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„ОБНОВЛ.ЕНИ СВЕТ" И СРПСКА РЕВОЛУЦША
Апстракт — Аруги српски устанак, као наставак Српске револуUHJe, значио je истицан>е легитимности нащце, немирен>е са одлукама великих сила, и тежшу за постепеним променама граница:
први и очигледан пример суштинске Henocrojanocru поретка Свете
e, KOJH je, чак, претходио н>еном формалном закл>учен>у.

Y Вечу с jeceHH 1814. први пут се у истори]и окупило толико могшика на ]едном месту и под истим кровом. Бечки
конгрес требало je да донесе одлуку о будуЬам изгледу европских граница и да означи формалан свршетак раздобл>а револущце 4HJH су се зачеци сакривали joui у побунама неколиких
npoBHHimja срединам XVII века, a Koje je окончано тек проnamhy а.мбици]"а Наполеона Бонапарте. Захтев KOJH ce Hajгласнизе могао чути у преговарачким салама био je закл>учен>е
и очуван>е мира, док je стварни цил> био умирива№е конти
нента уздрманог револуци|ама и васпоставл>ан>е система европских држава. Аристократска peaicunja насто|ала je на начелу
легитимности, на KOJOM je j едино могла почивати стабилност
као активна равнотежа новог устройства. Легитимност се ту
ниje доводила v везу с праведношНу, нити се такво питан>е
потезало, jeÄHocraBHo склапао се споразум о новом изгледу
меЬународних односа и о методима допуштеним у cnon>Hoj
политици. Haj6on>H од свих светова требало je да поново постане оно што je некад, био, чак и ако му миран сан наруши
понека неоугласица Koja ипак «ehe утрозити nocrojaHocr обновл>еног поретка.
Систем равнотеже великих сила KOJH je Европи XVIII
века донео период мира и напретка, после свих потреса озбил>них криза XVII столеЬа, почивао je на легитимистич^] теоpnJH боясанског права владара (ко|у су усавригали теолози
Лу]'а XIV). Стари режим срушио се под таласом насил>а, по
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буном острвл,енот народа. Осваjaita Наполеона Бонапарте, у
том смислу, била су практично остварен>е захтева Француске
револущце, свеколико обаран>е старинске монархще и свевласти аристократке. Ударац божанским правима владара
погодио je где треба, премда су на мировном конгресу у
Бечу управо донедавно угрожени монарси кренули да преicpajajy свет исцртъен крвопролиЬем, доказу.|упи да се он не
може организовати на принципима насил>а. Нарочито важним
осеЬали су се дипломати ко ¡и су у нови поредак уткали и CBOJV
oojasaH да he се, у cny4ajy опастцих меЬудржавних спорова,
сукоби решавати пре свега оруж]ем, без н>иховог знатни|ег
учешЬа.
Тедно од oбeлeжja аристократске реакщце била je прилагодлливост и вешто сналажен>е у новим условима, а то се пока
зало и у промени теоретских поставки власти. Премда je
монархистичка начела веп ]едном бацио под ноге француски
треКи сталеж, да би затим Наполеон Бонапарта показао колико
божанско утемелвен>е владарског ауторитета мало вреди пред
крволочним покретом нащце под оруж]ем, иде|а Француске
револуци|е заживела je на]више у свом завереничком облику;
француски узурпатор, опет, ниje пружио никакву алтернативу
срушеном легитимитету. Y обновлено] Европи, сасвим монарxHCTH4Koj пошто су аристократске републике нестале у Бонапартиним ociiajaibn.vm, поставл>ао се принцип самоодреЬен>а
KOJH je могао опста|ати исюьучиво у систему равнотеже, где
нико Hehe толико превладати да би угрозио оног поред себе.
Teopnja самоодреЬен>а била je npHMepewnja преговарачком на
чину решаван,а ствари, више уравнотежена и ма№е реакционарна од Teopwje божанског права, и у томе се, можда, крила
суштина виталног конзервативизма KOJH се у суптилним променама неосетно препораЬао.
