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ДЕЛИГРАД  У ОДБРАНИ  СРБИЈЕ 
 1813.ГОДИНЕ 

 
 
 

 Апстракт:  Тежак положај Русије Порта је искористила 
потписивањем Букурешког уговора о миру. Осмом тачком уговора 
одређени су услови под којима је требало поново увести турску 
власт у Србији. Било је више договора првака устанка и 
дипломатских активности, али одлуке скупштине у Враћевшници 
и у Крагујевцу у највећој мери су утицале на даљи ток догађаја. 
Упоредо са дипломатским активностима, вршене су и војне 
припреме, јер су очекивани снажни турски напади, све док је 
Русија била угрожена од Наполеона. Распоређивање српске војске 
извршено је на главним правцима концентрације турске војске. 
Посебно су вршена утврђивања положаја код Делиграда, јер се из 
Ниша очекивао главни напад. 
 Кључне речи: Делиград, Карађорђе, Младен Миоловановић, 
Илија Барјактаревић, Морава, Јагодина 
 

Преговори о миру између Русије и Турске обновљени су 
априла 1812. године, а завршени су маја месеца исте године 
потписивањем Букурешког уговора. Чланом 8. уговора одређени 
су услови под којима ће се поново успоставити турска власт у 
Србији: 1) Предвиђена је општа амнестија за Србе, и да њихов мир 
неће бити помућен због прошлих догађаја; 2) Рушење утврђења 
која су подигнута за време устанка уколико буду непотребна; 3) 
Порта ће заузети као и раније друге градове и ставиће у њих 
артиљерију, муницију и гарнизоне које буде сматрала за умесно. 
Да ти гарнизони не би неправедно угњетавали Србе, Порта ће, 
само по својим осећањима милосрђа, поступати према српском 
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народу са свом потребном умереношћу; 4) На молбу Срба Порта 
ће им дати исте повластице које уживају њени поданици на 
Архипелашким острвима и у другим крајевима турске царевине; 5) 
Да би показала своју великодушност Порта ће оставити Србима 
бригу о унутрашњој управи земље; 6) примаће од Срба новац од 
умерених пореза који ће бити разрезани; 7) Да се све мере на 
увођењу самоуправе предузимају у договору са српским народом.

1
 

Српски захтеви у преговорима са Турцима, који су требали 
да чине основу , формулисани су на скупштини у Крагујевцу 
јануара 1813. године: 

1) Границе Србије да буду где стоје српске страже; 2) да 
Турска призна Карађорђа за врховног српског вожда и да то 
потврди султан бератом; 3) Да Турска призна Правитељствујушћи 
совјет и Земаљски суд, који ће управљати народом и по вољи 
султановој; 4) Срби да обећају да ће бити верни и истинити 
поданици; 5) Да се постави један царски човек у Београду, паша 
или везир са договореним бројем војника да се докаже да је Србија 
султанова земља и да су Срби његови верни поданици; 6) Срби ће 
турској влади плаћати данак, чији ће износ бити утврђен и који ће 
се предавати турској влади или њеном представнику у Београду, а 
сви приходи од земље да припадну народу; 7) Срби ће давати 
турској војсци известан број војника против сваког који буде 
ратовао против Турске, колико се буде договорило; 8) Срби 
обећавају да ће чувати царске градове, а трошкове за њихово 
издржавање и одржавање гарнизона подносиће турска влада или 
Срби. Ако градови не би могли да се успешно бране, у помоћ би 
била позвана турска влада; 9) Турци, који су живели у Србији и 
који су је напустили, да се не враћају, јер су у непријатељству са 
Србима; 10) Данак да се даје према договору, а да га прикупљају 
српски кнезови а не Турци; 11) Српски врховни вожд, 
Правитељствујушћи совјет и Земаљски суд да суде Србима а везир 
Турцима, који су у гарнизонима; 12) трговина да буде слободна и 
све што пропадне у границама Србије, надокнадиће српска власт.

2 

                                                 
1 Др. Гргур Јакшић, Европа и васкрс Србије (1804-1834), Београд 1933, 
стр. 407. 

