рат Ру си су
их снабдевали новцем и ратним материјалом. За неопходне војне
потребе, преко М илана Обр еновића је добијено 15.000 пијастера, а
обећана је и помоћ у кукурузу за исхрану војске. Карађорђе није
журио да уђе у рат и да се споји са Ру сима, како је било одлучено на
скупштини. Ар химандрит Филиповић је дошао у Србију, по
заповести генерала Каменског, да одвр ати Карађорђа од намере да
прихвати турске понуде, које би гарантовале Ау стрија и Француска,
и од прекида односа са Русијом.
Цукато је Карађорђу 27. маја упутио писмо у коме је тражио
да што пре упути војску. Карађорђе и Правитељству јушћи Совјет
донели су одлуку да за заповедника српске војске, која ће се
сјединити са Ру сима именују Петра Добрњца, који би у преговорима
и свим активностима са р уском војском морао да обавештава Вујицу
Вулићевића, и да без њега не завр шава никакво дело. 19 Петар
Добрњац је 25. маја/ 6. јуна обавестио Карађорђа о мерама које је
предузео у вези спајања са руском војском. Обавестио га је да су
војске Пожаревачке, Смедеревске и Грочанске нахије приспела је у
реон Пор ечке реке и село Тополницу. Очекивао је и долазак
јединица из осталих нахија. 20 Војска Петра Добрњца, која је требала
да се бори у садејству са Ру сима, бројала је 4.500 пешака и 1.500
коњаника.
Цукато је 26. априла /8. маја, предложио план заједничког
ратовања српске и руске војске. Било је потребно да устаници одвоје
6.000 војника за спајање са руском војском на Дунаву , која би
дејствовала између М ораве и Дунава. Друга војска под командом
Карађорђа дејствовала би између М ораве и Колубаре, чувајући
комуникацију преко М ораве и осматрајући ситуацију према Нишу.
Трећа војска чинила би десно крило, и штитила би подручје између
Колубаре и Дрине.21 У писму од 15/27. маја поново је Карађорђу
изложио план ратовања против Турака. Српска помоћ од 6.000

17
18
19
20
21

В.Б. Савић, Карађорђе. Књ. 2, бр. 435, стр, 675.
А. Ивић, Исписи из бечких архива... књ. VII-VIII, бр. 137, стр. 153.
В. Б. Савић, Карађорђе, књ. 2, бр. 469, стр. 721.
В. Б. Савић, Карађорђе, књ. 2, бр. 477, стр. 730.
Первое сербско востание...књ. 2., стр. 160-161.
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војника била му је важна да би заузео положаје од Пор еча до Острва
и на тај начин блокирао Текију, Адакале, Кладово и Брзу Паланку.22
По спајању српских и руских јединица, које се догодило 5/17.
маја, Цу като је изнео план ратних дејстава. Већ 6/18. маја је одредио
места појединих јединица. Брза Паланка и Кладово су били
опкољени, а према Адакалеу упућене су јаке снаге. Цу като је са
својом војском и са 1.800 српских војника кренуо обалом Дунава до
Пр ахова и до реке Зимне, где је опколио турску посаду у једном
шанцу. Позвао је Карађорђа да са војском пође према Пр ахову и
Тимоку и да на тај начин пресече везу Ниша и Неготина.23
Пр едложио је да обрати пажњу на границу према Босни, али да
поступа одбрамбено. Карађорђе се спремао да крене са војском
према источној Србији ради спајања са руском војском, али прво је
морао да осигура положаје у Ћуприји и Делиграду.24 Пр ема Бањи
Карађорђе је кренуо тек 18/30. јуна, а већ сутрадан је опколио.
Каменски је започео офанзиву на Дунаву и после победе 11/23.
јуна поново се обратио Србима и позвао их да отпочну ратна дејства.
Српске и руске трупе спојиле су се 17/29. јуна на Великом Острву .
Српско-руске трупе савладале су Турке у селу Видровцу код
Пр ахова 23. јуна.
Брза Паланка је пала 28. јуна/10. јула, после четири дана
упорног бомбардовања. У њој је било 600 турских војника, који су
дали обећање да неће ступати у борбу са руском или српском
војском. Пр ави разлог пуштања ових војника је велика количина
хране и војног материјала у Брзој Паланци, која је предата српској
војсци. У тим борбама тешко је рањен Вујица Вулићевић.. 25
Турци су из Ниша 29. јуна /11. јула послали око 4.000 војника
у помоћ Бањи. Са њима су се устаници под командом Карађорђа
сукобили, али нису успели да их потисну. Битка је трајала три сата.
Са српске стране није било губитака. Код Турака је било више
жртава, а заробљена је и велика количина хране. Ни када је сутрадан
дошао Хајдук Вељко устаници нису успели да их спрече турску
јединицу да уђе у Бању, иако је битка трајала седам часова. Срби су
изгубили 18 љу ди док је 20 било рањено. У борби је рањен Хајдук
Вељко. Његов брат је преузео команду до Вељковог оздрављења.
Турске жртве биле су веће. Поред много погинулих војника,
22
23
24
25

