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                                                                                        др Бранко Златковић 
 

 
ДАХИЈА АГАНЛИЈА У ТРАДИЦИЈСКОМ ПАМЋЕЊУ 

 
 
Кључне речи: Аганлија, јаничари, дахије, Први српски устанак, казивање, 

предање, анегдота, биографија, историографија. 
 
Апстракт: Премда се у нашој историографији зулумћарска влада београдских 

дахија узима као непосредан узрок избијању Првога српскога устанка, занимљиво је да 
се у нашој традицији не находи довољно извора који потпуније сведоче о самим 
дахијама. Својеврсни изузетак представља дахија Аганлија Хусеин који је, чини се, 
оставио најдубљег трага у сећању својих савременика и њихових потомака. На основу 
разноврсних усмених и мемоарских казивања, хроничарских спевова, епских песама, 
историографских бележака, у раду се формира особена Аганлијина биографија која, у 
односу на уврежене и стереотипне представе, умногоме другачије осветљава 
предустаничко време и дахијску управу у њему.   
 

Одмах по закључењу Свиштовског мира (4. август 1791) са Аустријом, 
Порта је амнестирала Србе за учешће у ратовима на страни Аустрије и 
забранила је повратак јаничарима у Београдски пашалук. Избегли јаничари, који 
су још испре турско-аустријског рата по Србији чинили свакојаке зулуме, сада 
се окупе у Видину око Османа Пасван-Оглуа (у народу прозваног Пасванџија 
или Пасмаџија),1 одакле стану угрожавати Београдски пашалук и суседне 
турске провинције. Како се, и упркос султановим напорима да се сасвим 
ослободи одметника, јаничари успешно одрже, султан најпосле призна 
Пасванџију за пашу видинског, а избеглим јаничарима дозволи да се врате у 
Београдски пашалук, што они и учине током 1799. године. Јаничари су се најпре 
примирили, али не задуго, јер су већ 1801. убили Хаџи Мустафа-пашу, 
београдског везира, који је штитио Србе од јаничарског безакоња, те је остао 
упамћен у народној традицији под именом Српска мајка и Добар отац. После 
пашине смрти наследи га стари Хасан-паша, који је тада за београдског везира 
дошао из Никопоља. Но, он је био само формални носилац власти, а прави 
господари постале су пашине убице – дахије, међу којима су се особито истакла 
четворица који поделише власт у Пашалуку на четири дела. О овим дахијама 
упечатљиво зборе њихови савременици, о њима певају песме и сведочи 
сачувана преписка, као и разноврсна документарна грађа. Понајмање се зна о 
Мула Јусуфу за кога се мисли да је родом из Новог Пазара, а за њега 
Триандафило Дука пише да је то био „последњи и четврти (дахија) чијег се 
имена једва сетих“.2 Далеко нам је знанији дахија Фочић Мехмед-ага, син 
старог Фоче Ефендије Херцеговца, врло уважена човека међу београдским 
Турцима. Фочић је имао и два брата: Осман-агу и Мус-агу. Овај други је постао 
кабадахија у Шапцу. Фочићи су били познати зулумћари и толико су се 
обогатили да су имали немерено благо, најбоље коње и најлепша одела.3 
                                                 

1 Вук Стеф. Караџић, Прва година српскога војевања на даије, Даница за 1828, Сабрана 
дела Вука Караџића, прир. Милорад Павић, књ. VIII, Просвета, Београд, 1969, 323. 

2 Триандафило Дука, Историја Славено-Срба, приредила Јованка Ђорђевић-Јовановић, 
Историјски архив у Панчеву, Панчево, 2004,  9. 

3 Миленко Вукићевић, Карађорђе, I, Слово љубве, 1981, 214; Обреновац и околина, 
монографије места, уредник Михаило Малетић, Београд, 1963, 80.  



2 / 18 
 

Гласовита Вишњићева песма описује Фочића као лакомислена, али ипак 
предузимљива, храбра човека и добра говорника.  

Његову ратоборну, али и погубну реторику, прихватају остале дахије, 
упркос разложним и мирољубивим саветима старога Фоче.4 О Кучук Алији се 
још пространије казује. Сматра се да је, као уосталом и све друге дахије, „наше 
горе лист“, родом Рудничанин и да се претходно презивао Ђеврљић.5 Он је око 
1800. године био муселим у Крагујевцу. Међу дахијама био је највећи јунак, али 
је важио и за највећег зликовца. Да зло буде још веће, његов је брат био 
омражени Сали-ага, муселим руднички, кога је народ због похотљивости крстио 
именом – Руднички Бик.6 У усменој традицији и историографији остали су 
упамћени многи Кучук-Алијини окршаји са устаницима – у Врбици, Крагујевцу, 
Јагодини и около Београда. Најпосле, сећање о четвртом дахији – Аганлији 
Хусеину, чини се да је у народној традицији оставило најособенија трага. О 
Аганли-Барјактару,7 како се још назива, казује се са понајвише пијетета. Наиме, 
више извора преносе како се он међу дахијама истицао човечношћу и 
пријатељством према Србима. У најранијој устаничкој хроници, Гаврило 
Ковачевић напомиње: „Аганлија и то је дахија, али је он од оне тројице 
поштенији човек био“.8 Лазар Поповић (међу савременицима познатији као 
Писар-Лаза) у биографији свога стрица Павла Поповића вели да Аганлија „од 
прочи три дахије био је понајбољи за народ“.9 Тако констатује и Вук Караџић,10 
док Милан Милићевић пише да је Аганлија „кажу, био још и нешто човечан 
међу својим нечовечним друговима“.11 О Аганлији, међутим, најпохвалније 
сведоче белешке које је барички прота, Радоје Димитријевић, саставио на 
основу причања Аганлијиних савременика и њихових потомака. Износећи низ 
занимљивих и нових појединости у вези с Аганлијом, прота Димитријевић, 
између осталог, наводи: „По мишљењу људи који су ми ово казивали, Аганлија 
није био рђав човек, као остале дахије. Био је најбољи од њих и од многих 
других Турака с којима су Врањци имали везе, па зато и није ништа необично 
што су многи и зажалили за њим“.12 Ове драгоцене, али још увек мало познате, 
успомене савременика о Аганлији које су хронолошки најдоцније обелодањене 
(1988) бацају нову светлост и умногоме употпуњују и осадржавају Аганлијину 
карактеризацију која је пак у сагласју са већ поменутом биографијом Павла 

                                                 
4 Вук Стеф. Караџић, Српске народне пјесме, IV, прир. В. Недић, Просвета, Београд, 

1976, 104–108. 
5 Стојан Новаковић, Устанак на дахије 1804, XLVII, књ. 324, СКЗ, 1954, 112; Тихомир 

Ђорђевић, Наш народни живот, II, прир. Н. Љубинковић, Просвета, Београд, 1984, 234; М. 
Вукићевић, нав. дело, 215. 

6 Казивања о српском устанку 1804, прир. Д. Самарџић, LXXIII, књ. 484, СКЗ, Београд, 
1980, 28. и 56. 

7 Гедеон Ернест Маретић, Историја српске револуције, Филип Вишњић, Београд, 1987, 
31; С. Новаковић, нав. дело, 112; М. Вукићевић, 215.  

8 Пјесн о случајном возмушченији в Сербији 1804. љета, Будим 1804. У даљем тексту се 
наводи према: Гојко Десница, Историја Србије у делима књижевних великана 1804-1807, 
Београд, 1987, 257.  

9 Лазар Поповић, Живот и прикљученија Павла Поповића, у: Радослав Перовић, Грађа 
за историју Првог српског устанка, Београд, 1954, 64.  

