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Слободно се може рећи да ни један до
гаћај није толико привукао пажњу аустриј 
СК ИХ власти у Земуну као КараЬорђева ре
волуција, а то се запаЗИЛQ ОДЈ\'IЭХ после из
бијања првог српског устанка, кад су ос
тружничке и топчидереке пушке обј авиле 
официјелној Аустрији да се из крви уста
J-IНЧКОГ народа раћа нова српска држава. 
у ствари, она ће својим HaCTaHKOJ\,r на Бал
кзиу наговестити и пропаст целокупне Ау
стријске И l\-шерије и слобоДУ југословен
СКИМ народима који су се дуже време на· 
лазили у саставу аустриј ске државне орга
низаuиј е . У ТОI\-\ саставу налазио се и 3е
!\IУИ који је имао значај ан географско-поли·· 
ТИЧКИ положај не само за Београд него и 
за целу Србиј у, ИЛИ како су је тада звали: 
Београдски пашал ук. Иако су Земун и Бео
градски пашалук били у саставу двеју стра
них државних организација, :њихови узај а
АН·!.И ОДНОСИ У свим смеропима били су тес
ни . Срби из Србије често су долазили у 
Земун где су продавали своју робу .н истог 
дана увече враћали се V Србиј у с робом 
набаВiUеном: на земунској пијаци. 

Први вој ни КОiиандант у 3еЈНУНУ за вре
ме српске револуuије био је Георг Томер
лин, 28. II 1802. па до 3. VПI 1806. године, 
када је умро. После Томерлина , за ком ан
Аанта 3еro.'[уна је дошао Митесер. Да ли је 
Митесер био командант или не, искрсло је 
као СПОРНО питање измеЬу А. Илића и Т. 
Илића. Први тврди: "При крају 1807. до
био ј е Земун и новога команданта. Пошто 
је зеА'lУНСКИ заповедник места оберлалјт
нант Митесер .. :". Мећутим, Т. Илић твр
ди да је он био само плац-мајор који је ре
гулисао војну службу У гарнизону, а не КО
ј\'lаидант 3elo.·IYHa.2 ПРИРОДНО је да када ј е 
његов претходник био командант, да је то 
био и Митесер . Иначе, Митесер је po!;el'l у 
Земуну око 1761 . ГОДИl'l е, а већ 1783. године. 
са 22 године, постаје аустриј ска ухода у 

Београдском пашал уку . Године 1791. име
нован је за месног I<апетана у Земуну, 1799. 
постао је месни мајор, а 1807. године пот
пуковник. Још 1798. године Митесер је при
додат Војној команди за обавештајну слу
жбу. МећУТИј\'I, 1807. године поставл,ен ј е 
за аустријског конзула у Травнику, 1811. 
године је пензионисан, а 1815. реактивиран 
за команданта места у Ријеци, где је поно
во пензионисан 1826. године . Митесер се 
удавио у Дунаву код Беча 1833. rодиие-' 

Јозеф Антон Симпшен роl5ен је у Бис
трици, Ердел" а умро ј е у Бечу 1820. rоди
не. Као капетан слу.жио је у Оточачкој гра
ничарској регименти, а као учесник у аус
тријско-турском рату 1788-1791. постаје 
феЛАмаршал-лајтнант, а после десетак го
дина фелдцајгмајстер. Симпшен је од 1807. 
до 1818. године био командант Славонско
-сремске генералне команде у Петровара
ДИНУ. Али, 1811. године стаВЛ:Јен је под суд 
због тога што није био у стању да убеди 
Караnорnа да преда Београд аустриј ским 
властима, а већ 1812. осуl5ен . Меl5утим, кас
ниј е је рехабилитован и враћен му је чин . 
Симпшен је умногоме потпомагао устанак, 
али ј е тежио да пру:жи такву помоћ Срби
ма, која не би кварила добре односе с Тур
ском; у ствари, министар Метерних није 
био за то да се Аустрија .меша у српске 
ствари , него да се пусти да се Срби и Тур
ци сами измире. Ову политику званичне 
Аустриј е морале су да подрж:авају и војне 
н цивилне власти у Земvну. 

Сем овде поменутих, био је веома накло
њен српским устаницима Христоф Хаџић, 
први СИНДИК Зеi\Iуна, градоначелник од 
1807. до 1809. годи не. 
у аустријску служ.бу одмах се УКiЬУЧИО 

И земунски трговац Милош \1рошевић -
као аустријски обавештајац, који ј е у исто 
npel\.·te у погодним ПРИА.икама и за добру на
граду ДОНОСИО Караћорћу државне тајне из 
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кабинета аустријског цара, а што му није 
предстаВА>ао тешкоћу да од Симпшена до
бије поуздане податке. 

Посебна пажња обраћена је аустриј
ским градовима , наРОLШТО Земуну, у коме 
је станиониран знатан трговински промет. 
Налазивши се на граници Аустрије И Тур
ске, он се постепено обнаВЈЬао сталним ми
грацијама из српских земаља, ДОК је при
вреда оживљавала захваibујући трговачки:и 

везама са СВИМ земл;,ама Европе, Али, Зе
"-1УН у то време ниј е био обећана земл,а са
мо за српске досеА>енике из других краје

ва. Он је постао привлачан и за многе Србе 
који су се у њега насељавали из разних 
крајева, аАИ, ипак, претежно из Београд
ског пашал ука. Они су попуњавали и пре
узимали у граДОВИi\Ш занатску и трговачку 

делатност . Историјски подаци, којима рас
полажемо, несумњиво сведоче да ј е српско 

дРУШТВО повећим делом V Земуну у том 
раздобљу бl~ЛО не само зрело да устане 
против даХИјске власти, а затим и против 

Турског царства, него и да, у току устан
ка, створи, прихвати и развије ииз облика 

државности који ће значити утемеА>ење об
НОВЈЬене српске државе. 

"У својој аутобиографији Сава Текели
ја казује да је год. 1802. у Будиму разгова
ра? са Петром Чардаклијом о стању Ср
БИЈе ... и не може ли се мало ДИГНУТИ H<t

род против Турака, да се ослободи. Чар
~.аКЛИЈа МУ је дао врло важан одговор, да 
Је то готово, тек да има тко и управл,ати. 

Текелија тад исприча да је он о томе го
ворио и са Доситејем и да је Доситеј већ 
тамо отишао . Потом је Чардаклија прешао 
у Србију, да диже иарод. И тако се побуни 
Србија.'" 

Из Будим а Чардаклија долази у Земун, 
где је ш.шо много приј ател,з, мећу који.ма 
Милоша Урошевића, песника , и књиговес
ца Ковачевића, проту Пејића и друге. Тада 
је почела велика агитација за дизање ус
танка, у коме је поред најистакнутијих Ср
ба. тога времена учеСТDовао и Чардаклија, 
заједно са Србима 1(оји су после аустро
,турског рата преко Сапе и Дунава привре
мено прешли у Земун. Петар Новаковић 
Чардаклија је тежио да већину тих Срба 
окупи око себе, да би их анга.жовао у yc~ 
танку. 

Када је устанак избио, Чардаклија се 
налазио у Земуну, под присмотром ПОлици
је; у самом почетку устаю{а у Земун ј е до
путовао И РУСКИ генерал Константин, по 
народности Грк, кога је земун-ски истори
чар И. К. Сопрон назвао Константин 
Хаги. У ствари, то је био Константин 
КонстаНТИНОВИ .. Ji Родофr-гникин, тада НЗ-
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челник финзнси јске управе при штабу 
генерала Михелсона. Он је долазио да снаб
де Михелсонову армију ратним потребама, 
а вероватно и да придобије српске уста
нике на руску страну. Пошто је Аустрија 
одбила покровитељство над српским уста
ницима , сусрет Родофнникина и Чардакли
је имао је велики значај, јер су устаници 
наh1ера~али да у Русију пошаљу једну де
путаЦИЈУ да тражи покровитеА>СТВО од ру

ског двора. Родофиникин је то саопштио 
Михелсону и по повратку у Земун известио 
ЧардаКАију да ј е руски цар сагласан да се 
у Русију упути устаничка депутација. Соп
ран је то овако забележио: "Рус се на вре
ме вратио с пута и састао се с капетаном 

Чардаклијом, дуго су разговарали о сваче
му, а често су ишли заједно покрај Саве 
одаклен се ј едног дана Рус сам повратио. 
Новаковић је прешао у Србију, где се при
ДРУЖИО к ЉУДЊ\Ш кој и су наумили да поћу 
у Русију. Од тада се име Петра Новакови
ћа Чардаклиј е слави у историји борби за 
ослобоћење Србије" .S Претпостав,ъа се да 
су и прве лушке за устанике у Земуну куп
л,)ене преко капетана Чардаклије , који је 
као официр имао смисла за такве набавке. 
Наиме, Петар Новаковић Чардаклија је 
још у Земуну много радио у корист уста
ничке Србије . Око њега. су се ОКУПibале нај 
познатије личности у Земуну које су своју 
делатност усмериле кю<о да се што ефикас

није помогне српској револуцији. Заједно 
с Чардаклијом, на том€' ј е радио и Петар 
Ичко, али о њихопим односима није много 
познато у науци. Они су се у Bpeh"le почетка 
буне на дахије обојица нашли у Земуну. 
Баталака истиче да је Чардаклија био до
бар зналац друштвених и ПОлитичких Kpe~ 
тања у тадашњем устаничком раздобљу. 

Сем војничких способности, ЧаРАакли
ја је имао смисла и за дипломатске посло
ве, што су устаничке воће у Србији одмах 
запазиле. Он је много путооао и знао је 
стране језике, а био је доста добар позна
валац друштвених и политичких прилика V 
Европи. Понајвише је познавао прилике у 
Аустрији, па је као такав био иницијатор 
предлога да се Аустриј а ПР'"Р\1И покровитељ
ства над српским устаницима. Он се тако

Ве залагао да аустријске лограничне вла
сти дозволе устан(.!цима снабдевање оруж
јем и муницијом из Аустриј е у чему "Је и 
успео, али није успео да убеди аустријске 
чиновнике да Аустрија прими покровитељ
ства над Србијом. 

Пошто је ЧардаI<лнја информисао Кара
ћорћа о резултатима преговора са РодофИ
НИКИНОЈ\-1 у Земуну, назрела се могућност 
да се у Русију поша!Ъе српска депутација, 
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а то питање ј е .могла решити скупш!ина. 
Тако је била сазвана скупштина КОЈа се 
састала у Остружници, У априлу 1804. го
дине. 

