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Ђор ђе Об ра до вић – Ћур чи ја, 
Карађорђев устаник из Босута 
Нај по зна ти ји и нај слав ни ји Бо су-

ћа нин свих вре ме на, сва ка ко је 
Ђор ђе Об ра до вић, по зна ти ји 

као Ђор ђе Ћур чи ја. Ђор ђе је био 
слав ни хај дук и Ка ра ђор ђев уста ник 
ко ји је 1804. го ди не по ди гао на бу ну 
Ја дар и Ра ђе ви ну. Ро ђен је у се лу 
Бо су ту 70-их или 80-их го ди на XVI II 
ве ка, али је, по Ву ку Ка ра џи ћу, пре шао 
у Бе о град ски па ша лук још као де те. 
На ди мак Ћур чи ја до био је због ћур чиј-
ског за на та ко ји је у мла до сти учио у 
Круп њу, код Ло зни це. Дру ги из во ри 
твр де да је за нат из у чио у Бо су ту, код 
свог ком ши је Ни ко ле Бу дим че ви ћа, а 
по том је пре шао у Кру пањ, где се за на-
том крат ко ба вио. Ка ко год би ло, Ђор-
ђе је ве о ма бр зо окре нуо ћу рак на о па-
ко, оста вио ћур чиј ски по зив, од мет нуо 
се у хај ду ке и по стао нај по зна ти ји 
ха рам ба ша Под ри ња, По це ри не и 
Ја дра. Ње го ви хај ду ци зва ли су га 
Ћур та, а на род је це лу Ћур чи ји ну хај-
дуч ку дру жи ну на зи вао Ћур ти нов ци. 

Пр ви срп ски уста нак је до че као као 
хај дуч ки ха рам ба ша и од мах се при-
дру жио дру гим срп ским хај ду ци ма у 
по ди за њу бу не про тив Ту ра ка. 

ЛЕ ГЕН ДА 
Нај дра го це ни је исто риј ске по дат ке о 

Ћур чи ји дао је ње гов ше сна е сто го ди-
шњи пи сар из пр ве го ди не устан ка Вук 
Сте фа но вић Ка ра џић. Ме ђу тим, ма ње 
је по зна то да је ле ген де о Ћур чи ји и 
ње го вом жи во ту у Бо су ту за пи сао и 
Бо го љуб По зна но вић из Гр ка и об ја вио 
1887. го ди не у Ило ку, у књи зи „Све о ци 
на род ног пре да ња око гро ба Фи ли па 
Ви шњи ћаˮ. Познановић је ове при че 
слу шао од Бо су ћа на, ње го вих по то ма-
ка, пра у ну ка Мир ка и Во ји на Об ра до-
ви ћа Ка ни них, за тим од Ђо ке Бо шња-
ка, Ми лин ка Ста ни са вље ви ћа, Гру ји це 
Ми ра жи ћа и Ста је Бу дим че ви ћа. Он 
на во ди, нај ве ро ват ни је по гре шно, да 
се Ђор ђе Об ра до вић на се лио у Бо су-
ту, за јед но са бра ћом То до ром и Ја ко-
вом, око 1790. го ди не. Да нас се по у-
зда но зна да Об ра до ви ћи во де по ре-
кло из Ма чве, из Со вља ка, а да се у 
Бо сут нај ве ро ват ни је на се лио сре ди-
ном XVI II ве ка Ћур чи јин отац или де да. 

По зна но вић бе ле жи ка ко су аустриј-
ски за ко ни на ла га ли да од тро ји це 

У Ср би ји се све ча но сти ма ши ром зе мље 
обе ле жа ва 15. фе бру ар - Дан др жав но сти 
у знак се ћа ња на по че так Пр вог срп ског 
устан ка 1804. го ди не у Ора шцу, али и на 
дан ка да је 1835. у Кра гу јев цу до нет Сре-
тењ ски устав. Тај до ку мент озна чио је 
по че так са вре ме не др жав но сти.

Убр зо по сле то га Ср би су ушли у отво ре-
ни рат са Тур ском, чи ју су вој ску не ко ли ко 
пу та по ту кли. Нај ве ће по бе де уста ни ци су 
из во је ва ли код Иван ков ца 1804. го ди не, на 
Ми ша ру и код Де ли гра да 1805. го ди не. 
Слом устан ка по чео је 1812. го ди не по што 
су Ру си мо ра ли да се по ву ку због На по ле-
о но вог по хо да на Мо скву. Пот пи сан је Бу ку-
ре шки мир, ко јим је би ло пред ви ђе но да 
Ср би ја до би је ауто но ми ју и да се Тур ци 
вра те у Бе о град. Те усло ве Ср би ни су хте-
ли да при хва те. По сле то га тур ска вој ска 
на па ла је осло бо ђе ну те ри то ри ју из три 
прав ца. От пор срп ских уста ни ка сло мљен 
је па дом Бе о гра да 7. ок то бра 1813. го ди не. 

Иако угу шен, Пр ви срп ски уста нак утро 
је пут за да љу бор бу Ср ба за осло бо ђе ње, 
ко ја је на ста вље на две го ди не ка сни је 
по ди за њем Дру гог срп ског устан ка у Та ко-
ву. На Сре те ње, 1835. го ди не, кнез Ми лош 
Обре но вић про гла сио је пр ви срп ски устав 
и је дан од пр вих де мо крат ских уста ва у 
Евро пи. Тво рац јед ног од нај ли бе рал ни јих 
европ ских уста ва тог вре ме на је Ди ми три је 
Да ви до вић, уче ни Ср бин из Аустри је и кне-
жев се кре тар. У ње му су би ле из ра же не 
по тре бе срп ског дру штва за еман ци па ци-
јом, раз би ја њем фе у дал них уста но ва и 
ауто крат ске вла да ви не.

Овај да тум је узет као по че так ства ра ња 
мо дер не срп ске др жа ве и као на ци о нал ни 
пра зник се сла ви од 2001. го ди не. 

Тим по во дом об ја вљу је мо текст о нај по-
зна ти јем Бо су ћа ни ну Ђор ђу Об ра до ви ћу 
Ћур чи ји, слав ном хај ду ку и Ка ра ђор ђе вом 
уста ни ку, ко ји је за М но ви не при пре мио 
Ми ки ца Илић. 

ДАН ДР ЖАВ НО СТИ

Пи ше:
Ми ки ца ИлићПОВОДОМ ДАНА ДРЖАВНОСТИ

Споменик јунацима Боја на Чокешини 
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Об ра до ви ћа, дво ји ца бра ће сту пе у 
вој ну слу жбу, док је тре ћи мо гао да 
оста не код ку ће. Ђор ђе и То дор су 
слу жи ли цр но-жу тој мо нар хи ји као гра-
ни ча ри, а Ја ков је остао са уку ћа ни ма 
да им по ма же у те шким се љач ким 
по сло ви ма. Вук Ка ра џић, ме ђу тим, 
уме сто Ја ко ва и То до ра по ми ње Јо ва-
на Об ра до ви ћа, као Ћур чи ји ног бра та 
и са бор ца из хај дуч ких и уста нич ких 
да на, не го во ре ћи ни шта о Ћур чи ји ном 
слу же њу у гра ни чар ском пу ку. По 
ње му је Ћур чи ја пре шао у Ср би ју још 
као де те, па пре ма то ме ни је ни слу-
жио у аустриј ској вој сци. 

По зна но вић опи су је Ђор ђа Ћур чи ју 
као ве о ма сна жног и хра брог чо ве ка: 
Ђор ђе бе ше ни ска ал’ те мељ на ра ста; 
бе ла ва смр ште на ли ка, ши ро ки вр ло 
пр си ју и то не ме ђу ра ме ни већ про-
тив ног прав ца, од пр си ју ле ђи ма. Био 
је на пра сит и вр ло сна жан. 

„За си нов ца му про зва ног „Ка нуˮ 
ве лу: Био је „пљу ну тиˮ стриц! Овај је 
хва ли са јућ се сво јом сна гом, умео по 
пет љу ди међ но ге сти сну ти без да су 
мо гли из ма ћи. И тро год че ју не, до че-
па ли за ро го ве, – и обо ри и осо ви на 
но ге, по во љи!ˮ 

Ђор ђе Ћур чи ја је во лео ве се ље, 
пе сму и ша лу. У дру штву је, ме ђу ком-
ши ја ма и ро ђа ци ма, био оми љен. 
Ра до је од ла зио код фа ми ли је у Цр ну 
Ба ру, са ко јом је одр жа вао род бин ске 
ве зе, прем да је би ло опа сно и за ко ном 
за бра ње но са мо вољ но пре ла зи ти гра-
ни цу. Бра ћа Об ра до ви ћи ни су се мно-
го оба зи ра ли на стро ге цар ске за ко не 
и ука зе. Ђор ђе је умео да ка же у љут-
њи: „Од тур ски па ша по бе го, да ме 
шваб ске ја шу!ˮ 

Јед ном при ли ком, ка да је цар ска 
власт на ре ди ла да сва ки гра ни чар у 
Бо су ту на спе пут ис пред сво је ку ће 
опе ком из ра чан ских ци гла на, остао је 
не на сут пут пред ку ћом са ну ме ром 
14. Про ла зи ла су вој нич ка ко ла да ни-
ма кроз се ло глав ним дру мом, с му ком 
за о би ла зе ћи огром не ба ре пред Ћур-
чи ји ном ку ћом, али ни ко ни је смео да 
га ка зни због не из вр ша ва ња на ред бе. 

