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ЖИВОТсИ ЛИЧНО ст ХА.РА.ЋОРЋА. ПЕ'rРОВИЋА.. 

l. 

Као всЂ.Иllа I1lуыадијсюtх породица, 11 
КУЋа Караljорl)а Петровиliа nOTI1'1C И3 
динарскuх Kp~j eBa, однекуд са nacoj eBllh
ских CTpafla. По парОДllOМ предltњу она 
ј е у Шумадију дошла у првој п оловинп 
ХVIП вска, вероватно после ратова од 
1737.-1739. ГОДIIII С, У којима су се Васо
јевulш, са суседним шшменима, I13ЛОЖ IЈЛИ 
против Турака и имали за ТО да I"!ОДнесу 
ТСШl<е прогоне. Шумадuја је била наро
чuто 11рuвла tlН& тачка за слободо.ъубlше 
11 01'порне народве елементе. Сва обраСЛ l\ 
у '·ј'СТУ БУl<ОВУ u х растову шуму, која 
јој ј е дала општу 0311а1'У ; тешко при
ступачна за војШРlке казнене експедиције 
београдског паше; далеко од средишта 
лоше управља"о l' 'fypCKOI· Царства; де
ЛUМ.I1Чl10 СН.1Јоње на од ВeJlИког MppanCKOl' 

друма; мало, u то само у варошшta, 

васц,спа муслиманским стаНОВIIUUlТВОМ; 

са не много распростраљеним ЧUТЈI УЧКUМ 

режuмом 11 с?о "доста СЈlободни х сељака", 
она ј е била ГОТОВО створена за xajДY ~IKe 
збегове, II у љој су се, оди ста, збирали 
11 одабиралll ови који ни су допуштал.u 
дlt ИМ НУЋС постану редовна сnратuшта 
свих могу!шх врс,'а субаша 11 I<pIIaдllja, 
а ОНИ ЛИ tН10 ПРСl'аЖСIШ н бесuравна раја, 
"оја ј е требала сталн о да увима став 
погн уте '·ЈЈаве. г. Јован ЦВllјuЈi утврдно 
ј е ј едну веома ваЖL1У чuњеНUЦУ1 да се 
" нигде досељенuцu 1НICУ та~ю 6рзо при
лаго lјапа.1L11 новој ,·еогрм>ској lJ дру
Ш'l'веll ој средини и НlIгде се пuсу толико 
укрштали као у Шумадијll " . 

Kapaljopl)eB дед Јован IIaсо·аЈШО се 
у Вишевцу, у Шумадијu, а .два му бра'·. 

око реке Јасен[ще, недалеl\О ОД њега. 
По свима orН1 c ~IMa овога времена то је 
био крај покривен шумом, са веома мало 
обра])епе земље, 11 људ" кој" су ту до
лазили ИМ3..1Ш су да, ~юсто под теШК\1М 

УСЛОВlIма, крчеm1ll0~1 створе н ешто ора

Нllце. Опи су С тога paAJlje настав.ъ3ЈШ 
свој стариј 11 н лаКШI1 иа!Н1Н живота: 
'бавили се. СТО(lарством, а наро(што у 
том жiЈРОМ богатом крају свиљарством. 
Тако ј е радио u Kapa~opljeB дед Јован , 
11 љегов отац Петар, па 11 Kapaljoplje 
сам, као 11 ОСТ3ЈШ чланови породице. 

О оцу Караljорl)евом Петру, по коме 
је добно своје презиме, данас се ие зна 
много. Изгледа само да је, по традицији 
CBoj~IX брl]ilВ СЮ1Х ЗСМЉ3l\а., С ПО(ЈСТI(S 
}штаву бр"гу око кујш остављао вuше 
жени, а сам помало хајдуковао , бавеfiu 
~ce, ииаtlе, у главном гвјењем и продајом 
стоке. Мај". Караljорl)епа била ј е ро
!јСllа ШумаДIIНl<8, Марllца., кliи Петра 
ЖIIВКОВlllш 11 3 Маслошева у крагује
вачкој Јасеници, жсна веома ОТРССl11'а 
и преДУ311МЈЬива, са извесним цртама 

муш"е воље (lIри 'шј у да је бllЩ одли
чан jaxa~l), ради чега ј е добнла мало 
подсмеШЉНDО, али довољно Iшрактери

Сl'ИЧНО имс ,,"Марllца Катана". Из тога 
БРЮiа родио се првсю.щ С1ЈН, лицем на 
Св. 'Бурl)lща, 3. НОВС>tбра 1752. По доста 
(leCTOM IlарОДllОМ схватању, светац ј е 
AC'l'CTY дон ео IIMe, ]Ј 110 ње.му ј е оио било 
."рштено '0.0 '.Вор!)с. 

ДеТШЬСТDО 'Борljево није било много 
пр"јатно. Не дуго IIза љегова роljења 
о'rзц му јс убllО ј едног 'l'yp'Hllla, IJ рад" 
тога i\J.Opao је да бежи из ВlJшевца. 
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Мисл и о ј е, најпре, да се СЈ\ЛО I-IИ I\ОД својих 
братсз'веНllка; аЛ I1 , ОШI, бојеЈш се ТУV
Сl\е освете, н с беху му ради, u 01:1 Ј е 
би о ГlрlНlуlјеп да се lIотуца пО Оl\ОЛfllШ 
се.ЮЈМа Жабару 11 3Ю'ОР"I(I1 , ПОРОДllца 

. се, за то BpC~l e, стално МПОiК llла новим 
раl)аIыша - бра1\ ј е донео ј ош трн СlIна 
IJ двс Ј\li ери - 11 ЖI1ВОТ ј е понеlШД б uо 
Шlше н его теЖ31\. Отац ј е с тога ;\iOрао 
да оде I<ОД ј еДlLOГ ТУРЧlll1а у 3а ГОРШIУ, 
где ј е lIi\1а о да. :му НCI'уј е коваНЛ УI;:, а 
Ћорl)е се са.\! пај"'lO Д<1 чува CTO l<Y код 
П Cl\Q I'3, НОВlШ .1ЈtабаРЦ:1. 

у то вре:\l е нада љегов Щ)llll jYtJa111i11 
и ступ 11 IJ спољавање шюбодне хај ДУ lше 
ЬУД;I. J eAll or дана, н:ад ј е 'Iувао CTOI\Y 
I\[}зј I\par~rjenaljKol' друмз, ПрОЛЗ З LIO ј е 
туда ј rдан ТуР'IIНI на liOJЬY, са три Бера 
11 ј еднц,м хртом. Кероnи налете ва свиње, 
а ове се, у обранu , 31'po l\11Y I .. а ЉИХ. 
Раж.тьу Ј,ен , обеснн ТУр1IИН потегн е 1I з 
Iшш '!'оља и уБLlј е једн о СВШЬ'lе, а керове 
)шдражlt н а остале. 'Љор lје, кој 11 ј е Jlмао 
у за се оружј е, ус[(лаМТII 11 убиј е j eOДRo l' 
(\Сра, а I"ЗД узбесн е.1Н1 Турtll:Ш ради тога 
поче даље lIуцаТ1:1, ОН ~<lllaAe, па уби 1.1 

љсга , П ОС.lJе ТОIЋ мораде се Cl\.1J() HIJTI1 да 
тражи заштите. Ollena невоља наУЧИЈЈа I'а 
ј е да ј с не тражи БОД својих, него оде 
jeД II O~ повлатом арнаутш\Ом Јiесеџпјн, 
uel\O~t Фазди-баШll, у Пl1.IJU НliУ. Овнј 
прими МЈЈадог И, на ВрВIt ПОl'лед, ОIЈ е