2 Велибор Берко Савић, Карађорђе III (1813-1817), Горњи Милановац 
1988, стр. 1241. За преговоре са Турцима поводом ових захтева, изабрани 
су: Живко Шљивић, кнез пожаревачке нахије, Јевта Савић, кнез 
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 Ове захтеве српска депутација је поднела Хуршид-паши у 
Нишу крајем јануара. Хуршид-паша је поново истакао да Порта 
захтева од народа да буде раја као и пре, да се предају градови, 
шанчеви да се поруше, сви топови и оружје да се предају Турцима, 
да се Турци населе у варошима, да се преда сав заостали данак 
који није прикупљан због устанка. 

Карађорђе је поновио да су Срби спремни да остану 
султанови поданици, да плаћају данак и да допусте долазак у 
Београд једног турског чиновника са 50 војника. Није се пристало 
на предају градова и оружја, на рушење нових утврђења и да стара 
утврђења запоседну Турци. 

У потпуној неизвесности, јер је Турска гомилала своју 
војску на границама Србије, вероватно у намери да што пре 
изврши напад, устаници су се припремали за преговоре али и за 
продужење рата. Карађорђе је 22. јуна издао прокламацију народу, 
која је обнародована током јула месеца 1813. године, а којом је 
желео да врати поуздање народу. Покушао је да прикаже народу 
како је султан пристао на мир под условима које су Срби тражили, 
али то нису желели јаничари и разне кабадахије. Подсетио је на 
зулуме Турака, који поново прете истребљењем српског народа. 
Навео је да се становништво Србије удвостручило, и да може 
успешно да се бори против Турака. Србија је током устанка 
изгардила седам утврђених градова и четрдесет пограничних 
утврђења, снабдевених са сто педесет топова. На основу  овога 
уверавао је народ да се Србија може успешно бранити.

3 
Устаници су 1813. године располагали са војском од око 

53.500 војника. Под командом Хајдук Вељка код Неготина било је 
7.000 војника. Под командом Младена Миловановића код 
Делиграда 18.000 војника, са 10 топова. Под командом Симе 
Марковића на Дрини 16.500 војника. Карађорђе је имао резерву од 
1.500 војника, а око 12.000 војника било је по гарнизонима и 
шанчевима у више градова у Србији.

4
 Према Недоби устаничка 

војска бројала је око 49.000 војника са 188 топова, док је турска 
војска бројала око 200.000 војника. Аустријски извори су 

                                                                                                                     
лозничке нахије, Илија Барјактаревић, кнез параћинске нахије и Гаврило 
Николајевић, секретар Совјета. 
3 В. Б. Савић, Карађорђе III (1813-1817), стр. 1272. 
4 В. Б. Савић, Карађорђе III, стр. 1423. Карађорђево известие о Србиии и 
последњим догађаима србског (новиег) доба... 
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забележили да је Турака било око 100.000, и да су имали и око сто 
бродова. 

Главни напади турске војске били су очекивани из правца 
Видина, Ниша и преко Дрине. Карађорђе је предложио мере у 
погледу одбране источног фронта, где је требало користити 
планински терен, и на тај начин омогућити већу концентрација на 
јужном фронту око Делиграда, где се очекивао главни турски 
напад. Његов предлог предвиђао је скраћење источног фронта, 
чији су се положаји пружали линијом Кладово-Неготин-Зајечар-
Вражогрнци-Гургусовац. На овај начин биле би створене две 
целине, према Видину и Нишу. Према Карађорђевом плану, 
требало је: 

1) Да се Кладово поруши а топови и муниција да се одвуку 
у Мироч планину. Команда над тим положајем требалo је да буде 
поверена Живку Константиновићу; 2) Да се поруши Зајечар и да се 
поставе положаји у Пољаници и на Пониквама више Кривог Вира. 
Командант тих положаја Милосав Црноречанин; 3) Да се поруши 
Неготин и да се топови повуку у планину. Команда би била 
поверена Хајдук Вељку. Он би после повлачења из Неготина, са 
2.000 коњаника чувао предео од Мораве до Дунава; 4) Вражогрнац 
да се поправи, да се ископа шанац више Кривеља и тамо повуку 
топови и муниција. Командант овог положаја био би Петар 
Ђорђевић-Џода; 5) Гургусовац да се поруши, топови и муниција да 
се извуку на Новаковац изнад Бање, где би се направио шанац. Део 
ове војске налазило би се и на Бучју. За положаје код Гургусовца 
били су задужени и јагодински кнезови Јевта Становић и Милоје 
Тодоровић. Њима је наређено да изведу све расположиве војнике, 
да се пазе да их Турци не преваре и да не ступају у никакве сукобе 
са њима. То су исто требали да саопште свим старешинама на тим 
положајима. Сваку потребну помоћ требалo су да затраже са 
Делиграда.