YnpKOc свим разилаженьнма у захтевима и ми1шъен>има,
Бечки конгрес je обновл>ени свет почео поставл>ати на сип^оне
основе равнотеже. То je подразумевало одршцнье {еднако
победничке и поражене стране. Сукобл>еност интереса тако
се меЬусобно поништавала, само наглашава]'уЬи декларисану
легитимное! и nocTojanocT. Суштинска |единственост европских
сила крила се и у супротставл^ености1 начелима Koja je од
Француске револуци]е прихватила епоха романтизма — наче
лима слободе и принципима народног и националног сувере
нитета. Y години коначног трщумфа, 1815, пошто je после
н>егове друге, стодневне владавине, на|зад савладано „корзиканско чудовиште", све снаге реакцще мобилисане су у оргаHHsauHJH Свете ал^ансе. На заклиньан>у у TPOJCTBO, мир, и
ycTpajaHOCT поретка за KOJH се залагала, свака од сила заснивала je сопствене npereHSHJe на известан део превласти у nojeдиним аспектима европских односа, тада сасвим остварл>ив.
Теолошко оправдание Hajsnuie од свих je истицала Pycnja. Y
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Aycrpnje, Клемент Метерних je тежио да предухитри
рат и разарагае KOJH су могли покренути стара незадовол>ства
у национално и конфесионално шаролико) монархии. За »era
je превасходна била wieja слободе Kojy je. меЬутим, тражио
у HueJH реда (KOJE je значила пре свега послушност), OCHOBHOJ
претпоставци nocrojaiba Царства Хабобурговаца. Beinucoj Бриташци HaJBa^cHHJa су била сигурна мора и слободна тржишта,
а то je Роберт CrjyapT Каслери Hacrojao да осигура контролем
држава континента одржан>ем н.ихове равнотеже. Hajsafl, Француска се наметала као знатан чинилац исте те равнотеже, на
чему je радио Шарл Морис Талеран, тиме вешто CTnuiaBajyhn
размирице сила победница; при том, као заточник старог ре
жима и nueje легитимизма представите поражене стране ниje
могао изазвати неугодно подозрение победника.
Европа Свете али|ансе, аристократска, легитимистичка и
клерикална, отворила je безмало стогодшшье раздобл>е мира,
сигурности и просперитета. Никад у историщ jeflna дивили
защца HHJe, за CBOJ блиставя узлет, добила лепшу прилику
као тада европска. Повремени ратови и револущце, и стални
и cnaivojaKit изливи незадовогьства нису успели срушити ре
жиме peaiKHHJe, све док се то истински среНно столепе ни|е
суновратило у крвави кошмар светског рата.
Европске монархов, као тамнице iiaunja, за какву je прва
важила Метернихова Aycrpnja, носиле су у себи самима клице
сопствене пропасти. Служепи се непопуларним централизмом
и одурним шовинизмом, власт je сувише Hacrojana на прокламованом и досадно понавл.аном легитимитету ко|и се, понекад, тражио чак у древном и омраженом феудалном праву;
опет, HHJe се сувише одупирала буЬен>у и развитку националних
култура и националистичких осеКан.а, нити je умела да развще системе penpecnje KOJOM би нове покрете задржавала у
поднохшъивим размерама не pacnan>yjyhn бунтовничка распо
ложена. Y <xiy4ajy Хабсбуршке MoHapxnje, кршен>е легитим
ности nauHJa у име легитимности власти ^едноставно je ре
шен« брияднтно поставл>еног апсурда у знаменитом делу
Хенрща Кисинцера, да je исти она] успех KOJHM je Метерних
обновио свет, век касшце Monapxnjy довео до коначног сло
ма. (Henry A. Kissinger, Obnovljeni svijet. Metternich, Castlereagh
i problemi mira 1812—1822, Zagreb 1976.)
