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НУПРШСКА НАХША—PECABA Y BPEME ИВАНКОВАЧКЕ

БИТКЕ 1805. ГОДИНЕ*

Апстракт — Рад садржи имена покретача и учесника устанка

1804. године у Ресави — HynpnjcKOJ нахи]и. Приказане су

околности Koje су, потом, довела до битке на Иванковцу 1805.

године. Аутор прихвата становиште да je Иванковачка битка

прекретница у српско-турским политичким односима и, са cßoje

стране, наглашава ¡ьсп велики знача] за дал>и так првог српског

устанка.

Када je у фебруару 1804. године у Београдском пашалуку

избила буна широких размера и за кратко време од неколико

недел>а ликвидирала власт Портиних одметника-дахи|а, Српски

устанак joui вдце имао onaj велики знача] за безбедност Ос-

маиског царства на Балканском полуострву, KOJH he задобити

тек годину дана KacHHJe, после Иванковачке битке.1 Прогш he

цела година дана у покушащма да се Срби, некако, намире

са Портом, легалном владом Турске уз поштованэе тзв. Кне-

жинске ayroHOMHJe Kojy су дахи]'е, CBOJOM узурпащцом власти

у Београдском пашалуку (северном делу Србще), укинуле joui

KpajeM 1801. године. Y том периоду, од 1801. до иэбн]'ан>а Првог

српског устанка 1804. године, Срби су покушавали, Tajним раз-

говорима и договорима, да се припреме за jefl.au општенародни

покрет против дахи]'ске страховладе, ycnocTasn^ajyhH везе из-

меЬу народних првака у свих дванаест Haxnja Београдског па-

шалука. Збором у Орашцу фебруара 1804. године, Kapabopbe

je био изабран за вожда Српског устанка, па je тако народни

* Рад je прочитан у Еуприщ приликом обележаван,а стоосамдесет-

петогодишаице Иванковачке битке, 18. септембра 1990. године.

1 Влалдимир Сто]'анчевиН, Прей устанак и ослободилачки покрети

на Балкону 1804—1813. — Y кшизи: Прей српски устанак, Коларчев

Народни Универзитет, Београд 1981, 69.
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102 В. Стсм'анчевий

Tajни покрет против дахи|а добио и свог предводника и орга-

низационе облике правог устанка. Beh у току прве године овог

устанка, 1804, били су постигнута крупни успеои у борби про

тив дахи|а. Бупри]'ска нахи|а-Ресава меЬу првима je прихва

тила борбу с Турцима и у селима Ресавске кнежине одсгра-

нила представнике локэлие турске власти.

Не улазепи, овом приликом, у разво|ни ток укупних срп-

ско-турских односа у 1804. години, ни у детагыдце прикази-

naibe стан>а и узрока кощ су довели до покретан>а устанка

против Турака у RynpnjcKoj нахищ, задржавам се на кратком

приказу првих резултата у организован^ устанка и успостави

првих органа националне управе до времена Иванковачке

битке

I
i

По КараЬорЬевом налогу, преко iberoBor зета попа Мшька

иначе калуЬера у Мил>ковачком манастиру „Kpaj Мораве у

Ресави", први л>уди Ресаве припремали су seh KpajeM 1803.

године устанак против дахтца. То су били ресавски кнез Петар,

кнез Пана и брат му прота Милиja из Ломнице, трговац Бу-

рица СточиН из Свила]нца, свештеници поп Станиша из Црк-

венца и поп БорЬе из Галжана, бимбаша Милован (Ресавац)

из Радошина и кнез Стеван СинЬелил из Грабовца, Бор Мили]"а

из Брестова и угледни домаЬин чика Josa из Великс Ресавице.

Преко ових народних првака, Ресавци су одржали Tajne до

говоре са Шумадинцима, али и са другим народним представ-

ницима из суседне Пожаревачке нахи|е. Y томе се нарочито

истицао CTOJKO КривокуЬа, из ела Ацибеговца у Смедерев-

cKoj HaxHJH, KoJH je био поверлуива КараЬорЬева личност у одр-

жаван>у веза са Прекоморавцима.*

Када je иэбио устанак у fflyMaÄHJH, фебруара 1804. године,

у исто време подигла се и Ресава под воЬством Бурице Сто-

чиЬа, Стевана СинЬелипа, Милована бимбаше, Hop Mmmje

1 Радослав Перовип, Прилози за ucropujy Првог српског VCTUHKO.