видно срчаног 'Љорljа за СВОI'а сеиза, У 
његовој мужб ll '.801>1)0 постаје праВII 
хајдук, Са ФаЗ!fII-б ашом он предусрета 
пој еДШl е богатиј е 'ГУРБе, наиада их и 
нљаllJШ, и бlша ТЗl\О, са ЉИМ заједно, 
страх II_итаве ОI\О.'tШНС . АЛI1, ПОС.Тfе и з
весног пре.мена. , К3НО Арнаутин Шlј е бllО 
од реtш Прll нс плзтама, 'Љорl)с та на
пушта 11 дола3 11 РОДllте.ъв :ма . По:моliУ 
Ћорl)евом 1.1 својll" ДУЖII" радом у 3а
l'ОрШ(LI отац му беше стеlШ О н ешто шшња 
11 стон:с, 11 Ћорl)с ј е м огао да се бшт 
својЮI пословима . Ал и , ј ед~IOМ пробу
I)ена, :хајДУ1ш:а l\јШ не мируј е. Он It О ll ет, 
у дпа маха, н апада на TypI;e; једн ом 
у влас'rнтој "Y ~" убllја двој ШIУ, а ДРУl'll 
нут У ШУМ I_I } Н О Н ОВО крај крагуј еnа11li0Г 
друмз, j eAHOl' Ј\О љанUlШ. , Pi.l.AII тога п о
н ово мора да бежl.1, он ФаЗл. lI-баШII, а 
родитељи му Mrljtlll JlOj l\уlНј У Мае.ч о
шсво . Ту, У Маслошеву, ота ц му је, 
IШI\О се IIрllча, u 1l 0ПШУО. Би о ј е, 1\:\0 

хајДУ1ЈIШ јатш .. , ушао У договоре са н е
IШ1о.1 Оф Ј_ЩllрО:М 11 3 Аустрије, IiOj l1 ј е IIре
шао у Срб llј у да УХО;\II земљу 11 спрема 
пftрОД па Сli.OР ll рат, што га је б t: tl1Ш 
lIареВlша мислила да, у друштву са 

Русијом, поведе ПIЈОТIIВ '{'урана, После 

"ужевљеве ПО I'ибllје, Ћорl)ева мајка се 
I1реудала у 1'00 0.11У 1.1 тамо пове.1Ia н децу. 
Да од.кша мајци 11 о"уху бр""у 01<0 
породице и да IIM се сам н ађе при РУЦИ, 
У случају п отребе, Ћо рl)е IIс"упа II З 
Фа з..lll1-башuпе службе 1.1 долftЗ II У седо 
ВрБIЩУ, у другу службу, А)lII, како ј е 
ilШВОТ био теilШ I\, а н ово Сl\уhивање 
веома напор" о, то 1\1аРI_ЩI1 с О IЈУХОМ 11 

децо" преl)е на старо добро у 3аl'ОРIЩll, 
А.ЧII, хајду" тешно Cl<yliaBa куliу. 

Ћорl)е ј е само , н ено врсм е остао у п овој 
СJlушб н , а онда се ПО'!'ПУRО ОДМС'l'ИУ О у 
гору, То наll уш,,"ње дошдо је рад" ОВОГ 
е.l учаја, Ћорl)е се бllО загледао у ј едну 
лепу девојку Н 3 мајlННШ села, у Јелену, 
Кћер Нllli.O.1lС ЈоваUОВl1hз , оБОР-I,;неза јасе
HI1'IKOI', На ту и сту девојку бllО ј е баЦllО 
ОКО 1.1 НCl\И ВУБоје, 113 IJ СТОГ се.1Ја , u же
лео да ј е узме за свога сипа, Предање 
-прича да је изм е l)у BYI<oj a 11 '.80рl)а бllJlе 
омраэе 11 без тога ; :НУlюј у се НII мање 
ЈШ 'Јшше ПРШIIIСIIВ3ЈЮ да је и здао 11 ухо
ди о Иараl)орl)ева оца , А1111, веli прва 
ствар, 3(\0 ова друга lIЈ1ј е поз'Пуно ван 

~CYMњe, била ј е довољна да их уч.юш 
l\РВI:НШ неПРllјатељuма. ЈеДНОЈ' даНft, на 
сеОСl\ОМ сабору ! .. ОД ЈЗl' њо.1Ја, док ј с 
Ћорl)е играо уз свој у дrвојl<У, Ву"ој е 
га је нснадано уда Рl10 по врату, нашто 
је Ћорђе, донесаВШII ору ;кј е, напраСIIТ 
ltaI<О ј е бllО, сасуо BYl<oj y ПIIШ'l'ОЉ у 
"РУД II , Одмах IIза TOl'a наПУСТII О ј е КУIiУ 
11 отишао у чету чувеног хнјдука Ста
ноја Главаша, Предање даље I<" зује да 
то 1Н1j e била IЈ ј еДlН1a н езгода рад!] 'гс 
лен с девојl.;е. Има каЗIШя'Ir.а 11:31,0 је она 
1.1 саЫlШ. Турцима уrшла у OtJl1 IJ ющо 
су ј е ј еДНО I' дана, [,ада се враli a:rш с оцем 
КУћll, навал и 11 Х'1"ел l:l да. УЈ'рабе. У нај
веЬој опасности IIзбllО ј е СЛУ'lај lI О Ћорl)е 
са два друга , побио 11 растерао 'Гурне, 
11 спасао 11 оца 11 ldiop, ПР"[!О)1,I1О ј е да 
су се П ОСЛО тога IЫ1Х двој е ЗЗВОЛе.!11I 
ј ош више п HftCI\OpO се 11 Bell'la .тr ll~ 

11, 

То uеНtшље бн.ТЮ ј е н е где пред nе
.1ПIlШ ра,' Катар"н е [[ 11 Јос"па][ ПРОТ lI'В 
'l'ураIШ, АГllтаЦllја аУСТРu.i СЮIХ ЉУДII , да 
крен е у aIЩl1jy ПрО"U В Турске српска 
IIлемен" у Срб llји, БОСНII 11 ЦР'lOј Гори, 
бил.а ј е веома жuва.; најЉ:l.Iвља, MeljYTUM, 
СВaIШКО У блuскоы БеОl'радС1\ОМ Паша
лу"у, Осеliaјуlш то, и видеl", рат на 
"Рal'У, пој еДIШll ТУрЦIl бll.вај у "одо
ЗРUВlI 1.1 почиљу да прогоне све људе 

за кој е су СУl.LЊ8ЛU да могу ЈЈмати веза 
с Аустријом, ПојеДИНЦI1, поред тога, врше 
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мџогобројпа насиља 11 изаз ивају 'Јесто 
људе на крајњ" средетва. 3бог тога многи 
од СI)ба пО'ICше да пре .. аэе у Срем 11 

Бана'!', у п НсмаЧI\У ", како се тада ОЗl1а
'Јавада аустриј ска lщреВllllа. Међу ЉlIма 
беше и '1>opl)e Петро виl;. Непосредан 
повод за тај llреЛ3.З а!i ЉУД II су. Објаwња
ваЛ IJ убиством неког Турчина, l\О !'а је 

и , б ој еl:ш се оштре I\аз н е, пребегне по
ново у Србиј)' . Ту не иде у свој крај, 
где би га лако познали , пеl'О у ва
љсвску IШХllј~т . Ту одмах ПО 1lUње хај
ду чкu четовање. I{ао xajAYli, о н ј е уче 
ствовао I1ра бсзуспеWНО;\1 Ilр епаду Н3. 
беОL' радсt<у тврђаву, нојll су изве!1U С рб" ' 
под ВОДС1'ВОы. Ј ована l:loBaKoBulia 11 B11· 

I(APAQOPQE. 