Пре ма све до че њу Бо го љу ба По зна-
но ви ћа, Ћур чи ји је те шко па да ла кру та 
вој нич ка ди сци пли на и не чо веч но 
по сту па ње аустриј ских офи ци ра са 
гра ни ча ри ма. Он и брат То дор би ли су 
по зва ни у Мо ро вић на обу ку – 
„Abrichtungˮ. Сто је ћи са ти ма у вој нич-
кој вр сти и ве жба ју ћи стро је ви ко рак 
по сун цу и ки ши, гу био је стр пље ње 
Ђор ђе Ћур чи ја и, по при ро ди прек и 
на пра сит, за по чи њао је сва ђе и ту че 
са дру гим по да ни ци ма Кру не. Вре ме-
ном, срп ски гра ни ча ри и аустриј ски 
ула не ри ши ља стих бр чи ћа по че ше да 
из бе га ва ју су ко бе са њим, скла ња ју ћи 
се у стра ну ка да би про ла зио. 

Нај те же од све га је Ђор ђу па да ло 
рав на ње у вој нич ком стро ју – „Ric-
htung”, јер кад би ухва тио пра вац од на-
пред са оста лим сол да ти ма, по за ди би 
за чи тав пе даљ иска као из стро ја, а 
кад би га швап ски ча сник по рав нао 
ле ђи ма са оста лом вој ском, Ђор ђе би 

пр си ма од ска као спрам оста лих, опет 
за пе даљ. 

Отр пев ши увре де и по гр де аустриј-
ских офи ци ра, на ра сте у Ћур чи ји 
ве ли ка мр жња пре ма Хаб збур шкој 
мо нар хи ји, па, нај по сле, од лу чи, за јед-
но са бра том То до ром, да бе жи од 
швап ског са ма ра. 

Ка да је Пе ти ва ра дин ски ба та љон, у 
је сен 1803. го ди не, по шао пе шке раз-
ло ка ним дру мо ви ма да се ту че са 
фран цу ском ар ма дом за сла ву Ца ре-
ви не, блат ња вим, ис про ва љи ва ним 
пу тем од Ми тро ви це пре ма Осе ку 
ко ра ча ли су, за јед но са дру гим гра ни-
ча ри ма и бра ћа Об ра до ви ћи. 

Пре по ла ска, пу ков ник Стој че вић и 
ма јор Обу ћи на одр жа ше пред стро јем 
го вор о ју на штву и сла ви срп ског оруж-
ја, ку ра же ћи гра ни ча ре пред пут на 
да ле ки фронт. По том су се сви за кле-
ли под бар ја ком да ће вер но слу жи ти 
Кру ни, док их је све ште ник бла го си-
љао. 

Ђор ђе Ћур чи ја, не мо гав ши ви ше да 
из др жи не ис кре не ти ра де аустриј ских 
офи ци ра, по че под бу њи ва ти срп ске 
пе ша ке у стро ју и на го ва ра ти их да 
ба це ре ме ње и пу шке и да по ђу сво јим 
до мо ви ма. Го во рио им је да су у Ср би-
ји има ли с ким да се би ју и да је бо ље 
да се ку Тур ке, ста ре ду шма не: 

„Фран цуз нит’ ме зна, нит’ га знам, – 
па о што и да се би јем с’ њим. Зар да 
ује дам куд ме ко и пса пуј ка ју? Кад две 
ку ће го ру, тво јој бли жу га си. Имам бра-
ћу, имам Шва бу да бра ним. Бра ни ћу и 
ги ну ти за сво је!”

По сле јед ног да на од мо ра у Осе ку, у 
зо ру се вој ска по стро ји за да љи по крет. 
Ствар је би ла хит на јер је не при ја тељ 
не за др жи во на пре до вао у Не мач кој. 
Ме ђу тим, не ко ли ко цар ских по да ни ка 
ни су би ли на про зив ци, у стро ју.

Стан ко Ту фек џи ја из Бо су та, Пе тар 
Ка ро ли ја из Мар ти на ца и ка зан џи ја 
То дор Вој но вић из Ми тро ви це, за јед но 
са Ђор ђем и То до ром Об ра до ви ћем, 

Ђор ђе Ћур чи ја
је во лео ве се ље, 

пе сму и ша лу.
У дру штву је,

ме ђу ком ши ја ма
и ро ђа ци ма, био

оми љен. Ра до
је од ла зио код

фа ми ли је у Цр ну Ба ру,
са ко јом је одр жа вао 

род бин ске ве зе,
прем да је би ло

опа сно и за ко ном 
за бра ње но

са мо вољ но
пре ла зи ти гра ни цу

Ка да је Ка ра ђор ђе 
Пе тро вић по ди гао 

уста нак у Ср би ји
1804. го ди не,

Ђор ђе Об ра до вић
– Ћур чи ја, по пут

Ста но ја Гла ва ша,
хај дук Вељ ка

Пе тро ви ћа и дру гих 
хај дуч ких ха рам ба ша, 

од мах је по чео
са мо стал но да
на па да и го ни

Тур ке где год
би их срео

Вук Стефановић Караџић
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ока чи ше ре ме ње на „квар ти љиˮ и 
ре ко ше збо гом цар ској ре ги мен ти, па, 
пре пли вав ши на бу ја лу Дра ву, до хва ти-
ше се не пре глед них сла вон ских шу ма.

Пу ков ник при ја ви де зер те ре осеч ком 
за по вед ни штву, а Пе ти ва ра дин ски 
ба та љон на ста ви да ље, ко ли ма „чак 
до Шор дин га на Ба јер ској гра ни циˮ, а 
по сле то га пе шке до бо ји шта, ода кле 
се мно ги ни ка да ви ше ни су вра ти ли. 
За бе гун ци ма је рас пи са на по тер ни ца, 
али их вла сти ни су по хва та ли јер су 
би ли „у свом ру вуˮ. 

По зна но вић да ље го во ри да су 
по сле не ко ли ко да на Ђор ђе и То дор 
са дру жи ном осва ну ли у Бо су ту, 
ис пред се о ске крч ме Те ше Ђу ри чи ћа. 
Од мах су раз ви ли не ки бар јак, ко ји су 
ус пут про на шли, и на ре ди ше јед ном 
ка лу ђе ру из Хо по ва, ко ји је у Бо су ту 
не де љом и цр кве ним пра зни ци ма слу-
жио ли тур ги ју, да их за ку не на вер ност. 
По том су до бро про сла ви ли по че так 
хај ду ко ва ња, пи ју ћи и пе ва ју ћи у крч-
ми. Се ло је би ло го то во пра зно и од 
по те ре ни је би ло ни тра га. 

По сле бур не но ћи, у са му зо ру бра-
ћа Об ра до ви ћи и Стан ко Ту фек џи ја се 
опро сти ше са сво јим уку ћа ни ма, па 
по ђо ше са То до ром ка зан џи јом и не ко-
ли ко мо ма ка, пре ко Вра тич на по ља, у 
шу му и да ље, на ре ку Са ву. Из бив ши 
на До му ске лу, хај ду ци се нео сет но 
при ву ко ше вој ној ка ра у ли на ко јој су 
стра жу др жа ли Бро ђа ни. Гра ни ча ри из 
Бро да, по зна ти као ве о ма сла би вој ни-
ци, ме ња ли су на чар да ци ма до ма ће 
гра ни ча ре ко ји су би ли на фрон ту. 

Ђор ђе са дру жи ном иза ђе из шу ме 
пред збу ње ног стра жа ра. Овај по ви ка 
не ко ли ко пу та: Стој!, па кад ви де да 
при до шли це не ма ју на ме ру да се за у-
ста ве, сил но се упла ши, те му То дор 
ка зан џи ја оте пу шку. 

Ђор ђе Ћур чи ја ис ко ри сти за бу ну, па 
за кљу ча пре о ста ле гра ни ча ре и по зва 
их на пре да ју. Упла ше ни Бро ђа ни иза-
ђо ше је дан по је дан кроз про зор и пре-
да до ше се хај ду ци ма ко ји им ве за ху 
ру ке. Нај по сле Ћур чи ја уђе у пра зну 
стра жа ру и по ку пи пу шке, фи ше ке са 
ба ру том и хра ну. 