Необ^авлена ipaha, Београд 1954, 59—60. ГовореЬи о Ресави у Устанку,

КараЬорЬев бул>убаша Петар 1окиЬ записао je KOJH су л>уди учествовали

од почетка Устанка у н>еговим првим борбама с Турцима. .!< >i;nh наводи:

„У Ресави je био оборкнез Петар, кога су AaxHJe посекле юш у пометку

буне. По 1ьсм\ поста оборкнез »егов момак Стеван СинЬелнп из Грабовца.

Osaj славно погибе на Каменици. Стеван je поставио Милована из

Стен>евца за бимбашу, oaaj погибе на Каменици; Мили i v ЗдравковиНа

из Брестовца за саветника. Овога посече Скопл.ак у Београду; CraHoja

Росипа за бул>убашу у Нуприщ; Буру из села BOJCKC за булуубашу;

попа Станишу из Црквенца, храбру з'уначину, KOJH Стевану öejauie

и BOJHHK и саветник. Умро je. Кад Стеван погибе, Ресавац изабра себи

за воеводу Милосава Ресавца". Живан Сечанстси, Причанм савременика

о Првом устанку, Београд 1954, 157. Дал.с, по П. Joiuihy, као BOJHH

руководиоци у KviipiijcKOM Kpajy помин>у ce jom и Момир из Лучице,

као uní иола, и Милован бул>убаша, из Стен>евца. Op. cit., 176.
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RynpHJCKa HaxHJa Ресава у време Иваиковачке битке ЮЗ

ЗдравковиЬа, Ранче „бул>убаше ресавског", и других. До првих

борби с Турцима дошло je на Jaceibapy, на нуту ко]и je од

Свила]нца водио RynpnJH, где су Србе предводили Rop Мили)а,

Стеван СинЬелиЬ и CTOJKO КривокуКа. Поражени Турци мо

рали су се повуйи у утврЬену Rynpujy, да би убрзо, о]ачани,

напали устанике код села Грабовца и ту осветили CBOJ прет-

ходни пораз. Ту je погинуо CTOJKO КривокуКа, али су кнез

Стеван СинЬелиЬ и ресавски бимбаша Милован, потом, уста

вили Турке и задржал« устанике под CEOJOM командой током

целe 1804. године.3 Ресава je била ослобоЬена, али су Турци

задржали joui неко време Rynpnjy у Kojy су долазила турска

по]ачан>а из ПараНина и Ниша, места Koja су била изван

Београдског пашалука.

По истеривагау дахи|а из Београдског пашалука, током

целе 1804. и почетком 1805. године, у ослобоЬеном делу (се-

верне) Србще организована je национална управа и предузи-

мане су мере за одбрану од упада Турака из суседних пашалука.

КараЬорЬе и Правительствуjyuraw Coejer представл>али су врхов-

ну власт у odiooobeHOJ Србщи, a нахи)ски кнезови и во)воде

били су пуноправни представници CBOJHX управних подручна

у Скупштини устаничких старешина. Y структури власти уста-

ничке Србще, RynpnjcKa Haxnja (односно Ресава—Ресавска

кнежина у народном казиван>у) била je заступл>ена под^еднако

као и све друге HaxHJe. Тако се начело равноправности у ору-

жажх( борби за слободу огледало и у демократском начелу

под]'еднаке застушьености nojeflHHHX Haxiija и кнежина у пред-

ставничким телима врховне управе и законодавне власти осло-

боЬеног дела Cpoiije, Београдског пашалука.