1.> орl)е с"аl<аО н е з на се 
да .111.1 у свој ој КУ·ЈШ, l'де 
ј е ДОТIlЧIШ хтео да наерне 
на образ '1>opl)eBe жен е, 
или иш'де на путу. У 
стиаРlI, изгледа,ца ј е 'Вор
I)c, предвиl)ајуlш опасно
сти ратоваља, хтео да 

склони свој е на СИГ~' РllИј е 
место од ШI,аНШIClШХ збс
I'о ва, јер ВИДIШО да lI])е
ВОД I1 читаву ПОРОДIIUУ, На 
путу, у CтOjНlIKY, љегов 
очух ПеТРОfLИј е зажаЛ:lI 
ЩЗ'О ј е осТавио KyJiY 11 

кренуо у бе.тш све'!', lIЗЈ!а
жуtи се без потребе не
вољама пута u неизвесно
ст" у 'rY9I11Ш . 1>opl)e !'а ј е 
позuвао да настави пут са 

IЫЈма заједпо, а I\аД Пе
ТРQниј е одбll 11 ЗRПРетu да 
i le UX, а!(О се н е врате, 
ода.ти ТурlЏl м а, 'Љорlје 110-
1'егну ла љ спој пиштољ 
И у би га на мес'!'у. Пос.тrе 
тора, сва породltца по ЈјС 
даље 11, препезаВШl1 се, 

стиже у КрЈ'шедол, I'де се 
'Doplje Haj ~HI за маuастир
Сt'Ю1' шумара, а мајка му 
u жена у зму бригу 01\0 ма
HacтupcKe cтolie. 'f aj ј е 
прелаз бllО 1786. год" не. 
у то време ве], ј е 1I0Т

пуно сазревала QДЛУIШ да 

ОР II ГII НаЈIИ3 сл ика, коју је уљеноа бојо м раДIIО непоз нат сликар. НалаЗl1 
. се у СРI1СКОм. На родном Музеју у Бео градУ. 

се ЛО'ЈИе рат. У .• ето I'од. 1787. бно ј е 
састанан рус.е царнце и аустриј скога 
цара, и мало noc.lIc ТО1'а 'Гурска ј е обја
Вllла РУСllј" ра'!'. Сада ј е требало да 
уЈ)е у акц"ј у 11 Аустриј а. Спремајуhи 
се за пападај е, она је била покупила 
и CpIICI(e и збеглице и [lO tIсла од ЉИХ да 
образуј е добровоља'ше одреде, вежба
јуliу ux по својим nојНИ llЮЩ праВlIЛ.uма. 
у та.ав ј едан одред ступи о ј е u Ка
pal)opl)e и био додељен у сомборClШ гар
низон. Али , њеl'о вој "11 УДИ , тврдој, пре
кој и ШШХОШI'!'ој , U несвик.тrој да се бсв
Y.C.'IOBI:IO IЮliOраоа, бида ј е н еПОДНОСЈЈва 
безобзирпа аустријска војна ДI.I СЦИIШИRS, 
11 он после ЪЩЈЈО времена беilШ пз 60ј ске 

Боле РаДОМЩЈОви"li 3, договорuвшu се О 
TO~l e с аустрпјским војЮНir водством. Кад 
ј е ПО 1lео сам рат и кад ј е "Мuха.тьеоиl'l 
П ОзваО све српске хаРЮlбаше да му се 
у ро!,у од три месеца придруже "!IU I; е 
их ина1lе шштратu Бао непријатеље, 
1.>opl)6 ниј е смео да му при])е. Остала 
му ј е у паМС'!' II строга. ДИСЦUП.ilЈlIН\ ау
CTPlljCI\C Boj CGC, а вероватно се бојао 11 
KatiBe Iшз не радi.l тога што је 1l 0бегао 
из cool'a одреда. То устру чавање умало 
га нпје CT1L1IQ ' ''"!Ј аве: у селу .ворку ухва
'1' lша ј е ј една аустриј с!;а патрола 1.>орl)а 
u шсст његових другова, u по преком 

суду О IlИ бllше осуl)еRИ на вешала. 3а
УЗt1мањем капетана Радuча Петровuhа, 
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Ћор1)е је био помилован, док му три друта 
беху обешена, а три остала затворена 
у тамвицу. Од тога часа Ћорђе остаје 
у РаД'J'l евој "СТ", и у септембру 1789., 
иза РеI1ИШТ3, при једвој il3ВIЈДIIUЦ~Ј , спа
сава Шl.пстапз, Koj~1 је био l1аг3.зио на 
ј едну турску заседу, и убнја том при
Л"1<О'.1 ч стири Турч~на . • 0вИм се Ћорђе 
после раЗГJlаСII 1<ао јунак и код Срба и 
код 'l'ypaKS", вели ј едан од мемоаРlIста 
онога времеиа. После тога, у децембру 
исте године, Ћорlје ј е, под заповедии
ШТВОМ капетана СИМl1liR, Y'leCTBOB30 у 
ослобоlјењу манастира Студеlllще, и по- . 
ме, при ПОВЛ3 11ењу, праЋЮ један део 
.ман аСТИРСКОl' братства, Боје је, са c'ra
РIlнама 11 утnаР l1ма 11 моштима Симеона 
Н 

,~ 

емање, напустило ма1:l UСТИР 11 беЖ3.l10 
према северу . Ruредие годипе, Ј<ада је 
капетан Р(lДИ4 напао на варош Пожеl'У, 
Кзрађор~е се, са четом својих хајдука, 
.истакао и IIрИ Ilасртају на I;рад, као 11 
при новлачењу пред веliOМ турско" вој
СНОМ, ШТI1теЋЈ1 РаДИllеву одступницу. Ради 
тих својих успеха 011 је добио DОДОФИ'" 
ц"рско чии 1I матну медаљу за храброст. 
К.д ј е 15. јула 1790. Аустрија СКЛО llllла 
са Турском ПрИМllрје, 11 после мир, она 
је раСТУРllла ср" ски ДОБРОDоља'ЈКИ КОР, 
чувена 1tfихаљеВl1liев "Фрз:јкор", ЗRДР.
жавШl' у активној служби само један 
део официра и нешто људи. Срби из 
Србије враТI1ше се добрш, делом својим 
КУћама или наставите чеТElИЧКИ ЖИВОТ, 
а ОНИ ШТО остадоше УLlествовали су у 

аустријској војсци у борбама против 
Француза. 

Ћорђе је остао у Србиј u. Навикнути 
ва борбе и острвљени крвљу, БЈШШИ 
Фрајкорци ваСТ8вuше четнuчки ЖИВОТ и 
постадоше вапаст не CUMO за Турке, 
него чак 11 за своје сународнике. IIисак 
против њих чуо се на све стране. Оп 
ДllРНУ н самог Ћорlја, који ј е хајду.шју 
сматрао као ј едиу врсту јуначие невоље 
11 бунтовно)' наЦlIоналног протеста, а не 
као јевтин занат за разуздане бескуh
нике ]Ј нераДНIl беhарен:u елеменат. Он 
с тогв, У праведном Ј 'неву, пусти кроз 

свет оштру ПОРЈ'КУ: ,/ГаКd ми Ноп]" 9а ' 
Јюј ега хајдука 'Јујем најдаље до недеље 
дана тераЬу l'а 11, ако IЋ СТI1J' н ем, у60-
Ьу 1'8, а Бога не стш'пем, истера'ву га 
11 3 ове земље". ЉУДIl liOј и су ш.НШU при
лике вuше пута да се увере "а,<о Ћор
!јева ре'Ј пе остаје празна прстља СТУК
нуше пред ЉИМ, па се илн покорише 

llЛИ ПОВУliоше подаље ОД љегова дома

шаја. После, ка«о су се нр"лике у земљи 
Мало СМllрuле, оде Ћорljе у Срем по 

своју породицу· 11 преведе је у Тополу. 
Ту саграД II ку!;у 11 ОДЛ)"'" да ЖllВJI 
ЖИВОТОМ ~Пlрна домаВина. 

111. 

Када се после СШIШТОВСЈШI' Мира по
чело да среlјује стаље у ВеОl'радском 
ПашаЛУI\У, 1'I н ароч ито I\nAaje успело да 
се добllје Ферман од 1793., «ој им је 
уреlјење Срб ије доб ило и звесну, веома 
о\ 'раНl]llСНУ, ЛЛ II , IIШШ, осетllУ аутоно

~t1Iју, 11 нада је јаНlltJзрнма бlJО забраљен 
боравак па томе 1I 0APY11jy, српски људи 
долазе себll 11 развиј"ју доста живу де
латност у пр"вредном 11 друштвеном 

ЖIIВОТУ. 'l'Рl'ошша са СТQIЮМ узима ве"Бе 
размере, 11 у љој, изо бољи домаliив, 
учествује u 'Љор!је Л СТРОВllh. ОТЈ<3Ј<О је 
султа н Сел"м Ш (1789. -1808.), уво
дећ" реформе у ТУРClюј Ј~аревиi,", ПО'Јео 
да рачуна и са пеМУCJIЈiмаНСIШћt елемен

том у својој држаВII, Срби су дошли 'Ј дО 
IIзвеСНОЈ' lI QЛUТl1 l l КQl' '" војНПЧRОГ значаја. 