5 
 На западном фронту, с обзиром на могуће правце напада, 

били су предвиђени одбрамбени сектори, који су представљали 
одбрану Дрине и везе Вишеграда и Ужица. То су сектори од Саве 
до Лознице, од Лознице до Раче и према Вишеграду, који би био 
повезан за новопазарски део јужног фронта. Истурени положаји 
нису требали у почетку да се запоседају јаким снагама, док се не 

                                                 
5 Мирослав Ђорђевић, Карађорђев ратни план, Војноисторијски гласник, 
бр. 1, фебруар 1952.  
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утврди јачина непријатеља. И на овом сектору сво становништво 
требало је  померити даље од границе.  

План је вероватно био заснован на искуствима из 
предходних година, пре свега из 1806. и 1809. године. На почетку 
сукоба било је важно најпре решити питање одбране западне 
границе. Успешним сузбијањем босанске војске, део јединица са 
Дрине био би пребачен на јужни фронт код Делиграда, одакле се 
очекивао главни напад. Такође, заустављањем турског продора са 
видинске стране, користећи планинске пределе, улога Делиграда 
би била још важнија, јер би концентрација устаничке војске на 
јужној граници могла да допринесе успешнијем заустављању 
турске офанзиве долином Мораве. 

На договору у Јагодини априла и почетком јуна 1813. 
године, Карађорђе је поновио свој план одбране Србије. По том 
плану, из војске са јужног фронта, требало је да се издвоје 
коњаници и ставе под команду Петра Јокића. Са овим 
коњаницима, којих је планирано да буде 6.000, Јокић је требао да 
оде у Неготин и састане се са Хајдук Вељком. По спајању 
јединица, помогао би при повлачењу војске из Неготина. Шанац у 
Неготину био би порушен, а нови шанчеви били би изграђени у 
планинама, које би посела само пешадија. Народ из тог краја био 
би пребачен у Пожаревачку и Ћупријску нахију. Планирано је да 
кладовски војвода  буде упућен у Пореч у помоћ Јови, поречком 
бимбаши, да би се начинили шанчеви и снабдели топовима. Ове 
јединице су требале топовима да ометају пролаз турским 
бродовима Дунавом. Планирано је да се из Гургусовца и Бање 
изведу војске и начине шанчеви у планинама. Народ из тог краја, 
такође би био пребачен у Ћупријску нахију. Пошто би се ово  
обавило, Петар Јокић и Хајдук Вељко са по 6.000 коњаника дошли 
би у Ражањско поље. Карађорђе и Младен Миловановић имали би 
команду у Делиграду и Топољаку. Они би са тих места упућивали 
помоћ где буде било потребно.  

У случају успешног продора турске војске, нову одбрану 
требало је организовати на левој обали Мораве, као и 1809. године, 
и то пре свега код Јагодине. Током 1812. године у Јагодини је 
вршен откуп и складиштење хране. Снабдевање храном вршено је 
и одузимањем стоке од трговаца, који су трговали са Турцима. У 
Јагодини су грађени нови, али и обнављани већ постојећи 
шанчеви. Почетком јуна 1813. године Милоје Тодоровић је добио 
наређење да припреми јапије за шанац, а коначно уређење шанца 
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требало је да изврше Карађорђе или Јанићије Ђурић. Поново је 
крајем јуна Милоју Тодоровићу наређено да одсече диреке за 
таван на џамији и да већ постојећи шанац у Јагодини што пре 
поправи.

6
 Ради сигурности, у шанчевима је морала стално да се 

налази војска. Лазар Мутап и Милош Обреновић били су дужни да 
обезбеде десет мајстора за уређење магацина у џамији, као и да 
набаве ексере и гвожђе за скеле. Приликом сваког обиласка 
источне границе, Младен Миловановић је морао у Јагодини или 
Таборишту на Црном врху да оставља пешадију, а само са 
коњаницима да обилази положаје.