Y Правител>ству|ушчем CoBJery, seh од почетка 1805. го

дине, била je застугаъена и RynpHJcKa нахи)а. ЕЬен први пред-

ставник у CoBJcTy био je (иако кратковремено) Бурица СточиЬ,4

а затим Rop Мили|а ЗдравковиЬ „десна рука" Стевану Син-

ЬелиНу, како га je називао ]едан савременик.5 За то време,

joui на самом почетку Српског устанка 1804. године (одмах

после убиства „кнеза Ресавске naxnje" Петра од стране

flaxHJa у nosHaToj „сечи кнезова") био je од народа изабран

Стеван СинЬелиН,6 а по ocBajaay hynpnjcKor утврЬежа и пре-

лаза на Морави, као командант Rynpnje био je, исто тако

кратко време, Rop Mmnrja, док Hiije отишао у CoBJer да замени

Бурицу СточиНа.

Овде je потребно навести имена и других истакнутацих

Ресаваца KOJH су представл>али власт и управу ослобоЬене

RynpHJCKe HaxHJe, до битке на Иванковцу. Милан Б. МилиКе-

3 Миленко ВукиЬевиЬ, Kapabophe II, Београд 1907, 51.

4 Вук Kapar.mh, Скуплены историски и етнографски описи, Београд

1898, 62.

* Радослав ПеровиЬ, Op. cit., 42.

« Вук КарациЬ, Op. cit., 283.
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104 В- Сто]анчевип

виЙ, знаменита историограф Првог српског устанка, писао je

о овоме како je „као старешина у Ресави, СииЬелиЬ имао под

собом ове подручнике и другаре у народним пословима: Попа

Станишу из Црквенца, храбру ^уначину, KOJH му je у 6ojy

био десна рука, а у управи и суду вазда мудар и праведан

саветник; Милована из Стен>евца, бимбашу, KOJH je (касни]е)

nao на Чегру, кад и Стеван; Милщу ЗдравковиГга, из Ломнице,

KOJH je отишао у савет; Бурицу из BojcKe, и Стано/а Pocuha

из ñynpuje, oöoJHuy као булубаше".7

II

Са оваквом организациям националне управе и л>удима

KOJH су повели устанак 1804. године у Нупри}ском Kpajy, до

шло je, годину дана касшце, до битке на Иванковцу. Било je

то по нареЬен>у султана Селима III да се устанак Срба у

Београдском пашалуку, дакле и у RynpHJcicoj нахи}и, силом

угуши и таасо уместо пропалe дахи]ске самовласти (само-

влалта), успостави опет легална власт Османског царства. Тур-

ска походна BojcKa, Kpehyhn из Ниша, öpojana je изнад 20.000

BOJHüKa. Насупрот H>OJ Срби су на Иванковцу истурили око

2.500 бораца, не pa4yHajyfoí близу 5.000 устаника KOJH су под

КараЬорЬевом командой хитали у помоК.

За ову прилику, вредно je пажн>е видети (са неколико опис-

них реченица) како се одиграла битка на Иванковцу 1805. го

дине, и у чему je био н>ен велики знача] не само за таданиьу

судбину Ресаве и Српског устанка у целини. По суду одлич-

ног познаваоца истори|е Првог српског устанка, Миленка Вуки-

hcBiiha „Хафис-паша заповеди да во]ска н>егова сутра-дан бог

августа у недел>у, на само Преображенье, нападне Србе (. . .)

борбу су отпочели турски кон>ици, ударивши од Крал>евог

Пол>а. Насусрет им изаЬе неколико Срба я отпочеше чарку

гонеЬи се по пол>у. А кад се кон>ици приближе ближе опко-

пима, изаЬу им српски пешаци насусрет, баце по jeflan плотун

па се брзо повуку у шарампов, а турски коньици jypmue, али

их Срби дочека|у ватром из опкопа и одби]'у. Тада се кон>ици

повуку у брдо ка истоку и пусте турску пешадщу, Koja на

вали на мали шанац, у коме су били пешаци и добровол.ци

KOJH су храбро одбщалн турске нападе. Мали гвоздени топ,

KOJH су Срби имали у малом шанцу, од многога пуцан>а и

прекомерног пун>ен>а, био се распрскао, посада je почела ма-

лаксавати. Кад Турци то опазе, навале на шанац, поускачу

унутра и стану се кундацима туЬи и клати. Пошто je велики

део посаде у малом шанцу изгинуо, заменивши добро csoje

главе, м.-пыг избегне у веЬи шанац и Турци с великом CBOJOM

7 Милан Б. МилиНевий, Поменик знаменитих луди у српског на

рода новщег доба, БеЬград 1888, 649.
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штетом ocBoje мали шанац готово у сами мрак. Али српска