"ЕеUГр<lДСRИ ЗI1повеДПllК ХаЏII-МУСТ3Ф8-
наша, IIрllмају!;и ·у султан ово IIме борбу 
са јаЮlIнtршш, 'морао је, за ВСћУ СИГУР
ност, У више ПРШПlка да позива у помоh 
СРI1СКII народ, 11 тај :му се радо ода-зи
вао, жеља н да ИСТlIсне из своје средине 
несноспе кесеЏllје 11 са љима 1I0веliане 
намете за lIЗ,Ј.РЖИВRње одбр::шбене војске 
и да сам до l,е до јачег израза. ВеЋ 1796. 
половину коlыIеe nкоја је дефиловала 
од беOl'Радске ваРОШI1 до БаЉЈще" 
састављали су Срби, са зпатним бројем 
од 1200 ЉУДII. Прота Матија Ненадови!; 
J.lРИ 1Iа у својим класичним Meм.oapu.м.a 
Ба ко је чак СВ1.lБОГ пазарног дана BIIKao 
телал по чаРНlllјll: .Ко је Србин а нем. 
дуге "ушке, два UlIштоља Ј1 веЈШКU нож, 

нека 'Јрода једину краву и пусат себи 
купи . Тако ј е од честитог везuра за
повест. Који то не набаВII, педесет штапа 
по табаШI и педесет 1'рота глобе . w 3а 
време борби против глаВIIО[' јаНllЧар
ског вође и СУЈ1ТlIнова одметUИЮL Паз
вап-О.·ла BIIAIIHcl<ora, 1797.-1799. гО
Дlllle, Срби учествују са веома ја",,,, 
одредим. и оргаН llзују свој у народну 
војску. На челу "p"Cl<e Boj cr;e Београд
СКО Ј · Пашалую, бllО је Станко Арамбаlllllh; 
у СВаЈюј нахији бllО је заllовеДlIlIК до
TiJ 111iI1 оБОР-lшез, а у IшеЖUЮI кнез, н:оји 
ј е IШО подэаLlовеДlнш:е имао буљубаше, 
односно за ll ОВСДНЈще Ч6та са по 70 Љ~7ДU. 
к.О један од Т II Х буљубаша био је 11 

Ћор!је ПСТРОВllh . Он се ИСТаЈШО IIОнОВО 
у борб и код Смедерева ( lI o·, cтr;oM Фе
бруара 1798. ,·одипе), а у.,ествовао ј е 11 

у осталиМ акцијама IIPOTllВ јаничара. 
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Када је На.полеон преко сваког оче
кивања упао у Египат 11 вадио ТУРЦl1ма 
разумљив страх, нашло се у ЦаРШ'раду 
да треба попуштати ДOMaЋ~JЪ( бунтов
ницима, ОДНОСЈЮ ИЗ I'Л8ЈI.IIТИ све унутраш

ње спорове, Онlt се с ТО I'3 Мllре са Паз
ван 01'ЛОМ }t lI уштају јаШlчаре поново 
у БеоградClШ П"шалук. То би нова беда 
за Србе, lюјl1М8 јИIllI'I3рU не MOI'iLXY за
б.ораnПТl1 У1 l ествовање у прошлом е рату 
НИТJl у ПОРТIН'ШМ еКС ll едиuијШЈа 1'11>0-
тив ЉИХ. Год. 1799. би убијен СтIl Н'О 
Ара:мБUШНЋ ; н аредне ГОДШ1 е погuбе там
навсl\.П Iшеs Ршш.О ЛазареВUЋ, а 1801. 
сам Х8Џll-М ~· стаФ3-llаша . Ове ,'однне, 
уговореНLLМ превратом, ј аН~jll ари се до
чепаше Београда 11 сви х веlшх места у 
земљи 11 уведоше ј едни peiК1IM CYPOBOL' 

ПР"ТИСG8 1.1 освете. С'l1>8даЛII су од н .. их 
не само Срби , него и сами Турц\!, који 
су бш::ш ЈЫ1ХОВИ противници. Нласт у 
руке Уl'рабише четири l'лавне даХJlје, 
Мехыед-ага ФО'lIl!;, АгаНЛllја, КУЧУК
Алија 'ЕеврЉII!; и Мула Јусуф. У СВО>l 
јасном епском "ри'.ању Ву. КараЏII!; 
живо пршшзује стаље "ој е је настало 
после тога: п Кад се 01'ласu наОЈ;:ОЛО да 
су баш е АЏII-Мустај-пашу убlJле 11 да 
су против цара, онда навале ИВ ОкОЛНll 

крајева, особllТО из Босне и II З Арнаут
ске, све беспоелнце и крвници и беску!;
HlInlI у Бијоград, као ОРЛОВ II на стрвину: 
и даије ји све ридо попримају , ј едно, 
да би се МОl'.JIИ бранити, ако би цар 11 

на IЫl BojClI:Y подигао, као на Пасман
џију, а друго, да се и измеЈју себе јед.п 
од другога ',увају .. . Многи су тада 
у Бијоград дошлu ГОЛ1' IJ боси, пак се 
01ll)е одма окuвали у сребро II у злато, 
и обукли у СВ I1ЛУ И У кадифу, IJ уяјал и 
па атове с ратовима. Сад веБ ни судија 
други .шј е било у земљи осим даl1ј а и 
IЫlOпи каба-даија и субаша: кuезови су 
ПОСЈН1ј е А.џи-Мустај-паlllИllе смрти одма 
изгубил и власт у вароду, а и кадија, 
ђе се који налазио, није СМ llј о од љи 
fНl помолuти свога ћ.lIтапа. Они су људма 
судили u прссуt)ИIШЈ1И п о свој ој вољи, 
људе били 11 уБ I1јал l.l , глобљавал и, оти
МRJШ (шп1. УЗ I1.МaJlИ l\ДО свој е) Kutbe и 
оружје, и друго што се 1'0!) ДО II .ЛО; 
најllосл ије ставу Сl1Ј1 0ваТIJ жене 11 ђе
војке." Природна је ствар да су таЈ<ВII 
ЗУЛУМIJ u зазвали реаnцију КОД rР ПС I\ О l' 
нарида, Било ј е, уосталом, чак u T~rp
СЮI Х покушаја да се зба uн Т<lј реilа1М 
насшьз., Ј\ојн ј е морао довеt.;ТlI ДО ката
строфе. Срб и, с lI очеткз, мисле да се 
ствар поправи притаtеном ОД стране 

Порте и упyl;ују тамо своје ж"лбе. 

КАРАЋОРЋЕВА КУЛА И ЦР КВА У ТОПОЛИ. 
(ДанаШЊII изглед.) 

ПредстаВНIIЦИ тс мирољубивије та,тике 
БИЩI су неки свеШТСНИЩI и угледнији 
Rнезовu, људи R{lји су раЮ1ЛU са Вltше 
опрезности и имаЛ ~1 Шlше осеЋања од
говорности. На друг"ј страНII, ве!; у 
лето 1803. гоД"не, 'EHpl)e ПеТРОВI1!; и 
љегови хзјдучки другов и мисле на борбУЈ 
пре" оварај у са зеМУ"СКIIМ трговцима 
о набавци мун иције и крстаре по на
роду, говореli и да н ема ДРУ1'ОГ излаза 
него IlрИХВllТИТН за оружје и на наСllље 
одговор "т" наСllљем. О АранЈјелов-дапу 
ст"ар Је ве!; бнла ТОЛ IIКt) сазрела да су 
со прилИl<ОМ ј едне свадбе уговарале ве!; 
и пој еДIIНОСТИ КИКО Дй I'e крене читава 
aEЦllja. Пјlед Боз",Ь 'Енрl)" је ве!; осе!;ао 
потребу да се СК.!IиН11 Ю' lIред турских 
ОЧ11ју, ј ер се о ПОКI)ету било почело 
П Он~што саОПluтаваТ II , а UII се' бојао да 
н е бlI какшаl п!'е Нill'љеЮIМ lIспадоы1 ИЈШ 
другоы IH~ OM неЗ.l'ОДI)М 1.13азваЛ IJ сукобе 
пре неги што б и б l1ЈI О 11O~'IJe6HO. СКЈIOВИО 
се у Ресаву и ту остао до средине ја
нуара 1804., IIOТИ1ј ) Јш све познанике 
11 друге људе од утицаја да се при
друже пuкџету. 
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I{АРАЋОРЋЕВА КАСАРНА У тополн. 
(Данашњи IIвглед.) 