Аустрија је будно пратила, преко земун
ске Во ј не команде, стаље у Београдском 
пашаАУКУ, како за време Хаџн Мустафа
-паше, тако и за време дахија. Беч ј е преко 
Земуна имао тачне извештаје о свему што 
се догаlsало у Пашал уку. У земунско.м про
токолу од 10. маја (28. априла) ] 804. године, 
на којем су потписани представници аус
тријске власти у Земуну, забележено ј е да 
је устзиак почео 4. фебруара (23. јануара) 
1804. године. Сам земунски протокол овако 
започиње: "Данас, 10. маја (28. априла) 1804. 
године састављен је и закЛ:tучен у Земуну 
овај протокол по молби (fгеuпdпасhЬагsсћ
aftlicl1e Ansushen) неколико пута изјавље
ној од суседног пријатеЛ:tа, београдског го
сподара губернатора Хасан-ага паше и та
МОШЊИХ дахија Његовој Екселенцији у 
КраљевИI'U1 Славониј и и Војводини . . . по
став/ьеноме земал.СКОА·( команданту госпо

дину ћенералфелдмаршал-лзјтнанту баро· 
ву Џенеину, којој се с друге стране придру
жило покорно умол.авање (demutl1iges Fle
ћеп) хришћанских Срба, који су од 4. фе
бруара (23. јануара) 1804. годиие против да
хија на оружје устали (ztl den Vaffen ger
ten)."6 Према ОВОМ протоколу, по мишл.е
љу Миленка Букићевића, земунска је ко· 
манда, као погранична власт, покушала да 

посредовањем измири Србе и дахије и да 
угаси пламен устанка који је јако пла.мТИQ 
у Србији, сматрајући да је непосредан по
четак устанка у сечи кнезова, у ономе што 

је после тога настало, дакле устанак је по 
овом протоколу отпочсо одмах после 23 . ја
нуара.7 

Као што се ВИДИ , устанак је за све по
сматраче у Земуну, као и у целој Аустрији, 
био изненадан Аогаћэј и ОН је узет у зе
МУНСКОЈН дРУШТВУ као један ОД нај интере
сантнијих политичких догаћај а у том раз · 
добл,у. 

Срби из Београдског пашалука били су, 
у ствари, упућени на Аустриј у . Због свог 
географског поло.жаја и близине границе, 
већина устаника извукла је велика иску
ства и упознавање с ратничким вештинама 

из аустријско-турског рата 1788- 1791. го
дине. Они су навикли на начин аустријског 
командовања. Сам Караћорће изашао ј е из 
тога рата као ПОДОфИЦИР аустријске војске 
и добро је познавао аустријске официре у 
Земуну. Ме5у неколико аустријских офи· 
цира у том граду имао је и приј атеluе који
-"Ш се обраћао за по.моћ ј ош ОД самога по
четка устанка. Такве пријатеље имале су и 

друге воће устанка, као, на пример, Алекса 
Ненадовић. Кала су још 1803. године врше
не прве организационе устаничке припре

ме, Алекса Ненадовић је писао lнајору Ми· 
тесеру у Земун да А'Ј У пруж.И помоћ у муни
цији И официрима за борбу која ће ускоро 
почети ПРОТИВ дахија.8 

у ствари, Караћорl5е је и отпочео уста
нак са аустријским барутом који му је по
зајмио земунски трговац, агент аустријске 
владе Милош Урошевић. Како се ВИДИ из 
извештај а из Панчева, који је послао -ге
нерал Петар Терзић 7. марта 1804. године 
грофу Соро, у Србији су избили немири. 
у другом извештај у истог датума, такоће 
из Панчева, обавестио је Сора да оно није 
проста побуна народа већ устанак Срба 
против Турака. Мајор Брњаковић је саоп· 
штио reнералу Терзићу да се устанак и да
ље шири и да воћа устанка Караћорће по
зива на састанак главне воће као : lакова 
Ненадовића, Младена Миловановића и дру
}"е . Генерал Соро ј е дао инструкцију гене
раЛ~I\1ајору Терзићу да заузме неутралан 
став. Најобјективн ијн извештај дао је из 
Земуна 15. марта обрштар Томерлин петро
варадинском генералу , у којем га је обаве

стио да устаничка војска углавном делује 
у два правца - ка Београду и у правцу 
Смедерева и да сваки дан увећава своје 
редове. 

Бећ 16. марта обрштар Стојчевић' је ј а· 
вио генералу Џенеину да је устанак Срба 
избио и у Мачви и да српски народ прелази 
на аустријску границу те да Србијанци 
многе ствари држе у великој тајности и да 
се још не може тачно установити какве су 
им праве намере.9 Тек 18. марта Беч ј е био 
обавештен од надвојводе Карла о мерама 
које су предузете у вези са српским YCTaH~ 
ком. Дато је иарећење земунској команди 
и .магистрату да аустријска војска остане 
неутрална у односу на борбу Срба и Ту
рака. 1О 

Из Митровице пуковник Стојчевић је 
саопштио барону Џенеину да ј е Муса-ага 
Фочић ступио у озбил,иу акцију против ус
таника које предводи Караћорће, али да су 
се устаници ОДУПРЛИ и да нема никаквог 

изгледа да би се борба могла решити у ко
рист TypaKa. 11 

Како се ВИДИ, са свих страна у Срем су 
долазиле вести о устанку Срба у Београд
ском пашаАУКУ. То ј е био догаћај од вели
КОГ значаја за Земун; сличних догаћаја још 
није било на Балканском полуострву. То 
је изненадило не само војне коментаторе 
него и бечко ДРУШТВО у целини. Оно је буд
но пратило све ШТО се догађало у Оструж
ници, пред CMeAepeBOl\'1 и Београдом , око 
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Шапца и Ва1Ъева и код многих других ,ме4 

ста где је БУКНУАа револуција. Најновије 
вести о устанку слали су земунски изве4 

штачи. Тако је обрштар Томерлин саопш· 
тио барону Џенеину расrюред устаничких 

и турских трупа и њихово ј борби. У дру
гом извештај у, 22. марта, саопштио је исто 
тако да Кара150р15ева војска води борбу 
око Рудника. Као што се види, земунско 

ДРУШТВО је интересовала како бројност 
устаничке војске, тако :и терен где се борбе 
воде.Н 

у исто време зеh-lунска Војна ко}.шнда 
је наредила да се поша1ЪУ агенти устаници· 
.i\1З и да се подробно сазна какве су њихове 
намере. Први аустријски обавеЈllтајац који 
се налазио у устаничкој војсци био је ау· 
стријскн контумацки послужитеА Грубе· 
тић, који је известио управу Контумаца о 
свом боравку мећу побуњеним Србима. у. 
станичке воће су средином марта, како ја· 
В1Ъа обрствахтмајстер Витаиовип Геиераk 
ној команди у Темишвару, желеле да доћу 
под аустријску управу.13 Највероватније је 
да су тада устаничке воће ПQчеле да раЗ4 

lнишљају о аустријском покровитеiЬСТВУ 
над Србијом, пошто дРУГОГ излаза нису и· 
мали. 

О успесима устаника 11 ставу Цариграда 
обавестио је грофа Колореда у Бечу Ш тир
ј\'Iер, 24. марта из Цариграда, као и о ПРВИЈ\'У 
корацима које је Порта учинила Кучук·А
Аију. 

Беч је добио извештај о успесима уста· 
ника из Панчева 25. Ј\шрта од генерала Тер· 
зића и мајора Брњаковића, као и уходске 
IIзвештаје од грофа Соро о догаћајима у 
Србији. Тако је стизао извештај за изве· 
штајем, чак и по два у једном AatiY, и то 
из ТеI\.1Ишвара, Земуна, Петроварадина, 
Панчева, Зворника, Шапца, Београда и Ва· 
љева. 

Тако је дошла и вест из Ба/юеваца 29. 
марта, обрствахтмајстеру Аајтнеру, да тро
јица српских воћа, М. РадосаВ1Ъевић, Нико· 
ла Гербовић и Мијо ДомаНОDић, желе да 
с њи.м разговарају. Интересантно је и то 
да су Караl50рl5е, Јан ко Катић, Сима Мар
ковић, А. Лазаревић и други замолили зе· 
мунског ' пуковника Томерлина да им аус
тријски цар поша",е једног воl5у који Ье 
упраВ1Ъати Србима и одржавати ред у на
роду" Српске воl5е су 2. априла упутиле 
писмо Генералној команди у којем траже 
помоћ од Аустрије . О томе је обрштар То· 
мерлин обавестио Џенералну KOMaHAy.15 

На дан 8. марта пуковник Томерлин је 
наредио: "Војна команда је поуздано ДОЗ-

16 

нала да ј е барут одавде мало по мало већ 
у великој количини прокријумчарен бео· 
градски.:\1 Турцима, од чега је само један 
Турчин у пет пута добио четрдесет фунти. 

Нека због тога славни Магистрат изво· 
ли одмах позвати све оне трговце који и· 
:мају право да продају барут па нека им за
брани, под претњом најстроже казне, да 
отсада продај у барут некоме који не може 
доказати сврху његове употребе. Затим, не· 
ка славни Магистрат под узме мере за убу
дуће, па нека најстроже нареди малопро· 
давцима барута да воде TalJaH списак НАИ 
дневник о продаји барута, из кога ће се 
видети име сваког купца, КОАичина купл,е· 

ног барута и ради чега га је купио, затим 
одакле ј е, да би се убдуће, у Сt\учају кри
јУi\1.чарења које би се вршило упркос за
бране, што лакше ушло у траг кривца."16 

Дана 19. априла Том:ерлин је саопштиО 
из ЗеЈ\lуна барону Џенеину, да се све више 
пqдиже ауторитет врховном DОЖДУ Кара· 
ћорћу и да Србијанци имају јаку устанич· 
ку војску те да се она успешно бори про· 
ТИБ Турака И да се устанак шири и да је 
узео веt\ике размере.17 

Ову вест о напредовању српских уста· 
ника ша1Ъе и темишварски генерал и ми

трополит Стратимировић, а њихове је из
вештаје надвојвода Карло проследио двор· 
ској држ.авној канцеларији.18 На основу зе· 
!о.IУНСКОГ извештај а Томерлина, генерал Да· 
ВИАовић ј е из Петроварадина, 23. априла, 
известио надвојводу Карла да се српски 
устанак претвара у стварни рат Срба ПрО4 
тив Турака и Аа су vстаннци потпомогнути 

цеАИ!l.'1 српским иародом. 1 9 

Порта ј е одмах, после почетка устанка, 
запазила да устаници добијају оружје из 
Земуна и да је тај град главни снабдевач 
устаничке војске. Она фактички није ни 
добила од бечког двора став аустријског 
цара према устаничкој Србији. Порта је, 
на аустријску интервенцију, 26. априла из·
неАа аустријском посланику Штирмеру 
своје становиште према cpnCKOl\1 устанку 
и саГАаСИАа се да се поведу преговори. 