Beh 1815. на ¿угоистоку Европе почела су се рушити
начела Бечког конгреса и Свете али)ансе. Y Бечу се о Неточном
питан>у HHJe расправл>ало, макар не званично, а Османско
Царство било je ^едино од европских држава без свог представника. Док се у Бечу веЬало, избила je нова и сна ж на побуна против Султанове власти на KOJy велике силе, зачудо,
нису обратиле особиту пажн>у. Одлука Срба да поново дигну
главу тада je могла изгледати као лудо храбра, можда и
самоубилачка, после обеЬаие им аутономности и дипломатске
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заштите Русиje и после крвавог угушен>а првог устанка (1813),
а нарочито у години кад се заюьучивао Бож]и мир. Питан>е
легитимности Султанове власти ни je много занимало европске
државнике (ионако су н>егово царство сматрали простором на
KOJeM he остварити «еке од сопствених амбшцца), нити je
покрет против мухамеданске власти могао повредити ондашн>а
схватан,а правде и поретка, меЬугим Срби су нарушили осетллви систем равнотеже и то пре него што je био озваничен;
поврх свега, истицан>е српског националног легитимитета могло
je, посвуда, распалити вреле страсти националистичких сепаратизама. Управо у Србищ, а ништа ман,е у Италики и Грчко]
где се спремало нешто слично, дало се видети колико су таква
ocehaiba снажна и да су прошла времена кад су се могла
насилием угушити.
Y бечким кулоарима Други српски устанак je OÄJeicHyo
HajniacHH/je као узурпащца прерогатива великих сила у решавашу источног шпан.а и опасност за поредак KOJH су тамо
замислили. РЬаво обавештавана и кратковида, бечка штампа
доносила je само оскудне и задоцнеле вести, не наслуКу1*уКи
озбилэност и одсудноет нових обрачуна на jyroncTOKy. Срби,
опет, слабо nosHajyhn европске прилике, уверени да се оне
нису знатни}е промениле од КараЬорЬева времена, нису умели
да осете расположение великих сила. Y ауди)енци)и код Фран
ца I 17. janyapa 1815. српски посланик прота Матеja НенадовиЬ
поднео je текст „Народне молбе" на Kojy je добио одговор
цара да he се на Порти за Србе сигурно заузети; на иста
трагкен>а, руска влада je поднела циркуларну ноту чланицама
Конгреса, да се сви потруде у ре!паван>у српских захтева.
(Руска aicimja mije успела, само je показала noÄBOjenocT у ставовима према неточном питан.у). После такве благонаклоности
Срби су се меЬутим попадали у aycTpnjcKy и руску потпору
и онда кад на Турке буду потегли оружие. Заборавили су
дволичну дипломатску игру AycrpHJe Koja je, само две године
paHHJe, помогавши Турцима да je униште, одагнала све CBOje
бриге због nocTOJaH>a српске народне државе. Србе су, нехотице, обманлвали и нлхови пребеэи на aycrpHJCKoj страни,
jaвл>ajyhи о тобож npeflCTojehoj акци)и европских сила Koje
ne, пошто су уништиле Наполеона Бонапарту, то сасвим извесно
ускоро учинити и са старим француским савеэнкцима, Османлщама.
Кад се на вести о устанку прота Мате ja поново обратно
истим угледницима био je грубо одби{ен руским увредама
и aycrpHJCKHM претн>ама. Метерних je том приликом об{аснио
Цару да не одговара интересима царства да се због Срба
излаже било каквим неприликама и да према томе, бунтовницима не само да не би требало пружити никакву noMoh, него
ни уточиште на aycrpHjcKoj землл ако би запали у невол>у.
Аустрщски став мало je попустио после нове ауди{енци{е проте
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MaTeje код Франца I, 8. Maja, али изузев моралне подршке
изражене подсмехом и неверицом српски поеланик ни ie ycneo
иэвуНи ништа. Руси су обепавали да he на Порти посредовати
у српску корист, меЬутим захтевали су да Срби обавезно и
одмах од султана затраже мир.
Граница с Турском остала je под строгим аустри]'ским над
зором, и нико je mije смео препи. Срби из Прека KOJH су
хитали у noMoh csojoj брапи место су се морали пушкарати
с пограничним стражама. Царски команданти оста] али су глуви
на плач свих оних KOJH су тражили да се склоне од турских
зулума. Генерал Червинка саветовао je Србе да остану мирни
и покорни, а у велесиле нека се не ysflajy, подсеНа}у1ш да се
у Бечу склапа мир и да европским властодршцима ни je на кра{
памети да подстичу буне и нереде.