10 Вук Караџић, Прва година српског војевања на даије, нав. дело, 331. 
11 Милан Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија, I, Београд, 1876, 11.  
12 Аганлија (белешке проте Радоја Димитријевића из Барича о причању савременика и 

њихових потомака о Аганлији). Приредио Радош Љушић, Књижевне новине, бр. 756, 15. јун, 
Београд, 1988, 10. 
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Поповића,13 као и са приповетком о кнезу Јанку из Коњске и дахији Аганлији, 
аутора Јована Стерије Поповића.14  

Аганлија, вели се, био је Бошњак, иначе српског порекла, који је пришао 
јаничарима из економских разлога. У Србију је из Босне дошао као чамџија, 
вукући конопцем лађе Савом. Веома се млад прихватио овога тешка посла. 
Нарочито је било мучно теглити лађе узводно из Београда према Босни и то по 
неприступачном и шипражном терену. На томе мукотрпном путу, памти се, 
Аганлија је уобичавао да на одмориште свраћа у Палеж (данашњи Обреновац) и 
то у месну кафану која је онда била центар трговачког и друштвеног живота те 
турске касабе. Ту је Аганлија трошио своју зараду, а како је био веселе и 
дружељубиве природе, радо је знао и да запева. Био је, кажу, гласовит певач, 
тако да се о његовој песми, када лађа поново креће на пут, чак данима 
приповедало.15 Међутим, изгледа да је Аганлија тешки чамџијски посао 
настојао да замени лакшим и уноснијим, па се са осталим јаничарима одавао 
пљачки. Једном док су јаничарске чете харале по Смедеревској нахији, у селу 
Коњска (данашњи Михаиловац), једно момче из њихових редова се разболи. 
Како јаничари нису имали времена да сачекају да момче, вероватно несвикло 
јаничарском животу, оздрави, они га оставе болно у сеоској механи. Мештани за 
то одмах јаве сеоском кнезу Јанку који у механи затече изнемоглог младог 
Турчина који га стаде молити да се постара за њега. Кнез Јанко, кога су 
савременици, због својствене му мудрости, честитости и добродушности, 
прозвали Сиротињска мајка,16 сажали се на младића и одмах се око њега 
заузме. Дозове из села бабе вичне видању, сам га је често обилазио и слао му 
понуде од своје куће. Када се Турчин опорави, отиде Јанковој кући и 
„благодарећи му на његовој доброти, замоли га да му брат буде; изљуби му 
децу, и благодарећи наново, како њему тако и његовој жени коју је својом 
снахом називао“. Потом момче, за које се после испоставило да је то био главом 
Аганлија, незнано оде.17 Хронолошки није јасно када су се ови догађаји збили, 
односно да ли је претпоставити да се Аганлија после неуспешног јаничарског 
похода поново вратио чамџијском животу, јер предање каже да је Аганлија 
сеоским агом постао посве случајно и то као чамџија, а не као јаничар. Наиме, 
док је једном у предаху проводио време у палешкој механи у друштву са неким 
Бошњаком, овај му у разговору предложи да се „окане ћорава посла“ и „пустог 
чамџијског живота“, па да се „прибије на царску земљу“ с десне стране 
Колубаре која је „остала удова“, јер је Турчин који је ту био „отишао на Ћабу и 
више се није вратио“. Аганлија послуша добронамерног Бошњака и тако 
постане ага, настанивши се у колубарском селу Конатице. Аганлијино 
присуство у селу оставило је очито дубока трага у сећању мештана, али и у 
месној топонимији. Као веома друштвен човек, Аганлија се убрзо спријатељио 
са мештнима и чак формирао својеврсну личну гарду од највиђенијих сеоских 
момака. Старешина гарде био је Јаков Градојевић, син сеоског кнеза Павла 
Градојевића.  

                                                 
13 Л. Поповић, нав. дело.  
14 Јован Стерија Поповић, Кнез Јанко из Коњске и дахија Аганлија, прир. М. Радевић, 

Београд, 1981. Прештампано у часопису „1804“, год. II, бр. 3, јул 2006, Задужбинско друштво 
„Први српски устанак“, Орашац, 2006, 40–41.  

15 Аганлија, нав. дело, 10. 
16 М. Ђ. Милићевић, Поменик знаменитих људи у српскога народа новијега доба, 

Београд, 1888, 157–158.  
17 Ј. С. Поповић, нав. дело, 40. 
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Аганлија је живео у љубави са Конатичанима, али наједном дође у спор 
око земље са палешким Турцима. Наиме, тражио је да полаже право и на земљу 
која је некада припадала атару Конатица, али се тада због измена тока реке 
нашла у атару другог села, дакле, с друге стране Колубаре, која је иначе одувек 
била граница. Утом дође и до сукоба, те палешки Турци, поплашивши се 
Аганлијине наоружане гарде, пусте земљу Аганлији која се отад зове Аганлијин 
кључ или Аганлијин луг. Ту је он онда запатио читаво крдо говеда. Аганлији се 
потом ослади отмица, те Палежанима потражи и воденицу за коју се само 
непоуздано приповедало да је некада била конатичка. Када Аганлија дође да 
преузме воденицу, избије жестока туча у којој гневни Аганлија убије једног 
Турчина. Када сутрадан из Палежа пође потера, Аганлија се у страху да се о 
убиству не прочује и до Цариграда, најпре сакрије код једног сељака сиромаха с 
којим се био ородио „шишаним кумством“, али досетивши се да ће га ту најпре 
тражити, он потом заклон потражи од сеоског кнеза Павла Градојевића који га 
скрије тако „да га ни сам ђаво не би могао наћи: зачатми врата на једној малој 
соби, па навали долап, а улаз отвори на тавану“. Када палешки Турци не 
пронађу скривеног Аганлију, они онда ухвате Павловог сина Јакова, поломе га 
на точку и оставе тако „да улива срах непокорној раји“. Место на коме је Јаков 
пострадао данас се зове Јаковљев точак.    

Када је сазнао за Јаковљево страдање, страхујући да га Павле у наступу 
очајања због смрти сина не изда Турцима, лукави Аганлија предложи Павлу да 
се побратиме, јер је знао да Срби сматрају побратимство за братство. Павле 
прихвати, јер је грех побратимство одбити. У знак захвалности и привржености, 
Аганлија још и обрече Павлу необичну награду: „Побратиме када постанем 
велики везир, знај, поставићу те за владику!“ Аганлија је то говорио сасвим 
озбиљно, али уцвељени Павле, коме није било до шале, набусито му одрече: 
„Немој се спрдати! Како може од чамџије постати велики везир?! Где си ти 
видео да се од гована прави пита?“ Одговор озлоједи Аганлију који у неприлици 
ипак оћута увреду. Но, не прође много времена, а Аганлијино се пророштво и 
обистини. Када јаничари лише живота српског заштитника, београдског везира 
Хаџи Мустафа-пашу, власт уграбе четири дахије, међу којима је био и Аганлија. 
Како казивачи сведоче, он тада није заборавио своје спасиоце и добротворе, 
захваљујући којима је остао у животу и уздигао се до достојанства господара 
турске провинције. Тако је наредио Ибиш-аги, субаши села Вранића, да му 
доведе у Београд Павла Градојевића из села Конатица. Овај сусрет је сажето 
описао Лазар Поповић, док је о томе доста детаљније забележио прота 
Димитријевић. Када Павле буде доведен у Београд пред Аганлију, овај га 
опомене њиховог некадашњег разговора: „Видиш, Павле, ја постадох велики 
дахија, а ти рече да се од гована не прави пита“. Павле који је беспомоћно 
очекивао казну, изненади се када га Аганлија подсети свога обећања и 
решености да га сада постави владиком. У неприлици, Павле се стаде 
изговарати како је неписмен, нашта му Аганлија узврати да то ништа не мари, 
јер је и он неписмен, па је постао „велики дахија“. Павле затим изјави да не зна 
ни „Оченаш, а камоли што друго“. Дахија онда стаде да преслишава Павла који 
је кобајаги „увијао“ и „муцао“ молитву, а коју је, као иначе „одличан 
хришћанин и редован посетилац цркве“, свакако морао знати наизуст. Пошто се 
Турчин, који је „однекуд знао читав Оченаш“, уверио да га Павле збиља не зна, 
напослетку му рече: „А да знаш, поставио бих те не за владику него за 
митрополита београдског, јер да тебе не беше и оне твоје собе без врата, не бих 
ја сад с тобом разговарао.“  
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После ових речи, Аганлија је загрлио и пољубио побратима, гостио га 
неколико дана, па га са богатим даровима испратио у село.18    

Такође, Аганлија је на доброчинству захвалио и милосрдном кнезу Јанку 
из Коњске. Пошто једном стигне заповест да се сви кнезови окупе у Београду 
ради читања некога фермана, кнез Јанко, надајући се од дахија најгорем, 
опрости се од породице и упути се на састанак. Када су кнезови по обичају 
клањали дахијама, један се од њих обрати Јанку и позова га себи у конак. Када 
сви кнезови буду отпуштени, Јанко у страху оде дахији и би одмах пуштен пред 
њега. Престрашеном побратиму Аганлија се потом открије и опомене га 
догађаја од пре четири године када је болан у Коњској лежао и како су га Јанко 
и читава његова породица неговали. Затим га посади до себе и повиче на момке 
да донесу чибуке, за овима је следовало по обичају слатко и кафа. Аганлија је 
онда разговарао са својим побратимом врло љубазно, питајући га за породицу. 
Напослетку, Аганлија је испратио кнеза и по њему послао дарове за своју снаху, 
за децу, а Јанку је поручио да га редовно посећује. Отада је Јанко Аганлији 
често долазио у госте, доносећи му дарове, а и примао их је од дахије за своју 
чељад. Па и сам Аганлија кад би ишао Смедереву није пропуштао да у Коњску 
побратиму сврати.19 

Када је Аганлија постао дахијом, њему су, између осталих, припала села 
с десне стране Колубаре у београдској Посавини, те он тако постане 
читлуксахибија Вранића. Ово је село њему било и од раније добро знано, јер је 
од Конатица било на путу за Београд у који је и пређе често послом одлазио. 
Мештане Вранића Аганлија је звао комшијама, а био се још тада упознао са 
Павлом Поповићем из Вранића кога је и онда веома уважавао, као и његовога 
брата Јована – Јосу, кога је још, памти се, звао и Јолдаш и Јолда због 
госпоственог и озбиљног држања које тада, изгледа, није одликовало Србе, већ 
је било својственије Турима.20 Павле је имао још двоје браће: Димитрија и 
Атанасија – Тацка, али за које Аганлија није марио, јер су били истакнути 
свештеници, а за српске духовнике се онда говорило да шурују са Русијом и 
Аустријом. Осим тога, Димитрије је био присан пријатељ Хаџи-Рувимов „који 
је био Турцима трн у оку“.   