Сличан извештај о становишту Порте 
послао је ратнш.I министарству у Беч 11 
гроф Комбенил. На Остружничкој скупш
тини ј е донета одлука да се поведу прего
вори, а 10. маја KapaIJopl5e и Прота Матеја 
Ненадовић изнели: су у Земуну турским 
изасланици}.ш услове српских устаника за 

примирје. Ти услови, у којима Срби траже 
аутономна права, садржани су у 10 тачака. 
Одмах ПОСАе тога, они су истог дана подне
ли нове услове турским изасланнцима при· 

АИКОМ преговора у ХасаН4пашиној ПалаН4 
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ци. Они су садржани у 21 параграфу. ТИl\{ 
преговорима у Земуну присуствовали су и 
аустријски официри као посредници и они 
су се врло коректно односили према срп~ 

скшл представницима. Тако је Земун био 
први град где су представници српског Ha~ 

рода преговарали, први пут после многих 

векова, равноправно за заједничким CTO~ 
ЛОМ, а аустријски официри су били CBeAO~ 
ци и представници Аога13аја који су се Ae~ 
шавали у том малом граду на обалама 
Дунава. 

Кара150рће није дошао у Земун да би 
ВОДИО преговоре с Турцима. Он је био CBe~ 
стан да ти преговори неi\шју смисла, да је 
револуција већ почела, да Београд није oc~ 
лобоћен и да предстоји одлучна битка. У 
ствари, Караћорће је искористио ситуаци~ 
ју да би стекао још више пријатеlоа у Зе~ 
муну, да би окупио око себе и устаничког 
народа многе Земунце, не само српског, He~ 
го и другог порекла - све оне који су же
лели да ПОМOIПУ ослободилачкој борби yc~ 
таничког народа, који су желели успеха и 
полагали су на борбу српског народа вели~ 
ке наде. У ствари, од тада почиње ослобо~ 
Дилачка борба у свим југословеНСI(Иl\'l зем~ 
.л:.аЈ\Ш по примеру устаничког српског Ha~ 

рода. 

у Зб'дуну је боравио и гласовити Јанко 
Катић, на кога су с поносом гледали не са· 
мо Земун ци него и аустријски официри 
1(30 на храброг Караћорћевог војводу, који 
је Турцима на крају рекао: "Погледајте, 
Турци, што ое сутра бити на Врачару". По
знато је да су Зсмунци С поносом гледали 
на Ј анка Катића и Караћорћа, као на во13е 
војничког народа који се у МНОГИМ битка~ 
А1а, раме уз раме, борио са аустријским Boj~ 
ницима, под воћством аустријских офици~ 
ра српског порекла ИАИ породице југосло

венских народа. Аустријанци су их знали 
као поуздан народ I(оји их није изневерио 
ни у најтежим биткама. Мећу аустријским 
официрима било је и офицнра српског н 
хрватског порекла који нису били paBHO~ 
ДУШНИ према судбини устаничких Србија
наца, неки од њих угледали су се на Јанка 
КатиОа. 

За време преговора измећу Срба и Ту
рака у Земуну, Караћорће се интересовао 
и за положај Срба у Земуну и сазнао да се 
у затвору налази Стефан Станошевић који 
је био осућен на трогодишњи јавни рад. 
Његов се преступ састојао у санитетском 
прекршај у који се десио у једном не тако 
опасном период;у;. Издржавање казне запо~ 
чео је тек 26. октобра 1803. године. На Ка
раћорћеву молбу, земунски магистрат се 
заложио код Славонско~банатске апелације 

з 

II У својој молби подвукао да би требало 
да се наведе и то да се он од раније, од 23. 
јуна 1802. године, налазио у затвору и да, 
према томе, скоро две пуне године лежи у 

њему. Ce.r.,'L тога, магистрат је додао да се 
не треба нипошто бојати да би се ОВИМ 0-

праштањем казне могло утицати на земун~ 

СКУ публику И њен васшпно~застрашујући 
пример, пошто земунској публици не Heдo~ 
стају КУАтурно~васпитне делатности и зато 
"нема бојазни од уобичајене последице ОП~ 
раштања казне, наиме да би помиловани 
могао бити подстакнут да опет учини пре~ 
ступ, а други да му подржава, јер се овде 
појав.л:.ују такве околности кој е толико ис
КА:.учују те случајеве да нико уопште не 
сме због тога да рачуна на опраштање за
служене казне ... он ионако осућен да ПО 
издржаној казни буде протеран преко (Ca~ 
ве)."20 Молби земунског магистрата било је 
УДОВО1Dеио од стране Славонско~банатскс 
апеАације, што се ВИДИ из записника већа 
и земунског магистрата од 14. новембра 
1804. године, "да је Стефан (Станошевнћ) 
по високом нарећењу предан у Турску" .21 

Већ почетком марта 1804. године ПРОТtL 
Матеја Ненадовић је успоставио прве везе 
са аустријским властима у 3емуну.21 Преша~ 
вши у Земун, он се обратио молбом l\лајору 
Митесеру да, на сваки начин, помогне ус
таницима у оружју и муницији. Своје путо~ 
вање у Земун Прота у својим мемоаРИl\'Ш 
овако описује: "Затим седнем ја у један 
чун са ЕладијОi\1 из Забрежја увече низ Ca~ 
ну поред Београда те ноћи ДОlJем у Земун 
у Парлаторију. Рано сутра (18. фебруара 
1804) јавим се мајору Митесеру, оца мога 
добром пријатељу и моме познанику, јер 
.ме је отац често к њему слао. Он ме OARC
де код обрштеова конака, да ме не виде 
Турци у IIарлаторији. Пита ме шта раДl[
мо. Кажем му ја да како смо ЧУАИ да Црни 
БорЬе почео палити ханове и ми се КУПИ:i'.lO 
да тучемо у Ba1DeBY Пореч~Алију, но да сам 
дошао да ми даде савета шта ћемо ради
ти" . - "А што ћу Bajl,'{ саветовати, рекне Ma~ 
јар, но вашу фамилију доведите близу Са
ве, па 'i\~MO ми наше Ibуде дати и вас на ову 
страну превести." Ја му кажем да се није 
само нашf!.. фамилија са Турцима заваДЊ\а 
но скоро половина народа, и да су на Сави 
nуприје, опет се не би могло лако прећн, 
него ви гледајте и дајте нам џебане, ми ће
::.\010 се :моћи с њима тући." Мајор каже: 

"Царство не l\юже вам дати џебане ни opy~ 
жја, но ви наЬите таквог тртовца, нека Bal\{ 
кријући даје ... " Ја кажем да не познајем 
ту никаквог трговца, и он МИ каже да има 

неки Стефан Живковић, и он је побегао 
од дахија из Београда. Ја га замолим да 
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он дозове тога Живковића. Ја 1\'1\' одма ка 
)КСЈ"l да гледа да иабави џебане , да се с Тур
цима туч:емо. На то Живковић рече : "Мој 
П()ПQ ја хоћу али немам ношш,а" Ја изва
ДИМ те му дадем 10 рушпија. и ка:ж.ем му 
кад донесе барут да ћу му свс платити ... " 
Из Опога се види да аустриј ске власти у 
Земуну , I( ада нису биле у стању да помог
ну устаницима давањем оружја , упућива
ле су их на приватна лица - Србе и тргов
це у Земуну . Тако "војна команда ј е поуэ
дан о дознала да ј е барут одавде мало по 
Ј\'lало већ у великој количини прокријУ/l.·t
чар ен и београдским Турцима".22 

Меоутим , из овога се ВИДИ да зем унска 
Војна KO/l la HAa практично није забрани
ла трговцима да продају барут српским ус
таницима; једино је била запазила да је ве
ли ка количина барута преношена у Србију . 
Она ј е издаЛQ нарећеН1е да се води тачан 
списак о продаји тога барута. И ово је би
ла добродошла услуга устаннчкој Србиј и 
од стране званичне Аустрије јер се праl\~ 
ТНЧКИ овим дозволила ј авна продаја баРУ13 
а може се претпоставити да се слично про

давала и оружје . 

О количинн продатог барута И оружја 
нема поузданих подата ка, али се ВИДИ да 

је ј едан човек из Београдског пашалука "у 
пет пута добио 40 фунти" барута. То је ве
лика КОЛИЧИl-Ia . Али , друкчије се не може 
ни претпостаВЈ\,ати, пошто ј е устанак тра
јао пуне три године до ослобоћења Бео
града а за то време једини снабдеоач ору
жјем и барутам за Караћорl5еву војску би
ла ј е Аустрија. За то време Караћорl5е ј е 
из Аустрије наоружао преко 60,000 војни
ка , а аустријска војна индустрија практич
ки ј е била деЛIn'·rично и устаничка војна 
индустрија. V томе је велики значај нс са
;\10 Земуна и ње l ·ОВИХ трговаца као снабде 
вача Караћорl5евс вој ске, нсго и саме Ау
стрије која је гледала кроз прсте када су 
трговци пребацивали преко Саве огромне 
количине барута, оружја, хране и доброво
љаца за Караћорћеву војску. Обј ективно 
речено . то је била помоћ ОД стране Зему
на устанку. СИГУРНО се може ТВРДИТИ: да 
није било земунских трговаца и љихове по
жртвованости, мада су ИЈ\'! Србијанци до
бро плаћали , устаници би сигурно И!\'lЭЛИ 
тешкоћа око СВОГ наоружања. Србијанци 
су се прво обратили за помоћ бечко;".[ дво
ру . Али, како он ниј е прихватио србијан
ску молбу, устаници су .морали тражити 
ДРУГОГ покровитеЛ>а. 

Прва мисија Милоша Урошевића 1(01'(1 

је Караћорће послао у Беч, имала ј е за ии?\) 
да се успостави српско-аустријски однос 
"да се не би лобуднла су.мња код Аустри-
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ј е" .23 VРОlllсвић ј е, у ствари, из Земуна оти
шао у Беч да ба тамо убедио аустријско г 
цара преко грофа КОАореда да ПРШ,·lеН I I 
своје односе према устаничкој Србији. Ту 
ј е цару саопштена Караћорћева намера да 
uбlЮВИ своје предлоге аустриј ског покро
нитеЛ>ства над Србијом. 