Первое сербско востание...књ. 2, стр. 163-164. В.Б.С. књ. 2, стр. 723.
В. Б. Савић, Карађорђе, књ. 2, бр. 490, стр. 741.
В. Б. Савић, Карађорђе, књ. 2, бр. 492, стр. 742.
Первое сербское восстание, књ. 2, стр. 169-170.
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устаници су убили четворицу њихових команданата. У Бању је после
неколико дана стигло још једно турско одељење у јачини од око
3.000 војника. У тим борбама губици су били велики. Око 1.500
устаника је погинуло. Хур шид-паша је о победи обавести Порту, што
је изазвало велико славље. Ови велики губици довели су до масовног
дезертирања. Карађорђе је неке бегунце затворио а неке убио.
Објавио је општу мобилизацију у Београду средином јула. Сви који
су могли да носе оружје били су обавезни да ступе у војску.26
Кладово је било под српском блокадом од 7/19. јула. Тур ци су
су се упорно бранили, а 19/31. јула су извели напад на Србе, али су
одбијени уз велике губитке. Турци су у нападу имали око 100
убијених и рањених љу ди. Цу като је средином августа код Пр ахова
водио борбе са Турцима. Утврђење није заузето али су руско-српске
снаге ефикасно спречавале турске испаде. Из Пр ахова Цу като је
контролисао Неготин.
Одлу чна битка код Пр ахово одиграла се 2/14. августа.
Генерал Исаијев је добио наређење да се са левим крилом 2. августа
приближи праховским утврђењима, да заузме позиције у долини,
која је лежала недалеко од Пр ахова и да постави топове што је
могуће ближе непријатељским положајима. Исаијев је поделио
војску на три колоне. Пр ва колона је била под командом пуковника
Турчанинова, комаданта Олонецког мушкатирског пука, друга
колона је била састављена од 1.000 Срба под командом М иленка
Стојковића, Ивана М омировића и Николе Вулићевића, брата Вујице
Вулићевића. Трећу колону су чинили један мушкатирски батаљон
Олинецког пука и шестог резервног пука под командом
потпуковника Второва. Пр и свакој колони налазило се и по 60
Козака. Напад је започет 2/14. августа два часа после поноћи. Пр ва
колона се кретала планинским вр ховима, друга недалеко од обале а
трећа обалом Дунава. Турци су извели напад у шест часова са 5.000
војника. После велике борбе Ту рци су се у паници повукли. У борби
је погинуло око 500 Турака, а око 600 је било рањено. Они су
смештени у две мале лађе и послати за Видин. Руси и Срби имали су
47 погинулих и 72 рањена војника. Од Срба у боју су се истакли
М иленко Стојковић, Иван М омировић и Никола Вулићевић.27
Поновна битка одиграла се 11. августа када је извршен турски напад
на руско-српску војску, којом је командовао гроф Орурк. Срби и
26

27

Драгослав Јанковић, Француска штампа...бр. 544, стр. 318. У истом
извештају се наводи да су Срби изгубили 700 људи, као и да је било
много рањених.
Первое сербское восстаније...књ. 2, бр. 164, стр. 177-179.
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Ру си имали су 37 погинулих и 64 рањена војника, док су Турци
имали око 500 погинулих и рањених и 50 заробљених. У овом боју
погинуо је војвода Атанасије Чарапић. 28
До краја јуна на ратиште су биле послате све расположеве
српске снаге. Ју на је требало из Београда да пође према Дрини око
5.000 љу ди, зато што је са босанске стране извршена концентрација
јаких турских снага. Нарочито јаке турске снаге биле су код
Звор ника и Сребрнице. 29 Цукато је тражио од Карађорђа да образује
резервне снаге које би биле смештене у близини Делиграда и
Крушевца. Цукато је предлагао концентрацију српских трупа.
Карађорђе је свесно раширио српску одбрану, јер су 1809. године
Турци заобилазили утврђене српске положаје и улазили у
унутрашњост земље. Зато је појачао граничне снаге. Резерву није
имао јер је доста војске изгинуло на Каменици, а други војници већ
су се налазили код Руса или на границама. Њему је остало само 1.000
љу ди у Ћуприји.
У реализацији војних припрема и очекивању да Ру си пређу
Дунав, устаници су интензивно обнављали опустошене нахије и
погранична утврђења, која су страдала претходне 1809. године. У
обнављању Јагодинске нахије посебну тешкоћу чиниле су масе
избеглица из Нишке, Пиротске и Врањске нахије. Код Јагодине су
вр шене поправке путева од раскрснице код Гиља, према Крушевцу,
Кавадару, Крагујевцу и Цариградског пута преко Јагодине.
Истовремено је и у Ћуприји, као важном одбрамбеном месту,
започето обнављање утврђења и прелаза преко М ораве према
Јагодини. 30 У вр еме обнове шанца ћупријска посада је појачана
љу дством. Крајем маја из Београда је отишла једна војна јединица,
која је требало да брани прелаз преко Мораве и да успостави везу са
Ру сима, чије се пребацивање преко Дунава очекивало. 31 Истовремено
се вр шило утврђивање Делиграда, које су обављали руски
инжињери. Главно утврђење било је окружено са седам ровова, који
су били повезани међусобно. У покривеним деловима могла су да се
сместе кола са муницијом и љу ди. Ако би био нападнут један редут,
лако су могли да му пруже помоћ војници из осталих редута. У
28
29
30
31

В.Б.Савић, Карађорђе...књ. 2, стр. 785.
Славко Гавриловић, Грађа бечких архива о првом српском устанку, књ.
1, стр. 554. Београд 1985.
Алекса Ивић, Исписи из бечких архива…, књ. VII-VIII, свеска 1, бр. 199,
стр. 209.
Алекса Ивић, Исписи из бечких архива…, књ. VII-VIII, свеска 1, бр. 194,
стр. 205.
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случају да падне један редут остали су могли да буду потпуно
затворени, и да се из њих вр ше напади. 32
Кад су Ру си почетком јуна прешли Дунав, појачана је
концентрација српске војске на просторима Јагодинске и Ћупријске
нахије. Ау стријски извештаји помињу окупљање српских одреда у
једном селу поред М ораве у близини Свилајнца. 33 Око 8.000 љу ди
српске пешадије и по 100 коњаника из сваке нахије, 6/18. јуна је
отишло преко М ораве у сусрет Турцима. 34 Првобитно је планирано
да са Карађорђем према јужним границама пође војска, коју је
требало да чине: део војске Антонија Пљакића, Лазара Му тапа и
војници из Крагујевачке, Смедеревске и Јагодинске нахије, а да се
војници из Пожаревачке, Смедеревске и Грочанске нахије упуте
према Ру сима. 35 Нешто касније из Београда су послата 4 топа, за
утврђење на М орави код Ћуприје, пошто су Турци држали јаке
положаје према М орави.36 Карађорђе је лично из Београда 20. јуна/2.
јула отишао војсци на Морави.37
Ру си су у току јуна прешли Дунав са укупно 4.500 војника.
Карађорђе је писмом одмах упознао руског команданта о
концентрацији војске и утврђивању Ћуприје и Делиграда.
Истовремено је предложио да се састану у Бањи.38 Пр ема Ру сима је
послато око 3.000 војника. Војску су чинили војници из Ћупријске