Ка да су опљач ка ли ка ра у лу, Ћур чи-
ји ни ха ду ци се пре ба ци ше чам цем 
пре ко Са ве, у Бо сну. По том се упу ти-
ше ка ушћу Дри не у Са ву. 

Раз о ру жа не и ве за не Бро ђа не осло-
бо ди ли су не ки Ја мен ча ни. Ка сни је су 
би ли ка жње ни за свој ку ка вич лук: „На 
не ко ли ко да на иза то га, – би ли су ови 
„ју на циˮ у Ра чи пред ка за ма ти ма ли ња-
ти.ˮ 

Ћур чи ји на дру жи на је жи ве ла у јед-
ној ко ли би, у шу ми Ба нов Брод, крај 
са ме оба ле Са ве. Из тог ло го ра Ђор ђе 
је на па дао ра чан ску ске лу, оти ма ју ћи 
сто ку ко ју су мар ве ни тр гов ци во зи ли у 
Аустри ју. Ћур чи ја је уби јао и ро био 
Тур ке дуж гра ни це, од се цао гла ве 
бе го ви ма и су ба ша ма, а ке се са ду ка-
ти ма бо га тим тр гов ци ма. По том је 
опљач ка ну сто ку го нио ја та ци ма у 
Срем. Они су је про да ва ли по пи ја ца-
ма, а по том до во зи ли Ћур чи ји са ма ре 

пре пу не оруж ја, џе ба не, оде ће и хра-
не. Ћур чи ји ни ја та ци су се бр зо обо га-
ти ли тр гу ју ћи укра де ном сто ком и дру-
гом имо ви ном, али им бо гат ство ни је 
ду го по тра ја ло. Пре ма По зна но ви ћу, 
иза мно гих ни по род ни је остао. 

У Срем је Ћур чи ја пре ла зио на „Стој-
ши ном бо га зуˮ, у бли зи ни ку ће и шљи-
ви ка Ва си ља Не на до ви ћа из Ја ме не, 
ко ји му је био ја так. Јед ном је Ћур чи ја 
да ро вао Ва си ља ду ка том ве ли ким као 
коњ ско ко пи то, око ко јег су се мно го 
го ди на ка сни је ње го ви си но ви по ту кли, 
ка да су на след ство де ли ли, јер ни су 
мо гли ду кат да раз ме не у Ми тро ви ци, 
за то што му ни ко ни је знао пра ву вред-
ност. 

При ли ком јед ног од та квих пре ла за-
ка, Ћур чи ја је опљач као и бо га тог 
га зда Врап ца из Ап ше ва ца, ко јег је 
гад но на му чио, све док му ни је ре као 
где др жи но вац. По сле ове пљач ке за 
Ћур чи јом су аустриј ске вла сти рас пи-
са ле по тер ни цу. 

Ле ген да ка же да је Ђор ђе Ћур чи ја 
на у чио до бро да го во ри тур ски је зик од 
јед не Тур ки ње, ко ју је отео из ха ре ма 
не ког бе га у Би је љи ни. Тур ског бе га је 
убио, по том опљач као, а ње го ву „ка дуˮ 
по вео са со бом у хај дуч ки ло гор. При-
ча да ље го во ри да је Ћур чи ји у по ха ри 
по мо гла бе го ви ца ко ја је би ла за љу-
бље на у ње га, па га је јед не но ћи у 
ку ћу пу сти ла. Ка сни је, ка да је до бро 
на у чио тур ски је зик, умео је Ђор ђе 
Об ра до вић да, пре о бу чен у тур ско 
оде ло, оде у по бе ла да на у Би је љи ну 
и та мо, у чар ши ји ди ва ни са Тур ци ма о 
звер стви ма хај ду ка Ћур чи је, а да га 
ни ко не пре по зна. 

Од ла зио је Ћур чи ја но ћу у Би је љи ну 
или Ја њу и пљач као имућ ни је Тур ке. 
Ње го ва Тур ки ња га је упу ћи ва ла на 
нај бо га ти је ку ће. Тур ци ма је био то ли-
ко до ја дио да су рас пи са ли ве ли ку 
на гра ду за ње го ву гла ву. Та мо где је 
Ћур чи ја че то вао, Тур ци ни су за ла зи-
ли, па га је срп ска ра ја во ле ла и по ма-

га ла, јер је ви де ла у ње му на род ног 
спа си те ља. 

Нај по сле, пре те рав ши са зу лу ми ма, 
Ћур чи ји на дру жи на на чи сто за тво ри 
ра чан ску ске лу, јер ви ше ни ко ни је 
имао сме ло сти да пу ту је не си гур ним 
дру мо ви ма. Та да се Ђор ђе са сво јим 
хај ду ци ма пре ба ци у Ср би ју, да пљач-
ка тур ске бе го ве по се ли ма и ва ро ши-
ца ма. 

У то ку зи ме, Ђор ђе и То дор су од ла-
зи ли у Цр ну Ба ру, код ро ђа ка, где су се 
ба ви ли ћур чиј ским за на том. Ши ли су 
бес плат но зе мља ци ма ко жу хе и гу ње-
ве, да би пре кра ти ли ду ге зим ске но ћи. 
Чим би го ра оли ста ла, оста вља ли су 
иглу и хва та ли се пу шке. 

Ка да су Бо су ћа ни 1802. го ди не ози-
да ли цр кву Ро ђе ња све тог Јо ва на 
Кр сти те ља, Ћур чи ја је по же лео, као и 
сви раз бој ни ци, да ис ку пи гре хе при-
ло гом за из град њу хра ма. За то је 
угoворио пре ко Ва си ља Не на до ви ћа 
из Ја ме не са ста нак са сво јим ком ши-
јом из Бо су та, ста рим ћур чи јом и ри ба-
ром, Ни ко лом Бу дим че ви ћем, код ко јег 
је не ка да учио за нат, а ко ји је у то вре-
ме био цр кве ни ту тор. Ђор ђе је хтео 
да пла ти ба кар ни кров, да се по ста ви 
на бо сут ску цр кву. Храм је тре бао да 
по кри је ба кром ка зан џи ја То дор из 
Ми тро ви це, ко ји је, за јед но са Пе тром 
Ка ро ли јом, при ли ком јед не од цар ских 
ам не сти ја, на пу стио Ћур чи ји ну дру жи-
ну и вра тио се свом ста ром за на ту.

По што је Бо сут но вим на се ља ва-
њем гра ни ча ра пре ра стао од ма лог 
шан ца у ле по се ло, за ме сног за по вед-
ни ка је по ста вљен је дан ви ши ча сник. 
Ње му је пу ков ни ја из да ла на лог да 
ухва ти или уби је Ђор ђа Ћур чи ју, ка ко 
год бу де умео. За то је ме сни за по вед-
ник обе ћао свим бо љим ши ца ри ма из 
око ли не бо га ту на гра ду, ако ус пе ју да 
уби ју Ђор ђа. 

Кр ста Пе ру но вић је био је дан од нај-
ве шти јих стре ла ца у це лој пу ков ни ји, 
па се по на дао ле пој на гра ди уко ли ко 
уби је Ћур чи ју. Он је че сто чу вао сви ње 
у Вра тич ној шу ми, ко ја се про сти ра ла 
у бли зи ни Стој ши на бо га за, ме ста на 
ко јем је Ћур чи ја пре ла зио из Бо сне у 
Срем. Пе ру но вић је са знао од Ва си ља 
Не на до ви ћа вре ме и ме сто Ћур чи ји-
ног са стан ка са ту то ром Бу дим че ви-
ћем, па је ре шио да га у за се ди са че ка 
и уби је. 

Ка да је Ћур чи ја сти гао чам цем на 
уго во ре но ме сто, че као га је Бу дим че-
вић. До бро са кри вен у ше ва ру и гр мљу 
че као је и Кр ста Пе ру но вић са на би је-
ном пу шком. Док су Бу дим че вић и 
Об ра до вић раз го ва ра ли и док је Ћур-
чи ја из да вао упут ства око ба кар ног 
кро ва, Кр ста Пе ру но вић га је, ле же ћи у 
гр мљу на два де се так ко ра ка ода тле, 
др жао на ни ша ну. 

Ћур чи ја и Ни ко ла Бу дим че вић се 
по том опро сти ше и уго во ри ше дан кад 
ће Ђор ђе до не ти но вац за кров. По том 
Ћур чи ја се де у чун и, оти снув ши се од 
оба ле, за ве сла ка су прот ној стра ни. 