То је била прва дипломатска мисија Ми
лоша Урошевића код аустриј ског цара. 
Урошевнћ је био запажен од стране ау
стријскнх круго ва као дипломата који мо
же бити од велике користи за aycl'pO-СрП· 
ске односе . Вероватно су му Аустријанци 
овде пребацили због државл,анства . У то 
време , Урошевић је, по ме.l5ународним про
писима у почетку устанка, био турски др
жавЛ>анин. Највероватније да су аустриј 
ске власти поста виле 11 итање поверења пре

l. lЭ ј едном страном државл>анину. Vроше
Вl1ћ је ло свој прилици због тога поднео 
l\юлбу за добиј ање аустријског држаВtoан
ства већ почеТКО .\'t Ј 805. године. Као аус
тријски држ:авtoанин одмах ј е постао ау
стријски а гент. Преко љега ће Аустрија 
обавл,ати држ.авне, политичке и економске 
односе са Србијом. Преко ТРI'овачке делат
ности он ћс се везати за судбину устанич
ког народа па и за љегову борбу УЈ држао
ну независност. Заједно са овим, како ће
мо видети, он ћ е вешто водити проаустриј· 
ску ПОЛИПШУ У Србији. 

Веран аустријском цару, Урашевић ћс 
долазити у сукобе са РОДОфИНИКИIIОМ. IЂе~ 
га ће, ча к, аустријске власти позвати и на 
OAI·OBOpHOCT. Таква ј е судбина већине аге
ната и лолитичара, а особито оних Л>VдН 
који су тако лако примали час ј едно час 
ДРУГО држаВtoа llСТВО. 

Вероватно су, на иницијативу Милоша 
Урошевића и ДРУГИХ 3емунаца ,устаничке 
старешине, 10. фебруара 1805. године, упу
тиле писмо аустријСКОI\'f цару моле l.1и за по
моћ у оружју и захвал>ујући се на дотада
шњој помоћи.z.~ 

Томерлин је из Земуна будно пратио све 
догаћај е кој и су се дешавали у Србији и о 
томе извештавао барон а Џенејина. Али, ти 
извештај и су брже Аопиралн у Беч из 3е
.II.'lуиа него у Панчево. 

Треба Љ\lати у виду да се Аустрија од 
самог почетка супротстављала руским ути

цајима у Србији. Ово је било од велике 
КОРИСТИ за судбину стварања српске држа· 
ве , пошто је својим деловањеl\·1 ПРОТИВ ру
ске хегемониј е над устаничком: Србијом , 
Аустрија објективно допринела равнотежн 
сила. Овај Аогаћај је ОД великог значаја за 
судбину саме устаничке Србије, а овај ко
РaI( Аустрије је објективна ГlOмоћ устани
цима. 
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Беч је наредио, преко одговарајућих ор
гана Петроварадина и Темишвара, земун
ској Војној команди и магистрату као 11 
Boj!ioj ко."'[ЭНДИ у Панчеву, да подробно са
знају какав су споразум постигли устани

ци преко депутације с руско.lИ владо,,·t, Ис
пуњавајући: наредбу своје команде, мајор 
барон Брњаковић је јавно грофу Сору да 
су српски депутати добили обећање од Ру
сије о покровитеЛ:.ству , да l1е ШТИТИТИ срп
ске интересе и помагати устаничко:м: на

РОДУ против Турака. У и сто време, Русија 
he то ВрАО опрезно радити да не би заош
трила односе с Турском." Овај извештај се 
заснивао на српским изворима, које су срп
ски депутати донели из Русиј е а садржину 
којега се значење у тај мах у Србији преу
величавало учинили су да је сасвим сазре
ла и потпуно формулисала српска жел.а за 
ослобоћењеl'\'I. 26 

Ове вести су озбил>но утицале на беЧКII 
ДВОР, јер су његови ДИПЛО.мати ДОШЛИ до 
заIVЪучка да је то врло озбил>ан почетак 
утицаја Русије и ствараља њеног престижа 
на Балкан у, а J\1oi-I\Аа су ДОАаЗИАИ и до за
кл)учка да су починили озБИffiНУ грешку 

када се нису прихватили покровитеffiства 

над Србијом у време када су устаници то 
заТрЮКИАИ чим је почеА3 буна на дахије. 
Али, било је касно и беЧЮ'I АВОР се у то 
уверио. Због Tora је лредузимао хитне 1\'Јере 
како би поново придобио за себе во15е срп
ског устанка. У логледу лон:ровитеffiства 
БИАО ј е решено да се образује специјални 
обавештајни КО_\1итет који би радио на TOJ\I[ 
nOffiY. Али, у тај комитет могли су ући саЈ\Ю 
гра.lsани Аустрије, не гледајући на нацио
налну припадност. Један од првих које је 
Аустрија заврбовала за своје агенте био ј е 
Милош Урошевић. Но, када су му то пред. 
ложили , рекли су :му: "Како ти можеш би
ти наш обавештајац када ниси наш држав
..ъанин?" АустријСI<И ДВОР је УЗИI'\,lао У слу
жбу само своје лржавл>знс. Тај земунски: 
трговац, који је сву своју делатност везао 
за трговину, радо се прихватио да прими 

аустријско држаВffiанстпо. Обавестио је зе
мунски магистрат да )кели да буде прим
л,ен за земунског гра15зиина.27 

Верује се да се љегов отац приликом 
емиграције из Турске најпре населио у цар
ској земл:'И у Сусеку, положио заклетву 
као царски поданик и на тај начнн и свога 
сина подвргао подаl'IИчкој делатности. Али, 
пошто је ступио у аустријску обавештајну 
службу, Милош Урошевић је имао још на
кнадно да положи заклетву на верност ко

. ју, колико он сам зна, још није положио. 
Дю<ле, како ћемо видети, Vрошевић је 

положио и заклетву аустријског обавешта-
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јца.28 Тај аустријсю., обавештајац који ј е 
имао и своју музичку дружи:ну, одлазио је 
у Србију, тамо добијао тајне податке и пре
носио их у Аустриј у. Ми ћемо његову де
Аатност агента у корист Аустрије подроб
није сагледати када буде речи о месту Ми
лоша Урошевића у аустро-српским ОДНОСИ
ма. Овде само наводимо пример да је беч
ки ДВОР озбил,но мислио О РУСКО-СРПСКИМ 
односима са становишта аустријских инте
реса. Није толико забрињавало Аустрију 
ТО што устаници имају успеха у борбама 
с Турцима колико руско УПЛИТaI-ье у срп
ско питаље. Са друге стране, устаници су 
били заинтересовани да им бсчки двор по
.могне у борбаt\·ta за ослобоћење Београда. 
Пошто им је Аустриј а географски била 
ближе, па и због навика на меlпалитет то
га народа, .многи Срби су били везани за 
Аустрију преко ТРI-овачких, војних и кул
турних канала. Не обазирући се на успо
ставЛ:.ене односе с Русијом, српсн:е во15с: 
Караћор.lsе, Јаков Ненадовић, Јанко Катић, 
Сима Марковић, Васа Чарапић, Ћуша Ву
Аичевић, Миленко Стој ковић , Стефан обор
-кнез косовски, Милош Обреновић, А. Ми
ладиновић, протолрезвитер Милутин , упу· 
тили су молбу цару Францу у којој су га 
назвали "милостиви монарх" и замолили 
га да им помогне, пошто су решили "да Бе· 
оград натраг врате". ИСТШ<ЛИ су, дал,е, срп
ско-аустријске односе у ПРОШi\О?о,'l рату и 
УЛОГУ српског народа у том рату. Али, ка
да је аустријска војска на пустила Србију, 
Турци су опет Србе ПОКОРИЛИ. "ТУРСКИ цар 
у Цариграду за нас слабо је марио а Оl3уда 
Турци како су хтели, онако су радили не
милостиво ... Па нам све поглавице исеку 
као ти попове, обор-кнезове и трговие." 
Они су обавестим'! цара Франца 1 да због 
тога "ми наша нација према томе видећи 
да Турци са свим наДll ерени је нмадоше нас 
са СВН?о.I потрти, тако морадосмо и ми про

тивиј е њега ударити и наш православни нз
род сахранити".29 Сем тога , они су истаКАИ 
да у проду)кетку пуне године ратовања 

против Турака Цариград им није пружио 
никакве помоћи. Због тога га устаници мо
ле да их његово царско-краЛэевско величан

ство нс заборави, назвавши га оцем и ми
лости бож:јом од т<ога очекују помоl1 и по
ДРШКУ. Они су ову :молбу УПУТИЛИ преко 
посланика Милоша Урошевића. Устаничке 

Ј30ће су истаКi\е да је Милош Урошевић 
верзн аустријСI{ОМ ДВОРУ и моле да преко 

њега цар Франц 1 пошаље одговор YCTa~ 
ничким старешинама . 
Интересантно је, како се из овог види, да 
су КараЬорће и његове војводе убрзо са
знали како је руско обећање о по:мопи ус-
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таНИЦИА.fa само иада без реалних остваре
ља, Због тога су опет почели аустријском 
двору износити , као и у почетку устанка , 

узроке, циљеве и потребе устаника, траже
ћи од аустријског цара помоћ и подршку. 
Тако су воће устанка: KapaBoplje, Јанко 
Катић . Сима Марковић, М . Обреновић, 29. 
марта 1805. године писали барон у Џенеину 
о узроцима њихОве буне против Турака И 
о својој лојалности према бечко.'Vl двору 
и молили га за помоћ у муницији и оружју 
за устаничку вој ску у борби против Тура
ка, Говорећи о узроцима своје буне против 
Турака, они су их изнели у пет тачака. Ис
такли су да су се на оружје ДИГЛИ од вели
ке ну;.кде те се надају да ће им аустриј ски 
барон пружити потребну помоћ. Тешко је 
СУДИТИ какав је био одговор аустриј ског 
цара :и његових служ.беника ПОВОДОМ те 
молбе, али се мол(е са сигурношћу ТВРДИ
ти да устаници нису добили јавну помоп 
ОД Аустрије, пошто оиа то није 1\'lOгла ни 
урадити због заоштравања односа с Пор
то:м. Мећутим, званична Аустриј а је и да
л~е гледала кроз прсте Iшда су земунсК![ 

трговци снабдевали устаничку војску ору
жјем и муницијом. 