Премда je избио у незгодан час, устанак Милоша Обреновийа имао je иэгледа на успех. Турска одмазда из 1813. само
je продубила ysajaMHy мржн>у и подозривости, учинивши Србе
лукави}им и опреэни]им. Kao и сви слични покрети онога вре
мена и oBaj српски био je заверенички. Места TaJHHx састанака биле су угледтце домапинске Kyhe и сенке манастирских
зидина. Договори, поэнанства, личне везе и даноноЬна пешачен>а били су суштина организащце. Главну реч водили су прваци из првог устанка, премда су 1815. превладали кнезови:
под одметничким режимом с почетка века нису били сувише
ради кавзи, затим су их, знатан 6poj, посекле дахи}е, a y револуци]'и уз н>их равноправно cтajaли су BOJHHUH (какав je,
пре свега, био Kapabopbe), ха]'дуци и свештеници. Српска револущца joui увек je имала снажно соцщално обележ)е, као
провала гнева због претераних пореза и насшъа власти. Осим
живота у беда и у понижен^, Срби нису имали шта да иэгубе.
1еднако ^сива остала je y н>има успомена на лепе дане проведене у слободи и во^ничко искуство, нарочито драгоцено
будуЬи да су их повели исти они умешни воЬи. Устаничку BOJску поново су чинили поглавито сел>аци, уз Koje су вojeвaли
„беНари", доброволен, емигранти, граничари и аустрщски официри Срби. За само три месеца, од збора у Такову 11/23. априла, ослобоЬен je цео простор Београдског пашалука, изузев
великих градова. Власт су, с кнезовима, поделиле во)воде и
ветерани, и трговци — газде.
Револуционарни метеж Србима ни je сметао да пазе на
сопствени легитимитет власти. Y патрщархалном друштву какво je било српско увек се знало ко je глава а ко харамбаша.
Векови аутономног живота под османском влашЬу у Србе су
уткали ocehaibe реда KOJC je делио цео народ, тако да се живот
одви)ао често по само №ему знании правилима. Срби су, као
KpaJHniHH4H, join од XV века под Турцима уживали повластице Koje су им препуштале унутрашн.у самосталност и кон
тинуитет народног живота озакошеног у начелима српског пра
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вослашьа, у патрацархалном реду и у традищци. Kpaje,« XVIII
века Турци су обновили и прастару установу врховног кнеза
CpÖHJe, али то je кратко потра]ало, само до дахщске узурпаimje. Y народу се та функци)а меЬутим памтила и поштовала,
и она je, у н>еговом cehaay, преживела ceoje поновно гашен>е,
као и у времену после XV века. Отуд су, у освит другог устанка, врховним кнезом сматрали Милоша ОбреновиЬа, на|виЬеHHJer Србина у читавом пашалуку, а то су му признавали и
остали кнеэови и локална турска власт. Мада се на челу побуне нашао тек пошто се она веН добро распламсала, после
свог неуспешног noKyuiaja да с породицом избегне преко гра
нице, Милош се, у одсуству КараЬорЬевом, лако наметнуо као
н>ен воЬ. Званичну потврду свог досто]анства и CBOJHX преро
гатива Милош je примио на „сабору" у Такову, и CBOJ положа]
држао je све време колико je Tpajao устанак, али и потом,
после склапан>а примирза и добиjaiba неке врете полуаутоноMHJe, кад су га и Срби и Турци звали врховним кнезом, премда
щц'е имао никакав документ о поставл>ен>у.
Легитимност CBOJC власти Милош je утврдио 1817. Прво
што je у том цшъу учинио било je убиство КараЬорЬа. Милош
се правдао државним разлогом и то je могло бити истина, да
злочин HHJe имао скривену и перфидну суштину. Избором
за вожда на народним зборовима и саборима, нарочито после
скупштине у Тополи 1808, Kapabopbe je добио сва знамен.а
суверене власти, и Милош га je уклонио пре свега као легитимног монарха. Затим je пожурио да установи сопствену легитимност, кад га je Митровска скупштина народних првака 6.