32
33
34
35

36
37
38

Драгослав Јанковић, Француска штампа...бр. 554. стр. 323.
Алекса Ивић, Исписи из бечких архива…, књ. VII-VIII, свеска 1, бр. 210,
стр. 218.
Алекса Ивић, књ. 7-8, бр. 222, стр. 230.
Велибор Берко Савић, Карађорђе, књ. II, стр. 730-731. У писму
Антонију Пљакићу од 28. маја (9. јуна), Карађорђе истиче да према
Нишу треба да пође око половине јуна, са крагујевачком војском и
војском Лазара Мутапа, јер у Левчу више нема војника за
мобилизацију.
Велибор Берко Савић, Карађорђе, књ. II, бр. 482, стр. 735. У другом
писму од 31. маја/12. јуна обавештава А. Пљакића, да ће за који дан
кренути ка Ћуприји.
Велибор Берко Савић, Карађорђе, књ. II, бр. 488, стр. 739, Изгледа да
Карађорђе није пошао са војском за Ћуприју, јер у одговору Петру
Добрњцу на његов извештај о спајању са руском војском и предлогу да
се утврде Делиград и Ћуприја, наводи само да је у првој половини јуна
послао војску у Ћуприју.
Славко Гавриловић, Грађа бечких архива о Првом српском устанку, књ.
I, (1804-1810), Београд 1985, стр. 620.
Алекса Ивић, Исписи из бечких архива…, књ. VII-VIII, свеска 1, бр. 226,
стр.
Велибор Берко Савић, Карађорђе, књ. II, бр. 492, стр. 742.
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нахије, које је водио М илосав Здравковић, затим из Лесковачке,
Смедеревске и Грочанске нахије. 39
Поново је Карађорђе тражио од Ру са да пошаљу још војника у
Србију, када је крајем јула из Ниша према Делиграду пошло 36.000
турских војника под командом Ху ршид-паше. Турци су намеравали
да један део војника оставе код Делиграда, да би га држали у опсади,
а са већим делом војске да уђу у унутрашњост земље. Поред
ослабљене војске на границама, отпор Турцима могла је да пружи
српска резерва од око 1.000 љу ди, која се налазила у Ћуприји. У
Темнићу, мале посаде од 50 до 100 војника имали су шанчеви код
Јасике и Варварина.40
Иако није имао довољно војске на јужној граници, Карађорђе
је морао у првој половини августа да се сукоби са Турцима у
источној Србији. Са делом војске из Делиграда, и са ћупријских
положаја, успео је да освоји шанчеве у Подгорцу и Сумраковцу. У
Пр ахову је требало да се састане са Ру сима. 41 Тада је на Делиграду
било свега око 500 српских војника. Тих дана је у Делиград
пристигло још око 600 људи из Београда. Ипак приближавање
велике турске војске изазвао је страх код Срба. М ного је било
дезертирања. Одбегли војници су хватани и вр аћани а неки су
убијани или кажњавани пред осталим војницима. 42 По добијању
обавештења о покрету турске војске из Ниша, Карађорђе се са
половином војске вр атио у Ћуприју, док је у Сумраковцу оставио
Илију Стошића са неколико црноречких кнезова и у Пољани војводу
Илију Барјактаревића, са делом параћинске војске и тамошњим
житељима, које су устаници наоружали. 43
Другу руску јединицу под командом грофа Орурка, која је
прешла Дунав, дочекали су члан Совјета Павле Поповић и Хајдук
Вељко. Они су требали да је доведу до Ћуприје или до Делиграда,

39
40
41
42
43

Велибор Берко Савић, Карађорђе, бр. 477, стр. 730.
Велибор Берко Савић, Карађорђе, књ. II, бр. 512, стр. 774.
Драгослав Јанковић, Француска штампа..., бр. 543, стр. 318.
Драгослав Јанковић, Француска штампа...бр. 545, стр. 319.
Велибор Берко Савић, Карађорђе, књ. II, бр. 517, стр.781-782.
Бранко Перуничић, Град Светозарево 1806-1915, стр. 34. Према сећању
војводе Милосава Здравковића, српску војску у источну Србију водио
је Младен Миловановић. У тој војсци било је и Ресаваца које је он
водио. Ова војска је заједно са руском војском учествовала у
ослобађању Гургусовца и Бање. Сви рањеници лечили су се у Ћуприји.
После излечења, руски војници су отишли за Русију.
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где се већ налазио Карађорђе.44 . Јединица грофа Орур ка је прешла 16.
августа преко Дунава. Код Бање је руско-српска војска била тек 21.
августа, због планинског терена. Одмах је турска посада позвана на
предају. Пошто су Турци одбили предају, напад на Бању започео је
22. августа у 7 часова ујутру. Три пута су заједничке снаге јуришале
на турске положаје. Захваљу јући Ладошком пуку потпуковника
Савоја и доброј артиљериској ватри поручника Маслова, Турци су се
повукли на свој главни положај. М еђутим, после четвор очасовне
борбе предали су се. Код Бање је погинуло до 800 Турака, а њих 90
заробљено. Заробљеници су пропуштени да оду из Бање. Од Ру са је
погинуло око 120, а рањено око 150 љу ди. Срби су имали 30
убијених и рањених љу ди. После заузећа, у Бањи је остао Хајдук
Вељко са око 300 устаника, док је гроф Орурк продужио према
Делиграду.45
После освајања Бање, руска војска продужила је према
Делиграду, где је стигла 23. августа /4. септембра. На Делиграду га је
дочекао Карађорђе. Хуршид-паша је кренуо 22. јула/2. августа из
Ниша са 36.000 војника. Код Делиграда је дошло до сукоба са
Турцима 13/25. авуста. Српски губици били су незнатни, а погинуло
је око 200 турских војника. После пораза део турске војске се
улогорио код Делиграда а део је кренуо према Крушевцу.46 Са
Хур шид-пашом, војску су водили и М алић-паша пећански и
призренски Ћехаја-паша. Ху ршид-паша је настојао да не понови
грешку из претходне 1809. године, када је споро наступао кроз
Србију, иако је устаничка војска била у великој кризи. Овог пута
оставио је око 6.000 војника код Делиграда да би га држао под
44