У исто време, бечки ДВОР је дао налог 
свом посланику у Цариграду витезу Штир
меру ла га обавести о плановима Порте 
према СРПСКИЈ\>I устаницима. lUтирмер ј е, 
25, априла 1805. године, известио своју БЛД
ДУ да је Порта осетила да устаници воде 
борбу не само против јаничара него и про
тив турске власти у целини . Српска уста
ничка војска ј е све више и више напредо
вала у борбама против Турака. Истовреме
но, vстаниuи су формулисали своје захте
ве Порти. Њих су Јаков Неllадовић и Јан
ка КаТIIП саопштили земунском обрштару 
Томерлину, а овај их је проследио барону 
ГeHel,IН\T . 

Беч ј е среДИ[ЮЈI.1 маја 1805, ГОДИ Il е добио 
нзвештај ОД грофа генерала Бај е-Латур да 
Порта намерава да Србију силом покори . 
Тај извештај ј е био тачан, пошто је Хафис
-паша из Ниша кренуо ка Београду, Он ј е 
планирао КОI-lцентричан напад на Србиј у 
из Ниша, Ужица , Смедерева и из Каранов
ца. Се1О[ тога, 9. јуна 1805. године на15ен ј е 
ј едан пакет у зеJl.'I УНСКОМ Контумацу у ко
јем се виде и планов и Турака против срп

ских устани ка. 

у таквој ситуацији аустриј ске официје
лне власти су дозволиле да се из магацина 

рудника Оравнице продај е приватним ЛН

цима олово. Тако су српски устаници до· 
били МOl·ућност да преко лриваПi ИХ земун

СКИХ трговаца купе олово кој е им ј е било 
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преко потребно. Истовремено, бечки ДВОР 
је ДОЗВОЛИО и продај у хране устаници ма. 

Овај корак аустријске Војне команде у 
3еJl.1УИУ да прода олово устаничкој Србији 
баш у периоду највећих окршаја устанич· 
ке вој ске против Турака, заиста ј е велика 
услуга KapaDopljenoj Србији. Тако ј е Ау
стрија била једина др :ж.ава у Европи која 
је ЏОi\шгала устаничком народу у мери ко
лико је дозвол~апала J\.teJ5YHapOAHa ситуаци· 
ја, а у суштинн НН она није била у завид
ној ситуацији. 

Тако су се у Србнј и одиграли значајни 
догаЬаји који су се развијали упоредо с до
гаћајИI\'I3 тога времеllа у Европи. Устаници 
су тежили да ПРНЛЭl'оде сво ј систем држав
ног урећења према развоју ситуације у Ев
ропи, У првом реду У Аустрији, а Аустрија 
се у 1'01\1 тренутку налазила у рћавом фи
нансијском стању, с несналаЖЈ\)ИВИМ ца· 
ром на престолу, па њена влада није била 
спремна на велике подухвате у догаћајима 
који су настали у тренуцима сложених ме

ћунароДних збивања. Аустрија је ступила 
у ДРУГУ коалицију, У савезу са ЕнглеСКОЈ\'1 
и Русијом против Наполеона 9. августа 
1805. године . Тако ј е рат Наполеона са Ау· 
стријом био неизбежан . Она није била 
спреЈ\'ша за рат па ј е молила свој е савез
нике да одлож.е ратне операциј е до пролећа 
] 806. године, али када је Наполеон лочео 
заузимати Млетачку, Аустрија се брзо ПРИ
лреМИАа за рат . Запазнвши то, Наполеон је 
одмах кренуо са својом војском према ау
стријским границама и разбио Аустријан, 
це код ЕАхингена , па ј е после тог пораза 
Аустрија изгуБНАа ВОЈ\)У за ратовањем . И 
тако, када ј е устаннчка Србија била на ус· 
лону своје i\lоћи, Аустрија ј е била изнемо, 
гла од тешкнх пораза на бојном лол:>у . Али, 
Србија је у исто npe:-" Ie н даЈ\)С рачунала да 
су ј сдине државе I,oje јој !~ .. lOгу пружити 
помоћ Аустрија и Русија. Cell.·1 њих, Кара
ћорће ј е тежио да бар дипломатску помоћ 
добиј е од Влашке. 3ато се V ј есен 1805. го
дине, обратио за такву помоћ влашком кне
зу Ипсилантнју. Овај ј е 3. новембра 1805. 
године нзвестно РУСЈ<ОГ министра иностра· 

них послова кнеза Чарториског, саопштив
ши му да ј е КараlSор15а упутио да се обра
ти за ПОi\юћ руском посланику у Царигра· 
АУ ИТ3!Ы:lНСКОМ, а овај ј е затражио упут
ство од свога i\Нl нистра шта треба да ради 
у вези са српским питањем . Већ 30. HOBe~ .. i 

бра 1805. ]'ОДН llе Караћорће и Прота Мате
ја Ненадовиl1 молили су аустриј ског и рус
ског цара да помогну Србији. Караћорћу је 
6И1\а потребна помоl1 не са:-.,IO на дипломат
ско!\'[ пол~у , него и помоћ у храни и оруж-
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ју, пошто је устаничка Србија у свему ос
кудевала. Сем тога, наступао је зимски пе
РИОД а голоруки народ је тежио да ослобо
ДИ Београд и друге градове Србије. Стога 
је свака помоћ од стране Аустрије била 
драгоцена. Мећутим, пораз Аустрије у ра
ту против Наполеона и улазак француске 
војске у Беч, а затим пораз руске и аустри
јске војске код АустерАица - онемогућили 
су да се та помоћ и добије. У станиuи су 
БИАИ препуштени сами себи без помоћи 
Аустрије. 

Све ове значајне промене одиграле су 
се крајем 1805. године када су устаници 
спремали своје снаге да продуже рат с Пор
том. Због тога устаничке старешине у мол
би надвојводи Карлу истичу да им је крај
ње потребна помоћ у оружју и муницији 
И моле га да им обезбеди ратни материјал. 
ААН, помоћ није одобрена уз обраЗАожење 
да је бечки двор у пријате.л:,СКЊ\-I ОДНОСИ
ма с ТУРСКОl\,r.ЗО МеЬутим, устаници се нису 
на томе зауставили . Они су одмах упутили 
своју делегацију у Беч и Петроград. Сачи
њавали су је Прота Матеја Ненадовић, Бо
жа Грујевић и земунски трговац МИАOIlI 
Урошевић. Они су имали овлашћења да 
ураде све како би добили помоћ од Беча и 
Петрограда. Сада је на видело избило: не 
посредовање на Порти, него помоћ у ору
жју у време непосредних припрема за о
фанзиву устаничке војске. 

Када је српска депутација стигла у Беч, 
како извештава гроф Стадион, имала ј е ра
зговор с Валенбергом. Тражила је помоћ 
да би могла наоружати своје трупе ПОIlIТО 
турска војска прети Србима да их уништи. 
Он је љубазно одговорио да такву помоћ 
не може ПРУЖИТИ, пошто је Аустрија с Пор
том у најБОЈ\,им односима и да то пријате.л:,
ство са султаном не lноже кварити због 
устаника, ·додавши да ј е И касно , пошто 
турске трупе наступају према устаНИЦИ1\Ш. 
На ово су му устаници ОДГОВОРИЛИ да када 
су издржали три тодине борби, моћи ће из
држати и ову навалу Турака. 

Тако бечки двор није . ништа обећао ус
таницима се.М да ће посредовати на Порти, 
на шта су и депутати пристали. ДРУГОГ да
на они су поново интервенисали :на бечком 
ДВОРУ да им се укаже помоћ у оружју и 
муницији. "Појава ове и овакве помоћи -
писали су депутати - учинила би те би се 
стекли сви Срби: из Србије, Босне, Херце
говине , Црне Горе, Далмације и Албаније, 
тако да би се за кратко време створила вој
ска од 200.000 храбрих Срба, готових за 
свако велико предузеће .1I Види се да су 
устаници имали широк план дизања на ус

танак народа из свих јужнословенских 

крајева и стварања јаке војске која би би
ла спремна да ослободи градове и села Ср
бије. Аустрија је, с једне стране, начинила 
грешку што није дала оружје да се уста
ници наоружају и створе војску од ,,200.000 
храбрих Срба", а са друге стране, она би 
могла да искористи део те војске у борби 
с }Iаполеоном у Далмацији, тако да ту те
риторију не окупира француска војска. То 
је била стратешка грешка бечког двора.З] 

Депутација је одустала од дал:.ег пута 
у Петроград, пошто је била свесна да Ру
сија у тако компликованој ситуацији не 
.МОЖ.е ПО!l.юћи устаницима оружјеJl.I[ и муни
цијом иако би то )Ј(елела. Зато су депутати 
написали молбу да Русија посредује на 
Порти. у томе тренутку депутација је до
била вест да је Јаков Ненадовић заузео 
Шабац, што је у исто вреlне омогућило 
офанзиву на југозападном фронту, али она 
није успела.32 Та их је вест дово.л:,но обра
довала: :мислили су да ће то омогућити И 
успешне дипломатске кораке. У ствари, ру
ски двор је упутио представку Порт И, исто 
тако као и Франц 1, али је та представка 
остала без икаквог резултата. 

ЧИМ је дознао од Турске за руску ноту 
у корист Срба, Наполеон је својим интер
венцијама успео да та представка не буде 
прихваћена од стране Селима ЈП. Чиљени
ца је да ј е Аустрија ПОДР'ж:аDала на дипло
матском по.л:,у устаничку Србију колико је 
то .могућно било у тој веома компликова
ној меЬународној ситуацији. Али, како ви
димо, Наполеон је био супротна сила која 
је тежила да искористи Србију да би се 
завадиле Русија и Аустрија с Портом, јер 
је намеравао да Порту искористи у борби 
против Русије и Аустрије. Самим тим осла
био би савезничке снаге које су се окуп
.л:,але да Француској нанесу комбиновани 
удар са цил.ем да поврате већ окупиране 
зем.л:,е аустријског царства. Сеј\·1 тота, си
гурно је да Аустрија није могла да Наполе
ону опрости окупацију Далмације, тог нај
лепшег дела њене империје. 