Као виђен човек и учесник у Кочиној крајини, Павле Поповић постане за 
време Аганлијино сеоски кнез, те је често одлазио у Београд, Аганлији у конак, 
носећи му народне дажбине. Аганлија је волео раскошан живот, па је гледао да 
што обилније приходује, те се казује како је уобичавао рећи: „Оно што је моје – 
волим да је код мене“.  
                                                 

18 Л. Поповић, 64–65; Аганлија, 10; Сретен Л. Поповић, Путовање по новој Србији 
(1878. и 1880), XLV, књ. 310–311, СКЗ, Београд, 155-156; Обреновац и околина, нав. дело, 80–81.  

19 Ј. С. Поповић, 40.    
20 Дуговеко ропство под Турцима одразило се, сматра се, и на карактеристичну 

физиономију Срба. Како преноси једна анегдота коју је забележио М. Ђ. Милићевић, томе 
појаву чудио се једном и кнез Михаило:  

- Зашто се у Срба не виђа онолико слободе у кретању, и онолико, тако да кажем, некога 
поноса у држању, колико сретамо у Турака. Јуче је ту код мене био некакав сиромашак Турчин 
из Босне. Све што је на њему хаљина, да на ватру баците, не би имало шта засмрдети. И тај 
сиромашак држи главу тако високо, говори тако слободно, као да је његово Сарајево?  

- Мислим, Господару (одговара Милићевић), да њему његова свест, да његова вера и 
нација господаре, даје ту слободу у кретању, и ту поноситост у држању?  

- Тако је! Зато народи и гину, и треба да гину, за потпуну слободу свога народног 
живота, заврши кнез (Кнез Михаило у споменима некадашњег свог секретара, из последњих 
девет година кнежева живота, записао М. Ђ. Милићевић, Београд, 1896, 17). 
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Будући да је Павле био слабо писмен, уз њега се налазио и писар Мирко. 
Њих су двојица били доста слободни са Аганлијом и у његовом конаку у 
Београду. Исто тако, и Аганлија се био одомаћио у Вранићу. Говорио је да је 
живећи у Конатицама толико заволео тај крај да се у Београду осећао „као 
шугав“. Често је одлазио на „тефериче“ у Вранић, водећи собом и читав свој 
харем. Одлазио је на свадбе и славе појединим сељацима. Када је на једној 
слави домаћин хтео да измакне свећу пред дахијом, Аганлија му је рекао да је не 
уклања, већ да прославља крсно име како ред и обичаји налажу. При весељима 
је радо певао, па се чак преноси да је и сам говорио: „Где је Аганлија, ту је и 
песма“.   

У Вранићу је запатио читаво богатство говеда о којима су савесно 
бринули Павле и Мирко. Памти се да је особито волео једног „зеленог бика 
колубарца“ кога је звао Зељо. Када је Зељо, пуцајући од снаге, почео да 
проваљује ограде и чини разне штете, сељаци га прозову Суљо, по 
моштаничком ханџији који би се попут бика узјогунио када би угледао жену. 
Стога се сељаци из Моштанице пожале своме субаши на похотност ханџије, а 
овај им беспомоћно одговори: „Е бива, шта ћу му ја? Женско чељаде није 
створено само да ради, него да се са њим и душа слади“. Те једном када се 
Аганлија распитивао о своме мезимцу, Павле му рече да су сељаци прекрстили 
бика и да га зову Суљо. „Какав Суљо?!“, љутито запита Турчин. Не обазирући 
се на љутњу, јер је знао да Аганлија брзо плане, али се и брзо одобровољи, 
Павле му, у шали, открије разлог, те је отада и сам Аганлија бика звао Суљо, но 
пазећи да се о томе не прочује, јер је било веома срамотно вола звати турским 
именом.21 Аганлија је, такође, имао своја говеда и у Дрлупи.22   

Како дахије нису могле да владају саме из градова, они су прихватали 
јаничаре скитнице и беспосличаре из других крајева и многе од њих 
распоредили у унутрашњост Пашалука. Ти заправо непосредни господари 
народа, у својствима субаша, њихових помоћника и ханџија, били су 
стационирани око ханова које је народ кулуком градио нарочито током 1802. 
године. Како је Вранић био веома угледно село, у њему је саграђен један од 
највећих ханова у Пашалуку, а за чију се градњу лично заузимао Аганлија. 
Велики хан подигнут је кулуком мештана Вранића и околних села и за његово 
подизање везује се занимљива анегдота. Прича се да је за време грађења хана 
тада путем наишао неки путник, па рекао: „Помози Бог, људи и срећан вам 
рад!“ Нико му ништа није одговорио. Кад је путник застао да види какви су то 
људи који Бога не примају и на добре се жеље не одазивају, огласио се кнез 
Павле Поповић, који је и сам кулучио: „На поздраву ти пријатељу, од Бога 
здравље и помоћ, а да ли ће ово бити срећан рад, видећемо. Ово се, пријатељу, 
гради хан за Турке.“ Саслушавши ово, путник скине капу, па повиче: „Не 
слушај, Боже, луде жеље, а ви пријатељи опростите што несмотрено рекох!“, па 
чисто постиђен настави пут.23   

Како споменути казивачи сведоче, Аганлија је свакад живео у љубави са 
Србима,24 али је неретко био несложан с Турцима.  

                                                 
21 Аганлија, 10.  
22 Казивања о српском устанку 1804, нав. дело, 178. 
23 Аганлија, 10; Обреновац и околина, 81.  
24 Познато је да су Кучук Алија и Аганлија чак штитили гласовитог харамбашу Лазу 

Добрића из Срема, који је хајдуковао и у своме крају, али и по Београдском пашалуку. Његова 
чета била је састављена и од Сремаца и од Србијанаца, а најистакнутији хајдук у његовој чети 
био је Станоје Главаш, доцније чувени устанички војвода. Нема никаквих наговештаја да је и 
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Тако није био ни у најбољим односима са неким својим субашама и 
ханџијама. Традиција памти и првог субашу у Вранићу из 1801. године, који је 
службовао још у старом хану, јер је нови саграђен у пролеће 1802. године. То је 
био неки Хусејин – Хусо, Бошњак, родом из Фоче. Он је био прво субаша у Убу 
код свога земљака Фочића који га је због напраситости отуда најурио, па га 
послао Аганлији. Субаша се у Вранићу одмах завадио са кнезом Павлом 
Поповићем, на кога је и пуцао. Но, ни Павле му није остао дужан, па га је хицем 
из своје пушке „чефердарке“ и мало „окрзнуо“. Злочести субаша пак није био 
послушан ни Аганлији, који га је најзад, вероватно по Павловој жељи, 
преместио у Баћевац, где је, кажу, потом усмртио невина човека. Пред устанак, 
субаша у Вранићу био је, такође Бошњак, Ибиш-ага. То је био последњи 
субаша. Ни он није био привржен Аганлији, већ своме земљаку Фочићу. 
Изузетак међу турском посадом у Вранићу био је Мехмед-ага, Ибиш-агин 
заменик, који је за разлику од свога субаше био „веран као пас“ Аганлији и 
пријатељ Павлу Поповићу.25   