7 
За одбрану јужног фронта најважније утврђење је било на 

Делиграду, и са овог положаја се требало супротставити главној 
турској војсци из Ниша. Под командом Младена Миловановића, 
главног команданта јужне и источне границе, односно положаја од 
Делиграда до Дунава, налазили су се: Васа Чарапић, војвода 
грочански, Антоније Пљакић, војвода карановачки, Вуле и Вујица 
Вулићевић, војводе смедеревске нахије, Станоје Главаш, Лазар 
Мутап, војвода руднички, Арсеније Ломо, војвода качерски, Илија 
Барјактаревић, војвода параћински, Милош Маринковић, војвода 
гружански, Пауљ Матејић, војвода пожаревачке нахије, Новачић, 
војвода пожешки, Јован Курсула, Васиљ Милорадовић и 
Димитрије Парезан.

8
  

За одбрану десног крила Делиграда били су најважнији 
крушевачки и карановачки сектор, јер би спречавали турске 
продоре ибарском долином. Ове устаничке јединице биле су 
предвиђене и као резерва, не само Делиграду већ и другим 
устаничким фронтовима. Командант овог сектора био је Антоније 
Пљакић. Под његовом командом биле су војводе: Хаџи Продан 
Глигоријевић, Ђока Протић, Новак Бошковић, Милић Радовић, 
Радосав Јелечки, Поп Филип Студенички, Аћим Јошанички, Коста 
Куриловачки, Милош и Петар Крушевачки, Ђорђе Симић, Анта 
Симоновић, Здравко и Стреља, Риста и Нешко. Под командом 
Антонија Пљакића било је 8.600 војника. Из Пожешке нахије 
                                                 
6 Деловодни протокол Карађорђа Петровића 1812-1813, Крагујевац-
Топола 1988. бр. 1554, 1606. У истом наређењу налаже се Милоју 
Тодоровићу да ухвати трговце, који су терали овнове за Турску, а 60 
заплењена овнова да задржи за исхрану војске и становништва. 
7 Деловодни протокол..., бр. 1581. 
8 Јован Мишковић, Грађа за новију историју Србије, Гласник српског 
ученог друштва, књига XLVIII, Београд 1880. стр. 199. 
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3.000, Пазарске 2.000, Крушевачке 3.000 и кнежине Хаџи 
Проданове 600. Ова војска требала је бити распоређена: у шанцу 
на Студеници 300 војника, у шанцу на горњем Ибру 300 војника, у 
шанцу у Карановцу 200 војника, у шанцу Хаџи Продана 300 
војника, у шанцу у Кожетину 300 војника, у Крушевцу 600 војника 
и у Топољаку 300 војника. У шанчевима је било укупно 2.300 
војника а остатак од 6.300 чинио би две јединице резерве по 3.150 
војника, које би биле упућиване у помоћ према потреби.  

Делиград, најважније устаничко утврђење, чинила су девет 
утврђења. Два су се налазила са десне а седам са леве стране 
Мораве. Лево крило се простирало од села Горњег Љубеша, а 
десно до Мозговачког Виса. У позадини се налазио Дреновачки 
поток.  