IV. 

И српске жалбе Порт" ПРОТII В "аси· 
ља у земљи и [IpIНll)e~~aH .. a за устанак 

IIрОТIШ тш{вог с'!'зња нису МОl'ЈШ за 

дуго остати пепозна'f l1 Aax uja~ta у Бео· 
граду. Када С)"!" дознали за то, Њltхов 
П!lан бlJојебрзо готов . Место да 0[(11 б)'ду 
llзнепаl)еНll pajl.IH OM акцијом, ТI)ебало 
је да раја осет" IЫIXOBY бу1\1I0СТ IJ 

м01. 11 да буде ударена одмах с I'Jlаве . 
у стапак и сваки ДРУ ГII отпор имао се 
џnосто СКРШUТ I1 ТЭ IЮ што iie би ,:!и по
бијене све ГJlавне вође, кпеЭОВ11 11 свеште· 
ници. ОбеЗl'лаВ:LеЈНI народ пеliе имато 

"" КО да буни 11 он ће uостати IIрава раја. 
':.ГаI\О ј е дошло до сече кнезоnа, ТОJl ШiO 
позн ате l.I Я славне ВИlIIЊlll:iеnе песме о 
поtlетку буне. Алекса НеЈЈЗДО ВИ]i, Илија 
БuрчаR.l1l1 ; Хаџи · Рушвг, Хаџи - 'Вера, 
М"р"о ЧарШШћ, 11 МНО!'IJ друг" бех)' 
ПОl'уб.ТI.СНlI у другој п олоцИlЩ . мессца 
јануара '1804. ГОД llll е. Одсе'! СНIJ Х ,'л ава, 
.~uje су .до несс"е у Ј>еоград до по,.етка 
Фебруара, 6";10 је )'ку "но седамдесет 
u две. 

'Uopl)e ' ПеТРО]!l1li том ПРItЛ ИКО>L б1l0 
је cpeiHlllj e главе. Против љега ллtllI О 
пије 1I0 шао Нl1ј едан од јаtЈИХ дахнј ClШХ 
801) .. , јер је бllЛО у народу пре'lllХ људи, 
од K~Oj I1 X се :ШIСЛlfЛО да прети непосред· 
Пl1ја опасност. Потера која је пошла. 
против љега беше другостеllене важ
HOCTI1, It он ј ој ј едоста лако одолео. Orapl1 
хајдук пије хтео да пдс Турцима на 
ноге 1Н1TIJ се дао лако и зненаД I_IТ ~I . Кад 
су га OH II потраЖIIЛII у селу Тополи, он 
већ IНlje 'б110 пеllрIНlравзн , lIего ј е при
],шо борбу и помо ЈiУ својнх ъtОl\шка један 
део турске потере побио, а друг" рас· 
тера.о. Алll, после TOI'~l, беше l\ry јзсно 
да не може дуже OCTaTl1 у селу 11 да 
уопште са ':ГУРЦlIма не сме доtи у 
БЛIЈЖИ ДОДIlР . С тога наП)' Ш'1'а I;:У)1У, 
бежи у планину старом .хајду'!ком при· 

јатељу, Стаl!оју Главашу. Од тога час" 
поtшље српски -устанак. Јер ОВОI'з' lIYTa 
'Uopl)e Петровиli не бежи да себе з;1.
ШТJlТИ, И да само са времена на вре~1C 

нз шуме прави и спаде протuв поједи
наца Турака нлн Њ,ИХОВIIХ lшравnна. Ва· 
ПрО'l'ИВ, он се сад, са AP)'l'OBIJMa, одлу
чуј е на борбу против читаво[' ннза лица, 
ПрОТlШ ТУРСКIJХ силеџ ија 11 Турака уоп
ште, u поставља себи за ЦIIЉ да очи сти 
свој УЖ11 крај од те паШ\СТIЈ 11 да даде 
познати господарима у Веограду да 1111 

раја све не ДО ПУIIЈта н да се 11 "ОД ље 
па силу одговара СIIЛО>l. Стојан Нова· 
ковиh лепо карактерише улOi'У 'Ворljеву 
11 Станоја ГЛlIваша у ово>< IIOKpe<ry: 
"к,,"о ('.Бор l)е) није бllО 'IIJ Mel)y кнезо· 
вима IШ Mel]y БОIЋташu :иа, lШТl' су каl\В11 
год ЛI!llНl:1 интереси имали да Ј'а скла· 

љај у • на Мllрољуб\!ву ПОЛ IIТIII'У, Кора· 
l)op'l)y се, по њнови:ы војlll:llllШМ напи
:кама, лакше по IIкоме другом бпдо од· 
Л~"нtТII да lIOBeAe папред све KOjll В l l ше 
ИI1 С)' хтел ll да трпе 11 да подносе . А 
таЈ<О ј е у тај мах осећао сав народ. 
OraHoje Главаш, IlувеЮЈ хајДУ1IЮI ха
рамбаша, познат на све стране ПО Шу
ма.дијо, ОЛlJчавао ј е хај дуке, које је 
народна невоља тада у IIРВИ ред llСТI.I

цаЈЈд. С тога се, по тны особшшма, са 
п ри ст3IНЮМ 11 IшјмирољубllО ltјllХ л:.уди, 
"РВIIХ дана Фебруара 1804. ПСтакоше 
у први ред та два 1Ј овека, објаОЈlВШи, 
са пuштољем у руци, прави отворен 

'IИ СТО српски УСТatШК протltВ l'урака, 
пуштэјуlш о њему Г.,'Јас на све стран е 
и дедом п поруком .. " 

Одмах, 1I11M су се сасз.'аШI , Ћорlје, 
Главаш IJ ОС'l'ал l.l донели С)"!" ОДЛУКУ, уо
сталом тражену од свега народа, да се . 
преl)е )' нападај . СЮIll ЉУдl' наСрб)' 11 

пале ТП)СI;:е ханове по ЈасеШЩII, легла 
субаша и крџалиј Сltа · свраТIJШТU , 1l хоЬе 
да тим јасно покажу степен Гl:lева ПР ОТIIВ 
њихових влаСНlIка. Покрету, који је с 
ПОtl етка збуњен IJ не зна управо шта 
611 хтео после . прво[' пепосреДНОI' Цllља , 

'Uopl)e са другов\!". даје прав\! замах, 
11 из чисто ЛОКaJlНOl' ствара nOJipeT нешто 
ШI1РIJХ ДIlмен:шја . Од првог IШСа. ОН , 
свој ом енергиј ом It tШРСТОМ вољом 110· 
века који зна шта xolie, ностај е један 
од најважпнјих Ч\lнилаца у понрету и 
њеl'08 стварни Bol). Оно Ш'1'О има ј ош 
да се НОВIIМ. II страiIшвањ има утв рди то 

је ПН'l'нње да ЈIИ је он, IIрема свом е 
рад)' у з u"у 1803., бuо У ВСЗ II С аКЦII' 
jO~l о Ш~lре:м оБЮIУ српско!' устаНЈ\а, lIa 
'.е"у се рад\!ло у то доба 11 у Србllј 11 

U У Црвој Гори, а наро',ито )' Трсту. 
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КДРД1ЮРЋЕ, 

(П о СЛIЩII А . J003HOOII ''''.) 

" . . , 

• 



Извесну врсту "народске воље" 11 

ОllредељСtlОСТИ значаја добива овај по
крет ""РОД"'1М 960РО" у Орашцу, одр
жаllОМ "а Сретење, 2. Фебруара 1804. 
ГnДI1НС. Пuред одлукс да се устаје lIа 
Турке " да се прп"и озбиљпа борба 
lI el llTO 8("hих размера, па ТО"IС збору 

ущег п одручја, да кроз мало времена 
стане прелазити, у маlllТИ наше лако 

распаЉlJве и у десетсрцу одрасле расе, 

у h:apah-теРИСТUЧНI1 Мltт средњевековног 

ВlIтеШТ8З. 