Кр ста Пе ру но вић ко јем је све вре ме 
Филип Вишњић
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ру ка дрх та ла од ве ли ког стра ха, ко нач-
но се осме ли и, кад му Ђор ђе окре ну 
ле ђа, са су кур шум из пу шке у хај ду ка, 
али га про ма ши. 

Об ра до вић цик ну бе сно и про стре-
ља кр ва вим очи ма об ра слу оба лу. У 
тај час Пе ру но вић се још ви ше пре па-
де и, ба цив ши пу шку, ста де бе жа ти 
кроз шу му, не ста ју ћи све до се ла. 

„Да си на био пу шку сре бром, мо жда 
би му шта и учи нио, – ал’ оло во ње га 
не би је! – го во ри ли су Кр сти се лом 
љу ди, кад им при ча ше, шта је ра дио...ˮ 

МЕ ЂУ ПР ВИМ
УСТА НИ ЦИ МА 

Ка да је Ка ра ђор ђе Пе тро вић по ди-
гао уста нак у Ср би ји 1804. го ди не, 
Ђор ђе Об ра до вић – Ћур чи ја, по пут 
Ста но ја Гла ва ша, хај дук Вељ ка Пе тро-
ви ћа и дру гих хај дуч ких ха рам ба ша, 
од мах је по чео са мо стал но да на па да 
и го ни Тур ке где год би их срео. 

Оку пив ши око се бе че ту хај ду ка и 
ја дар ских до бро во ља ца, Ђор ђе Ћур-
чи ја је већ ју ла 1804. го ди не по ди гао 
уста нак у це лом Ја дру и Ра ђе ви ни, 
ко ји су та да би ли у са ста ву Звор нич ке 
на хи је и Бо сан ског па ша лу ка. У по чет-
ку се Ћур чи ја ту као са Тур ци ма из 
Ва љев ске и Ша бач ке на хи је ску па са 
во ђом ва љев ских уста ни ка, вој во дом 
Ја ко вом Не на до ви ћем (1756 – 1836), 
чи ји је углед на гло по рас тао по сле 
по бе де над Тур ци ма код Сви ле у ве 28. 
фе бру а ра 1804. го ди не. Ме ђу тим, убр-
зо су се њих дво ји ца по сва ђа ли око 
пр вен ства. Вук Ка ра џић за пи су је о 
овим до га ђа ји ма: „Ста но је Гла ваш и 
Ђор ђе – Ћур чи ја би ли су на гла су 
са мо као ју на ци; али на и ја сво ји упра-
во ни је су има ли (као ни Спуж), не го је 
Гла ваш ишао уз Ђор ђи ја, а Ћур чи ја 
из нај при је уз Ја ко ва, а по сли је сам са 
сво јим мом ци ма.ˮ

БОЈ НА ЧО КЕ ШИ НИ 
На Ла за ре ву Су бо ту, уочи Цве ти, 16. 

апри ла 1804. го ди не, од и грао се чу ве-
ни Бој на Чо ке ши ни у ко јем су Тур ци 
до но гу по ту кли вој ску Ја ко ва Не на до-
ви ћа и, по бив ши пар сто ти на Ср ба, 
по ро би ли и опљач ка ли По це ри ну. 

Ђор ђе Ћур чи ја је уочи бит ке пи сао 
Ја ко ву и тра жио од ње га по моћ ка ко 
би Тур ке бо ље до че као. Ја ков, ме ђу-
тим, ни је хтео да осла би оп са ду Шап-
ца у ко јем су Тур ци већ раз ми шља ли о 
пре да ји, па је у Бој на Чо ке ши ни до вео 
ша чи цу уста ни ка. Ка да је Ћур чи ја 
ви део да Ја ков иде у бој без вој ске, 
на пу стио је бо ји ште не по сред но пред 
бит ку, оста вив ши Да мја на Ку ти шан ца, 
Пан ту Да мја но ви ћа и бра ћу Гли го ри ја 
и Ди ми три ја Недићa из Осе чи не, за јед-
но са 300 уста ни ка, да ју нач ки из ги ну. 

Про та Ма те ја, ко ји је у су ко бу из ме ђу 
Ја ко ва Не на до ви ћа и Ђор ђа Ћур чи је 
био на кло њен сво ме стри цу Ја ко ву, 
опи су је у „Ме мо а ри маˮ ста ње срп ске 

вој ске за вре ме оп са де Шап ца, не по-
сред но уочи окр ша ја на Чо ке ши ни: 
„Са мо не ки Ан дри ја Ви то ми ро вић из 
Дре нов ца и Осто ја Спуж др жа ли су по 
не ко чи сло мо ма ка, а Ђор ђе Ћур чи ја 
хо да по Ма чви и око Це ра, сла бо у 
Ша бац до ла зи и у бој се пу шта.ˮ 

О овом до га ђа ју пе ва и сле пи гу слар 
Фи лип Ви шњић у сво јој пе сми „Бој на 
Чо ке ши ниˮ, кроз раз го вор „два вра на 
га вра наˮ и „вер не љу беˮ пр ња вор ског 
кне за Кр сма на Ву ји чи ћа. Љу ба пи та 
га вра но ве ре дом за све срп ске ју на ке, 
за сво га му жа Кр сма на, за Ја ко ва 
Не на до ви ћа, игу ма на Ха џи-Кон стан ти-
на и Ђор ђа Ћур чи ју: 

Је сте л’ вид’ли Ћурч’ју арам ба шу, 
ко ји чу ва стра же од Ту ра ка 
с ње го ви јех три ста и три дру га, 
да не бу де ро бља из По цер ја? 

Га вра но ви од го ва ра ју Кр сма но вој 
љу би да су ви де ли Ћур чи ју и дру ге 
срп ске ју на ке. По том бе се де о су сре ту 
Ја ко ва и Ђор ђа, ко ји ни је про шао 
слав но: 

Ка ко до ђе Ва ље вац Ја ко ве, 
ка ко до ђе и до ве де вој ску, 
те се Ја ков са ста са Ћур чи јом, 
у образ се они по љу би ше, 
ал’ за здра вље пи тат се не ће ше; 
ве ће од мах кав гу за мет ну ше. 

Ђор ђе ни је хтео да се упу шта у бит-
ку са да ле ко број ни јом тур ском вој-
ском. За ме рао је Ја ко ву што ни је 
до вео ви ше уста ни ка у бој про тив 
Ту ра ка: 

‘Ва ко ре че Ћурч’ја арам ба ша: 
„Та Ја ко ве, срп ски ко мен да те, 
оћеш, бо лан, ви ше до вест вој ске? 
Ако л’ не ћеш ви ше до вест вој ске, 
ја се пр ви с Тур ци би ти не ћу: 
јер ја ни сам др во вр бо ви на, 
кад пос’је ку, да с’ омла дит мо гу, 

па да бу дем вр ба ко и би ла, 
већ Ћур чи ја, гор ски арам ба ша, – 
кад пос’је ку, омла дит се не ћу! 
Ја сам ју нак ду шу огр’је шио 
и уз ча сне по сте омр сио, – 
у Ље шни ци три но ћи но ћио, 
и три да на по њој зи одио, 
док сам тур ску ухо дио вој ску, 
с Тур ци ма сам мр сно ве че рао,
ве че рао мр сно и ру чао, 
с Тур ци ма сам ишо у џа ми ју, 
тур ски кла њам, срп ски бо га мо лим; 
у Ту ра ка мло го има вој ске: 
се дам хи љад’ и три ста Ту ра ка, 
и пред вој ском до два се ра шће ра: 
Дер виш-ага из гра да Звор ни ка, 
Но жин-ага од се ла Ма о че;
па сам чуо што го во ре Тур ци: 
Тур ци ве ле да По цер је ро бе, 
да за па ле цр кву Чо ке ши ну, 
да по гу бе Аџи-Ко стан ти на.ˮ 

Ћур чи ја је та да пред ла гао Ја ко ву да 
се по ву ку пред сил ном тур ском вој-
ском, ка ко не би уза луд ги ну ли. Вук 
Ка ра џић све до чи да је Ћур чи ја та да 
го во рио: „...па ако Тур ци за па ле на- 
ма стир, на род ће га опет на чи ни ти, као 
што је и до сад гра дио; али ми кад 
из ги не мо око ти је зи ди на, нас не мо же 
ни ко по вра ти ти ни по гра ди ти. А Тур ци 
се не сми ју да ле ко од мак ну ти од Дри-
не, не го ће се опет вра ти ти у Ље шни цу 
на ко нак, у том ће мо и ми при ку пи ти 
још вој ске, пак ће мо он да гле да ти, да 
ји ђе до че ка мо и раз би је мо.ˮ 

Ја ков ни је хтео да по слу ша Ћур чи ју, 
прем да ће се ка сни је по ка за ти да је 
овај био у пра ву. Вук Ка ра џић да ље 
ка же да Ја ков Не на до вић ни је смео да 
ка же Ћур чи ји и дру гим уста ни ци ма 
пра ви раз лог због ко јег ни је хтео да 
устук не пред Тур ци ма, јер се бо јао да 
ће оп са да Шап ца про па сти. Дру ге вој-
во де ни су мно го во ле ле Ћур чи ју за то 
што је био пре ча нин, па су ла ко убе ди-
ли Ја ко ва да се Ђор ђе пре пао Ту ра ка 
и да кре ну у бој без ње га. Ја ков Не на-
до вић је вре ђао Ћур чи ју због ње го вог 
пре чан ског по ре кла и сра мо тио га јав-
но пред оста лим уста ни ци ма:

Ал’ бе сје ди Ва ље вац Ја ко ве: 
„Ти Ћур чи ја, је дан пр жи ба бо, 
ни ста ри ти че то ва ли ни су, 
већ чу ва ли кра ве по Сри је му. 
Ла сно ти је, мо ре, ба бе пр жит 
у по но ћи, кад ни ко не ви ди, 
ал’ је муч но меј дан ди је ли ти 
у по под не св’је ту на ви ди ку:
не ћу, мо ре, ви ше ку пит дру штва, 
с ово бра та до че ка ћу Тур ке!”