Најважнији шанац налазио се између Дреновачког потока и 
Мораве, испод Цариградског друма. У њему је командант био 
Илија Барјактаревић из параћинске нахије. Цела дужина ватрене 
линије износила је 1.160 корака. Шанац је могао да прими до 1.000 
војника. Једна страна била је окренута моравској долини, краћа 
страна према Дреновачком потоку. Страна окренута делиградском 
пољу имала је четири бастиона са таблама за топове. На тој страни 
налазили су се и излази са гвозденим вратима за коњицу и 
пешадију. На задњој страни налазио се улаз, где се улазило у 
шанац и допремала муниција. Две траверзе заклањале су земунице 
и подруме. На тој страни налазила су се и лежишта за људе и 
коње. Испред њих постојале су и две земунице за старешине. 
Земунице за војнике и подруми за коње били су покривени са два 
реда балвана на које је насипана земља дебљине три стопе. На 
страни према Дреновачком потоку налазио се барутни магацин, 
одакле је излазио један пролаз према задњем делу утврђења. На 
задњој страни налазио се пролаз за људе и коње када су одлазили 
на воду. И тај пролаз био је покривен укрштаним балванима са 
набацаном земљом. Код излаза се налазила механа, одакле се, 
после пића, кретало у јуриш. На грудобрану окренутом нападу, 
били су побијени палисади са прорезима. Дубина рова износила је 
више од једног метра. Испред грудобрана, до око 200 метара, биле 
су ископане курјачке јаме. У овом шанцу налазила су се четири 
топа. 
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Шанац Вујице Вулићевића налазио се северо-источно од 
главног шанца, од кога је био удаљен око 260 корака. Био је 
повезан једним прокопом са шанцем Пауља Матејића. Грудобран 
је био окренут према Алексинцу. Био је неправилног облика са 
изломљеном предњом страном, да би се формирала унакрсна 
ватра. Ватрена линија износила је 380 корака. Шанац је био 
подељен на три дела, и имао је два рова дужине по 60 корака, која 
су служила за боље повезивање и одбрану бочних страна шанца. У 
највећем делу шанца постојале су земунице за смештај војника и 
опреме. Један топ се налазио на бастиону према Дреновачком 
потоку, и вероватно је дејствовао у време напада Турака са брда. 
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Шанац Пауља Матејића налазио се северо-источно од 
шанца Вујице Вулићевића, од кога је био удаљен око 250 корака. 
Фронт је био окренут према Алексинцу, а позадина према 
Дреновачком потоку. Дужина грудобрана износила је око 500 
корака. Био је четвороугаоног облика са странама дужине од око 
200 корака. Делио се на три дела. На десној страни постојали су 
заклони од топовске ватре. На задњој страни постојао је прокоп до 
Дреновачког потока, дужине око 35 корака. На делу окренутом 
Алексинцу постојала су три бастиона. На истој страни налазио се 
излаз за јурише. Испред шанца налазиле су се стрељачке рупе. 
Изгледа да овај шанац није одмах заузет главним снагама, јер је 
Пауљу Матејићу и Јанку Поповићу било је наређено крајем јуна 
1812. године да са војском оду у Делиград.

9 Поново је исто 
наређење упућено и 4. јула. Шанац Пауља Матејића напустила су 
двојица тобџија. Зато му је наређено да позове њихову браћу као 
замену, а сваком свом војнику био је дужан да даје пасоша, било 
да одлазе са Делиграда или се враћају од својих кућа.

10
 

Гружански шанац налазио се лево од шанца Пауља 
Матејића. Фронт је био окренут Алексинцу, а позадина се 
ослањала на Дреновачки поток. Био је подељен на два дела. У 
десном мањем делу, налазили су се заклони за људе и опрему. 
Дужина ватрене линије износила је 213 корака. Налазио се на 
највишој тачки. Испред њега на Белом камену налазила су се два 
турска утврђења, која су тада била изграђена.  

Десно од овог шанца на око 120 корака налазио се још један 
шанац, али се не зна његов облик нити ко је у њему командовао.  

На крајњем левом крилу, на брду Зеленове њиве, налазио се 
шанац војводе Новачића. Није био потпуно завршен кад су га 
Турци заузели. У овом шанцу је погинуо војвода Новачић, а Јован 
Курсула био рањен. Зато се овај шанац називао и Курсулин шанац. 
У овом шанцу налазио је и Димитрије Парезан.  

Као део Делиградских положаја, био је и шанац у Топољаку 
код села Љубеша. Налазио се преко Мораве и био је повезан са 
главним шанцем. Команду над овим шанцем имао је Антоније 
Пљакић.

11  
 

                                                 
9 Деловодни протокол..., бр. 783. 
10  Деловодни протокол..., бр. 811, 862. 
11  Јован Мишковић , Грађа за новију историју Србије, стр. 195-198. 
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Утврђења у Делиграду била су запоседнута већим снагама 

већ у фебруару месецу. Илија Барјактаревић је одмах предузео 
утврђење шанца и оправку склоништа и кућа, уништених у 
ранијим сукобима. Утврђивање шанца вршио је побијањем коља и 
прућа. Милија Здравковић, са ресавцима, био је дужан да му 
пружи сваку помоћ. За утврђивање делиградских положаја Милоје 
Здравковић је упутио 20 кола и 50 људи.

12 Истовремено је 
наложено војводи Здравку Илићу да утврђује положаје на 
Топољаку, а помоћ у томе требало је да му пружи Илија 
Барјактаревић.