V. 

Il з ;tб рап је н вођ yc'raBKa. По самом ПОСЈlе тога, ус'rапак ПОtIшье IШl'JlО да 
ивбору дзн ј е ОСНОВIJI1 карактер IIOKpeTY. БУI\ТII. Још Н СТЈЈ дан, после збора у 
Када ј е, међу ПрВIШЗ, бlЈО ПОНУ]јеu Ста- Орашцу, заре'l)а ново паљење xallona, а 
I-Iоје Главаш, он није хтео да се 111)ИМII, щ)оз Д3.'ТIJa тр и-чеТIIIНl дана уста нак је 
П:tВОАеlш "ао ) 'лаВIНI разлог то да ј е 0 11 Qбухватио I'о'.гово целу ШумаДllју. Беше 
xajAY"-. Народ, бранио се о н, пеkе овз- п крnца пз земље IIроврела и 11 освој IIЛО 
кан ј едан ПОliрет да IIOneplt хајду"ко.м уверење како ј е "зеыан дош1о, ваља во
водству . "У хајдука ннти има KY]ie ни јеваТII " . I{роз зеыљу се пронесе ОПШТИ 
"УБIIШ1'ft, - бllлаје народClШ аргумеllта- поКЈIUЧ "сваки сво{'а убите субашу". 
цпја, - 11 сутра, кад Турци иаваЈIC, 011 ве "Уста раја ко О3 земље трава . " 
у шуму, а ми Бемо остати па мсјдапу, ДаХllје у Београду нису се падале 
да нас ТУРЦII робе и харају". l{ад су • ТfiI<ВОМ обрту. Место да се заuлаllШ због 
иза тога 1I0llУДИЛИ кне!}!! Теодосија из сече Кllезова, раја се ради тога узбунила. 
Орашца, он се опет браllПО ре'шма: И то се побунила у најтеже време, у
,Х.јдуку могу кнезови којекако изра- сред зиме, што је нссушьuво ""ак да је 
AI.TIJ Оllроштење; али, ко ће кuеЗО8има прегла на најгоре. У пролеhе, кад гора 
1I0>l0Iш, ако се врате Турцп?" Тада озелени, покрст Јю несумњиво бити ј ош 
Глава ш предлоnш за во!)а једног '!Овека веБII, и ко зна куд te да се упУти. С тога 
који ниј е ни кнез ни хајдук, чврста у . ·,је требам да се што пре стишава. Аган
одлуци, блиска народу, иекусна у борби -л!'ји, једном од "ирољубивијих дахија, 
u човека с IlзвеСНIIМ ауторотетом:. ... би поверено да пође у унутрашњост, са 

Као та"ав био ј е у онај мах јеДIllШ повеli.>I бројем ЉУДII, и да рају делом 
'Борl]е Петровиt. Овај ј е с почетка од- умири, а делом понори. Око 9. Фебруара 
бијао избор. Као први разлог он је "а- 011 је са 400 људи пошао према Шума
BUJI"O то што су Срби ненавикл" nоје. дији, позuвајуlш људе да му JIoljy It да 
вати, па да :могу лако после првог напада чуј У љегова обеt.ања и љегове претље. 
да клону, а после првог пораза да се 12. Фебруара, у ДРЛУIIИ, био је састанак 
"р.даду и љега да оставе сама 11 су- измеl)у њеl'а п Rapaljopl]a, који му је са 
више It зложена. Када је скупљени народ својим LleтUMa ПОЖУрllО у сретање. Ман
Д"О унерење да te истрајати, 'Бор!)с ј е, лија је обеliавао Караl)орljу боље ПОllа
онда, као други раЗЛОl' навео свој пла- шаље унапреД8Я и Уlшдање субаша 11 

хонит темпераменат. " Ја сам љут и хан ова 110 селима. Њему, 1\30 в01)и, по
прек, - кажу да ј е он говорио, - па, нудио је 500 кеса да се СМИрlI шш да 
ко не lIoc-'уша ИЛII lIol]c "а страну, ја "у у Аустрији "упе .шаље боље од оног 
ty · тога да убијем; а кога ухвати" у Тополu. Личне понуде I{apaljopl)e је 
у вајмнњој "здаји, тога xoIiY да обе- одбио, а за понуде о мељаљу режима 
СИМ 11 на страшне :муке да ударим. Тада тражио је l'apauTllje аустријске власти, 
Ъете ви на мене заЫрЗIIТ" и свак и на јер се па турска уверавања вије могло 
своју страну разграlј~tВатu, па онда ос.ТIзњати. ]{ако Агашшја није на то nри
ништа · од нас иеliе бити. и 'l'aj eflCp1'11'1- стао, преговори су се ра збпл:u, 11 још 
ни став, толико lIотребан да се улије истога дан" дошло је до 60рбе. У том 
повеvење 11 створи 1I0lПтовање, ма 1\0- «решену сам је АIЋН.1Јија раљен у ногу, 
ликО иначе опасан, СВllдео се збору 11 а Ста ll ој е ГJlзваш у главу, и tlИТnn СУl\об 
он је радо пристао да вође за TaE(BIIM остао је неОДЛУ'lап. Срби, још невешти, 
вођtш. Окоштu, мрки 1108CK, оштра Оl\а а и 3й1шашени од рзIIIljе, не см:еју да 
u "-РУШIIIХ одрсЈјеШ1Х црта, са IШМало пасрhу; а Турци, збуљеШI · отпором н у 
РС'ШТО t:ТИ, али, са јаЮI~L осећањем воље, страху да Србима не доlјС помо li из ОКОЛ-
храбар, IIрегал<щ, са шшад )'залуд не Ю1Х села, н е смеју да се упусте далеко, 
lI ЗМЗХIlУТОМ РУКОМ , lIocTao је УСIШРО 11 TНI,O 11 једни u други OCTftjy н еаК"l'И ВНЈl 
предмет опште!' интереса, 11 ГЛ1С О ЈI:.ему, иза прве I\РВИ. Ипак, Турци, све јеДНaIЮ 
са ТОМ спо.ъашњом карзктеРUСТИl\о:\I, ноја бојеliН се IIQВОГ ПРШlUва устаницuма., на
му ј е донела "ме К.ра!)ор!)с, lIочео ј е пуштају бојно поље и 13. Фебруара по
веома брзо да Пр6.l1ЩШ границе СВОГ DЛ3'lе се у БеОl'рад. 
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Тај први, макар u ПО.ТЈОВНИ, успех 
Дllже веру код устао""а и "арода . ЉУДII 
се ПО\lеше [Iоуэдавати у се, 11 ОТПОРНU 

дух ојача. Tfo, нзравно, даје нове снаге 
и с:\Мом КарађорlјУ. Место самог НОЗ II
ваља у друштво, 011 сад и"даје и паре· 
ђеља да се народ одме]'lС, 11, ДО;\ШЛО, па
си ВIШ су под ъtopaњe остављаЛJl I\'yhe и 
Ј]рилаз~IЛИ покрету. Што се зима Вllше 
ПРИМlJцала нрају и оспајало сунце н "ро
леhе, Dрuдолаз~ш HOBUX устаНlIка бuвао 
је све веЈш, и по')етком марта ОН се већ 

- цеНIIО на 5000 ЉУДll. 

Читава alщuја УСТlLшша у IIРВО време 
састојала се у томе да ОЧIIС'ге своје кра
ј еве од 'Гурака 11 да се што јаче освете 
беОI'раДСЮЈМ СИЛllицuма или "Биогра'lU
Јшма ", како су их ОIIИ зnали . Ради тога, 
ПОlJесеllИ успехом, устаници долазе на 

домак самог Београда и 20. марта имају 
један сукоб са 'Гурцима ва самом Вра
чару. Иначе, босанским м:ус.Т[иманu:ма по
РУ'lИВ8ЛИ су у два-три маха да са љима 

немају шtшта и да на љих неЋе ударати, 
ако они не буду против љих. Како ови, 
по своме осеliаљу, беху више муслимани 
него све друго, u КЗI\О су сматрали 

природним да брапе своје сувернике 
од побуњене раје и кметова, борба се 
брзо уонштавала и постајaJiа не само 
устапак вротив .1I.ахија-угњетача, него 
протин мусли>!ана свих ИЗ реда. 'Го се 
још, ИЗ политичке неnоље и ШТО обим 
акције није бl10 у пуној свести, није при
знавало, ШJU је у ствари било тако. 