45
46

Первое сербское восстание..., књ. II, стр. 180. Извештај ротмистра
Волинског уланског пука Еринга Цукату од 13. августа 1810: ...стигао
сам још 13 овог м есеца у шанац близу Ћуприје, у којем се налази стан
Црног Ђорђа, али не затекавши га био сам принуђен да чекам на његов
повратак, јер је он пошао у експедицију са 3 хиљаде коњаника и пешака
на Црну речицу, повевши са собом и козаке, који су се овде налазили,
као и пук г. Никича. По тврђењу овдашњих вођа, они су га нестрпљиво
исчекивали, јер су Турци, који су се налазили у тврђави Ниш, изашли из
ње и приближили се Делиграду на растојању од Ћупријског шанца од 8
часова и оставивши малу посаду у селу Алексинцу, са главним
приступили Делиграду. Бегунци из тамошњих српских села јављају да
турска армија из тамошњих српских села јављају да турска армија
броји 40 хиљада људи...али ја не верујући речима сељака, послао сам
поузданог Србина да извиди, који је, вративши се, изјавио да их м оже
бити 10 до 12 хиљада, са 9 топова, а да војску воде Ахмед Рушид-паша
и Исмаил-бег...
Первое сербско востание...књ. II, стр. 183-185.
В. Б. Савић, Карађорђе...књ. 2. бр. 500, стр. 786.
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опсадом, а са осталом војском заобишао положаје на Делиграду у
намери да пређе на леву обалу М ораве, одакле су водили путеви за
Крагујевац преко Левча и Београд преко Јагодине. 47
Овај турски продор довео је до измене плана одбране
Делиграда. Ру ска војска и око 4.500 устаника са Делиграда кренули
су према Јасики, коју је бранио мањи српски одред. За команданта на
Делиграду Карађорђе је поставио Илију Барјактаревића. 48 У свом
походу Турци су брзо освојили целу Крушевачку нахију. Разор ен је
шанац код Јасике и убијено око 200 српских војника. М еђу
погинулима био је и Коста (Константин), син капетана јасичког
Ђорђа Симића. Попаљено је око 40 села у Крушевачкој нахији и у
Темнићу.49
Овај продор натерао је велики број љу ди из Крушевачке
нахије да избегне у Јагодинску нахију, где је такође било случајева
бежања дубље у унутрашњост Србије.50 Страх од турске одмазде
довео је до панике код становништва Јагодинске нахије, нарочито
код Левчана, који су напуштали положаје ради збрињавања својих
породица. Страх од Турака био је присутан и код војника на
Делиграду. Велике напоре морао је да уложи Карађорђе у
спречавању војника да дезертирају.51 Француски извештаји говор е о
побуни исцрпљеног народа због нових мобилизација и пореза.
Велики број српских војних бегунаца кажњен је смрћу.52
За спречавање продора Хуршид-паше у Јагодинску нахију
руска војска и око 4.500 устаника са Делиграда кренули су према
Јасики 24. августа/5. септембра. Са осталим устаничким јединицама,
које су се већ налазиле у Темнићу, укупно је код Јасике било око
10.000 војника. 53 Руска војска бројала је око 3.000 људи, а чинили су
47

48
49
50
51
52
53

Первое сербско восстание…, књ. II. стр. 181. Према извештају грофа
Орурка, Турци су испред Делиграда оставили око 3.000 војника, а са
15.000 људи отишли према унутрашњости Пашалука.
Бранко Перуничић,н.д., Казивање Милосава Здравковића, стр. 35.
Вук Стефановић-Караџић, Мањи списи о новијој српској историји,
Београд, 1969, стр. 269.
Велибор Берко Савић, Карађорђе, књ. II, стр. 794.
Лазар Арсенијевић-Баталака, Историја српског устанка, књ. II, стр.
799.
Драгослав Јанковић, Француска штампа..., бр. 542, 545, стр. 318-319.
Гојко Десница, Великани Србије у XVIII и XIX веку, Београд 1979.
Причање протојереја Стојана: …Први је дошао Ајд. Вељко са 150
коњаника и ставио се на…моравску аду, после Станој Главаш с 1.200
пешака и коњ; па Младен с млогом војском и т оповима; па Пљако с
приличном војском и с топовима; па Милан и Милош с прилично војске;
па Милоје кнез левачки с 3.000 војске; па Јефта кнез Јагодински с 3.000
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је: Ладошки пук, батаљон улана Волинског пука, пук Козака, две
батерије Донске артиљерије и 300 српских добровољаца из Влашке.54
Око 600 мобилисаних војника из Београда послато је у Делиград да
замени војску која је отишла ка Варварину.55
Ру ско-српска војска стигла је код Јасике у ноћи између 25 и
26. августа/ 6-7 септембра. Истог дана гроф Орурк је са Карађорђем
извршио извиђање положаја за битку као и позиције непријатељске
војске. Пошто је сматрао да за турску војску није било погодно да
вр ши нападе из правца Варварина, гроф Орурк је предложио да се
очисти терен испред утврђења у Јасики, који се налазио између шума
и брда. Удружене снаге код Јасике биле су распоређене у неколико
шанчева. Код Јасичке цркве у једном мањем затвореном шанцу били
су заједно Срби и Ру си, са својим командантима Карађорђем и
Орурком. На брду око шанца такође су се налазили из мешани српски
и руски војници. У потоку Оџинцу налазила се сакривена руска
коњица. Имала је и три топа. У шанцу на брду Јагодњаку налазили
су се само Срби.56 Осим у претходном шанцу, Срби су се налазили и
у шанцу на падини брда Нерезине, код ушћа Штупељског потока у
Западну М ораву. На овај шанац Турци нису нападали. 57 Испред
положаја налазила се претходница сачињена од српских јединица,
под командом устаничких старешина и ескадрона српских козак а. 58
Турска војска у јачини од око 15.000 војника у напад је пошла
из правца Крушевца, у ширини од Гарског брда па до Јагодњака.
Први напад извршен је 26. августа /7. септембра/ на истурену српску
претходницу и на ескадрон српских Козака. Два пута су Турци