Осим београдске Посавине, за коју се пређашња казивања поглавито и 
везују, дахија Аганлија такође је полагао право и на Соколску нахију. Стога је 
1802. године покупио харач у Азбуковици (предео у Соколској нахији). Када то 
сазна Хаџи Сали-бег из Сребренице, коме је Азбуковица била „малићана“ 
(царска земља дата на уживање за читав живот), он пошаље своје Турке који 
отму све новце од Аганлијиних харачлија. Тако се дахије стану завађати са 
суседом. Како би се осветио, бесни Аганлија науми да са бројном војском пређе 
у Босну и потуче Сали-бега и попали му Сребреницу. Стога, започне 
мобилизацију војске у коју је, осим Турака, позвао и Србе. Наиме, потражио је 
од кнеза Алексе Ненадовића да му расположи онолико српских војника колико 
је давао Хаџи Мустафа-паши, када су ратовали против јаничара. Када му је 
Алекса морао право рећи да је уз себе свагда водио 1800 српских момака, онда 
му Аганлија још наложи да понесе и 2000 ока ракије од које ће по оку дати 
сваком српском војнику да попије онда када буду стали да газе Дрину. Алекса 
затим оде у кнежину да спрема војску која се после упути на Дрину, у 
Азбуковицу, где се слегне са свију страна и силна турска војска. Ту похарају сва 
азбуковачка села, тако да „ниједна овца, ниједно крме остало није живо“. Док је 
Аганлија правио ратни план, Хаџи Сали-бег и Асан-ага већ су се с Бошњацима 
тврдо ушанчили и само чекали несрећни прелазак Аганлијине војске. Види 
Алекса да ће се у овоме походу пропасти, па стане колебати Турке, убеђујући их 
да ће улудо пострадати и Турци и Срби, међу којима и невина деца украј Дрине. 
На то му Турци отпоруче: „Е мој кнеже, то ми све видимо, али ко сме оном 
арслану (Аганлији) о миру поменути?“ Онда се Алекса понуди да он Аганлију 
од рата одговара, а да га Турци у томе подрже. И ово сведочење Проте Матије 
Ненадовића, које је по тону унеколико другачије од пређаших, такође потврђује 
да су Срби били свакад слободнији пред Аганлијом неголи Турци. Алекса и 
одабрани Турци увече оду Аганлији, па пошто су му неко време дворили по 
његовом обичају (јер пред њим нико није смео сести, па и сама улема, тј. старци 
с белим брадама), он их отпусти с наредбама да ујутро буду спремни за поход. 
Сви се на то поклоне, а опет једнако стоје и ћуте.  

                                                                                                                                            
Карађорђе био у његовој чети, али, према мишљењу Радоша Љушића, ни та могућност не би 
требало да буде искључена (Р. Љушић, Вожд Карађорђе, биографија, Завод за уџбенике и 
наставна средства, Београд, 2005, 33–34).   

25 Аганлија, 10–11; Обреновац и околина, 81–82. 
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Када их Аганлија поново отпуси, онда му Алекса приђе скуту и стане га 
молити да преиспита своју одлуку, али залуд, јер Аганлија остаде упоран у 
своме науму. Потом се сви разиђу и тек што је забринути кнез Алекса намислио 
поново молити, позове га тајно Аганлија и саопшти му да и он види да ће ова 
војна на зло изаћи, али да не може тек тако одустати, јер се заверио Турцима. 
Стога научи Алексу да му он поново дође са Турцима да га моле, а он ће се дуго 
вајкати, па ће им најпосле као преко воље повладити. Тако, Аганлија се најзад 
умилостиви да се уздржи од сукоба, али под условом да му Хаџи Сали-бег врати 
харачке новце. Због тога је Алекса ишао у Босну Сали-бегу који није хтео да 
врати новац назад, већ је изазивао дахију: „Нека дође тај Аганлија, па нека узме 
сам собом не тридесет кеса но и више, ако може“. Алекса, ипак, једва умоли 
Сали-бега који поврати свега петнаест кеса, а оних других петнаест кнез 
разреже по нахији, те даде Аганлији и тако спасе Србе пропасти.26  

Међутим, неколики извори указују да ни међу самим дахијама није 
владала слога. Услед зависти и властољубља дошли су у сукоб. У писму које је 
кнез Алекса Ненадовић упутио мајору Митезеру у Земун, пише: „Да знате да 
смо ми ове дахије међу собом позавађали, и они ће се скоро између себе 
потући“.27 У манастиру Петковици под планином Цером налази се забелешка да 
је 1803. године био велики рат међу Турцима. Такође, неколики написи у 
страној штампи обавештавају о турским обрачунима.28 Међутим, ништа о томе 
не казују наши мемоаристи. Стојан Новаковић мисли да ту није било речи о 
борбама међу дахијама, већ да су у питању покрети које су предузимале турске 
спахије, трговци и присталице Хаџи Мустафа-паше против дахија.29 Миленко 
Вукићевић, пак супротно од Новаковића, закљчује како је друге половине 1803. 
године, баш у време највеће спреме Срба за устанак, наступила свађа међу 
београдским дахијама, која је довела до борбе и до крвавих сукоба и да је у 
почетку 1804. пошло за руком београдском паши Хасан-аги да их измири.30 
Уколико је било дахијског раздора, мир између Аганлије и Кучук Алије, који су 
се, наводно, најжешће сукобили, повраћен је свакако захваљујући опасности 
која се дахијама и јаничарима надвила, с једне стране од Срба, а с друге од 
султана који им је претио да ће их казнити војском која није турска. Након тих 
сазнања, дахије су несугласице, уколико их је било, привремено оставиле по 
страни и стали да већају шта им је унапред чинити. По питању изласка из 
невоље, до које их је довела сопствена насилничка управа, како традиција 
преноси, постојале су две струје. Једна је била мирољубивија и њу је, како вели 
Филип Вишњић, заговарао стари Фочић. Ипак је, према истом извору, 
превагнула ратоборна опција Фочићевог сина, великог дахије Мемхмед-аге. 
Његов наум да се изврши „сеча кнезова“ и осталих виђенијих Срба прихватиле 
су и остале дахије и кренуле намах у акцију.31 Ратоборну атмосферу, приповеда 
се, појачавао је и „некакав фанатичан дервиш који је ноћу крстарио београдским 
улицама где становаху Турци, и на глас, упола певајући, опомињао правоверне 
да се чувају од ђаура“.32    

                                                 
26 Прота Матија Ненадовић, Мемоари, Матица српска–СКЗ, Н. Сад-Београд, 1969, 87–

89. 
27 Исто, 93. 
28 М. Вукићевић, 261. 
29 С. Новаковић, нав. дело, 64.  
30 М. Вукићевић, 261–262. 
31 Вук Караџић, Српске народне пјесме, 107–108. 
32 М. Вукићевић, 269.  
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Непосредно по дахијској одлуци да се у Пашалуку исеку сви српски 
кнезови, деси се у Београду Аганлијин побратим, кнез Јанко из Коњске, и као по 
обичају посети Аганлију кога, уместо срдачна, овога пута затече замишљена и 
хладна. На то кнеза Јанка одједанпут напусти она пређашња слобода, те дахији 
почне сервилно клањати. Аганлија га онда упита да ли има шта ново? Када 
Јанко одрече да је све по старом, Аганлија му повери да се у народу врше 
припреме и да Карађорђе диже буну у Шумадији. Пошто Јанко посведочи да је 
Смедеревска нахија мирна, Аганлија му рече да је сада дошло време да му врати 
услугу. Заповеди му да одмах седне на коња, па да бежи кући, али не 
уобичајеним путем, већ другим. Потом још једном захвали побратиму на нези у 
болести и додаде: „И у напредак нит ми веруј, нити ћу ти веровати.“ Јанко 
послуша побратима и хитро напусти Београд. Није прошло два сата од тада, а 
Аганлији дођу друге дахије, распитујући се о кнезу Јанку. Аганлија одговори да 
је био код њега, али да је већ отишао кући, на које се дахије дају у потеру за 
њим, али га не нађу, јер пођу погрешним путем.33   

Такође, Аганлија је у најдраматичнијим тренуцима заштитио и кнеза 
Павла Поповића из Вранића. Биће да му је по Мехмед-аги, заменику вранићког 
ханџије, јавио за „сечу кнезова“ и научио га да се скрије негде у Вранићу, а да 
нипошто не иде у Срем, где је испрва намеравао, како га Турци не би успут 
пресрели. Послушавши савете, Павле се скрио у шуму Глоговац у Вранићу, где 
су му се потом придружили и кнез Сима Марковић, поп Димитрије Поповић, 
Милисав Чамџија и још неки прваци из околних кнежина, попут Јанка Катића 
из Рогаче.34    