Покрета'LU устаика били су од првог 
часа начuсто с тим да устанак мало Шl1-

рих размера не може имаТlI апсолутно 

пuкаКВОI' изгледа на успех, ако устаници 

буду упуliенп саМ II на се. 3а саму борбу 
би то још НСКЗl\О засад и ишло, пошто 
1'урака у Београдском Пашалуку није 
било МНОI'О; али, за наставак ратоваља 
требало је имати МУlJlщuје и другог рат
ног прибора, а тога у земљи није бшlО, 
Iштu се то могло лако добити без туђе 
IIOMOlil1. Први на кога се за ту поно!; 
дам помислити бlJлаје Аустрија, односно 
њени пограНutlНИ заповедници. Овим:а по
крет против Турске пиј е с почетка био 
непријатан. Он ј е 3НЗ 1ШО слабљеље не
давног протu.вншш u jeAHoI' великог u не 
мнт'о uрија'rељClШ расuоложеuог суседа. 
Срби су били недавин НОМat"аЧU Аустриј е; 
DОГРЗllutНш СРПСIШ е.Ј1смепат, lюјu је био 
неоспорно лојалан нрема ХабсбУРШlюј мо
нархији, са радошliУ је поздравио тај 
покрет своје браhе, и на граноци се осе
hало да се о томе мора водити рачуна. 

- 11 

КАРД1ЮРЋЕВО ОРЈЖЈЕ. 



Срб ll СnМН из Шум.дuј е, са још доста 
веза 113 прошлог ратоваља, П О.ll IНllљај у 
одмах па свој е поаН8шше 11 3 сусеДlll l Х 
.мeCT~\ н ТIЭ3ЖС да са њшш, до lјУ У ДОДIIР. 
] IPBU IJ 11 ајбд",,, 11 , са "ој им су ј ош у марту 
пО I I С;1I1 преl'080Р" , 11 ,\ојll ј е с- II:-ЩСС I IOМ 
СUМIШТllј ом пратн о развој ствари , беше 
ЗСМУ IIСЮI мајор МlIтезср. ЊС:\I У устаПUЧI.е 
801)e ШILl1У 2. ОПР":l3 1804. юшо 11>1 ј е 
ОН n\Ј ОТNЦ 11 МflјIШ" , 1\ ,11\0 Iы �. ш\. трrба 
његове I1 0Y I\C 11 lIарОIН1ТО његове IID:llOllII 
у МУIШНltјlt . -у своме JJl.IС.\IУ ОД 16. 3 11pll.118 

Kapal)opl)e "У Ollll cyj e борбе 0"0 Ја)'ОД llll е, 
118 му онда IШil.; е IШliQ му је ща'о ШТО 
АуСТРllјанци устсжу 11O:\101i. Он се IbUM:L 
06pa11l\ за Dшuе преДУСрС'l'.ЫШОСТ II 1.1 UСIШ
зу ј е жељу да I"!\ ве са"о помаж у У борбll 
BCI'O U да УЗ")' ва се УЛОГУ BPXOВl IO I' 
господара. " Ја нас јесам IIpeIlOHHl1.0 нај
пре за cT81Hlj cl'3, а 81t радите IШliО ваС 
Бог )" JII ј С IIЮШ Уllрављајтс, да ДУЏН1<ша 
113 овс зсмље II С'1'СРЏМО. " n Н:~шо Iшы ВII 
за llовсдате, ОIШliO 1ie.uo се вла.i\аТII Ц Пllше 
Il а ДРУI'ОМ м.есту. "Дајте нама ПО:\lOlш 11 

отаР l1ј СЈ'а, jall ll нам ОДIШil\llТс,. эаl11ТО М II 
BC)i I.IC MOifi QMO У овој ;ЈеЫЉ II бll~ lI , lНiO 8 11 

Н С ураД lIте IO.\liO CTQ 11 3Ы ГОВОРШIl1 . u. А 
да се llIlДll 'Ј'ај С]'nВ, МОЛ lIтсља још бољс, 
I~a.pa l)oplje, • ЋорlјС ЦСРI'ЩЦ , I\аЈiO се сам 
ЈIOЗ'ПlICУјс, npxQHi lll во l) УС'1Ћ НU1;;а, "остаје 
ЩL службl1 Ba:\~ l IOIШ 3 1111 ~Ylla, u. 11 то 

j C.l\1I0M Н УСТР llј С liOЫ ПО I'Р ШIIЈIJII О~~ ~~ajopy. 
QIЏIГЛI;ЩШ\ ј е СћЈН Р ;ш су устапшщ, Са
l'ледав.IIШ ОllnСIIОСТ БQрБе 11 ~lOгуц'IIOСТ да 
буду P~~HlљeЦ!I~ 0~11.'1II, у С'f~ЛО:\l разу
M.Тf!II B, стра.,;х 11 'Ј.'РЏЖ I ЩII l.!аQ:~Щlа. Љнхо ва, 
caMOCBec~\ ј е још ВСQШ\ МаЈЩ; l'Iон:рет ј е 
те" У ПQЧСТI'У, 11 110 СIЧ)О~ IIОС'f1J ОВО I 'ё.1. IПl сма 

чоцеџ НI\IШД НС (i ll BCP QIJaO .ц,а l:i е QH З llа
(ШТ I1 неш:rо Щlџ}е t;>A j eAHe QQ U'lи е ЈlOlшлпе 
поб)'не, ~ 

Као прв,& I IOСЛСд.'IЦЦ ОВ Jl Х пи сама 
б llла је 1IIITC )JlJ{IIII_I..',ja C~laBO Jl CKOг liOман
A;tи o:ra баро на Џе~Н'ј ltll<\ , да, 1J3MC~Y уста
Н\lка 11 даХ llј а до l)е ДQ Hpel'oBopa. Он 
је 1l 0? ИБао 1, ј едп е 11 др), ,'е )' 3eM)' II, 
да тамо 11 3 11 ecy своје захтеве 11 YiH\jaMH e 

)'C'l')' IIKe. Србн се lIа тај ПО? IШ caCTallY 
у ОеТРУЖ'IIIЦII, од 24. '"Р llла до 3, маја, 
да утврде СnО.ЈС УСЛОЈ3С. п Ова СКУIIШ'1'НlШ, 
- 11 0двла~1IJ '1lIл енно ВУlшh евuЈi , - шш. 
ВeJlШШ 3 l1а'Јај :-Ј а први устанак, ј ер је ТО 
ПрШI састанак С8 11ј у наХl1јСК1ЈХ IJ УСТ3 ИII 'I
КјјХ старепнш n. НеОI'радског Пашалую" 
OTI<al(Q С)' Срби )'стаЛII н а ор)'жје ПРОТ II В 
д3Х llја . u. CPII CКlI захтеви б lШII су, УI'ЛЗВ
II ОМ, 0 811: да се ИClюрене јЗШI(ШРИ , да
Хllје, 11 BpaTII стаље OApel)ellO хзтшuе
РIJФОМ од 1793. I'OAlllle; да Срб lJ '!твај)' 
београдски град до доласка редовне 