посада у великом шанцу добро се одржала и храбро бранила

од турских напада. МеЬутим Срби, ко.[и су били изван шанца,

намаме ]едан део Турака у шуму и отму им доста мунищце.

Цео дан Турци су |уришали спол>а на шанчеве, а Срби су их

одби)али ватром из пушака. Турци су cBoje мртве и ран>ене

с 6oJHora пол>а односили у Парапин." Миленко ВукиаевиЬ

наводи, дал>е, како „губитци турски морали су бити врло ве

лики, jep су Срби сутра-дан нашли око шанца на öojmirry

само поуби]аних н>ихових коньа на четири стотине".8

Глас о томе да ce Kapabopbe, са око пет хшъада Срба,

nojaano на брду Гшье, поред Мораве, забринуо je Турке да

их Срби не нападну с бока. Увелико поколебана турска войска,

у сами мрак почела се повлачити ка ПараНину. Следепе ноЬи

Хафис паша био je тешко ран>ен Ьулетом из |едног српског

топа, KoJH je спещщално гаЬао свечано украшени пашин чадор.

ЗапрепашЬеьье и пометеност Koja je услед тога настала меЬу

Турцима означила je не само Хафис-пашин во|нички пораз

на Иванковцу веК и потпуни слом царске арми|е од двадесетак

хшьада Koja je, први пут, била пошла да силом сломи Устанак

у Срби)'и.9 Миленко CroJKOBHh, Петар Добрн,ац и Стеван Син-

Ьелип, заповедници српске одбране на Иванковцу, постали су,

овом победом над султановом BOJCKOM, на]познати|е и iiajno-

nynapHHJe устаничке старешине Поморавл>а и источног дела

Београдског пашалука. По неким сведочен«има савременика

ових florabaja, изгледа да je Kapabopbe, управо тада, произвео

Стевана СинЬелиЬа у зван>е ресавског BOJводе.

Битка на Иванковцу била je од огромног знача)а за уста-

ничку CpÖHjy и н>ену дал>у борбу, заправо за ратован>е са

Османским царством, а за слободу српског народа и васкрс

српске државе, како би то симболйчки рекао на)умнищ исто-

ричар Првог српског устанка Сто|ан НоваковиЬ. Потребно je,

стога, изнети то што je управо очувало н>ен исторщ'ски знача]

за потонэи pasBoj Cpènje и кене борбе за слободу. НавешЬу,

Hajnpe, два ми1шьен>а, два сагледаван>а ньене важности, Koja

су изречена пре десет година у Rynpnjn, поводом публикован,а

и npoMOimje кн>иге Boj на Иванковцу 1805. године, као за!ед-

ничког издан>а САНУ и СИЗ Културе у Бупри|и.10

Тако, „У целини посматрано", закл>учивао je др. Петар

Милосаагьевип ,y6oj на Иванковцу августа 1805. године пред-

ставл^ао je такав догаЬа] за KOJH ce с правом може репи да

je означавао веома важну прекретницу у pasBojy целокупног

тока устанка, посебно у смислу 1ьеговог дальег политичког

8 Миленко ВукиПевиЬ, Op. cit., 289.
• Ibid., 291.

10 Вндети jyÖHAapHO научно издан.е: Во] на Иванковцу 1805. године.

(Посебна издан>а Српске AKaAeMHJe Наука и уметности, кн>. DXXII,

Оделена Истори]ских наука, кн.. 6.) Београд 1979, 1—201.
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продубл>иван>а, сазреваша свести о могуЬности потпуног нацио-

налног ослобоЬен>а, BOJHOF jamaiba и стваран>а дипломатске

афирмащце."11 Заиста, био je то тачан и одмерен суд ]едног

историчара.