новембра 1817. прогласила за наследног кнеза Срби|е. При
свему томе Милош je био паметно опрезан да себе пред Турцима истакне „увек као административну а не политичку личност, као слугу и чиновника Портиног, а не као владаоца народног" (Михаило ГавриловиЬ). Парад, и Порта je Милоша
признала за наследног бератлщског кнеза, премда тек 1829/30,
султановим хатишерифом, после интервенцизе Русиje.
Joui лета 1814, управо у Бечу, почела je и истинска обнова
српске културе Koja je, на том месту и у кратком затиицу
Српске револуци]е, значила озбшьан захтев за разматран>е српског им гап.а и, евентуалног српског равноправног чланства у
за]едници слободних европских наци]а. Млади и умни српски
писац и избеглица из наново покорене Срби]'е Вук СтефановиН
КарациЬ o6jasHO je тада cßojy прву збирку српских народних
песама и не слутепи, вероватно, да he српску усмену народну
шьижевност увести у врхунце европске шьижевне баштане.
Beh следеЬег лета 1815, кад je Српска револуци|а почела, тихо,
поткопавати тек поставл>ене темел>е обжжгьене аристократске
Европе, нова Вукова збирка, знатно зрели]а и потпуни|а, открила je аутентичну раскош талента слепих и неписмених срп
ских лесника Тешана ПодруговиНа, Филипа ВитшьиЬа и слепе
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Живане. (Такоб Грим и JoxaH Волфганг Гете he, усхипени, да
би их могли читати у оригиналу, почети да уче српски |език.)
Откриван>е особене раскоши српске народне юьижевности и
традиционално чуваног духовног наслеЬа било je увод у снажан и уэбудл>ив покрет за српску националну и политичку
еманципащцу KOJH je добио и 6ecKpaJHo важан културни, уз
несумн>ив истори]ски легитимитет. 1едино npoÖHJajyhn гра
нице обновл>еног света, {еднако оне политичке и оне културне,
Срби су могли утемеллти сопствену државну самосталност и
сувереност.
Други српски устанак, као наставай Српске револущце,
значио je отворено истицан>е легитимности нащце, немирен>е
са ставовима и одлукама великих сила и тежн>у за постепеним
променама европских граница. Био je то први и очигледан
пример суштинске непосто|аности поретка Свете али]ансе, и
то пре него што je Taj савез формално заюъучен, KOJH he noтврдити карбонари у Италии и xerepnje у Грчко). Златно наслеЬе аристократске и конзервативне реакци]е, столепе релативног мира и свеколиког просперитета, било je драгоцена
прилика за оне народе какви су били Срби, да без претераног
проливаша крви, више политичком мудрошЬу него погибел>ним jyHauiTBOM, стекну CBojy државност и меЬународно при
знан« и поставе сигурне услове за коначно у|един>ен>е.

Основни услов српског националног и целокупног ]ужнословенског у]едаиьен.а био je, управо, рушеае Хабсбуршке МоHapXHJe, стожера обновл>еног света каквог га je, y Бечу 1815,
замислио Клемент Метерних. (На самом ^угоистоку, протериван>е Османл^а, Koje je замало успело CpOHJH и Tp4Koj 1912,
такоЬе je значило недопустиво мешан>е у договорене компетен4HJe великих сила.) Готово да je протекло JCÄHO столеЬе од,
каквом je замишл>ена, вечиге и свете реконструкцще Европе,
кад je на Видовдан 1914. у Capajeey од српске руке погинуо
хабсбуршки престолонаследник Франц Фердинанд. Taj florabaj
обично се узима за главки повод почетку Првог светског рата.