Сеча кнезова отпочела је крајем јануара 1804. године. Мехмед-ага Фочић 
пошао је у Ваљевску нахију где је почетком фебруара погубио кнежеве Алексу 
Ненадовића и Илију Бирчанина. Кучук Алија секао је у Поморављу, а Мула 
Јусуф у Грочанској нахији.35 Једино је у Београду остао Аганлија који је, сматра 
се, био склонији мирољубивој струји старога Фочића или су га пак дахије 
чувале као адута за резервни план ако акција не успе. Међутим, ни Аганлија у 
Београду није успео да остане неокрвављених руку. Наиме, када је сазнао за 
хапшење кнеза Алексе, архимандрит манастира Боговађе, Хаџи Рувим 
Нешковић, знајући шта ће бити, одмах узјше на коња, па отиде у Београд и 
пријави се митрополиту Леонтију који, не смејући га прикрити, пријави га 
одмах Кучук Алији. Пошто је Рувимов синовац, Петар Молер, тада у Београду 
малао конаке Кучук Алији, овај дахија га не хтедне пред себе ни пустити, него 
га одмах проследи Аганлији на вољу. Турци га потом, по Аганлијиној 
заповести, баце у кулу, а после неколико дана изведу га на поље, те га страшно 
измуче, па тек онда посеку. Кажу да су му „клештима вукли и секли сисе и месо 
испод пазуха“.36 Прота Матеја вели да је Хаџи Рувим страдао недељу дана 
пошто су посечени кнезови у Ваљеву.37  

С обзиром на посведочено Аганлијино пријатељство са Србима, до овога 
момента, у његовој се биографији не налази готово ништа особито што му се са 

                                                 
33 Ј. С. Поповић, 41. 
34 Аганлија, 11; Обреновац и околина, 84. 
35 Р. Љушић, Вожд Карађорђе, 51. 
36 В. Караџић, Даница, нав. дело, 329 и 414; С. Новаковић, 73; Први српски устанак, 

Акта и писма на српском језику I, 1808–1808, у редакцији Радослава Перовића, Народна књига, 
Београд, 1977, 53; Симо Милутиновић Сарајлија, Сербијанка, прир. Д. Иванић, LXXXVI, књ. 
573, СКЗ, Београд, 1993, 74–75.  

37 Мемоари, 94.  
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српске стране замера и ставља у грех. Аганлијину одлуку да на свиреп начин 
погуби Хаџи Рувима, један извор, мотивише његовом мржњом спрам српских 
свештеника, особито према боговађском архимадриту који му је „мутио по 
кнежинама“.38 Осим тога, казује се да је Хаџи Рувим, наљућен зверствима 
јаничарским, о Цветима 1803. писао неки распис по Београдском пашалуку, па 
се потом уклонио на другу страну. Осим тога, држало се да је он чак и аутор 
оног гласовитог писма мајору Митезеру које је послужило као изговор 
погубљењу ваљевских кнезова.39       

У дахијској акцији страдало је око стотину кнезова и одличнијих Срба, 
међутим наум дахија ипак није успео, јер се обистинило оно нашта је дахије, 
према Вишњићевој песми, упозоравао стари Фочић, да ће „једног посјећ`, а два 
ће утећи,/ два пос`јеци, четири одоше“.40 Наиме, организатори устанка успели 
су да измакну и преживе, побунивши и многе друге који нису били у плану 
дахијске сече. Након сретењског орашачког збора и заклетве (14. фебруар 1804), 
завреници ступају у прве окршаје које започињу паљењем ханова и убијањем 
субаша, ханџија и њихове посаде. Тако, првог устаничког дана, идући 
Остружници ради снабдевања барутом, побуњеници се задржавају у Дрлупи где 
вечерају, пошто покољу Аганлијине краве.41 Пет-шест дана после орашачког 
хана изгорео је и велики хан у Вранићу кога је са својом четом, међу којом се 
налазио и Павле Поповић, запалио неустрашиви Милисав Чамџија. Тада је 
страдао и субаша Ибиш-ага, као и остали Турци који су били у хану. Једино се 
смрти спасао субашин помоћник, Мехмед-ага, којег је, као свог пријатеља и 
негдашњег заштитника, измолио од устаника Павле Поповић и послао га 
Аганлији у Београд, одуживши му се за благовремена упозорења о дахијским 
намерама.42    

Уплашене размерама буне, дахије се окупе у Београду и опет стану да 
већају. Већина казивача и историографа описују ове догађаје. Вук резимира 
одлуке, те каже да су дахије наумиле да упуте у народ, најмање омраженог међу 
њима, Аганлију да позива на мир, обриче хуманије поступање и да поткупи 
вође, ако би се разишли кућама.43 Слично, али са више детаља и на 
драматичнији начин, у своме спеву саопштава и Гаврило Ковачевић. Он вели да 
су одлуци слања Аганлије претходиле жучне расправе и негодовања. Најпре 
забринути Аганлија „фата се за браду“ пак казује да су они дахије злом управом 
народ побунили. Аганлијин говор наиђе на одобравање, претходно ратоборног, 
Мехмеда Фочића-аге, али се томе успротиви Мула Јусуф, коме се још придружи 
и Кучук Алија који, попреко гледајући на Аганлију, предложи да он изађе с 
војском међу рају и да је смири. Слушајући те речи, стари Фочо онда понови 
своје пређашње савете, те их поучи да упуте Аганлију међу Србе, да их 
стишава, обећава и поткупљује вође.44 Дахије најпосле послушају старца, те 
ујутро Аганлија узме 200 хиљада гроша и с четом од неколико стотина јаничара 
изађе из Београда и стане у колубарским селима која се нису још била 
одметнула да прикупља и Србе за своју пратњу. Јанићије Ђурић вели да је 
Аганлија преварио Колубарце да му даду 1.000 војника под изговором да иду по 

                                                 
38 Аганлија, 10. 
39 С. Новаковић, 63.  
40 Српске народне пјесме, 108. 
41 Казивања, 178.  
42 Аганлија, 10–11; Обреновац и околина, 84–86. 
43 Вук, Даница, 331. 
44 Г. Ковачевић, нав. дело, 257–262.  
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Карађорђевој препоруци да се с њим мире.45 Други извори сведоче како је 
Аганлија био омиљен у колубарском крају и да је, како је већ претходно 
истицано, живео у слози с мештанима села Конатице, Вранића и Дрлупе.46 
Историчар Лазар Арсенијевић Баталака, пак, мисли да Колубарци нису 
пристали уз Карађорђа, јер њихов кнез Аксентије није имао надежде да ће се 
моћи што противу Турака учинити.47 Аганлија је, према већини извора, најпре 
стигао у село Сремчицу (21. фебруара), у коме је за сутрадан заказао скуп 
кметова и попова из свих околних села, с циљем враћања мира у Пашалуку. 
Оставивши у Сремчици своју пратњу, дахија се сам без икакве заштите упутио у 
село Вранић. Премда је од Мехмеда дознао да су „хајдуци“ у шуми Буковцу, 
предање каже да није страховао, јер је знао да се међу њима налази и Павле 
Поповић. Стигавши несметано у Вранић, одмах се упутио хану који се још увек 
пушио. На глас да је ага дошао, сељаци су се искупили. Поздравивши се с 
многима, преноси се да је некако помирљиво, као реда ради, упитао ко запали 
хан и поби Турке, нашта су окупљени сложно одговарали: „Хајдуци, ага!“ 
Међутим, Аганлији није тада било толико стало до хана и истраге о побијеним 
Турцима, колико да пронађе Павла, па да иду Карађорђу да се мире. Аганлија је 
вероватно пронашао Павла у Вранићу, пошто се његово и његовог брата, попа 
Димитрија, присуство наводи на састанку у Сремчици, где је, као и претходно у 
Вранићу, упитао сељаке за спаљене ханове и убијене Турке. Када се „раја“ 
изговори на хајдуке, Аганлија плане, па рече: „Море, знате ли ви да смо се ми са 
два краља каурска, са немачким и московским, тукли који нам ништа нису 
могли учинити, а Црни Ђорђе подигао чету и мисли да ће он кадар бити нама 
досадити.“ Пак подвикне по турски: „Ај, анасана ситим!“48 Окружен сада и 
великим бројем присталих Срба, Аганлија упути Карађорђу курире да га позову 
на преговоре у село Дрлупу. Ђорђе се тада налазио у Рогачи код Јанка Катића, 
где је дошао ради обрачуна са Аганлијом, пошто је сазнао за његове покрете из 
Београда. Карађорђе је прихватио састанак, али не у самом селу, како је тражио 
Аганлија, већ у пољу ван села. Карађорђе, који је као и Аганлија гледао како да 
доскочи противнику, исту ноћ тајно пошаље Србима Колубарцима изасланике с 
поруком да издају Аганлију, те да они ударе на дахију с једне, а он ће с друге 
стране, па да их све поубијају. Колубарци се у томе не сагласише са 
Карађорђем, него остану верни своме аги. Сутрадан и Карађорђе и Аганлија на 
уговорени састанак поведу са собом само одабрану пратњу, а осталу војску 
оставе у селу. На одстојању од „2 фата места“, задавши једно другом веру, 
најпре се Аганлија и Карађорђе поздраве и стану преговарати. Док је Аганлија 
говорио Србима о миру и обећавао да убудуће неће бити зулума, те нудио 
Карађорђу 500 кеса, добре куће, баштину, виноград, воденице у Немачкој, дакле 
све боље него у Тополи, дотле је Карађорђе, не обазирући се на обречене 
награде, корио дахије за нечовечну управу. Усред разговора, у селу пукне 
пушка из Аганлијиног табора, те Срби, помисливши да Турци пуцају на 
Карађорђа, припуцају и они и настане обострано пушкарање, у којем Срби убију 
Аганлијина „Арапина“, ране самог Аганлију у ногу и озледе још неколико 
Турака. Турци пак убију Карађорђевог момка, Јована Ђавуровића из Барошевца, 
а Станоја Главаша ране у главу.  
                                                 