Мећутим, Наполеон је све дубfuе и дуб
л:.е улазио у зем.л:,е аустријског царства, 
плашећи својим СНЮЋма и Русију, која ј е 
већ почетком 1806. године држала и већи 
део по.л:,ских зема.л:,а. У таквој ситуацији 
Аустрија није знала шта носи сутрашњи 
дан и да ли ће Наполеон са својим трупа
ма кренути да овлада и ДРУГИМ деловима 

њене територије. То је био основни мотив 
који је одвраћао Аустрију од српско-аус
тријских односа а још више што Порта 
није претила аустријском суверенитету као 
Русији. Због тога она и није тражила по
моћ у устаничком народу у борби против 
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Турака. Још увек је мислила да ће Турска 
са устаницњ\ta СКЛОПИТЈ1 мир И У ТИМ по

годбаЈ\Ш она је од caMOI' почетка устанка 
била посредник. Видели СМО да су устани
ци токо.м 1804. И 1805. ГОДИllе не једанпут 
).юлилн Аустрију да им буде покровитеЛ> на 
Порти. Аустрија се увек позитивно ОДНОСИ
ла према устаничким молбама, чак и не 
гледајући да ли је то у ДОЈ\Оlену њених 11.10-
гућности или супротно општем плану с 
оријентацијом на меl5ународне односе од 
I<ојих је зависио и њен опстанак и безбед
ност држаВIlИХ граница. 

Поново је СТИI'ло из Беча наре)5ење да 
зе:мунски 1'Iaгистраl' и Војна команда уЗе· 
муну неутрално мотре на немире у Срби
ји.33 Сем тога, Генерална команда је затра
Жllла од магистрата у Земуну да достави 
поименичан списак оних земунских тргова

ца који подбадэју Србијанце да lIaCTaBe са 
устанком .з.1 Заједно са ОВИМ Беч је наредио 
земунском Ј\шгистрату да са Србијанцш .. ,l3 
треба озбиљно поступати и објаснити ИМ 
да ће, ако буду затварали скеле , имати са
ми да сносе последице. Из тога се види да 
се Аустрија, као и у периоду 1804- 1805. 
године, неутрално држала према СРПСКИi\'[ 

устаницима због чега су устаници наруша
вали скеле. То ј е узнемиравало беЧI<И двор 
l\оји ј е морао хитним поступцима да ИН4 
тервенише пред земунским магистр.атом да 

примени одговарајуће мере како би спре
чио те поступке Србијанаца.35 А све те мере 
су биле УСЛОВl'oене сопственим потреба!\.ш 
11 унутрашњим развојем, као и СПО."nнопо
литички!\,[ односима Аустријске и!\шериј е 
која је у то време запала У веома озбиl'oНУ 
унутрашњу и СПОl'oно-политичку кризу од 

које је тешко било опоравити се, а и због 
тога што није имала способну владу која 
би земl'oУ извукла из .веома тешке ситуациј е. 
Аустрија се у својој споЛ>ној политици ве
зала за Русију , која је имала и гледала сво
је интересе у борби против Наполеона. 

Сва настојања генерала Червинке, ко
манданта 3ei\IYHcKe војне команде тежећи 
да се Земун учини слободном луком, били 
су узалудни. Нешто се стање поБОЈЬшало 
1811. и 1812. године када ј е владало зати~ 
шје на српским фронтовима према Турци
ма па је транзитна трговина пролазила пре
](0 Србије за Турску, али је то било крат
котрајно. Нешто касније, после 1815. го
дине, Земун је опет привредио-трговачки 
оживео, али се никад више није вратио у 
онај стадиј трговачког промета у које!\1 
је био на преласку из ХVIП у XIX век -" 

у ОВОА·l питању прота Матеја Ненадовнћ 

је уочио да су родоЛ>уби из Земуна, у пр
вом реду трговци, били спречени да вршс 
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испорукс оружја српским устаницима.36 

Због тога су, како ТВРДИ Сима МИАVТИНО
пиn, српсн:и устаници, после затварања ау
стријске границе према Србији, а у првом 
реду Земуна према Србији, морали плапати 
три пута скуљье аустријско оружје него 
што је заиста вредело.37 Сем тога, из Зе
муна се оружје пребаци вал о у Србију у 
великој тајности, обично чамцима преко 
Саве, ноћу, и уз опрез аустријске страже. 
МИАенко Вукичевић је уочио да су Срби 
"све што су моrлн добити од војних потре
ба из Аустрије, у то време, добијали l'РИ
ју:мчарењем, плаћајући трипут СКУПl'oе HerO 
што је заиста вредело. Стога су се опет 
обраћали Русима за помоћ преко јашкога 
конзула Балкунова" .38 

Обрштар Петровиll је послао извештај 
барон у Ауки "О пропенијенцији српских 
топова" .39 После тога, барон Дука је изве
стио надпојnоду Карла о лровенијенцији.4<Ј 
Истина, извоз оружја из Земуна у Србију, 
како смо већ навели, био је велик. Сем то
та, земунски трговци Милош Урошевић и 
Стефан ЖИВКОDић обично су набаВЛ:оали 
Србима свако оружје које им треба.41 Дес
на рука Симпшенова били су традски на· 
челник Христоф Хаџић и командант Ми
тесер. Овај потољи, Митесер , био ј е у при
јатеiЬСIПIМ односима са српским воћама 
"који по упутствима што их је добио, није 
се лично упуштао у ствари, нето је пустио 
својим ЈЬудима да то они раде" .42 Тако су 
и официјелне власти у Земуну биле накло
љене устаницима, а неки од њих били су 
пријател.ски везани с Караћорћем и војво
дама , тако да је тадашњи живот у Земуну 
у цеЛИIlИ био испреплетан бурним догаћа
јима који се збивају у устаничкој Србији. 
Та испреплетеносl' је захватила све слојеве 
3емунаца од простог лаl5ара који је прево
зио топове , пушке и храну у устаничку Ср
бију, па до Митесера који ј е, као коман
дант Земуна, пропуштао ЈЬуде који су били 
У пријатеlЬСКИМ: везама са устаничком Cp~ 
би:јом. Тако видимо да устанич кој Србији 
нису били наклољени само Срби и Земун
ЦИ, него И аустријски командант у Земуну, 
па и сам министар Метерних, који није био 
за то да се зван ична Аустрија меша у уста
ннчке ствари, него да се пусти да се уста

ници и Турuи сами измире; и сам тадашњи 
командант Сремско-славонске границе ба
рон Симпшен тежио је да српски устанак 
по могућности flотпом аже, али, радећи на 
томе, и да се не покваре ОДНОСИ с Турском. 

Турuи су 24 . јуна 1806. године ПОВРСДИЛЈ[ 
аустријску граЕИЦУ, а барон Џенеин је о 
томе известио надвојводу Карла а и о ин

тервенцији зеА'1УНСIШХ власти. Због те по-
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вреде границе Караl50рће је на Врачару тај 
случај искористио па је упутио молбу ЏeHe~ 
ј ину да помогне Србима да уклоне Турке из 
Београда И истакао да би на тај начин били 
успостаВlоени добри ОДНОСИ измећу Срба и 
Аустрије на овом подручју. Зеr.1унске вла~ 
СТИ су убећене да су Срби чврсто решили 
да ослободе Београд ,а о томе је из Земуна, 
26 јуна исте године, известио, мајор Мите
сер барона Џенејина .4З Обавестио је и о 
српско~турским борбама око Београда да 
се те борбе све више и више распламсавају 
и да Срби сваки ПУТ побећују Турке:14 

Да би Кара150рбева војска могла ослобо~ 
дити Београд, били су јој потребни топови, 
н зато ј е Караћ0рЈ5е преко земун ских зва~ 
ничних власти упутио Угарској дворској 
канцеларији молбу да одобри испоруку то
пова и ору:жја из Аустрије.45 Сем тога, Ka~ 
раЬорће је ЗaJIЛОАИО аустријске власти у Зе
муну да ДОЗВОАе да се извезе задржано ору· 

жје у Земуну које су Срби веn платили зе
мунским ТРГОВЦИl\ш.,:6 

Србијанци су слободно прелазили на зе
мунску пијацу и земунске вашаре , ј едино 
што је земунски магистрат замолио Војну 
команду то је да се постави стража на Бео
градској капији да би се спречило непла
ћање калдрмине приликом извоза робе у 
Србију. "Магистрат је поново пријавио да 
се не само овдашњи, већ и страни трговци 
често искрадају код Београдске капије при
ЛИКОМ развоза различите робе за Србијан~ 
це, а исто тако често и приликом извоза 

огревног и граnепинског дрвета и не пла
ћају калдрмину те на тај начин проветна 
Gлагајна КШvlунитета много губи." 47 И У овој 
другој половини 1806. године у Смедерево 
се редовно ИЗВОЗИЛО брашно, со И друге на
мирнице . У овом тренутку Јован КајаАић 
се слреlvIaО да извезе у Србију 100.000 ока 
брашна, али пошто Кајалић није прихватио 
да његов ортак буде М. Јовановић, имао 
је компликација. Мећутим, треба веровати 
да је он успео да то брашно извезе у Сме
AepeBo . ~8 

Због интензивне помоћи 3eJ\'lYf-шца уста· 
иичкој Србији, Порта је 18. јула упутила 
тужбу Аустрији, да она помаж.е српске y~ 
станике и да су се Срби потпуно наору
)кали аустријском војном опреМШl1 и топо~ 
вима чије гранате јаком жеСТИНОl\I. бомбар~ 
ду ју београдску тврћаву49 Када је државна 
канцеларија из Беча замолила грофа Грина 
да јој пошаiье тачан извештај када су Ср
бијанци добили топове, овај је 23. јуна ca~ 
општио да су Срби преко Земуиаца нару
чили топове и аустријским тополивница~ 
ма.5О Непосредно после овог извештај а гроф 
Стадион је саопштио ратном министарству 

да су Срби наручили топове у Аустрији. 
ДОК је гроф Белград известио надвојводу 
Карла о наруџбини топова за Србију.51 

Дајући топове, аустријске власти су 
гледале финансијски интерес јер су им Cp~ 
би плаћали МIIОГО више него други партне
ри. Али када су испоручили топове, зами
слили су се шта су учинили и одмах је Беч 
издао нарећење преко зеЈ\.1УНСКИХ ВАасти да 
се испита јачина Караћорћеве војске. У и~ 
сто време, била је дата директива да се 
110јачају гранични прелази из Србије у 3е·· 
l\<lYH. Барон Џенеин је јавио 13. августа исте 
године надвојводи Лудвигу да ј е предузео 
све мере, ради сваке евентуалности, на кор