На то му је Ћур чи ја ср ди то од го во-
рио: „Кад мо же те и без ме не, то је још 
бо ље; да вам да Бог сре ћу!” По том 
„Ћур чи ја Ђор ђе узме сво је дру штво и 
оде у Цер, а не у бој.” По што је Ћур чи-
ја са со бом од вео сто ти нак љу ди, 
оста де их је два две сто ти не да до че ка-
ју хи ља ду и пет сто ти на Ту ра ка. Ја ков 
је хтео да ко па ро во ве око са мог ма на-
сти ра, али бра ћа Не ди ћи из се ла 
Осјеч не у Ва љев ској на хи ји, ко ји се, по 
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Ву ку, бе ху већ до бро по о пи ја ли, од би-
ше тај пред лог да не би „цр кву кр вљу 
обо ји ли” и по ђо ше у су срет Тур ци ма, 
ма ло да ље од Чо ке ши не, „виш’ Вра-
њев ца ду бо ка по то ка”, пре ма Ле шни-
ци. Ка да су при спе ли Тур ци, бит ка је 
от по че ла: 

Истом они у ри је чи би ше, 
кре ну ше се Тур ци из Ље шни це: 
буб њи би ју, а сви ра ле сви ре, 
сва се зе мља ис под Це ра тре се, 
пра во Тур ци иду Чо ке ши ни. 
Кад то ви ђе Ћурч’ја арам ба ша, 
он до ко па пу шку по сре ди ни, 
оба зре се, ре че три ри је чи: 
„Мо ја бра ћо, до три ста дру го ва, 
ко ће са мном, не ка иде за мном: 
ја се пр ви с Тур цим’ би ти не ћу!”
Што би ја ше ог ња пла ме ни та – 
са Ћур чи јом оде у пла ни ну. 

Дру ге срп ске вој во де су се сил но 
упла ши ле ка да су ви де ле Ћур чи ју да 
на пу шта бо ји ште: 

Кнез Ми јај ло Ру жи чић по шао 
из ли је па се ла Мет ко ви ћа, 
и он во ди три хи ља де вој ске; 
кад Ми јај ло опа зи Ћур чи ју, 
ђе Ћур чи ја стру же уз пла ни ну, 
пре па де се Ру жи чић Ми јај ло, 
на мах сво ју рас пу стио вој ску: 
„Мо ја бра ћо и мо ја дру жи но, 
кад Ћур чи ја бје жи у пла ни ну, 
не ма да нас бо ја са Тур ци ма! 
Ви бје жи те сва ки сво ме дво ру, 
да се сва ки код свог дво ра на ђе.” 
Ту Ми јај ло рас пу стио вој ску. 

Тур ци Ле шни ча ни при кра ли су се 
Ср би ма с ле ђа и за мет ну ли кр ва ву, 
це ло днев ну бор бу у ко јој је уста ни ци-
ма пред ве че не ста ло џе ба не, а пу шке 
се ста до ше од пу ца ња пре гре ва ти, те 
су се, нај по сле, кун да ци ма од џе фер-
да ра и но же ви ма ту кли. Пред ве че Тур-
ци ма је сти гла по моћ из Ја ње и Би је-
љи не, па над вла да ше Ср бе и по би ше 
ра ње ну бра ћу Не ди ће и ско ро све 
уста ни ке, осим не ко ли ко мо ма ка ко ји, 
под окри љем мра ка, срет но уте ко ше. 
Та да су Тур ци за па ли ли и ма на стир 
Чо ке ши ну. 

Ја ков бе ше на ко њу од је здио на 
са мом по чет ку бит ке, да тра жи по моћ 
по окол ним се ли ма, али, кад при спе са 
не ко ли ко мо ма ка, бе ше већ пре ка сно. 
Не на до вић ни ка да ни је опро стио Ђор-
ђу што је од био да се ту че са Тур ци ма. 
За клео се да ће му се осве ти ти: 

Чи ча Ја ков на ђо ги уте че 
страм пу ти це пу тем при је ки јем; 
а Ћур чи ји ‘ва ко го во ра ше: 
„Еј, Ћур чи ја, да те бог уби је, 
ђе ме да нас из да де Тур ци ма? 
Ако бог да и сре ћа од бо га, 
ти се не ћеш на но си ти гла ве, 
на но си ти за ту при је ва ру.” 
И што ре че Ја ков, не по ре че. 

Ме ђу тим, и по ред по бе де на Чо ке-
ши ни, ша бач ки Тур ци су се пре да ли 

Ја ко ву Не на до ви ћу. Он је од мах по ста-
вио у це лој ша бач кој на хи ји сво је 
по вер љи ве љу де на кључ на ме ста, 
ка о ске ле џи је и управ ни ке се ла. То се 
Ћур чи ји ни ка ко ни је сви ђа ло, јер је 
сма трао да он има пра во на Ма чву. 

ШИ РОМ СР БИ ЈЕ 
По ред све га, Ћур чи ја се по ми рио са 

Ја ко вом, и на Во ждов по зив обо ји ца 
су, за јед но са сво јим љу ди ма, оти шли 
на Вра чар, у шан че ве на спрам Бе о-
гра да. Кад су утвр ди ли по ло жа је око 
Бе о гра да, Ћур чи ја, Ја ков и дру ге вој-
во де кре ну ше под Ка ра ђор ђе вим бар-
ја ком, пре ко Мо ра ве, на град По жа ре-
вац, да га осво је. Тур ци су се бо ри ли 
пет да на, али ка да Ср би по че ше да 
ру ше и па ле ку ће, га ђа ју ћи град из 
то по ва, пре да до ше се ма ја 1804. го ди-
не и от ку пи ше сво је гла ве са пе де сет 
ке са ду ка та, ве ли ким бла гом и сил ним 
ко њи ма, а са ми на пу сти ше град на 
ла ђа ма, низ Ду нав. 

Ка да су уста ни ци осво ји ли По жа ре-
вац, до шло је до су ко ба око по де ле 
пле на. Ћур чи ја се на љу тио на Цр ног 
Ђор ђа и Ја ко ва Не на до ви ћа због 
не ка квих но же ва, ко је му ови ни су 
да ли као рат ни плен, отет од Ту ра ка. 
На и ме, Ја ко ву су по сле по де ле рат ног 
пле на до па ла три но жа, с тим да је дан 
за др жи за се бе, а да дру га два бо де жа 
по де ли сво јим нај за слу жни јим че то ба-
ша ма. Ћур чи ја се на дао да ће је дан 
нож при па сти ње му, јер је од пр вог 
да на устан ка че то вао за јед но са Ја ко-
вом, али Не на до вић да де нож свом 
зе ту, кне зу Пе ји. То ве о ма увре ди и 
ра ср ди Ћур чи ју, ко ји на пу сти Ја ко ва и 
по че сам с Тур ци ма да се би је по Вра-
ча ру. Ме ђу тим, убр зо је Ћур чи ја 
до шао у су коб и са са мим во ждом 
Ка ра ђор ђем, ка да је овај пу цао и 
те шко ра нио ћур ти нов ца Ти мо ти ја ко ји 
је ра си пао џе ба ну, пу ца ју ћи на ди вље 
пат ке. 

Та да Ђор ђе Ћур чи ја по ди же сво ју 
вој ску и, на пу стив ши по ло жа је око 
Бе о гра да, оде љу тит уз Са ву, пра во у 
Ма чву. Ка да сти же та мо, од мах рас те-
ра све Ја ко вље ве љу де, сме ни их са 
по ло жа ја и по ста ви сво је хај ду ке. На 
ми тро вач кој ске ли, ко ја је до но си ла 
по за ма шан при ход, по ста вио је тад 
свог ро ђе ног бра та Јо ва на. 