45 Казивања, 48.   
46 Аганлија 10–11; Обреновац и околина, 80–89. 
47 Лазар Арсенијевић Баталака, Историја српског устанка, I, Просвета, Београд, 1988, 

81. 
48 Л. Поповић, 66–67; Аганлија, 10–11; Обреновац и околина, 86.  
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У општем метежу, Карађорђу је пошло за руком да само „једним својим 
гласом устави своју војску и утиша, те стане као кап воде“. Тако се и 
Аганлијини гавази растрче по војсци и буна се утиша. Рањени Аганлија који се 
беше малко измакао, али утом још не губећи Карађорђа из видокруга, позва га 
да разговоре о миру продуже. Али како је већ био сумрак, Ђорђе прихвати 
понуду, али за место новог састанка одреди село Раниловиће, избегавши 
Дрлупу, село које је било наклоњено Аганлији и у којем је он донедавно имао 
своју бачију.49       

Попут Јанићија Ђурића, који је овим догађајима био сведок, слично 
приповеда и Вук, само што он каже да сукоб између српских и Аганлијиних 
чета који је настао за време преговора, Карађорђе није успео да смири, већ је 
Аганлији поручио да није кадар мир учинити, јер је народу додијао зулум. Онда 
раставши се с Аганлијом, ударе Срби са свим на Турке, те их разбију и истерају 
из села и у томе боју ране Аганлију у ногу.50 Гаврило Ковачевић пак тврди да је 
Аганлија са око 200 Турака отишао у Сибницу под Космајем и тамо се састао са 
Црним Ђорђем, па га упитао зашто заподева кавгу, те му обећао две стотине 
кеса за награду, ако умири народ. Не марећи за новац, Ђорђе је Аганлији 
предочавао узроке буне. Но, док су још у разговору били, опале пушке. Према 
Ковачевићевим особитим сазнањима, „онда је само 8 момака, као за обкладу на 
Турке ударило“, а потом су ватру прихватили и остали. Као и према Вуку, и 
овде су устаници непослушни Карађорђу који, не могавши да обустави 
заметнути бој, поручује Аганлији да бежи и живу главу спасава. Тада Срби 
сасвим ударе на Турке, те и самог Аганлију ране у ногу, а „Арапа“ му убију.51 И 
Сима Милутиновић у Сербијанци опева ове догађаје, те каже да баш у моменту 
када је Карађорђе отказивао Аганлијине понуде – двеста кеса и лагодан живот у 
Немачкој – слију се пуцњи, јер „позно се Турци сјетише добра“, пак у 
пушкарању, Срби разбише „враге“, Аганлију ранише и убише му „Арапа“. Са 
српске стране тада главом плати и Јован Ђауровић.52 И на основу казивања 
сведока, Гаје Пантелића Воденичаревића, даје се закључити да је било покушаја 
преговора, мада изгледа једностраног. У Дрлупи када Аганлија изађе с кнезом 
Максимом из Губеревца да позива народ на мир, Срби се одмах побију с 
Турцима. Ту се рани Аганлија у ногу, Станоје Главаш у главу, а погине Панта из 
Мецинца и Јован Ђауровић из Барошевца.53   

Претходно истакнути извори зборе да су првом сукобу устаника с 
дахијском војском у Дрлупи претходили покушаји преговора. Међутим, находи 
се више казивања која преговоре уопште не спомињу, него догађај представљају 
као очекивани и отворени сукоб. Недоумице изазива и приповедање сведока 
тим збивањима, Петра Јокића, који о томе говори посве другачије. Према 
његовом сећању, пошто су Срби у селу Кораћици под Космајем заклали и 
вечерали нека спахијска говеда и легли на починак, стигне дојава да је Аганлија 
с 600 Турака и посавским Србима, дошао на конак у Дрлупу, у Јевића кући. На 
то се Карађорђева чета даде одмах у покрет и, по јаком снегу, пред јутро стигне 
у Рогачу Катићевој кући. Пошто им ту прота Атанасије из Буковика очита 
молитву и закуне војнике пред први бој с Турцима, они се упуте у Дрлупу, где 
нападну на кућу Јанка Јевића.  
                                                 

49 Казивања, 48–51. 
50 Вук, Даница, 331. 
51 Г. Ковачевић, 263–266. 
52 Сербијанка, 77.  
53 Казивања, 101. 
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Усред размене ватре, намах из куће изађе Турчин, а Карађорђе, коме је 
закисла пушка, повиче: „Удрите!!! По души га, оно је Аганлија“. Нападачи 
запуцаше, а пушка Симе Бељковића заста, па најпосле пуче. Овај је хитац, како 
се касније дознало, ранио Аганлију у ногу, који се онда заносећи врати назад у 
кућу. Утом, Турци ране једно момче из Загорице и Станоја Главаша у главу, а 
усмрте Јована из Стојника. Тако десетковани, Срби се повуку у село Иванчу, 
где од гласника дознају да су Турци утекли у Београд, а рањеног Аганлију 
одмах „почеше парити. Јутрос му умоташе ногу (...). У једну зобницу спремили 
му трице, па га онда изнеше и попеше на коња. Онда му ону ногу метнуше у ону 
зобницу и утоплише лепо, а ону другу мету у узенђију, па отиште, а Турци за 
њим одоше право у Београд“. Овоме извештају из прве руке, од човека који је 
тада послуживао Турке у кући Јанка Јевића, Карађорђе се чудио и у неверици 
питао: „Не може бити. Што ће они бежати кад су они нас разбили“, а потом се 
распитивао код Марка Катића да ли је овај гласник поштен човек и да ли му се 
може веровати.54  

Ни Писар-Лазар не описује преговоре, већ збори да Аганлија с 
јаничарима и српском четом из Сремчице оде у Дрлупу, где Карађорђе удари на 
Аганлију, убије му неколико момака, а самог дахију рани у ногу. Помиње и 
смрт Јована Ђауровића из Вранића (рођен у Вранићу, оженио се у Барошевцу), 
као и то да је Карађорђу због влажна времена закисла пушка, те ју је два-три 
пута кресао на Аганлију, али они није палила.55   

О овим збивањима земунски прота Михаило Пејић пак сведочи опет 
другачије. Каже да је Аганлија са 400 Турака и 20 пандура Срба приспео у 
Сремчицу, где Срби пошаљу једну чету у извидницу. Међутим, ови се устаници 
не хтеше вратити с рапортом, него намах ударе на Турке, који се препадну, па 
почну бегати и у општем расулу оставе Аганлију. Срби га жива ухвате, али они 
Срби пандури убију двојицу устаника и отму Аганлију. Тада је, каже се у овоме 
извештају, погинуло 36 Турака и 15 коња, а рањено 14 Турака и сам Аганлија у 
ногу. Устаници су се потом осветили оним Србима пандурима, попаливши им 
куће.56 У неким појединостима, слично о овом боју саопштава и Триандафило 
Дука. Према његовим сазнањима, Аганлија, водећи са собом доста јаничара и 
нешто Бугара, стане да тражи Ђорђа који га је иначе вребао „као мачак миша“. 
Када дође до сусрета турских и српских чета, осу се једна ватра која првог згоди 
Аганлију у ногу и он падне с коња у траву. Када га затим неименовани стрелац 
повуче да га „закоље као пса“, утом Србина убије војник из турског табора и 
одбрани Аганлију.57   

Опширно анализирајући бројне верзије сукоба устаника с дахијским 
четама у Дрлупи, Стојан Новаковић је компромисно решио контрадикције међу 
казивањима сведока. Наиме, за опис преговора он је предност дао опису 
Јанићија Ђурића, док је за приказ боја веродостојност приписао верзији Петра 
Јокића. Што се тиче особеног извештаја земунског проте Михаила Пејића, 
Новаковић га је истакао као пример како се први гласови свакога покрета у 
појединостима преувеличавају и изокрећу, у основи чувајући бит догађаја.58 

                                                 
54 Казивања, 181–184.  
55 Л. Поповић, 67. 
56 Први српски устанак, Акта и писма на српском језику, 55. 
57 Т. Дука, 19.  
58 С. Новаковић, 120.  
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Оваква оцена могла би се приписати и спеву из 1807. године, којег је у Будиму 
објавио земунски еснафлија и песник, пореклом Грк, Триандафило Дука.59   