54

55
56

57
58

војске; па Илија Барјактаревић, књаз параћински, дође из Делиграда;
па кнез Ражањ. И Алекс. Милић, баба Стојана Милићевића с 1.000
војске…и између други најзад дође К. Ђорђе с великом војском па оде
јер га Срби из политике склонише да иде и преда врховну команду
грофу Орурку који је имао око 700 Руса, са 6 – 7 топова...
Первое сербско восстание…, књ. II, стр. 181-183;
Велибор Берко Савић, Карађорђе, књ. 2, стр. 794.
Славко Гавриловић, Грађа бечких архива о Првом српском устанку,
књ. I, (1804-1810), Београд 1985, бр. 554, стр. 623. Аустријски
извештаји наводе да је код Јасике било 2 до 3 хиљаде Срба и да се ту
налазио и Карађорђе.
Драгослав Јанковић, Француска штампа..., бр. 550, стр. 321.
Первое сербско восстание…, књ. II, стр. 181-183. Рапорт командира
одреда руске војске Орурка о одбијању турских напада код Јасике 27.
августа 1810.
Јован Мишковић, Бој и положај код Јасике, ГСУД, књ. XLVIII, стр.
163.
Первое сербско восстание…, књ. II, стр. 181.
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одбијани, али после доласка појачања, успели су да потисну
браниоце, који су се повукли према десном крилу. То повлачећење
преко Ерских ливада условило је повлачење војске и са Јагодњака.
Сматрајући да је већ остварен успех, турска војска је прешла Мораву
и напала на главнину заједничких снага под командом Карађорђа,
која се налазила у шанцу код Јасичке цркве. Српска војска је имала
два топа, а од руских јединица ту се налазио ескадрон Волинског
пука са једним топом Донске пољске артиљерије. Турци су у напад
кренули распоређени у стрелце и појачани коњицом. Захваћени
прецизном пушчаном и артиљеријском ватром из шанца а и осталих
јединица, истовр емено нападнути коњицом, брзо су се дали у
панично повлачење преко М ораве. У међувремену гроф Орурк је
прегруписао заједничке снаге. Десно крило ставио је под команду
мајора Војводског из Волинског пука, а лево потпуковника Савојина
из Ладошког пука. Повлачећи се од центра разбијени Турци су се
припојили војсци М алик-паше и кренули са њим на десно крило
руско-српске војске. И овог пута захваћени картечном ватром руских
топова и јаком пушчаном ватром, као и нападом коњице, Турци су се
поново пову кли преко М ораве.
После прикупљања растурене војске, уз помоћ резервних
снага, Турци су поново извршили јуриш, овог пута на лево крило.
Напад је овог пута водио Исмаил-бег. Са својим снагама и
прикупљеним војницима, који су се повукли, почео је да прелази
М ораву према левом крилу. Приликом преласка преко М ораве,
Турке је напао козачки пук под командом мајора Исајева и део
српске коњице. Иако је напад био успешан, Турци су, и поред
губитака, наставили напад на положаје Ладошког пука. Пу штени су
да приђу близу положајима, па је на њих отворена картечна топовска
ватра. Потпуковник Савојина искористио је пометњу непријатеља и
заузео је узвишење на левом крилу са два ескадрона Волинског пука
и две батерије Донске пољске артиљерије. Поново је јака пушчана и
топовска ватра успела да поколеба Турке, а јуриш два ескадрона
Волинског пука поново их је приморао на повлачење. Удружене
снаге гониле су непријатеља само до М ораве, не желећи да због
преласка реке, уских путева и шуме, пренесу борбе на другу обалу.
Осим тога, утврђени турски логор је требало нападати бројним
снагама, са којима Срби и Руси нису располагали. 59
Део турске војске, у току битке, извршио је продор уз М ораву,
до Хр чиних ливада. Попалили су и опљачкали села Кукљин и Белу
59