У исто вре ме, по на ло гу Пор те, из 
Бо сне се упу тио, пре ко Шап ца ка Бе о-
гра ду, бо сан ски ве зир Бе ћир-па ша са 
сво јом вој ском, ка ко би при по мо гао 
Ср би ма да сврг ну зло гла сне да хи је. 
Ћур чи ја се са њим ми мо и шао у пу ту. 
За ко на чив ши у Шап цу, Ђор ђе по бо де 
свој хај дуч ки бар јак у Срп ској ва ро ши. 
Ста ри ји Тур ци, ко ји су ту да про ла зи ли, 
чу ди ли су се: „Ва ла и би ла! (Бо га ми и 
Го спо да!) ево би је ла бра да, а бар ја ка 
ај дуч ко га не ви ђе смо до да нас!”

УС ПЕ СИ У БОР БА МА
СА ТУР ЦИ МА 

Ка да је учвр стио сво ју власт у 
Ма чви, Ћур чи ја пре ђе пре ко Це ра у 
Ја дар 15. ју ла 1804. го ди не, и по че да 
се ту че са Тур ци ма ко је од мах ис те ра 
из свих ја дар ских се ла. Ђор ђе је 
пљач као и па лио тур ске дво ре, али 
ни је био ме ка ср ца ни пре ма Ср би ма. 
Од оси ро ма ше ног на ро да ку пио је 
сто ку, ко ју је по том про да вао у Сре му 
и за до би је не па ре ку по вао фи ше ке с 
ба ру том и оло во. 

По што је опљач као и по па лио Али-
бе го ве дво ре у Шу ри ца ма, по бив ши 
све Тур ке, Ћур чи ја је од ре дио ха рам-
ба шу Си му Са ри ћа из Ци ко та, за јед но 
са Пе тром бар јак та ром и дру гим мом-
ци ма, да ле вом оба лом ре ке Ја дра 
иду на Ло зни цу. Де сном оба лом Ја дра 
упу тио је на Ле шни цу ста рог хај ду ка 
Те о до ра Бо и но ви ћа из Гор њег До бри-
ћа, док се сам Ћур чи ја са пре о ста лим 
мом ци ма упу тио у Ра ђе ви ну, на Кру-
пањ.

Си мо Са рић је пре ко Тр ши ћа ушао 
у пу сту Ло зни цу из ко је су сви Тур ци 
по бе гли пре ко  Дри не, не же ле ћи да 
про ђу као су на род ни ци у Шу ри ца ма. 
Ме ђу тим, Ћур чи ја је пре су дио мно гим 
ло знич ким Тур ци ма, пре ба цив ши се 
пре ко Гу че ва и пре пре чив ши им пут. 
Си мо Са рић је опљач као Ло зни цу и 
по ста вио тро но шког игу ма на Ме лен-
ти ја за ка ди ју, а ха рам ба шу Ми тра 
Ту фег џи ју за му се ли ма. По том се 
Са рић упу тио са пре о ста лим мом ци-
ма на Смр дан, код Ко ви ља че. Ка сни је 
је си шао до Дри не и по чео да ко па 
шан че ве, ка ко би спрем но до че као 
Тур ке из Бо сне. 

Те о дор Бо и но вић, пак, про те ра Тур-
ке Ле шни ча не пре ко Дри не и уло го ри 
се у шу ми Ра ни то ва чи, на ушћу Ја дра 
у Дри ну. 

За то вре ме Ђор ђе Ћур чи ја ис те ра 
Тур ке из Круп ња и, по диг нув ши це лу 
Ра ђе ви ну на оруж је, по ста ви гла ва ре 
и че то ба ше. По том се спу сти низ Дри-
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ну до Ло зни це, опљач ка тур ска го ве-
да и про да де их у Ми тро ви ци, а за 
до би је ни но вац ку пи ба рут и оло во, па 
по де ли џе ба ну вој сци у Ја дру. 

Ка да су Тур ци по че ли ку пи ти вој ску 
око Звор ни ка да би по но во пре шли у 
Ср би ју, Ћур чи ја на ре ди сво јим уста-
ни ци ма да се по ву ку са Дри не под 
са му Ко ви ља чу, ода кле су има ли 
бо љи пре глед. По том из да де ко ман ду 
уста ни ци ма да за па ле Ло зни цу уко ли-
ко не бу ду мо гли да је бра не, а он се 
упу ти са мом ци ма у Ра ђе ви ну, но се ћи 
уста ни ци ма џе ба ну. 

Вук Ка ра џић све до чи да је ис по чет-
ка Ло зни цу бра ни ло 500 до 600 Ја дра-
на, али да су се вре ме ном оси па ли, 
но се ћи рат ни плен сво јим ку ћа ма или 
од ла зе ћи да по са вр ша ва ју сво је 
по сло ве, па је, на по слет ку, оста ло 
све га 200 хај ду ка и уста ни ка у ло го ру 
под Ко ви ља чом. Сва ки Ср бин је за то 
уве че па лио по три ло гор ске ва тре, 
ка ко би Тур ци по ми сли ли да их че ка 
број на срп ска вој ска. Ста ри хај дук, 
Те о дор Бо и но вић, био је не што стро-
жи са сво јом вој ском ко ју је ка жња вао 
за де зер тер ство, па чак и ку бу ру по те-
зао на не по слу шне уста ни ке. 

Бо сан ски Тур ци су из бе га ва ли да се 
су ко бља ва ју са Ћур чи јом. За то, пре-
шав ши Дри ну но ћу, они уда ре на Те о-
до ра Бо и но ви ћа ко ји је као Ћур чи јин 
бу љу ба ша др жао де сну оба лу Ја дра, 
и осво је Ра ни то ва чу. Бу љу ба ша Бо и-
но вић уз ма че по сле те шког бо ја и 
по зва Ћур чи ју у по моћ са Ви до је ви це, 
где се бе ше по ву као. 

Ка да су уста ни ци ис под Ко ви ља че 
чу ли од Бо и но ви ће вог мом ка да су 
Тур ци пре шли Дри ну, на сту пи па ни ка 
ме ђу Ср би ма. Пе тар бар јак тар по ша-
ље не ко ли ко љу ди да по па ле Ло зни-
цу, а он са вој ском по ђе ис под Гу че ва 
за Тр шић. Ме ђу тим, љу ди се ус пут 
раз бе жа ше сво јим ку ћа ма, па у Тр шић 
до ђе све га сто ти нак уста ни ка. Ту се 
са ста ше са сто ти нак Ср ба из Ва љев-
ске на хи је, под вођ ством Ми ја и ла 
Не ди ћа и до го во ри ше се да за јед но 
уда ре на Тур ке у Ло зни ци. 

Пе ша ке по ве де Јо ван Ти мо тић, 
Ћур ти но вац из Вот ња ка, па уда ри ше 
на град са пла ни не, а ко ња ни ци уда-
ри ше од о здо, из рав ни це. Ме ђу тим, 
пред ко ња ни ке иза ђе де сет пу та ви ше 
Ту ра ка на ато ви ма, па, по што им је 
пре ти ло оп ко ља ва ње, Ср би се раз бе-
жа ше куд ко ји. Пе ша ци за бу ном уђо-
ше у хри шћан ску ва рош, пра во ме ђу 
Тур ке, ко ји их исе ко ше око осам де сет, 
а оста ли уте ко ше под окри љем мра-
ка. 

По што су се пре о ста ли Ср би ску пи-
ли са свих стра на у Тр ши ћу, Не дић им 
ре че да бе же пре ко Це ра, што ови 
од мах и учи ни ше. 

Тур ци из Ло зни це сва ки дан су 
па ли ли и пљач ка ли окол на се ла уз 
Ја дар, а но ћу су ко на чи ли у гра ду. 
Нај же шћи от пор Тур ци ма пру жао је 
Ћур чи ја са сво јим хај ду ци ма. Он је, 
чак, по ку шао и да од бра ни цр кву 
Је ре бич ку, да је Тур ци не за па ле. 

Ђор ђе Ћур чи ја кре ну из Ра ђе ви не 
и, сти гав ши у Ја дар, оку пи мом ке на 
Си ми ном бр ду. Ту им се при кљу чи ше 
поп Лу ка Ла за ре вић и Ми ло ван Гр бо-
вић са сво јим љу ди ма. Укуп но се у ску-
пи око 3.000 срп ских уста ни ка. На 
Пре о бра же ње Тур ци уз мак ну пре ма 
Шап цу, па Ср би по ђу низ По це ри ну да 
их пре срет ну, али Тур ци пре ђо ше пре-
ко Дри не у Бо сну и из бе го ше су коб. 