ТакоЬе, академик Во|ислав БуриН, у осврту на Иванко-

вачку битку, изложио je ову CBOjy сугестивну рефлекси]у:

„Прошло je само 170 година откако су српски ратници гле-

дали с брда ПараНин као туЬ град. Човека jesa подузима при

помисли шта би било да су изгубили битку и да су их Турци

повезали личинама, натакнули им ропске Капице и ирикачили

им ропске бритвице уместо )атагана. Тим непосредним сукобом

са царском BOJCKOM и победой над нх>м означен je судбоносни

HCTOpHJCKH преокрет (. . .) Били су нужни многи бо|еви и

многе погиби|е да би се ослободила цела Срби|а. Због свега

тога, као судбоносни почетак, 6oj на Иванковцу je jeflan од

HajnaTeTH4HHJHx догаЬа]'а у истории сриског народа. А што

му кнэижевност и друге уметности (yopajajyhn и HaJHOBHJy,

филмску) нису посветили пажн>у, то може да се oöjacHH само

нашом неразвщеношКу, одсуством смисла за схватан>е значаща

континуитета, за трагаае од на]дубл>их. корена, одакле су

ницале и расле потон>е nojaee и где истакнуто место HMajy

иванковачки борци, KOJH су, свесно или несвесно, неким чу-

десним унутрашнлм видом, сагледали будуЬа столеНа и зарад

н>их надмашили себе саме."12 Мисао без сумн>е литерарно лепо

речена, а истори]'ски тачна.

И заиста, истортцско дело српских сел>ака на Иванковцу, и

н.егова неписана порука генераци)ама потомака одржала je

успомену на она велика npenryha и на оне велике дане када

су се Срби из готово анонимне категори]е вековне турске paje,

после Иванковца уздигли у стваралачке висине самосталне и

истинол>убиве наци^е, народа храбрих ратника и весника нових

животних идеала слободе за све народе на Балканском полу-

острву тада joui увек под влашКу Османоке HMnepnje.

Знача] доброволлюг учешЬа и свесног жртвован>а у xepoj-

ском подизаау Првог српског устанка, а посебно у првом

судару усталих Срба са султановом MHoroöpoJHHJOM редов-

ном-низамском BOJCKOM на бощом польу, ooaBesyje на поми-

ji.aibc имена н>ихових учесника, уколико су она остала сачу-

вана у HCTOpHJCKHM документима.13 Поред seh наведених имена

Ресаваца KOJH су припремали и повели устанак у HynpHJCKOj

naxiijii, спомшьу се као учесници битке на Иванковцу jom и

» Петар Милосав.ъевиЬ, у Boj на Иванковцу 1805. године, 63

м Во]ислав Bypuíi, y Boj на Иванковцу у народно] кн>ижевности, 84.

u Први KOJH je дао, у нашо] историографии, попис учеснпка. у

peraoHaAHOj истори]'и RynpHJCKe нахи]е у Српском устанку 1804—1813.

године, био je Константин Ненадовип, Живот и дела великого БорЬа

ПетровиНа Kapa-Bopha . . . , II, Беч 1884, LX—LXI; 805—827. (Ово дело

je замашна компилаци]а, али са псродое ¡OJHIIM подацима и добро

изведеном систематизаци]ом података.)
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ови Ресавци: Михаиле Катип „фелчер" из Црквенца,14 познат

као „видар" — народски лекар, са CBOja два брата; Ра|ко

Обрадовип^Орватски15 родом из Свила^нца, потоньи капетан ре-

савског гарнизона; Станко Босип из Стен>евца,1в такоЬе потон»и

II капетан ресавски; Чапак Милосав17 KOJH je био под коман

дой Стевана СинЬелиЬа. Затим, помин>е се и нише н>их KOJH

су их из других, суседних iiaxiija дошли у Ресаву да се боре

са Турцима на Иванковцу. Позната су нам ова н>ихова имена:

Иван БорЬевиЙ18 из села Мужинца Сокобанлке нахи]е; Или]а

BapjaKTapoBHh19 из Извора у ПараКинско] naxiijn; Crojan Кон-

стандиновип Свила]нчанин,го родом из Призрена, потонл ка

петан RynpnjcKe HaxHJe; Голуб-Гоца БорЬевиЬ21 из Горн>е Ка-

менице у Гургусовачко] нахи]и; Ха]дук Милован Сто]адиновиКг*

из Велике Плане, нахи]е Смедеревске; Петко ВасшьевиН2* из

ЗаграЬа, Гургусовачке «ахи]e . . .

Иванкован je, осим Миленка Сто]ковиЬа, Петра Добрнща

и Стевана СинЬелиЬа показао и многа ]унаштва обичних сел>ака

Ресаваца, али и добровол>аца из суседних нахи]а, посебно са

територще оближн>ег Видинског пашалука (Црна Река, Тимок,

Гургусовачка нахи]а, и друге). Н>ихова имена данас су забо-

равл>ена, али аих je без сумное морало бити. Jep победа слабо

наоружаних сел>ака над редовном царском BojcKOM-низамском,

уз Kojy je ишла артил>ери]а и чувена турека конница (cnaxHJe),

noKasyje да je меЬу Србима, морало бита таквих л^уди KOJH

су имали и смелости да се одупру, и сналажл>ивости да турску

премоЬ претворе у csojy надмой, као и во]ничког инстинкта и

знааьа да турски поход претворе у српску победу.

Ипак, позната су два имена чи]е je xepojcreo било слично

KacHHJHM подвизима Стевана СинЬелиЬа на Чегру 1809. и Та-

наска Pajnha на Л>убиЬу у Другом српском устанку 1815. го

дине. Нэихове подвиге описао je савременик Лазар Арсени|евиК

Баталака у CBQJOJ Истори]и српског устанка речима: „Срби,

(. . .) одупру се Афис-паши жестоко и оча]но, макар да их je

у сравн>ен.у са количином турске силе, тек ]едва двана!еста

част износила. Boj je жесток био, и Турци су с великим

острвлэечьем на Србе и н>ихове шанчеве нападали. Они су у

течени]у прводневне борбе, и мали шанац сргажи осво]или, и

топ су им два пута отимали, но и Срби су га опет повратили.

14 Радослав Перовип, Op. cit., 62.

а Ibid., 67.

" Ibid., 68.

» Ibid., 105.

18 Ibid., 46.

» Ibid., 47.

10 Константин НенадогшЬ, Op. cit., 61. (Погинуо je на Чегру 19/31.

Maja 1809. године, aajeAHO са Стеваном СинЬелипем.)

11 Радослав ПеровиН, Op. cit., 38.

» Ibid., 57—58.

я Ibid., 66.
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Милован, KOJH je топ и пунио и н>им управл>ао, при

н>ему je и погинуо, а Кара-Стева, KOJH je од Турака топ прео-

тимао, и KOJH je турску цебану запалио, тако je жестоко био

изранен, да je доцни|е од истих рана, не могуКи их преболети,

у селу Кличевцу, код Миленка (СтсцковиЬа), где се лечио, и

умро".24

За Кара-Стеву, KOJH je упорно бранно тзв. мали шанац на

Иванковцу, jeflaH други историограф — Милош Милисавл>евиЬ

писао je: „Y овом j/уришу прескочи |едан турски jynaK на

беломе ату с голом саблюм у руци спол>а у шанац, кога Срби

ÄO46Kajy живом ватром из пушака, KOJH полумртав падне, но

у томе падан>у ударно je Кара-Стеву саблюм, те га je тако

обранио да су му се виделе цигерице. По срепно окончано)

OBOJ битки однесу Кара-Стеву куЬи H>eroBoj у Про'ово, naxnje

пожаревачке, потом (...) у село Кличевац (. . .) где je од рана

умро (...) И тако je наш врли витез Кара-Стева CBOJ живот

окончао. Да га не беше овако рано смрт десила изтледа je

било да би роду своме млоге, па и joui sehe заслуге и услуге

учинио".25

Говоре1\и, уошпте, о учесницима у Устанку 1804—1813.