Первое сербско восстание…, књ. II, стр. 181-182.
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Воду, а око 200 људи повели као робље.60 Пр и повратку, ову турску
војску напало је око сто Срба под воћством Стреље из Јасике. Срби
су успели да растерају Турке и да ослободе сво робље. У овом
окршају погинуо је сестрић грофа Орурка и још један руски војник.
Сахрањени су на Јасичком гробљу.61 У борбама код Јасике погинуло
је, према проценама, око 700 турских војника. Од Ру са убијен је
један улан, теже рањено 11, а лакше 6; из козачког пука убијен је
један официр и 14 Козака и теже рањено 12; код Срба убијен је
капетан Симеон Никонић и осам у станика. Рањено је десет устаника,
а међу њима и Хајдук Вељко, Димитрије Парезан, М ијајло Турковић
и Христа Измалковић. У боју су се нарочито истакли Хајдук Вељко и
свештеник Анастасије, који је преносио наредбе грофа Орур ка
српској војсци. 62
Пошто положаји код Јасике нису могли да омогуће пуно
дејство артиљерије и коњице, гроф Орурк је тражио од Карађорђа да
предложи други положај за одбрану леве обале М ораве. Удружена
српско-руска војска напустила је положаје код Јасике и у
Варваринском пољу организовала нову одбрану. Нови положаји су
одговарали стратегији удружене војске, јер су спречавали
опкољавање, а ширина поља је омогућавала боље дејство артиљерије
и коњице. На Варваринском пољу постојали су неки шанчеви још из
1807. године, када су изграђени по Карађорђевом наређењу. Неки су
изграђени по доласку српско-руске војске. По наређењу грофа
Орурка, тада је направљен један од шанчева, и то онај уз саму обалу
М ораве у који је могло да стане око 1.000 љу ди са 8 топова, а остали
су вероватно само проширивани и прилагођавани за прихват војске.
Положај код Варварина био је вр ло важан за одбрану централне
Србије, по некима исте важности као и Делиград за источну Србију.

60

61

62

Славко Гавриловић, Грађа бечких архива о Првом српском устанку, књ.
I, бр. 554, стр. 622. У аустријском извештају наводи се да је у робље
поведено 200 мушкараца и жена.
Радослав Перовић, О Првом српском устанку (необјављена грађа),
Београд 1954, стр. 136-137, Миладин Милићевић, Бој код Јасике и
Варварина 1810. Према другим подацима, сестрић грофа Орурка
погинуо је сутрадан у сукобу са другом групом турских војника, који су
такођ е вршили пљачке по селима у Темнићу.
Первое сербско восстание…, књ. II, стр. 183.
Јован Мишковић, Бој и положај код Јасике, стр. 163-164. Број
погинулих Турака био је око 700, а укупне жртве Р уса и Срба биле су
15 погинулих и 35 рањених војника.
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И за Варваринске и за Делиградске положаје, Ћуприја је била
последња одбрана. 63

Положај српске и руске војске код Варварина
Најважнији део утврђења, велики шанац, источном страном
био је окренут према М орави. На западној страни налазила су се два
бастиона са топовима, и били су окренути пољу тачно према правцу
напада, и омогућавали су унакрсну ватру. Направљен је у облику
неправилног петоугла. Иза првог бастиона био је смештен барутни
магацин. Димензије великог шанца су износиле: чеона страна око
300 метара, ширина јужне стране око 50 метара, северне око 170
63

Јован Мишковић, Положај и битка на Варварину 1810 год., стр. 165166.
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метара и стране према Морави око 300 метара. На северној, западној
и јужној страни налазили су се ровови са грудобраном, који су
примали 10-15 војника. Ров је био дубок око једног метра, а
грудобран до два метра. Бедем је био дебљ ине такође око једног
метра. Грудобрани, где су били смештени топови, били су обложени
даскама и споља и изнутра. На унутрашњој страни налазиле су се и
корпе са отворима. Око целог утврђења, на удаљености до 50 метара
од шанца, направљене су курјачке рупе и пободено оштро коље.
Следећи шанац наслањао се на јужну страну главног шанца. Чеона
страна била је окренута према М орави и била је дугачка око 200
метара, а цео обим нешто мањи од 300 метара. Друге две стране, са
јужном страном главног шанца омогућавале су образовање унакрсне
ватре пред чеоном страном главног утврђења. Лево од овог шанца, и
мало одвојен од њега, налазио се још један мањи шанац, чије су две
стране биле окренуте М орави. Из овог шанца контролисан је и
прелаз преко М ораве. Дужина ватрене линије овог шанца износила је
око 150 метара. На левој страни овог шанца наслањао се још један
шанац, са ватреном линијом од око 200 метара. Пр едња страна
утврђења са јужном страном главног шанца образовала је унакрсну
ватру испред средњих шанчева. Он је био најважнији после великог
шанца. Испред њега у правцу прелаза на М орави налазио се Хајдук
Вељко са својом коњицом. 64 Западна и Велика М орава чиниле су
велику препреку за организован напад турске војске, јер је висина
обале износила око 2 метра, са великим нагибом. За сваки случај, у
густим вр бацима на обали направљене су засеке.
Срби су запосели сва утврђења. Имали су 4-6 топова. Руски
војници су заузели положаје у јарузи Коњуар, на више од једног
километра северо-западно од утврђења. Испред положаја били су
истурени Ладошки пук и део српске пешадије, а на крилима коњица.
Испред ових јединица налазила се претходница са стрелцима.65
Остала пешадија је била смештена у два рова са топовима, а између
ровова налазила се руска коњица. У руским рововима било је и Срба.
Главну команду над удруженом војском од доласка код Јасике имао
је гроф Орурк. Због бројности Турака, Карађорђе је на молбу руског
команданта отишао у околне нахије, пре свега у Левач и Темнић, да
прикупља још војника. Поново се Карађорђе 1/13. септембра из
Варварина, преко Петра Добрњца, обратио Русима за помоћ, јер је
намеравао да због опасности од босанских Турака, део војске са
64
65