Полазећи од запажања Стојана Новаковића, Миленко Вукићевић је 
несагласности двојице сведока у описима првог устаничког боја у Дрлупи, 
образложио временским фактором. Наиме, када се обрати пажња на време када 
се догађало оно што мемоаристи помињу, видеће се, пише Вукићевић, да Ј. 
Ђурић описује преговоре, који су се десили ујутро, а П. Јокић опет борбу, која је 
била после подне, управо око заранка истога дана. Према томе, закључује 
Вукићевић, преговори су били до подне, а сукоб се јавио после подне. Ђурић је 
управо умањивао и ублажавао онај део о борби, докле јој је Јокић сву пажњу 
поклонио.60   

Ма како било, опет сви извори се слажу да је Аганлија бојиште напустио 
са раном у нози, али се разилазе у погледу описа његовога путешествија до 
Београда. Док Гаврило Ковачевић, прота Михаило Пејић и Петар Јокић не 
спомињу Аганлијина успуна задржавања до Београда, дотле Јанићије Ђурић 
приповеда како је Аганлија, ради састанка са Карађорђем у Раниловићима, 
остао на конаку у Дрлупи, али се због болова у нози, убрзо предомислио и 
упутио за Београд.61 Л. А. Баталака још додаје да је Аганлијиној одлуци 
упућивања равно у Београд и одустајања од наставка мировних преговора у 
Раниловићима допринело и сазнање о Карађорђевим неискреним намерма за 
које је највероватније дознао од некога Србина Колубарца.62 Вук мисли да је 
Аганлија, пре приспећа у Београд, претходно био на конаку у селу Борку.63 И на 
другом месту се наводи да је Аганлија наменски прошао кроз Велики Борак, 
тражећи кнеза Симу Марковића да заједно иду Карађорђу да се мире, али га 
није нашао.64 Лазар Поповић сведочи да је рањени Аганлија, умакавши из 
Дрлупе, свартио у село Вранић, где је ручао код Матије Мирковића, па се потом 
упутио у Београд.65 О томе Аганлијином боравку у Вранићу такође пише и 
најпространије га описује прота Радоје Димитријевић. Према његовим 
сазнањима, Аганлија је стигао у Вранић 13. фебруара (по старом календару) 
после подне, преноћио у кући Павла Поповића, а сутрадан на Св. Ћирила био је 
на слави код Писар-Мирка. Гости из других села када су га угледали као мало 
су се изненадили, али када је Аганлија стао да говори како би се помирио са 
Карађорђем де не пуче „она проклета турска пушка“ и како је он и сада за мир 
са рајом која никоме ништа није ни крива ни дужна, гости су се откравили. 
Међутим, како казивачи памте, Аганлија није био више онако весео као некада, 
па није ни певао, јер га је, вели, рана на нози болела, већ је само говорио једнако 
о миру и Кучук Алији и Фочићу, који су за све ово криви. Отворено је причао 
како је тражио Павла Поповића и кнеза Симу Марковића (другог није нашао), 
да иду Карађорђу да се мире. После ручка, Аганлија је одмах кренуо. Многи 
сељаци са Мирком и Павлом пошли су да га по обичају испрате до краја села. 
Аганлија који је важио за врсна јахача и који је волео да му коњ поиграва када 
га јаше, сада је, памти се, каскао мирно, „старачки“ и умиљато је гледао сва она 
драга му места у селу.  

                                                 
59 Т. Дука, нав. дело. 
60 М. Вукићевић, Карађорђе, II, Слобода, Београд, 1986, 14. 
61 Казивања, 51 
62 Л. А. Баталака, 81.  
63 Вук, Даница, 331. 
64 Аганлија, 10. 
65 Л. Поповић, 67. 
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Када су стигли изнад Маревца, места где је Аганлија узгајао говеда, 
сељаци су видели како је подуже тамо гледао, али ништа није говорио. 
Вероватно је, кажу, тражио погледом свога љубимца – бика Зеља. Када су 
стигли на крај села, застао је, срдачно се и пријатељски поздравио са свима и 
још је једном, последњи пут, обухватио погледом читаво село и рекао: „Ај, 
лијепи мој Вранићу!“66  Како Лазар Поповић приповеда, са Аганлијом су до 
Велике Моштанице наставили пут Павле Поповић и Ђурђе из Вранића. Када 
потом стигоше у Моштаницу, они молише Аганлију да их отпусти, но он им 
одрече да их неће до Београда отпустити. Дошавши у Београд, ту су боравили 
три мучна дана, па им је Аганлија најпосле дозволио да слободно иду.67   

Пошто се Аганлија поврати у Београд, он дахијама казује све по реду 
како је било и жали, јер је, према његовом мишљењу, био на добром путу да 
постигне мир с Карађорђем, али усред договора један пуцањ из турске пушке 
направи пометњу, те се уместо мира заметну окршај у коме је и сам рањен, због 
чега се, услед болова у нози, уместо одласка на уречени наставак преговора у 
селу Раниловићима, ипак превремено вратио у Београд. Саслушавши Аганлију, 
остале дахије неуспех припишу његовој неспособности, али га ипак послушају у 
једноме, те 10 одабраних Турака и с њима београдског митрополита Леонтија и 
калуђера Мату пошаљу у Хасан-пашину Паланку да зову Карађорђа да се 
помире.68     

Према Г. Ковачевићу, Аганлија је нешто другачије казивао дахијама. Он 
вели да није по Турке добра, јер се за бој спремају сви, да је устало велико и 
мало, да „ђаурин“ на превару бије, те су му „Арапа“ погубили, а и њега самога 
ранили.69 Другим речима, поручује да од мира нема ништа. Како се затим 
испоставило, потоња Аганлијина процена више је одговарала стварном стању, 
јер после више неуспешних мировних иницијатива – Мехмеда Фочић-аге, 
угледних Турака на челу с митополитом Леонтијем и Матом калуђером у 
Хасан-пашиној Паланци, потом Хасан-паше и дахијских представника у Земуну 
уз посредништво барона Генеја – дахије су најзад увиделе да им ништа друго не 
преостаје, него да се туку са рајом и бране од ње. Онда одреде Кучук Алију као 
најозлоглашенијег дахију да с бројном четом Турака и подоста новца, прође 
кроз Шумадију и да се састане са Гушанцем Халилом и његовим крџалијама 
које Осман Пазван-Оглу из Видина шаље као помоћ дахијама. Тако Кучук 
Алија, тукући се с српским четама, прође до Крагујевца и Јагодине. На Морави 
се састане са Гушанцем и његовим крџалијама и пошаље их у Београд, где они 
крајем марта 1804, успут тукући се са Србима, ипак пристигну.70  Остале дахије 
остану у Београду. Аганлија се за то време опорављао од ране, а „када се 
предигао“, казује се, „дао је направити од средбра штаку, те се на њу 
ослањао“.71 Након мисије у београдкој Колубари, историографија не бележи да 
је Аганлија потом залазио изван Београда дубље у нахије. Међутим, по већ 
навођеном породичном предању, Аганлију са једном четом јаничара налазимо у 
Смедеревској нахији, у селу Коњска. Овога пута, његов побратим, кнез Јанко, 
није био код куће, већ се са устаницима налазио негде око Тополе.  
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Када је, претходно, Аганлија сазнао да се и кнез Јанко одметнуо, 
приповеда се да је побледео од муке и рекао: „Сад Јанко (...) да ми паднеш у 
руке, не би те нико избавио. Рекао сам ти, да ми више не верујеш, и од то доба 
престасмо бити пријатељи, ја опет Турчин, а ти Србин, а Србина треба по врату, 
гди се год нађе“. Но, с друге стране, опет се додаје, да му је лакше било, јер је 
дуг одужио, спасавши Јанку живот још у освит буне. Но, у Коњској тада беху 
остали само старци, жене и деца. А када се прочује да наилазе Турци, нагну сви 
у збег. У Јанковом дому беше најгоре, јер му је жена баш у то доба родила 
мушко чедо. Утом Јанкови суседи утрче у кућу и понесу породиљу која лежаше 
у постељи, али у страху забораве дете у колевци. Када Турци зађу да пљачкају и 
пале куће, они нађу Јанкова сина. Када подигну мачеве да га исеку, један 
Турчин избави дете и понесе га да га потурчи и отхрани. Када је Јанкова 
супруга схватила да је дете остало у кући, она заборави на слабост и опасност, 
те се поврати у село. Када на путу види своје чедо у наручју Турчина, она 
клекне пред њега и стане га молити да јој дете поврати. Но, при свим молбама, 
Турчин остане неумољив. У томе драматичном тренутку, појави се један 
„великаш на белцу“, а Турци му онда стану клањати. То је био Аганлија. Пошто 
Јанкова жена препозна побратима свога мужа, притрчи му и искаже невољу. 
Аганлија позна своју стару снаху и након дугог ћутања, рече: „Снао, ја нисам 
више са Јанком побратим. Ми смо у кавзи, и ја га другачије не сматрам, него као 
сваког другог Србина; али теби јошт дугујем за оне понуде, које си ми шиљала, 
док сам био болестан. Зато узми своје дете, и иди с милим Богом, ми и тако са 
женама не војујемо.“ Затим узме дете од Турчина и пружи га матери, па је још 
испрати, одакле је могла безбедно у шуму својима отићи. Када је остали Срби 
виде живу и здраву с бебом у наручју, сви јој се обрадују и обрекну да ће то 
дете среће имати. „Њему је име Паун, и велику ролу игра у земљи отечества 
свога.“ Наиме, овде је реч о Пауну Јанковићу званоме Баћи, потоњем 
попечитељу правосудија и просвештенија и члану Државног совјета за време 
уставобранитеља, на основу чијих је казивања Јован Стерија Поповић и 
саставио своју приповест из устаничких дана.72   