дону од Земуна до Раче и да се лично уве
рио да је све учињено по налогу :'52 

На дан 19. августа из Беча је стигла на
редба цара Франца 1 којом се за војног ко
Ј\шнданта у Земуну именује обрштар Фер
динанд Перш.5З Његов долазак у Земун пао 
је с великом. БИТКОl\Л кој у је устаничка вој
ска, под командом Караћорћа, извојевала 
против Турака на Мишару и Делиграду. 
Надвојвода Лудвиг је 18. септембра послао 
депешу двор ској и државној канцеларији, 
у којој је известио о великој победи .срп
ског оружја на Делиграду.54 Већ 23. септ~м
бра генерал Клајн известио је државну 
канцеларију да је Караћорће, после победе 
над Турцима, повео 15.000 Срба на Бео
rpaA.55 Непосредно после ове победе преко 
Земуна у Смедерево стигао је аустријски 
барон Дука кога ј е у Смедереву примио 
Божа Грујевић, који је тада био секретар 
Совјета, једина личпост с којојм ј е могао 
водити преговоре овај аустријски диплома~ 
та. После свог повратка из Смедерева Дука 
је известио надвојводу Лудвига о снази и 
средствима којИЈ\'1a Срби располажу. Дао је 
и неке податке о јачини српског оружја 
као и о организацији државне в.ласти, о 
намери Срба да ослободе Београд и да Шl,'[ 
је коначан ЦИlо успостаВlоање своје дp~ 
ж:аве.56 

Преласком српске војске на Ратно OCTP~ 
во код Зеll.1уна узнемирен је и барон Ue~ 
нејин који је предвићао опасност по Ау
стрију ако се српске снаге увећају на овом 
острвуУ Војне власти Аустриј е су прихва· 
тиле српски устанак као рат на српском 

земл>ишту.58 Зато су КараћорЬу упутиле 
Милоша Урошевића да би он убедио ' Кара
ћорћа да се српске трупе повуку са Ратног 
острва како не би дошло до заоштравања 
односа измећу Србије и Аустрије .59 

у исто време, Русија и Аустрија су на 
дипломатском ПОlоУ подржавале Србију .60 
Русија је желела да има у Србији савезнич
ку снагу која ће јој помоћи у рату против 
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Турске, док Аустриј а из ПОЛИТИЧI{НХ и еко
номских разлога то није желела , пошто у 
њеном интересу ниј е било да се на БаЛl{а
ну, непосредно на њеним границама, нала

зи једна јака државна организација која 
ће инспирисати на устанак остали део срп

ског народа у Аустрији. У ствари, Аустрија 
је с муком задржавала српски живаib који 
се већ спреЈ\ШО на устанак против Аустриј
ске империје .6I 3еЈ\II.УНЦИ су изражавали сво
је симпатије према устаницима а ДРУГИ део 
Сремаца спремао је буну, која ј е и избила 
1807. године. Не улазимо у суштину о ути
цају устаliliЧКИХ идеја на сремски покрет, 
али било би ненаучно одрицати да тог ути
цаја није било . Упоредо с ТИi\'I , треба имати 
у ВИДУ И то да су Земун ци , у првом реду 
СРПСКИ живал> , били против извоза хране 
Турцима у Београд, а неки од њих, свој е 
жито, може се претпоставити, нису хтели 

ни продавати. Та претпоставка ј е још ве
роватнија ПОШТО ј е полицијски уред 11. 
марта 1806. године замолио земунски ма
гистрат да предузме мере да се смањи из

воз житарица у Београд јер прети опасност 
од великог ПОСКУПibења.62 Већ 13. марта 
1806. године земунски магнстрат моли КОН
тумацки и тридесетничарски уред да без 
претходне дозволе градоначелника не из

дају пасоше за извоз намирница у Бео
l'рад .63 Тако је Аустрија предузела мере и 
против Турске империје забрањујући про· 
дају жита њеним подаНИЦlша. Али у доба 
када је Србији највише било потребно ору
жје, чак пише него жито, Генерална ко
манда је издала упутство, 4. јуна 1806. го· 
дине, о забрани продаје оружја Србији.6oI 

Ова оллука је у знатној мери утицала не 
само на успешно ратовање устани ка про

ТИВ Турске, него и на земунске трговце 
I\оји су трговали оружјеl\.'i са устаницима, 
па такоће и на аустријску трговину у це
лини, пошто су препродавци из цесарије 
три пута скупЛ>е продавали оружј е и МУНИ
цију устаНИЦИЈ\.ta, тако да СУ и они трпели 
извесне губитке. Али, Срби у Земуну, УПР
кос тој забрани, и даЈЬе су лиферовали о
ружј е устаНИЦИi\ta, а то потврћује и поли
цијски уред у Земуну, који ј е 28. ј ула 1806. 
године молио земунски магистрат да пре

дузме потребне мере у вези с кријумчаре
њем пушака, пошто су "прошле ноћи изме· 
ћу 11 и 12 часова код пушкара Петровића 
у двоја КОАа натоварили пушке и да су с 
њима незнано КУД отишли" . 

Овај подухват , предузет ноћу и још с 
пушкама, неминовно изазива сумњу да се 

ради или о кријумчарењу НАН о ДРУГИМ на
меРЭll.1а које заслужују казну, па се стога 
обавештава славни магистрат да изда по
требно нареl5ење .БS 
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Када је земунски магистрат позвао пу
шкара Петровнћа у своју канцеларију овај 
је признао да је продао 200 КОJl.шда пушака 
Аимитрију Братоглићу и Стефану Живко, 
вићу, а они су ПОТВРДИЛИ да СУ их предали 
Алекси Н., трговцу из Руме и да ј е за то 
он њима дао једну облигацију на 4.700 фо
ринти И да не знај у куда ј е даЈЬе овај пре
дао пушке.66 3емунски трговци су радили у 
интересу устани ка а неки од њих су као 

земунски трговац Матија Црни "био ПОТ 
плаћен од Србијанаца да их обавештава .Ј 
свим овдашњим догаћајима и ТИМ послом 
да се бави већ дуже времена."." 

Док су ј едни Земунци снабдевали Ка· 
раћорЬеву војску ору)кјем и мунициј ом, 
други извешталави о догаћај има у 3ei\lYHY, 
дотле су трећи одлазили у редове устанич
ке војске, .не гледајући да због тога њихове 
породице чекају репресалије од стране . а
устриј ских IЗласти.(;8 

Али, било ј е и оних Земунаца који су се 
бавили кријумчарењем брашна и слали га 
устанн:цима. Главни извозник брашна у 
Смедерево био је Јован Кајалић, који је 
под изговором да је цена брашна већа у 
Смедереву него у Београду, доставЛ>ао у
станицима брашно. Он је у септембру 1806. 
године испоручио у Смедерево 600 центи и 
81 фунту брашна као што то доказује при· 
ложена потврда о тој продзји.69 

Тако је 28. октобра 1806. године побегао 
Јан ко ПОПОDић који је био рањен у главу 
у боју с Турцима КОД Шапца, а лечио се 
у гостионици код "ДИВibег човека". Његову 
рану на глави лечио је контумацки лекар 
Ендреди. Али, то ниј е био усаМЈЬен, слу
чај, било их је много таквих. 

Када ј е Аустрија забранила продају о· 
ружја устающиr...ш, Караћорће је мислио да 
то оружје једино сада може наџавити тај 
ним каналима преко земунских трговаца. 

Видели СЈ\10 да је ОН тамо имао и своје л>у
де I{оји су радили за интересе устаничке 
Србије. У ствари, у земунском ДРУШТВУ 
КараћорЬе је нашао све то што му је било 
нужна за успешно ратовање против Турака 
и за ослобоћење самог Београда. Он је био 
убеl5ен да ни од кога не може добити по
Ј\юћ већ да та помоћ може да се добије 
националним снагама, а у првом реду пре-

1(0 Срба из Земуна .W 

Михелсон је истакао да треба сада да 
се посвети већа пажња "зздунајским наро
дима, а српски народ се налази у таквом 

положају да који први пружи помоћ тај ће 
и њих добити на своју страну" .71 

у другом извештај у свој ој влади Михел· 
сон је известио да постоји велика бојазан 
да не би Французи придобили Србе да пре· 
Ьу на њихову страну.72 
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Несреће су се гомилале, тако да је и А. 
Будберг саопштио Караћорћу да Русија не 
може помоли Србима у олову и баруту.73 

Ни једна војска не може успешно paTO~ 

вати без сигурне материјалне и техничке 
базе а камо ли тако млада војска као што 
је била Караl50рl5ева. Она је почела рево
луцију са шаком барута који је покло:IИО 
земунски трговац Милош Урошевић. Тако, 
шаку по шаку, ПУUll(У по пушку, топ по топ 

- устаници су од 3емунаца били снабде· 
вени да су са успехом могли јуришати на 
бедеh'Iе Београда, који ни регуларна ау
стријска војска није могла лако да освоји. 
Ни један град ниј е чинио такве услуге у
станичкој Србији као Земун . "Кад год би 
Србима затребало оружја и џебане, обра· 
ћали су се земунским трговцима. Извоз o~ 
ружја био је, истина, забрањен, но ВАасти 
би обично заЖМУРИАе и правиле се HeBe~ 
ште. Урошевић ј е обично набаВЈЪао Ср
бима штu им треба."74 У самом Контумацу 

у Земуну деловао је тајни одбор, caCTaп~ 
..ъен од Срба емиграната, директно повеза
них с Караћорћем, који је имао задатак да 

ctIЭбдепа устанике оружјем, муницијом и 
храном.75 У Земуну су у то време становали 
архиманДрит Мелентије Никшић,76 Павле 
Цукић, Петар Молер-Николајевић, Павле 

Срећковић.77 Особито је био заНИМIbИВ зе~ 
мунски литерат Гаврило Ковачевић који је 
1804. године спевао "Песму о случајној 
возпушченији ... " .78 

Врховни командант Караћорће у писму 
Петру Добрњцу од 9. јуна 1807. године на
ВОДИ н:ако је потребно све учинити 

да би се српска и руска војска сјединиле.79 

А треба имати у виду да су руске "силе 

слабе" и да је њима потребно ПО1\10ћи "на 
Дунају стат" .80 Тако је дејством српске Boj~ 

ске УСГlOстав..ъена комуникација измећу Py~ 
сије н Србије." 