Исто, стр. 165-167.
Первое сербско восстание…, књ. II, стр. 188-189.
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Варварина пошаље према Дрини, мада, по њему, удружена српскоруска војска није била довољно јака да се успешно супротстави
Хур шид-паши. На Дрину је послат Сима Марковић.66
Пор ед недовољног броја војника, тешкоће у снабдевању
храном такође су представљале велики проблем. После двонедељног
снабдевања храном удружене војске из Левча и Ресаве, исцрпено је
становништво ових области. Због тога је разрезан порез на све нахије
у прикупљању говеда, зоби и брашна за руску војску.67 Карађорђе је
наложио 2/16. септембра Антонију Пљакићу да у својој нахији, поред
редовне количине која је одређена за Пожешку нахију, прикупи што
више јечма и жита и да то шаље у Ћуприју и Параћин. Такође је
наложено да трговци узимају на вересију стоку за клање и да је
шаљу на М ораву.68
Од српских команданата на положајима код Варварина били
су: М ладен М иловановић, М илан Обр еновић, Хајдук Вељко,69
Станоје Главаш, Јован Курсула. Од локалних команданата на
положајима око Варварина налазили су се: кнез Јевта и његови
барјактари М илета Радојковић и Стеван Кара из Варварина, Стеван
Јаковљевић, М илосав Здравковић-Ресавац, барјактар Кутула са
параћинском коњицом и са ресавском пешадијом капетан Станко
Ћосић из Стењевца и Рајко Обр адовић Ор ватски из Свилајнца.
Карађорђе се код Варварина налазио до 9. септембра, а 10. септембр а
у време другог напада налазио се у логору код Прахова.70

66

67
68
69

70

Велибор Берко Савић, Карађорђе, књ. II. бр. 525, стр. 792. У писму
Јакову Ненадовићу 15/27. септембра, Карађорђе наводи да су Турци два
пута разбијени, и да ће после коначне победе над Турцима, Симу
Марковића вратити на Дринске положаје.
СКА, Споменик, XVII, Београд 1892. стр. 4.
Велибор Берко Савић, Карађорђе, књ. II, бр. 526, стр. 793
Велибор Берко Савић, Карађорђе, књ. II, бр. 543, стр. 815. Хајдук
Вељко је са руском војском стигао у Делиград 30. јуна. Пошто је 29.
јуна Т урцима код Бање стигла помоћ од око 4.000 војника из Ниша, он
се сутрадан вратио, и истог дана 30. јуна учествовао у борбама. У борби
је рањен, и до опоравка њега је заменио његов брат. До половине
августа налазио се са српском војском, а од половине августа, на молбу
самог Цуката, код Руса. Дошао је са војском грофа Орурка пред битке
код Јасике и Варварина.
Велибор Берко Савић, Карађорђе, књ. II, бр. 543, стр. 815.
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Споменик пог инулим руским војницима код Јасике и Варварина
Турци су прешли М ораву 5/17. септембра, претходно
спаливши свој ранији логор. У напад су кренули из свог новог логор а
код села М аскара 6/18. септембра. Извр шили су опкољавање
положаја бранилаца од Западне М ораве, па преко Беле Цр кве до
Велике М ораве, тако да је за одступање остао само прелаз преко
М ораве. Први на удару били су Руси. Они су своју војску маскирали,
и тек су отворили ватру када су Турци пришли довољно близу .
После жестоких турских напада, претходница је почела да се
повлачи према пешадији, наводећи турску војску на картечне
плотуне из топова. После изненадне и прецизне пушчане и топовске
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ватре из свих шанчева, турска војска је натерана на повлачење.
М ного Турака је пало у овом првом јуришу. Због бројности турске
коњице, руска коњица се није упустила у борбу.71 Ујединивши се са
резервом Турци су још жешће кренули у напад. Турска пешадија је
уз подршку шест топова напала на центар, а коњица на оба крила
удружених снага. Снажна пушчана и артиљеријска паљба била је
отворена са обе стране. Нарочито је добро дејствовао турски топ код
М аскара. Њега је успела да онеспособи српска артиљерија која је
дејствовала из полубастиона. Битка је трајала више од осам часова.
Пошто нису успели да потисну снаге са центра, Турци су окренули
напад на лево крило, где су се налазили делови Ладошког
стрељачког пука, српске пешадије, Козака и српске коњице. Пошто
су и у овом нападу Турци били одбијени, гроф Орурк је искористио
забуну код непријатеља и лично је предводио контранапад. Јур иш је
био муњевит, и турска војска се у потпуном нереду повукла.
Поједине турске јединице повукле су се преко Бошњана и Шанца
према Јасики, Крушевцу и Сталаћу. Неке су биле гоњене све до
Ражња.