13 Утврђивање положаја такође је наложено и Јанку 
Поповићу, војводи пожаревачком, Пауљу Матејићу, војводи 

                                                 
12  Деловодни протокол..., бр. 1071. 
13  Деловодни протокол...,бр.  1065. 
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пожаревачке нахије, Петру Ђорђевићу, војводи ражањском и кнезу 
Милићу, кнезу ражањском као и Здравку Илићу, војводи 
крушевачке нахије. Они су били обавезни да слушају наређења 
Илије Барјактаревића, и око утврђивања положаја и око набавке 
хране и друге војне опреме. Илија Барјактаревић и Милија 
Здравковић, који се налазио код ћупријских положаја, били су 
обавезни да обезбеде довољне количине топовске и пушчане 
муниције. Илији Барјактаревићу је наложено да утврди количину 
ђулади, која су остала од руске војске. То је исто наложено и 
Милији Здравковићу, који је требао да пошаље свог човека у 
Делиград, како би утврдио количину ђулади и да ли одговарају за 
устаничке топове.

14
  

 
 

 
 

                                                 
14  Деловодни протокол..., бр. 646, 647. 
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Милија Здравковић је морао своје положаје код Ћуприје, 
који су били и резервни положаји Делиграду, још боље да утврди, 
да сакупи што више војника и хране, и да део те војске и хране 
пошаље у Делиград или Топољак.

15
 Његов син Милосав 

Здравковић био је одређен, да са 50 војника изводи руску војну 
обуку у Пољаници. Тамо је морао и Илија Барјактаревић са 
Делиграда да пошаље једног искусног топџију, да би устанике 
научио руковању са топовима. Из Делиграда није нико смео да 
изађе или да уђе без пасоша. Забрана кретања без пасоша односила 
се и на положаје код Ћуприје и Јагодине.  

Преко Илије Барјактаревића су ишле вести и пошта из 
Ниша. У оквиру шпијунске активности преносио је све вести које 
је сазнао о понашању Турака, а радио је и на хватању шпијуна, 
који су радили за Турке. Једном приликом је пренео разговор 
између Хуршид-паше и свог рођака. Јуна месеца му је наређено да 
обеси неког шпијуна, од кога је прво требао да сазна за кнезове, 
који су се 1808. године предали Турцима. Крајем фебруара, преко 
њега је прослеђено неко писмо од Турака, а почетком марта је 
одговор пренео Турцима у Ниш.

16
 У одговору је изражена 

благодарност везиру и тврдња да устаници неће погазити реч и 
султана увредити.  Што се тиче запоседања шанчева, у истом 
писму, одговорено је да је то учињено само из узрока што се треба 
чувати превара, и могућег напада на Србију.

17 Половином маја 
преко њега су послата писма Емин-паши и Челеби-ефендији, а 
крајем јуна 1812. године још једно писмо Хуршид-паши. 
Вероватно је то одговор на писмо Хуршид-паше, које је крајем 
јула, преко Илије Барјактеревића прослеђено Карађорђу и Совјету, 
а са којим је упознат и Недоба. Почетком марта 1813. године 
помиње се још једно турско писмо, које је преко Илије 
Барјактаревића упућено Карађорђу и Совјету.

18 За преношење 
једне турске поруке, због тајности, наређено је Илији 
Барјакатревићу да поруку пошаље по свом куриру, а ако турски 
гласници то не желе, да се пропусте, али да се предходно о томе 
обавести Карађорђе.

19
  

                                                 
15  Деловодни протокол..., бр. 815. 
16  Деловодни протокол..., бр. 1144, 1151. 
17  Деловодни протокол..., бр. 1172. 
18  Деловодни протокол..., бр. 1144. 
19  Деловодни протокол..., бр. 1579. 
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 Почетком 1812. године трговина са Турцима је 
забрањивана. Илија Барјактаревић био је дужан да хвата и шаље за 
Београд све оне који би се бавили трговином. Међутим, током лета 
забрана је укинута и остављено је Илија Барјактаревићу, да према 
сопственој процени и понашању Турака, дозволи или забрани 
трговину.

20 И поред тога што је трговина са Турцима у Нишу 
поново  успостављена, ипак октобра 1812. године било је наређено 
Илија Барјактаревићу да задржи стоку, која је тих дана послата за 
Ниш. Преко Илије Барјактаревића Турци су тражили да им се 
преда нека стока. О тој молби обавештен је да Совјет још није 
донео одлуку о томе.