Тако су Руси, не успевши да остваре 
Павлучијеву конвенцију наставили да сара
l5ују са Србима, па Михелсон у писму Буд
бергу ол 17. јуна 1807. године пише да је 
отправио Родофиникина 1. јуна 1807. н да 
му је 16. јуна 1807. године дао инструкцију 
и два писма: једно за Караћорћа - у којем 
је указZlО да се Родофиникин ша..ъе ПО зва~ 
ничном позиву Правител,>ствујушчег совје-
1а , а ДРУГО за Правитеlbствуј ушчи совјет 
- у којем се ГОВОРИ да "по же..ъи Совјета и 
дозволи руског цара шаlbе се Родофини
кин, да би помагао српском народу у свему 
што је потребно".82 

• 

Бечки ДВОР је био веома узбућен што су 
Срби непријатеiЬСКИ расположени према 
Аустријској монархији и врло озбљьно је 
схватио ту ствар. Због тога је Караћорће 
упутио писмо барону Џенеииу у којем га 
је обавестио о својој лојалности према њe~ 
говој ,монархији и да Hi: верује разним дe~ 

нуицијацијама.83 Меl5утим:, није ништа по
l\ЮГЛО да се заустави мр)lо-ьа српског нара

да према угњетачим:а . Тако ј е и српски на
род у Земуну заузео исти став према ay~ 
стријским властима у граду и околини. Ба

рон Карло ВИЦ пише барону Сумерау о опа
сном вреI·ЬУ мећу Србима у Земуну као и у 
другим крајевима Угарске, с обзиром на 
успехе Срба ПОД Караћорћеl\·r . 84 Тако да је 
интересантно не само пратити помоћ Срба 
из Земуна устаницима, него и други веома 
интересантан феномен, а то је да је српска 
револуција и обнова српске државе озби1Ъ~ 

но утицала на Србе у Земуну, па и у другим 

крајевима Аустријске империје. Због тога 
бечки ДВОР није смео да заоштрава односе 

са Србима, он је поново морао да ДОЗВОЛИ 
3емунцима да извозе храну у Србију. Тако 
је гроф Грине саопJUТИО грофу Стадиону да 
је добио директину из Беча Аа се дозволи 
извоз хране у Србију.85 

ПОЈ·юво је било запажено од стране ау
стриј ских чиновника, да 3емунци кријум~ 

чаре оружје у корист српске државе.86 Да
ље се види да је барон Карловиц 2. марта 
известио Беч да су Срби опасни и нелојал
ни поданици Аустрије.87 Због тога је двор
ска држ.авна канцеларија издала нареlJење 
да аустријске власти у Земуну не дозвоља
вају Србима у том граду да кријумчаре 
оружје и муницију у корист устаника и да 
аустријске власти не ПОДУПРУ српске уста
нике у ратној опреми.S8 

Сем тога, надвојвода Карло наредио је 
барону Џенеииу да затражи извињење од 
КараlJорl5а за повреду границе код Земуна, 
те после тога дозволи трговачки промет са 

Србима." КараIJОРIJУ је био потребан тај 
промет јер баш 11. марта капетан Весели
новић јав,,,а надвојводи Лудвигу да су Тур

ци у Новој Оршави прославили победу, 

коју је турска војска извојевала код Исма
ила над Русима.'" Због тога ј е Караћорl5е 
уверавао Џенеина о својим искреним СИМ
патијама према Аустрији и молио га да не 

верује онима који му говоре против Ср
бије.9 1 Сем тога, КараlJорlJе га је замолио 
да отвори аустријску границу за трговачки 

промет са Србијом ." Кара150р15у је, у првом 
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реду, био потребан промет са Земуном, по
што је тај град био од пресудног значаја у 
раздобљу када је устаничка Србија водила 
борбе у СРПСКО-ТУРСI<ОМ рату. Земун је био 
потребан устаницима нарочито сада када 

се Србија нашла у отвореном рату с Тур
ском империјом, ПОШТО је сад, као никад 

раније српској војсци било потребно ору
жје.93 

Од свести и мача српског народа упла
шиле су се земунске војне власти, па су за· 

тражиле од Петроварадинске команде да 

им се хитно поша.,ье појачање. Генерал Да
видовић је затра:жио од надвојводе Карла 
инструкције о потреби појачања војске у 

Срему ." 

Српски национални покрет у Земуну од 
самог почетка буне на дахије био је тесно 
повезан с целокупним покретом устаничке 

епохе српског народа тог чувеног раздобља. 
Све родољубиве снаге Земуна ишле су тада 
на свесне националне жртве било на пољу 

борбе као доброво.л:.ци ИАИ као снабдевачи 
Караt:юрћеве војске оружјем и храном , или 
као агитатори српске устаничке пропаган· 

де, на солидарност земунских граничара с 

Караћорћем и непослушност према војним 
властима у Земуну. Надвојвода Лудвиг је 
журио с истраГО~1 против оних граничара 

који су показали непослушност .95 Тако је 
директор школе у Огулину, Јован Саб.л:.ак, 
упозорио надвојводу Лудвига на велику о
пасност према католицизму од православ· 

них Срба.% Слично је саопштио и пуковник 
Чивић надвојводи Лудвигу, истакавши о 

симпатијама Срба у Аустрији према Србији 
и православној Русији.97 

Тако је Борое Нешковић, РОДОМ из 
Срема стар 61 годину, Србин, ожењен, отац 
троје деце, земунскн контрибуент, 30. аnpи· 
ла 1807. године ухапшен због увреде цара 
Франца 1 у кафани "Код златног анћела", 
где је у ДРУШТВУ напао аустријског влада· 
ра те пред присутнима псовао: "Ј ... швап· 
ски закон и швапског цара, Борће је :наш 
цар". Због те увреде земунски магистрат 
1'3 је казнио осмодневним војним заТВОРОl\.[ 
на хлебу и води.98 

Барон Киежевић, у писму барон у Дуки, 
указује на велико антиаустријско држање 
Срба, који се налазе под утицајем Кара· 
ћорћа, и да су Сремци и Банаћани у знат-
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ној Iнери веома оэбњъно настројени против 
Угарске а што веома озбиљно узнемирује 
Аустрију. Барон Џенејин наводи да ће Ср
би У тим пределима тражити чак "сати
сфакцију од КараlјорОа"." Због тога је ге
нерал Давидовић саопштио надвојводи 
Карлу да је потребно појачати војску у 
Земуну да би била у стању да спречи све 
негативне појаве у том граду, а у првом 
реду да спречи помоћ Земунаца устанич
кој Србији. Већ 22. марта 1807. године ба
рон Дука је известио надвојводу Карла о 
појачању војних јединица у Земуну.НЮ 

Ово појачавање аустријске војске уЗе· 
муну изазвало је реакцију у устаничким 

редовима, а у првом реду код Правитељ· 
ствујушчег совјета који је ове аустријске 
акције протумачио као намере Аустрије да 
преко Земуна убаци своје трупе у Београд. 
Због тога је Правитељствујушчи совјет ИН
тервенисао код руског генерала Михелсо
на тражећи од њега да предузме хитне мере 
како би се предухитрила аустриј ска акци
ја против Србије. ЈОЈ Али, овај догаоај је ин
спирисао Србе у Срему и Банату на уста
нак против аустријских власти у тим кра· 
јевима, тако да је аустријска администра· 
ција у Земуну била заузета тиме како да 
спречи распламсаОЭ1Ье буне српског народа 
у сопственој Ј(ући. Вест да ј е избила буна 

узнемирила је не само аустријског цара 
него и цео бечки двор, тако да су позвани 
и Стратимировић и земунски прота Пејић 
да "руже своје услуге у сузбијању немира. 

Да би се јасно дефинисала аустријска 
политика према устзницима, треба се освр· 

нути на тумачење Михаила Гавриловића 
који је написао" да је Аустрија сматрала 
да је довољно да се у Србији поврати ста· 
ње какво је било после Свиштовског мира, 
када је она предала Србију Порти , тј . по
враТИВlllИ ред у земл.:,и, предузети мере које 

ће је у будућности одржа вати. Русија 1е 
ипак ишла на то да Србија добије положај 
према Порти као румунске кнежеви не, Вла
шка и Молдавиј а, чије су привилегије биле 
под њеном заштитом. Дакле, Аустрија је 

Србији саветовала умереност у захтевима. 
Напротив, Русија је препоручивала енер· 
гично воћење рата да би успесима натера
ла султана да јој подари извесне лривиле· 
гије које би јој она гарантовала."102 
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LES AUTORIТES OFFICIELLES А ZEMUN ЕТ LA REVOLUTION 
SERBE (1804--1807) 

Dr Gojko Desn.ica 

Гаi ecrit cet ouvrage еп m'appuyant sur les 
documents поп publies des Archives russes, 
Iegues раг les Archives de Vogis ic а Cavtat, e t 
sur les documents publies des Archives de Ze· 
тип et de Vienne. 

11 est certain qll'aucun evenement п'а tel· 
lement intrigue les аtltогitеs autrichiennes а 
Zemun, que lа Ргетјеге iпsштесtiоп serbe. Les 
fusils des insurges d'OstrLlznica et de Topcider 
avaient аппопсе аи pouvoir dc Zemun lа nais· 
sance du ргетјег Etat serbe, du sang du реирlе 
souleve. Vienne re\;ut раl' Zemun des r-apports 
exacts sur tout се qlli se passait еп Serbie. 

Аи temps de l 'insurrection, ail1s i qu'avant 
e t apres еl 1 е, ZеmlШ ле faisai t pas partie de 
BeJgrade. 11 fu t la dеl'лiеге s tation qui separait 
l'Europe de lа Turquie, роиг l'Autric he, la vitre 
donnant sur la Serbie, e t роиг les voyageurs, lа 
port'e accue i11an te e t lа treve sur Ј е long сhешiп 
de l 'Est а l'Olles t. 

Zemun, ville autrichienne mais ayant lа ро
p ulation serbe, etait еп mете tc mps еп rapport 

etroit avec Ја Serbie. Сотте lа Serbie, еп tant 
que provin ce turque, s 'insurgea contre la do
шiпаtiоп tuгquе, Zemun avait поп seulement 
participe а Ја rеvоlutiоп sегЬе, шаis fut aussi, 
еп quelque sorte, Ј е service d'iлfогmаtiопs autri· 
chien. Се fait CSt роиг Jes his toriens de lа pJus 
grande importance, car c'es t g race autorites 
officielles de ZеmllП que nous avons tant d' 
informations sur Ј а Serble . 

C'etaiel1t aussi DuЬгоvпik роиг J'histoire de 
lа Serbie et de Bosnic аи Moyen.Age, et KotoJ' 
pour l'histoire du MOl1tenegro. 

Pourta nt , Zemun пе se Ьогпа it pas seuJe. 
m ent а rassembIel" des Ј-епsеigпеmеп ts роиг Ј' 
histoire de Ја Serbic. Il prit рагt а l'insurection 
et dеviпt Је ројп! de rencontres des fonction· 
паiгеs d'Etat, е! des chcfs d'Insurrection, avec 
Karadorde еп tete. Се [ut aussi le centre de 
соmтегсе. OLt l а diplomat ic eut egalement sa 
рlасе. C'es t рагИа qlle les агтеs furent асће· 
mines "ers les insurges . 