године, и посебно помшьуЬи HajucTaKHyTHJa имена српских уста-

ника, КараЬорЬев бул>убаша Петар ЛокиЬ, KOJH je устаничке

прилике одлично познавао, записао je: „Сви ови л>уди баш

су се трудили, баш су гинули и jaflHC и жалосне муке подно

сили за ову земл>ицу. Они су заслужили да их свако српско

дете слави".26 Иванковачке жртве, погинули и умрли од рана

у бици, энани и незнани, пали су први у борби са регуларном

BojcKOM турског царства. Отуда горн>а ТокиЬева рефлекси|а

има и CBOje патриотско, али и дубоко л>удско, морално и

етичко значение, има сво| веКи истори}ски смисао. Српски

сел^аци Поморавл>а и Шумади|е, где je стица|ем околности

било HaJBHuie Ресаваца, били су меЬу истинским, истори]ски

потврЬеним, xepoJHMa 4HJe жртве за слободу иду у прве редове

велике и потресно величанствене читулье бораца Првог српског

устанка.

И да завршим са CBOJOM paniije изреченом оценом поводом

прворедне и прворазредне битке на Иванковцу и н>еног исто-

pnjcKor 3Ha4aja у оквирима Првог српског устанка: „Пораз

Султанове BOJCKC на Иванковцу 6/18. августа 1805. и директан

сукоб Срба са Портом, н>ихова решеност да и дал>е бране

стечене позици^е у Београдском пашалуку после ликвидаци]е

установа турске управе по српским селима, значили су пре-

растанл буне на flaxnje y устанак српског народа против

легитимних HHCTHryuHJa турске власти. ДогаЬа|и у Срби]и тада

" Лазар ApceHHJCBHh Баталака, Исторща српског устанка, I—//,

Београд 1898—1899, 181—182.

м Радослав ПеровиЬ, Op. cit., 50.

м Живан Сечански, Op. cit., 161.
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губе локални характер и почин>у се схватати као исходиште

и почетак, ]едног великог започетог ослободилачког процеса

са широким друштвеним, економским и политичким основама

чи]а je сврха била, свакако, изградн>а нових односа измеЬу

Срба и Османског царства. Bojна акци|а, пак, комбиновала се

са политичком."27

Улога RynpHjCKe нахще — Ресаве и 1ьених луди у почет-

ним збиванлма Првог српског устанка била je несумн>иво

велика, нарочито када се зна да je Rynpnja представл>ала врат-

ницу турске PyMexTHJe на Цариградском друму за Београд и

трговачки пут за jy>KHa аустри]'ска тржишта. Иванковачка

битка je показала, да je н>ен знача! био у томе што су управо

Ресавця, жител!И RynpnjcKe нахи|е, били меЬу првима ко|и

су се сукобили са редовном турском BOJCKOM и први у Првом

српском устанку однели убедливу и пресудну победу над

Турцима, Koja je била утолико знаменити|а што je послужила

и као пример за дали оружани отпор Порти, као и за дали

pasBOJ Српског устанка кра]ем те, 1805, а нарочито идупе

1806. године.

THE CUPRIJA DISTRICT—RESAVA AT THE TIME OF THE BATTLE

AT IVANKOVAC IN 1805

Summary

The resistance to Turkish authority in the district of Cuprija, called

Resava, manifested itself as early as the first days of the 1804 Uprising.

The names of the men who instantly rose against the Turks and were

leaders of the fight for liberation are known. A considerable number of

other prominent men of the people and of others who joined the 1804

uprising and distinguished themselves in the decisive battle of 1805 at

Ivankovac are discnbed in this paper. The significance of the Ivankovac

battle surpassed the local importance of the popular uprising in Resava

and represented not only a political breaking off of Serbs from Turkish

authority but also a kind of declaration of war to the Porte, or, rather,

to the Ottoman Empire.

я Владимир Скуанчевип, Op. cit., 73.
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