71

Первое сербско востание…, књ. II, стр. 188-189.
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Споменик Јовану Курсули
У боју је погинуло око 1.000 Турака. Ру са је погинуло 14 а
рањено 60 војника. Срби су имали 15 погинулих и 49 рањених љу ди.
Од устаника су се истакли, пре свих, Хајдук Вељко, који је, иако
рањен код Јасике, учествовао и у борбама код Варварина, где је
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поново задобио ране. Осим њега истакли су се М ладен Миловановић
и Михајло Филиповић – Грујовић, секретар Совјета. 72
Турци су припремали још један напад на положаје удружених
снага. У помоћ им је 9/21. септембра пристигло још око 3.000
војника. Пр ед напад је и Србима дошло око 500 бораца са
муницијом, које је Карађорђе сакупио по Темнићу.73 У напад су
Турци кренули 10/22. септембра, са више од 15.000 војника. Када су
се приближили шанчевима, отворили су топовску ватру из свих
девет топова. Орурк није желео да прихвати борбу ван утврђења, па
је коњицу постав ио иза шанчева у шуми, а из шанчева је отворио
топовску ватру на Турке. Снажна међусобна топовска ватра трајала
је три сата. Када су Турци схватили да удружена војска не жели да
изађе из шанчева, покушали су да опколе њено десно крило. Пошто
је то примећено, Орур к је послао српску коњицу под командом
Станоја Главаша да заузме утврђења на десном крилу и да
контролише кретање непријатеља. У случају јачег напада, требало је
да се повуку према топовским батеријама и у погодном тренутку да
се склоне у страну, како би омогућили слободно дејство топова. Чим
су Турци приметили српску коњицу да излази из утврђења, одмах су
је напали. Пр ема договор у, Срби су почели да одступају и добрим
маневр ом довели су турске јединице испред топовских батерија.
Снажна пушчана и топовска ватра поново је натерала турске
јединице на повлачење.
Чим је Ху ршид-паша видео своје јединице у одступању ,
реорганизовао их је, и уз помоћ коњице поново је кренуо у јуриш.
Напад је био усмерен према српској коњици. Тада су Србима у
помоћ пристигла четири ескадрона Волинског уланског пука. У
заједничком жестоком јуришу, руско-српска коњица разбила је
непријатеља. После овог пораза Ту рци су се повукли у свој логор. У
овом боју погинуло је 24 Руса, рањено 43. Срба је погинуло 3, а
72
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Јован Мишковић, Положај и битка на Варварину 1810, стр. 172. Ј.
Мишковић наводи да су у овом сукобу погинула петорица српских
војника и један Рус. Међу погинулима био је и Јован-Сава, кнез
Суводолски. Губици Турака су били много већи. Заробљено је 7
турских застава.
Первое сербское восстание…, књ. II, стр. 188-189. Извештај А. П. Заса
Н. М. Каменском о поразу Турака од стране руско-српског одреда под
командом И. К. Орурка у бици код утврђења Варварин 6. септембра
1810. г.
Велибор Берко Савић, Карађорђе, књ. II, стр. 798. Карађорђе се до 9 (21.
септембра) налазио на положајима код Варварина, док се на сам дан
напада 10 (22. септембра) налазио у логору у близини Прахова.
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рањено 10.74 По завршетку битке у Варварин је стигао Карађорђе са
око 4.500 новоприкупљених војника, углавном из Јагодинске
нахије. 75
Гроф Орурк је очекивао још један напад турске војске, али се
Хур шид-паша, по наређењу везира повукао према Нишу због страха
да га устаници не нападну с леђа. Из Ниша је продужио према
Дунаву у сусрет руској војсци. 76 После два дана Ру си су се вр атили
преко Дунава, а Карађорђе, пошто је оставио нешто војске код
Варварина, кренуо је према Делиграду да разбије турску опсаду, која
се у међувремену повукла.77
По наређењу генерала Заса у Делиград је 10/22. септембр а
послат Српски коњички пук Петра Николаевича Никича. 78 Пу к је
имао успешан окршај са турском војском, и том приликом
заробљено је много хране, јечма и више од 80.000 хиљада бојевих
патрона. 79
За показану храброст у боју код Варварина ресавска пешадија
је добила барјак, а параћинска коњица је одликована златном
колајном. Велику храброст у борби показали су Јован Курсула и
Хајдук Вељко, као и Петар Николаевич Никич, командант српског
козачког пука.80
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Первое сербско востание…, стр. 191.
Константин Ненадовић,н.д., стр. 244. У боју на Варварину пало је око
1.000 Турака. Срба је погинуло 70 пешака и 10 коњаника, а Руса 7
пешака и 12 Козака.
Лазар Арсенијевић-Баталака, Историја српског устанка, књ. 2, стр.
804.
Анта Протић, Казивања о српском устанку 1804, стр. 302. Анта Протић
наводи другачије разлоге повлачења турске војске:...И још Граф Орурк
писао писма за помоћ и већ била послата писма. Наш човек није за
Турке знао, удари и Турци га увате са писмом. Њега погубе, а писмо
предаду везиру, где га попа Мита и прочита, да везир и јошт уну ноћ
изда заповест да се бега. Јер, вели ова војска што иде, она ће нас да
затече. И не см еде да се врати откуд је дошао већ удари од Крушевца
преко Јастребца и сиђе у Прокупље. Из Прокупља преко Лесковца у
Ниш.
Велибор Берко Савић, Карађорђе, књ. II, бр. 435, стр. 802.
Велибор Берко Савић, Карађорђе, књ. II, бр. 440, стр. 816.
Велибор Берко Савић, Карађорђе,књ. II, бр. 602, стр. 896. У једном
допису стоји да је војска генерал-мајора Орурка, коју су чинила 3
батаљона Олонецког пука и 2 пука Козака, отишла 28. септембра (10.
октобра) према Делиграду.
Радослав Перовић, О Првом српском устанку (необјављена грађа), стр.
44-45. У борбама код Варварина истакао се и Мирко Апостоловић,
бећар, који је био рањен и код Параћина 1805. године.

25

Мр Добривоје Јовановић

После победе, српска војска код Варварина је организована у
мање војне јединице, које су послате на друге фронтове.81 Највише
војске послато је према Дрини. Карађорђе се такође налазио са
помоћним трупама на Дрини. Почетком октобра кренуо је из Тополе
према Јагодини и Крушевцу на позив ађутанта генерала Заса, који се
налазио код Варварина са писмима главнокомандујућег Багратиона.
Карађорђе је веровао да се поруке руског команаданта односе на
закљу чење мира са Турцима. 82 Према аустријским изворима, око 400
руских Козака и даље је било код Варварина.83 Генерал Зас је 28.
септембра/10. октобра послао поново одред грофа Орурка према
Делиграду. Одред се састојао од три батаљона Олинецког пука и два
пука козака. Зас је намеравао и сам да крене према Делиграду са
главнином војске. 84 После Варварина, Карађорђе се крајем октобра
налазио у Лозници, одакле је наложио Петру Добрњцу да са Хајдук
Вељком и М ишом Станковићем поправља путеве и мостове од
Ћуприје према Неготину.85
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Алекса Ивић, Исписи из бечких архива…, књ. VII-VIII, свеска 2, стр.
484.
Велибор Берко Савић, Карађорђе, књ. II, бр 435, стр. 802.
Алекса Ивић, Исписи из бечких архива…, књ. VII-VIII, свеска 2, стр.
585.
В. Б. Савић, Карађорђе, књ. II, бр. 537, стр. 806.
Велибор Берко Савић, Карађорђе, књ. II, бр. 543, стр. 815.
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