(Убиство разметл>ивог принца KOJH ce, претеЬи, шепурио газепи српску земл>у, сувише често се, сасвим погрешно и не
праведно, у историографии сматрало непромиипьеним чином
безумног тероризма; HCTopnjcKa HHTCpnperaunja српског тираноубиства, чини се, jeflan je од примера накарадног менталног
наслеЬа из епохе аристократске реакци^е.) На{зад, српски про6oj jyжнoг фронта и ослобоЬенье ¡ужнословенских земал,а
(1917—1918), уз привремено зауставл>ан>е германског продора
на jyroHCTOK, био je сигурно на^убедл,иви]а савезничка победа
http://www.balcanica.rs

134

H. Самарцип

y читаном рату. Вите него ишта друго, српско opy>KJe эбрисало je голем део Хабсбуршке Монархи]е и задало смртоносни
ударац поретку обновл>еног света у агонией.
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"A WORLD RESTORED" AND THE SERBIAN REVOLUTION
Summary
The peace conference in Vienna 1814/15 had to bring a final decision
concerning the future aspect of European frontiers, to bring and preserve
the peace, and to calm down the Continent deeply affected by wars, revolts
and revolutions. Restoration and renewal of the European state system
demanded a principle of balance in both sides self-denial. Reconstructed
Europe, aristocratic, legitimacistic and clerical, opened a centennial and
peaceful break of security and improvement. Meanwhile, the European
monarchies, so-called prisons of nations like Metternich's Austria, brought
in themselves germs of their own destruction. The ruling governments and
dominating nations use to search their unpopular centralization efforts
and a loathsome jingoism even in an ancient and hateful feudal law. On
the other side, they did not oppose enough the awakening and growth of
national cultures and nationalistic feelings, neither did know how to
develop the efficient systems of repression, retaining those movements in
bearable proportions, simoultaneously non stirring any seditious mood. In
case of the Habsbourg Monarchy, the violation of national legitimacy
in the name of state authority, could be a simplest solution of a brilliant
absurd discovered by Henry A. Kissinger, that the same Metternich's success
in restoring the world, a hundred years later brought the Monarchy up
to it's violent collapse. (Henry A. Kissinger, A World Restored. Metternich,
Castlereagh and the Problems o/ Peace 1812—1822, Boston 1973.)
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A resumption of the Serbian Revolution, the Second Serbian Insurrec
tion against the Ottoman rule in april 1815, was comprehended, in Vienna
and elsewhere in Europe, as a mere usurpation of the great forces pre
rogatives in resolving the Eastern question, and a danger for a new order
that had to be conceived. The Serbs have disturbed, in truth, the delicate
system of balance, before its official establishment. Moreover, the emphasize
of Serbian national legitimacy was threatening to inflame everywhere the
hot passions of national separatism. That is why the Serbian diplomatic
mission in Vienna, after the Russian threatening and Austrian insults, could
derive nothing more than a formal and fallacious benevolence and the
promises of diplomatic mediation for peace.
The state of war was not disturbing Serbs to care about their own
legitimacy of power. In the very beginning of the Second Serbian Insurrec
tion, prince Milpa Obrenovic. a most prestigious popular lord, was considered
as a supreme prince of Serbia, which title recognized both the other princes
and the local Turkish authorities. The approval of his prerogatives MiloS re
ceived during the assembly of Serbian popular leaders and distinguished men,
in April 1815; he held his dignities until the end of warfare, and afterwards,
after the truce was concluded, and when he obtained a sort of restricted
autonomy for his part of Serbia, although he still has not received any
document concerning his appointment. The murder of Karadorde he
justified by vital raison d'Etat. He removed, however, the First Insurrection
leader, above all, as a legitimate Serbian monarch: already in 1808, Ka
radorde had accepted from the same kind of people assembly, all the
signs of sovereign power. There upon Milpa hurried to secure that a new
assembly proclaims him a hereditary prince of Serbia, on November 6.
1817. His title was confirmed by the Ottoman government, although not
before 1829/30. and after the direct Russian demands.
The Second Serbian Insurrection emphasized an uncovered national
legitimacy, and by doing so disagreed with the Great Powers attitude and
decision. The victory of the Serbian Revolution was the first and evident
example of essential unsteadiness of reconstructed European order, signi
ficantly prior to the Peace in Vienna and the conclusion of the Saint
Alliance.
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