21 Фебруара 1813. године у Делиград је послат 
Алекса Дукић да држи ђумрук. Априла 1813. године Илији 
Барјактаревићу је наређено да пошаље Емин-паши 10 чивта 
волова, а Азис-бегу 500 овнова и јарчева, колико су и тражили, а 
истовремено да проследи писмо које је вероватно било упућено 
почетком марта. Половином маја дата је дозвола Миловану 
Мићићу, да може да прода 120 волова преко Делиграда Турцима. 
Истог дана дати су пасоши још неким трговцима да могу да 
продају волове преко Делиграда.

22
 Истовремено, Илија 

Барјактаревић је морао да спречава сваку трговину стоком, која се 
одвијала без дозволе. Једном приликом наређено му је да једног 
таквог трговца, који је покушао да прода Турцима стоку без 
дозволе, прво испита, затим га убије а стоку да употреби за 
исхрану војске. Одобрена је и награда оним војницима, који су 
ухватили тог трговца, а коју им је Илија Барјактаревић унапред 
предао.

23  

Током априла 1813. године, када се очекивао турски напад, 
командантима у Делиграду је наређено да појачају страже и да их 
поставе ближе турској војсци, а народ и стоку са пута у планине да 
уклоне. Јанку Поповићу је наређено да настави са војним вежбама 
војника у својој нахији. Када са обуком буде завршио, да их 
распусти својим кућама, и да оде у Делиград, где се налазио део 
његове војске, са којима је такође требало да изводи војну обуку. 
Ако би се Турци интересовали за заузимање граничних положаја и 
повећаној војној обуци, да им се одговори како је био очекиван 

                                                 
20  Деловодни протокол..., бр. 895. 
21  Деловодни протокол..., бр. 1285. 
22  Деловодни протокол..., бр. 1475, 1476, 1477, 1478. 
23  Деловодни протокол..., бр. 1577. 
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турски напад у време Ускрса, јер је нови везир долазио са војском 
на Грамаду.

24
  

У очекивању јаког турског напада, Младен Миловановић је 
крајем јула тражио да се Антоније Пљакић пошаље у помоћ 
Делиграду, пре свега код Крушевца, јер су Турци вршили продоре 
до Топонице и Алексинца. Истовремено са Делиграда требала је да 
се пошаље помоћ Хајдук Вељку у Неготин. Пошто је највећа 
опасност долазила са Дрине и Тимока, Карађорђе је наложио 
Антонију Пљакићу да иде у помоћ Делиграду а Милошу 
Обреновићу Проти Матеји Ненадовићу. Младен Миловановић није 
смео да упути помоћ Хајдук Вељку до доласка Антонија Пљакића, 
а када је он пристигао већ је било касно за браниоце Неготина. 
Антоније Пљакић по доласку у Делиград, тражио је допремање 
муниције за положаје код Крушевца. Није послата тражена 
количина.

25 Антонију Пљакићу је послато двадесет товара 
пушчане и четири бурета топовске муниције, војводи Радосаву  
осам товара пушчане муниције, Радовићу пет товара пушчане 
муниције, војводи Новаку пет товара пушчане муниције и Филипу 
шест товара пушчане муниције, војводи Здравку Илићу у 
Топољару четири сандука муниције и два бурета барута.

26 У 
Делиград је требало, преко Ћуприје, да буде отпремљен један 
велики топ. Међутим, ипак тај топ је из Ћуприје послат за 
Неготин.

27 
Почетком септембра поново је Карађорђе тражио од 

Антонија Пљакића да мобилише све расположеве војнике у 
одбрани Делиграда. Истог дана наредио је Карађорђе и првацима 
кнежине Арсенија Ломе, да се сакупе код Гараша, да сачекају 
Арсенија Лому, и сви заједно да дођу у Делиград. Свако одбијање 
од ове наредбе повлачило је оштре казне.

28
 

У почетку устаници су имали успеха у борби са Турцима 
код Ниша. У тим борбама погинуло је пет ајана и око четири 
хиљаде војника, а заплењен је и знатни војни материјал.