После боја у Дрлупи, гонећи Аганлијину чету Турака, Срби су пренели 
устаничку акцију у непосредну близину Београда, а већ крајем априла 1804. под 
Београд је стигла главнина устаничке војске на челу са својим вођама – 
Карађорђем, Јанком Катићем, Васом Чарапићем, Миланом Обреновићем, 
Протом Матијом Ненадовићем. Отада започиње све чвршћа опсада града. 
Устаници спречавају испаде Турака и онемогућавају их с копна у снабдевању 
храном, муницијом и осталим потрепштинама. У све већој и сваковрсној 
оскудици, кулминирала је и неслога између јаничара и дахија, с једне, и осталих 
турских становника, с друге стране, који су били вољни да се ставе на страну 
хришћана. Због тога, у току Кучук-Алијиних ратовања по Шумадији, у Београду 
се код везира Хасан-паше састану осталих тројица дахија и стану да већају шта 
даље да раде. Толико се ситуација чинила безизлазна да су Аганлија и Фочић 
Мехмед-ага били решили да положе власт, али се томе успротиви Мула Јусуф и 
пребаци им кукавичлук. Да би оправдао своју срчаност, предузме један испад, 
али га устаници дочекају и тако потуку да се неславно морао повратити у 
Београд.73 Морени оскудицом, неслогом, злим слутњама, страхујући и од 
Гушанца, дахије су се још уздале у Кучук-Алијину ратну срећу, но када се и он 
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73 М. Вукићевић, Карађорђе, II, 84. 
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с уполовљеном, деморалисаном и одрпаном војском поврати из Шумадије у 
Београд, дахије су још већма пале у очај. Утом се пронесе и глас да је Порта 
упутила босанског везира Бећир-пашу с 3000 војника да извиди узрок нередима 
у Београдском пашалуку, да казни дахије, учини извесне уступке раји и да 
заведе ред. Устаници су дочекали 12. јуна Бећир-пашу на Белим Водама 
недалеко од Београда. Не обазирући се на Бећир-пашин долазак, дахије су и 
даље безуспешно покушавале да одбију устанике. Један од последњих 
дахијских напада на устаничке положаје збио се 15. јуна 1804, када су Аганлија 
и Кучук Алија повели силовито преко 2000 коњаника и пешадије у јуриш према 
шанчевима Јакова Ненадовића и Васе Чарапића. У бици која се водила на 
београдском Дедињу, Турци су се повукли поражени уз велике губитке. 
Следећих дана Србима је из Београда пребегло више десетина крџалија.74  
Убрзо се и сам вођа крџалија, Гушанац Халил, увидевши сопствени положај, 
ставио на страну султановог намесника, Бећир-паше, те дахије, стешњене 
одасвуд, након петомесечне опсаде Београда, најзад 28. јула 1804. године, са две 
шајке и једном теретном лађом, са својим благом и седамдесетак пратилаца, 
одлазе низ Дунав на острво Ада-Кале (потопљено изградњом хидроцентрале 
Ђердап), где стижу у ноћи између 4. и 5. августа.75 Већ 6. августа Миленко 
Стојковић са својом четом од 27 људи стиже на Ада-Кале и после жестоке борбе 
убија дахије и њихову пратњу. Из тих дана, сачувала се прича да је Циганин 
испирајући у Дунаву одсечене дахијске главе испустио Аганлијину. Због 
несмотрености, Циганин је издахнуо од батина.76 Када се у селу Вранићу 
пронео глас да је војвода Миленко погубио дахије и да је Аганлијину главу, кад 
су је од крви прали, однео Дунав, неко је од мештана, памти се, рекао: „Што ти 
је судбина! Вода га донела (Донела га Сава као чамџију из Босне), вода га 
однела (Дунав му однео главу)!“77 Необичност догађаја вукла је даље у причу, 
па је настала и анегдота, по којој се, тобож, обистинило оно што је Аганлија 
прорекао да глава „његова тамо пред њи (Србе), доиста, отићи неће“.78 Будући 
да је Аганлија важио за најбољег и најчовечнијег међу дахијама, може бити да 
му се народ на тај начин одужио, па је у причи његову главу поштедео 
допадања у српске руке. Одране и напуњене вуном, дахијске главе, којима је 
недостајала Аганлијина, донесене су у Београд и изложене. Многи су их рукама 
додиривали како би се уверили да они заиста нису више живи. Потом су главе 
отпремљене у Цариград.    

Побегавши из Београда са делом покретне имовине и са оружаном 
пратњом, дахије су у Београду оставиле жене из својих харема, које су потом, 
пошто је Београд и даље остао у турским рукама, наставиле ту и даље да живе.  
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Било је ту многих заосталих Туркиња, од којих је била најпознатија жена дахије 
Аганлије која је у конаку свога мужа боравила све до устаничког заузећа 
Београда. Када Срби крајем 1806. године продру у Београд, онда се у Аганлијин 
конак заједно са кнезом Симом Марковићем смести и војвода Павле Поповић, 
који због видања рана није учествовао у заузимању вароши. Како Срби најпосле 
успеју да низ Дунав протерају и храброг Гушанца Халила, Павле Поповић дозна 
како се Аганлијина ханума, с осталим турским цивилима, налази у Доњем 
београдском граду. Нашавши је, она га побратими и он њу „на веру узме и тако 
ју из Долњег града са свом њеном богажијом изведе и све јој ствари сачува“.79 
На основу, претходно наведених, очевих бележака, Сретен Л. Поповић је у 
неколиким појединостима малко друкчије описао начин на који је његов деда 
Павле Поповић спасио Аганлијиницу. Наиме, пошто Срби уђу у Београд, Павле 
похита у конак Аганлијин да од острвљености и пљачке устаника спасе што 
буде могао. Но, стигне на време, јер освајачи још нису били дотле стигли. 
Аганлијиница која је остала само са својим млађима, како спази Павла, истрча 
му у сусрет, обисне му се око врата и рече: „Побогу и по светоме Јовану да си 
ми брат, спаси ме“. И он је у тај мах заштити.80 Аганлијиница се потом 
покрстила и прекстила у Љубицу, а затим се и поново удала за трговца Стефана 
Живковића Нишлију, пошто је његова прва жена због „неваљалства“ бачена у 
Дунав. По удаји, враћене су јој све њене ствари које је она онда однела своме 
мужу. После пропасти устанка 1813. године, Љубица и Стефан преселили су се 
у Русију, где је Живковић као официр дочекао пензију. После мужевљеве смрти, 
Љубица, негдашња Аганлијиница, из Русије се вратила у Београд где је од 
српског правитељства добила пензију. Умрла је у оним годинама када су 
Београд напуштали и последњи Турци (после 1860. године). У то време, већ је 
било сасвим зазорно сећати се Аганлије. Срби из посавских села који су 
почетком устанка зажалили због његове смрти, потом су почели да се стиде 
свога аге, а њихови потомци чак и само алузије на Аганлију сматрали су за 
највеће увреде. Тако се Станија, супруга проте Радоја Димитријевића (од 
породице Матића из Вранића) смртно наљутила на свога свекра који јој је 
једном несмотрено рекао: „Ј ... ти твога Матића! Он је шуровао с Турцима!“ 
Нетрпељивост према свекру, Станија је потом пренела и на своју децу која, како 
вели прота Димитријевић, никада нису много марила за деду, иначе „веома 
добра човека, поштена, вредна и без порока“.81 Тако је, под притиском јавног 
мњења, из сећања Срба почео да копни лик Аганлије Хусеина, негдашњег 
чамџије и јаничара, потом читлуксахибије и великог београдског дахије, чију је 
одрубљену главу Дунав однео у Црно Море.   
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