Oдатле су се Ср би вра ти ли у Чо ке-
ши ну на ко нак. Уве че, са ми тро вач ке 
ске ле у Чо ке ши ну сти же и Ћур чи јин 
брат Јо ван. Он пре не се Ђор ђу вест 
да се Ја ков Не на до вић спре ма да га 
уби је, али Ћур чи ја му не по ве ро ва и 
из гр ди га, ми сле ћи да се без раз ло га 
упла шио. 

По том Ћур чи ја по ру чи ма чван ским 
кне зо ви ма и кме то ви ма да су тра дан 
до ђу пред ње га, ка ко би по ло жи ли 
ра чун где је ко био кад су Тур ци сло-
бод но хо ди ли Ма чвом. Ме ђу тим, кне-
зо ви и кме то ви не сме до ше су тра дан 
да иза ђу пред Ђор ђа, те му по сла ше 
не ке стар це и си ро ма хе. Овај се ве о-
ма ра ср ди и, нај по сле по сва ђа са 
по пом Лу ком Ла за ре ви ћем, ко ји је 
бра нио Ма чва не пред Ћур чи јом. Поп 
Лу ка по том на пу сти по ло жа је са сво-
јим љу ди ма, а Ћур чи ја са Гр бо ви ћем 
оде пут Тур ске Лип ни це на ко нак, 
на ре див ши Ма чва ни ма да му до не су 
бра шно у Ло зни цу. 

У Лип ни ци и Ло зни ци Ћур чи ја по па-
ли све што му до ђе под ру ку и по ву че 
се са вој ском у Клуп це, где се уло го-
ри. Ма чва ни по че ше при сти за ти са 
бра шном за вој ску, али вој ске је би ло 
све ма ње, јер су љу ди од ла зи ли сво-
јим ку ћа ма. По сле не ко ли ко да на 
оста ло је све га 300 хај ду ка и уста ни-
ка. Ка да се, по сле јед не ла жне уз бу-
не, и они раз бе жа ше, Ћур чи ја са сво-
јим хај ду ци ма и Гр бо вић са мом ци ма 
пре ђо ше у Тр шић на ко нак. 

Тур ци су стал но на ди ра ли пре ко 
Дри не, али Ћур чи ји на дру жи на се 
хра бро бо ри ла. Ве ћи успех у бор би са 
Тур ци ма по сти зан је та мо где је Ћур-
чи ја лич но во дио уста ни ке у бој, док 
би ћур чин ци без свог ха рам ба ше 
по не кад уз ми ца ли пред Агар ја ни ма.

ПО ГИ БИ ЈА 
Мус-ага Фо чић ко ји је апри ла 1804. 

го ди не уго во ром из ме ђу уста ни ка и 
ша бач ких Ту рака био про те ран из 
Шап ца у Бе о град, оти де пре ко Зе му на 
у Бо сну, и ту са ку пи јед ну гру пу Ту ра-
ка, па пре ђе 6. ав гу ста 1804. го ди не 
пре ко Дри не и це ле Ма чве, нео па жен 
од Ћур чи ји них хај ду ка, и уђе у град, 
убив ши при том пре ко се дам де сет 
Ср ба „на ша бач ком ба и ру”. По том 
ис ко па сво јих сто ока ду ка та ко је је 
са крио у ве ли кој жур би, ка да је мо рао 
да на пу сти град. Нај по сле, Мус-ага се 
по вра ти у Бо сну, а да ни ко од Ћур чи-
ји них уста ни ка не опа ли пу шку на 
ње га. 

Ја ков Не на до вић ово је два до че ка, 
па оп ту жи Ћур чи ју код Ка ра ђор ђа и 

На Ла за ре ву Су бо ту, 
уочи Цве ти, 16. апри ла 

1804. го ди не, од и грао 
се чу ве ни Бој на

Чо ке ши ни у ко јем
су Тур ци до но гу 

по ту кли вој ску
Ја ко ва Не на до ви ћа

и, по бив ши пар
сто ти на Ср ба,

по ро би ли и
опљач ка ли По це ри ну

Ђор ђе Ћур чи ја
је уочи бит ке пи сао 
Ја ко ву и тра жио од 
ње га по моћ ка ко би 

Тур ке бо ље до че као. 
Ја ков, ме ђу тим, ни је 

хтео да осла би
оп са ду Шап ца у

ко јем су Тур ци
већ раз ми шља ли
о пре да ји, па је у
Бој на Чо ке ши ни 

до вео ша чи цу
уста ни ка

ПОДСЕЋАњА
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дру гих вој во да на Вра ча ру, да је Тур-
ци ма про дао Ја дар и Ма чву, да је за 
но вац пу стио Мус-агу Фо чи ћа у Ша бац, 
да је се ци ке са, раз бој ник и хај дук. 
На и ме, у пр вим ме се ци ма устан ка 
по ја ви ло се мно штво ло пу жа ко ји су у 
Ћур чи ји но име пљач ка ли на род, а, 
осим то га по не ки ћур ти но вац ба вио се 
ста рим хај дуч ким за на том и по сле 
осло бо ђе ња Ср би је од Ту ра ка, ква ре-
ћи углед свом ха рам ба ши код вој во да 
и кне зо ва. 

Ја ков је на ро чи то био љут на Ћур-
чи ју за то што му је власт пре о тео и 
рас те рао љу де у Ма чви, па му је још 
од та да по чео ра ди ти о гла ви. Нај по-
сле, Ја ков до би до пу ште ње од Ка ра-
ђор ђа и дру гих вој во да да мо же Ћур-
чи ју и ње го ве хај ду ке укло ни ти и ред 
за ве сти у це лој Ма чви. У ту свр ху 
Ја ков из мо ли да са њим по ђе и не што 
вој ске из бе о град ске на хи је, ка ко би 
из гле да ло да су Ћур чи ју осу ди ли на 
смрт сви за јед но, а не он сам, из лич-
не осве те. 

Ка да су, у је сен 1804. го ди не, Си ма 
Мар ко вић и Ја ков Не на до вић са сво-
јих 1.200 уста ни ка, при сти гли у Ма чву 
са Вра ча ра, не хте до ше од мах да се 
су ко бља ва ју са Ћур чи ји ним љу ди ма, 
не го оти до ше пра во у Но во Се ло и 
по што се ту уло го ри ше, Ја ков по сла 
пи смо Ђор ђу у Ја дар, да је до шао на 
до го вор око бу ду ће од бра не Ма чве и 
Ја дра од Ту ра ка. За јед но са Си мом и 
Ја ко вом, у Но вом Се лу је та да бо ра-
вио и про та Ма те ја Не на до вић, о че му 
пи ше у сво јим „Ме мо а ри ма”. 

Пи смо је Ћур чи ји про чи тао ње гов 
пи сар Вук Ка ра џић. Ђор ђе се ни је 
бо јао Ја ко ва, па по ђе на са ста нак са 
њим у Но во Се ло, код Ло зни це, узев-
ши са со бом са мо тро ји цу мо ма ка: 
Си му из Це ров ца и дво ји цу бра ће, 
Пе тра и Ни ко лу, из се ла Ба да ње. 

Ја ков га до че ка ра ши ре них ру ку и 
уго сти као ро ђе ног бра та. Не на до вић 
се бо јао да Ћур чи ја не по бегне и опет 
се ода хај ду чи ји, јер у том слу ча ју 
ви ше ни ко не би био си гу ран за свој 
жи вот. За то је на ре дио сво јим љу ди ма 
да уби ју исто вре ме но Ђор ђа и ње го-
вог мом ка Си му Це ров ца ко јег се 
на ро чи то пла шио. 

По сле го збе ко ју је Ја ков при ре дио 
због из ми ре ња, Ћур чи ја оде под ча дор 
да се од мо ри, оста вив ши сво је мом ке 
да га чу ва ју. Ме ђу тим, Ја ко вље ви 
Ва љев ци на пре ва ру узму Си ми 
Це ров цу пи што ље, да би их, на вод но, 
раз гле да ли и па за ри ли, и ка да то овај 
ни је ни слу тио, сру ше га и за ко љу као 
јаг ње. Је дан од бра ће из Ба да ње ово 
опа зи, па вик ну Ћур чи ји: „Арам ба ша, 
од Бо га на шао! уби ше Ва љев ци 
Си ма!”. 