29
 Много 

јаче нападе на Делиград Турци су извршили крајем јула, после 
                                                 
24  Деловодни протокол..., бр. 1351. 
25  В.Б.Савић, Карађорђе, III, стр. 1291. 
26  Деловодни протокол..., бр. 1580, 1619. 
27  Деловодни протокол..., бр. 1643, 1673. 
28  В.Б.Савић, Карађорђе, III, стр. 1312. 
29  Први српски устанак 1804-1813и Русија, књига друга 1808-1813, бр. 
313, стр. 336. 
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смене румелијског везира. У борбама на Мозгову, устаници су 
претрпели велике губитке. Први на удару био је шанац војводе 
Новачића. У тој борби погинуо је војвода Новак Бошковић, 
Димитрије Парезан, капетан смедеревски Коста Томић-Љотић, 
Георгије Парезановић са још око две до две ипо хиљаде устаника. 
Захваљујући помоћи из других шанчева Јован Курсула је успео да 
се извуче из шанца, али је задобио више рана, од којих је умро у 
свом селу 16. августа.

30 Турци су после тога успели да освоје цео 
вис код Белог камена. Након три дана главнина турске војске је 
обишла Делиград и упутила се према Морави. Карађорђе је због 
тог продора напустио је положаје на Дрини и кренуо према 
Морави у сусрет турској војсци.

31
 

 Када су Турци заобишли Делиград, Младен Миловановић 
је покушао да организује одбрану на Морави. Команда у 
Делиграду била је поверена Вујици Вулићевићу, Илији 
Барјактаревићу и Антонију Пљакићу. Код Параћина и Ћуприје 
Турци су потукли устанике и протерали их преко Мораве. 
Карађорђе, који је управо тада дошао са дринског ратишта, хитно 
је повукао са Делиграда Лазара Мутапа и Арсенија Лому, а у 
Делиград је послао Чолак Анту Симоновића. Њихови војници 
одбијали су да се боре, па су наређене оштре мере против њих. 
Када је ипак војска Лазара Мутапа окупљена, упућена је према 
Делиграду.

32 
Турци који су остали да опседају Делиград, извршили су 

неколико напада. Уследили су нападали на шанац Пауља 
Матејића, али безуспешно. То је ипак принудило Карађорђа да, 
поред Лазара Мутапа, и Арсенија Лому врати на положаје код 
Делиграда.  

После заобилажења Делиграда и турског продора до 
Костолца, Карађорђе је и даље давао велику важност Делиграду. 
Поново је 7/19. септембра наредио Антонију Пљакићу, да остави 
страже према Новом Пазару, а остале војнике да доведе до 

                                                 
30  Анта Протић, Казивање о српском устанку 1804., Београд 1980, стр. 
307. 
31  В. Б. Савић, Карађорђе, III, Карађорђево известие о Србии и 
последњим догађаима србског доба као и о првима за тим следујућима, 
стр. 1423. 
32  В.Б.Савић, Карађорђе, III, стр. 1319. 
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Делиграда, и да заједно са Илијом Барјактаревићем и Вујицом 
Вулићевићем организује успешну одбрану Делиграда.

33
  

 У заустављању турске офанзиве, најдужи отпор пружали су 
управо браниоци Делиграда. Војска у Делиграду напустила је 
положаје тек почетком новембра, када су устаници добили 
поуздане извештаје да је Београд пао, а Карађорђе и друге 
старешине прешли у Војводину. Многе ниже старешине наставиле 
су борбу. Нарочито у повлачењу са Делиграда, устаници су 
предузимали, првенствено око Цариградског друма, многобројне 
успешне нападе на мање турске јединице.

34  
 
 
 Закључак: Међународне околности у великој мери 
одредили су судбину Србије 1813. године. Поред тога, 
незадовољство народа старешинама, неутврђена концепција 
одбране, болест Карађорђева, у истој мери су допринели слому 
устанка. Неизвесност и страх од турских репресалија такође је 
утицало на дезертирања и слабљење одбране. Можда је сувише 
велика концентрација устаника у Делиграду, када није било 
непосредне опасности и изостанак правовремене помоћи Хајдук 
Вељку, омог ућило турске продоре преко источне Србије, што је 
убрзало слом  устанка. И поред свих тешкоћа, мног обројна 
турска војска, тек после више од три месеца упорне борбе успела 
је да сломи отпор Срба. Делиград као најважније утврђење није 
освојен у борби. Њега су напустили устаници тек пошто је 
турска војска ушла у Београд, и Карађорђе са виђенијим 
старешинама напустио Србију.  

                                                 
33  В.Б.Савић, Карађорђе, III, стр. 1315. 
34  Сима Милутиновић-Сарајлија, Историја Србије од почетка 1813 до 
конца 1815., Београд 1888. 