Ћур чи ја ско чи иза сна и по ви ка из 
свег гла са: „Ка мо мој коњ?”, а по том, 
ви дев ши да су му ждреп ца од ве ли, 
згра би пу шку и ста де бе жа ти пре ко 
ло го ра. Ја ко вље ви љу ди из за се де 
осу ше паљ бу на ње га. Ту га је се дам-
на ест кур шу ма по го ди ло, али Ћур чи ја 
се још ни је пре да вао. По те гао је 

пи штољ и за ву као се у јед ну ко ли бу, 
ода кле је ис те рао не ке љу де. По што 
је опа лио још не ко ли ко кур шу ма, Ћур-
чи ју из да де сна га и па де на зе мљу. 
Та да при тр ча ше Ва љев ци и умла ти ше 
га кун да ци ма. По том га сву ко ше го лог 
и раз де ли ше ме ђу со бом ње го ве 
ха љи не и оруж је. Од мах за тим уби ше 
и два Ћур чи ји на мом ка, бра ћу из 
Ба да ње. 

Ја ков, бо је ћи се осве те, убр зо на ре-
ди да се уби је и Ћур чи јин брат Јо ван 
на ми тро вач кој ске ли, а по том и још 
три де се так дру гих ћур чи но ва ца по 
ша бач кој на хи ји. Пре о ста ли Ћур чи ји-
ни љу ди убр зо се при кло ни ше но вом 
го спо да ру или уте ко ше у дру ге кра је-
ве. Та ко Ја ков по но во за го спо да ри 
Ма чвом и По це ри ном, док Ја дром 
оста до ше да упра вља ју Ан та Бо ги ће-
вић и Јеф та Са вић. 

Не што дру га чи ји опис Ћур чи ји не 
по ги би је да је Бо го љуб По зна но вић. 
Он ве ли да су Сто ја ну Чу пи ћу и Ка ра-
ђор ђу стал но при сти за ле при ту жбе 
на ро да на Ћур чи ју ко ји се бе ше оси-
лио и, по сле про те ри ва ња Ту ра ка, 
ки ди сао на срп ску имо ви ну. Кад га је 
Змај од Но ћа ја не ко ли ко пу та опо ме-
нуо, Ђор ђе се јед но вре ме при ми рио 
и пре шао у Бо сну да хај ду ку је. Та мо 
му је ишло сла бо, па је пре шао у 
Аустри ју и на ста вио са по ха ра ма 
имућ ни јих љу ди. 

„Иза по ха ре Враб че ве, пре зао је 
амо ви ше до ла зи ти. Бо сном му не мо-
гу ће бе ше та ко ђер хај ду ко ва ти. По вра-
ти се у Ср би ју и по но во уде си ха ра ти. 
На ро ду до ту жи и при ту жу се по но во 
вла ди. Ова на ре ди да га смак ну. Не ки 
пан дур Фрај то вић из Цр не Ба ре ког са 
нео бич но сит на те ла а низ ка ра ста, 
сав окол ни на род зва ше „Пу жом” 
са ли је од ко си тра та не и из ла зе ћег 
Ђор ђа из ша бач ког ко на ка, с’ њим из 
пу шке уби је. Ђор ђе бе ше та мо на 
по зив он да шње вла де срп ске с’ мом-
ци ма до шао. И ове та мо по ту ку. То дор 
брат му из мак не, ал’ га на бр зо ухва ту 
и на срп ској Ми тро ви ци „ба цу на 
то чак”. 

Ђор ђе Об ра до вић – Ћур чи ја је био 
по ре клом из ро да Фрај то ви ћа, па је 
пан дур ко ји га је убио, пре ма По зна но-
ви ће вом све до че њу, био ње гов да ле-
ки ро ђак. 

О Ћур чи ји ном хај ду ко ва њу и уби-
ству пи ше и про та Ма те ја Не на до вић 
у „Ме мо а ри ма”: 

„...Ка ко је до шао Цр ни Ђор ђе са 
По жа рев ца са прочи ма, – од ма Ђор ђе 
Ћур чи ја зов не: ‘Ко је ћур чи нац, хај де 
за мном!’ На ку пи 10, 15 ли бес ку ћа ца, 
уда ри у Гра бо вац ва љев ски, по ха ра 
је дан ду ћан ро бе не ко га Ђор ђа Ма џа-
ра и од не се; и та ко све уз гред зу лум је 
чи нио до Ма чве; по Ма чви хо да и 
ис тра жу је где што тур ско да на ђе. 
Узме у сво ју ру ку ми тро вач ку ске лу, 
на ме сти сво га бра та на ске ли, ске ла-
ри ну на пла ћу је се би. Мно го пу та био 
је опо ми њат од Цр но га Ђор ђа и од 
сви ју да се то га про ђе, и на Вра чар у 
вој ску до ђе; но ба да ва, он ве ли: ‘Ја 

гра ни цу чу вам, од ске ле нов це за 
џе ба ну да јем.’ А ниг де се са Тур ци ма 
ни је по био. Ћур чи ја био је из Бо су та 
Не мач ко га. 

Ка ко сам ја са До бра ве ја вио стри цу 
да су Тур ци у Ша бац до шли, и Ја ков и 
кнез Си ма с вој ском по хи та ју, и кад 
чу ју да сам ја на Но вом Се лу, та мо 
до ђу. Ја са мо је дан дан бу дем с њи ма, 
пак ми ка жу да идем на Вра чар, а они 
дру ги, тре ћи ли дан уби ју Ћур чи ју и 
ње го во дру штво.”

За свог бив шег го спо да ра, Вук Ка ра-
џић је твр дио да је из гу био гла ву због 
су је те дру гих вој во да, пре све га Ја ко-
ва Не на до ви ћа, те да ни је био зли ко-
вац и раз бој ник ка квим су га ка сни је 
пред ста вља ли. 

СЕ ЋА њЕ И ЗА БО РАВ 
О Ђор ђу Ћур чи ји пи са ли су мно ги 

књи жев ни ци: Вук Сте фа но вић Ка ра-
џић, ко ји је као пи сар слу жио код Ћур-
чи је све до ње го ве смр ти, па је ка сни је 
опи сао ње гов жи вот и по ги би ју у „Пр-
вој го ди ни срп ског во је ва ња на да и је”, 
про та Ма те ја Не на до вић, ко ји по ми ње 
Ђор ђа у сво јим „Ме мо а ри ма”, Фи лип 
Ви шњић, ко ји пе ва о Ћур чи ји у пе сми 
„Бој на Чо ке ши ни”, Ми лан Ђ. Ми ли ће-
вић, ко ји га по ми ње у свом „По ме ни ку 
зна ме ни тих љу ди срп ског на ро да 
но ви јег до ба”, Бо го љуб По зна но вић, 
ко ји за пи су је ле ген де ве за не за Ћур-
чи ју у „Све о ци ма на род ног пре да ња 
око гро ба Фи ли па Ви шњи ћа”, Ду шан 
Ба ра нин ко ји га опи су је у ро ма ну „Дри-
но во доˮ и мо ја ма лен кост у но ве ли 
„Ђор ђе Ћур чи ја”. 

У књи зи „Зна ме ни те лич но сти Сре-
ма: од I до XXI ве ка” по сто ји за пис о 
ха рам ба ши и уче сни ку Пр вог срп ског 
устан ка, Ђор ђу Ћур чи ји. 

Ђор ђе Об ра до вић је сво јим бур ним 
жи во том ин спи ри сао Ми ло ва на Ви те-
зо ви ћа, сце нари сту ТВ се ри је „Вук 
Ка ра џић”. Пр ве три епи зо де се ри је из 
1987. го ди не при ка зу ју до га ђа је ве за не 
за по че так устан ка и Ћур чи ји ну уло гу у 
устан ку, као и ње го ву не слав ну смрт. 
Ђор ђа Ћур чи ју ма е страл но је од глу-
мио до а јен срп ског фил ма, Пе тар 
Бо жо вић. 

На све га је дан ки ло ме тар се вер но 
од Круп ња, на гра ни ци се ла Ли пе но ви-
ћи, у под нож ју Ја год ње, Бо ра ње и 
Со кол ске пла ни не, на ла зи се до ли на 
До бри По ток. Ту је по ред хра ма Ус пе-
ња пре све те Бо го ро ди це и ет но-му зеј-
ског ком плек са по диг ну то и не ко ли ко 
ка ме них спо мен-пло ча: кне зу Кр сти 
Иг ња то ви ћу ко ји је бра нио Кру пањ од 
Ту ра ка из ме ђу 1804. и 1812. го ди не, 
ка пе та ну Пе тру Ра дој ло ви ћу ко ји је 
ра се лио Тур ке и 1862. го ди не сру шио 
Со ко-град и ха рам ба ши Ђор ђу Ћур чи-
ји ко ји је по ди гао Ра ђе ви ну на уста нак 
1804. го ди не. Ово је је ди но спо мен 
обе леж је по све ће но Ђор ђу Об ра до ви-
ћу – Ћур чи ји, чи ја сли ка или гра ву ра 
ни је са чу ва на и ко јем се до да нас не 
зна ни гроб. 