ту рске вој ске, Д;" б lt се .13бш'шt · пре
Il fiЩI н удаРII , 1\30 што је овај даХllј СКII ; 
да се проглаСlt о пшта юшсстиј а; да 
рај а б llра СБоје ""езове U јЏН О I' вр
ХОВ .I ОI' I\IIC33, 1\0';11 б и био З3КО НIIта и 
јеДIIIШ веза IIзмс lјУ везщ)а београДСI;О I ' 
11 народа. На са станк)' у 3емун у, 28. 
аllЈ)ШШ, Србll И СТИ1ЈУ своју лојал ност 
II peMa СУЈl таllУ 11 ЉСI'ОВШI влаСТIНШ, да 
6 11 ТИМ e ll e pfl111 1lllje МОГЛИ устатн IIpo'rUB 
дахнја. На тај Ш1Ч IНl они своме УСТlНШУ 
Н С дају караЈ\:ТСР бунс ПРОТIШ стамбол
ског I'осподара, него га представљају 
ЈШО ali'! ' в уж н с обране. гrаlШО љихо во 
држање долаз uло ј е н еСУМЉI1ВО аБО I ' 
rШСIIВIIОСТI1 аустријСЮI Х влаСТ l1 . Да су 
ове П РIЈ х паТИ Jl е СР"Сl\е IIOHYAe 11 стаде 

отвореlшј е на страllУ устаЮIliЗ, ОВ IЈ б и , 
С IIГУРНО, Il з гледаJl II бар у uеКОЛ IIКО од
ЛУ 11E1llјll. A.тНl, KRI\O за AYCTp lljy ниј е 
б ll О 1II1.Мало погодан ~roменат да се СУ· 
niHue и зла;Ii:С за српску ства)) 11 II з а :нша 
ТУРIi:е У ч асу IШ)l,а је uбра 1lУН са I-I а[(о
.1J COIIOM СDаЮI ча с био MOI')rli , О НII су са
ветоваЛ II ПОlIуштзље, JI Срб ll су IIX 11 0 -

С.llУШ3.11 11 , ма да C ~' neJi тада IIмали другс 
l;ом БIllШ Цllј ~ 11 lНllлtl' даље од ОВС по 
C'1'aBЉC I~ C Л llшtј с. ТУРЦII НI1СУ I lр" с'rаЛ II 
на те захтевс; у право, 1:III С у смел и да 
IIIНlста и у. ПРОГlЩТII ДЗХЈЈј е Н В .Београда, 
у I\'оме су СШI I ' ОСllOдар l1Лll , беш е пс
МОГУћа 11 о наст,,· С'l'вар, а бсз 'rOI'R YC'l 'a-

1I ~IH ll lIе 1I))lIc'raj axy Д~ уопште улазе у 
дал>е Щ)СI 'О ЈЮРС. Саст:шаl\ се, 11 ре ма ТОМС, 
раЗ llllШО без IIIШ I\JШ )'С ll еха . 

Срб lt су, 113 1':1 сда, 611;111 Сll ре ~I ШI на 
то. Ради ')'01'3, за СВШ\II СДУ IЈ ај, 0 1111 од
ЛУ1lиш е да I'I ОIШ У Ilрег'Оворе с AYCTP I1-
ј ом, OA IIOCIIO да јој се Д l1р еl\ТПО 1I01I)'де . 
ПРII саСТaI"II')' с аУСТР llјСЈШМ кitпетЗ II ОМ 
Ш"јТIIIJ С ","' , Карађорђе ј е, у Iше Срба, 
II зја ВIIО п ,.ељу " молбу да АУСТрlJј а 
узме Србиј у 11 да јој за памеС lIlIIШ даде 
јеДН О I' царС"О I' "ршща. Kapal)opIjy, ком е 
је бил3. у ilшвој YCIIOMeJII1 аустриј ска 
војна ДИ СЦIНI ЈIШШ It ЉИХОВ I! службени 
ОДIIОС1l, 11 3 1'леда!lО j r, MOil\AU , Щ}СВ IIIJ1 С 
да се он према JЂlata ј ав" у лру ,'ој УJl03 1' 
од 'О не lюју ј е I.Iмао у свој е врем е ЈШ
петан РаДИ 1 1 ИЛI! 1\О 'lа ИЛ II ~'llt xa:rLeD I111 . 
0 11 ј е по нрrтач Нlщиј е, а;ш , нема амби
Цl1ј е да за l'сбс М И С.!111 113 Dладарску пласт; 
'ОДНОСJlО, 0 1.1 У тај 1Јас верује да 1'0 JJl1j c 
за њ . Још један доказ више lШIЮ су 
бшш СћРОМlI1J ПОlJецu . епохал ног дела. и 
IШ liQ су ,Т(~у;щ јОl11 .\lало С:11'.l едаЛ ll свој 
3 Јla 1 шј ~' љему. На предлог св'Оје DJlaAC, 
aYCTp lljCliI1 цар одб •. I О ј е да прш.ш 11 0-
"уду те БрС'rе. УзеТII јеДIlУ п об)'ње ll ј' 
турсну покрајltН У, усред !шра, 31!a111lJ1O 
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f'i ll изазвати О ll рнвдан протест CBuX 
APYI'IlX веД ~IЮI Х c ~f.ТIa 11 CTBOP ~lTII ПОС.l'J е

Д1.ще Ч~I.iи зиаtlяј моше бити ОД ШllрllХ 
димен з ија. Ипак, да не ll З I'уб ~1 утицај 
.од Срба, цар ј е uареД II О да се на IbI1 X 
обраТl1 неЂа lI аш:ња lJ да се заШТ II '1'е од 
ПОРТII"С OCBe'~e 11 СУ РОВОСТlI. Веома ј е 
вероваТlI О ДIL ј е СрбlЈ>Ш веЈ, 
ра ниј е, у 3емуну, Јшзан о I,ШЮ 
су слабll 11 3 1'леДII да l'Ie цар 
дати IIIНЈ С'fШШК Lta ПОД l.l есеш.l 

предлог 11 да су 0 1111 ради тога 
,].О IШIII па A pY I'y комБ IЈН:lЦllју. 

• 

ал' кад прође I'осподар Ћop~e, па у" 
параду сву вој ску : "дОбро дошлн, 
браliо! " П03ДР801" u кад га вuдоше 11 
љегове petНt: "Добрu ДОШЛ И, браliо моја, 
српсю.l СОКОЈIO НlЈ !" tJуше, верујте, децо, 
да ту BlJj e нојl1l1 К остао Бој и зансвао 
Нllј е, а МI.!ОГ I1 ј е старац ра'дОСll С су зе 

КАРАЋОРЋЕВА ЗАСТАВА , 

КМ заШТII '1' У Срб .. ј е п еl," 
да IIреу эме АУСТРIlјl.l , 1\80 први 
\1 најпре'! ll сусед, он да за Србе 
нема другог ШjJIаэа него се 06ра
TIITIJ н а jeДII()Bep Jl~T 11 словенску 
pYCl1j y. 111. да ј е о на , у поз на 
ТОМ уговору на Ирl1М У, СРбllј у 
I I РCl I УСТI.lла УТlщајној сфеlН1 
AYCTpllj e, I.tIШI\ се веровало да 
Т IЈМ Iшје нрестао њен интерес 
за С РIIСIШ народ 11 љего ву борбу 
СН. старим непријатељем 1.1 СРII
с,им 11 PYC",I", 3. маја ·1804. 
у" утuле су СрIlС.11 во Ј) II u з 
ОСТРУЖНI.ще jeAl10 дуlЋ\I IЮ пи с
мо РУСlюме II O,,",," II".Y у Царll
.. раду, А. И'1'аЛ lIll СКОМ, казујуЈш 
му 11 шс:ље и невоље свога на

рода. Русиј а , кој а је ПОМОI'Ј!а 
ТОЈ1111\1.1 М хри ш liаНСКIJМ земљамз, 
века не остав и ни љих ПОД 

ТУРСI\1Ш II1 'ОМО ,,0 бла;КСНIJ ! О 
преБЛ3ЖСl1И ИзбаШlте.тr.у ! 
ваШIЈIL1 су OH I1, - ПОС 11 еuш 11 
нас У Серб 11јн il\ IIВУШIl f'је Хр и
СТИ811СТВО . .. 1t збавитl.I 1.1 от 
ОСТРОТ II паша НСН о('лоБОДII'f lJ. " 
Он" oTBopellO траже да дo~y 

(Н.а ... .аВи се у СРI IС I(О ,м. HaponHo.1l Музеју )' БеоградУ.) 

" п од крило TpO lla PYCKOI-a " и .да се по
мо Ј,у са те c'~paH e О,,",l обод~, уне. још 
CIJ pC)11II1 да .l'JојаЛl1 0 врше cunj e обавсзе 
I1реМ8 CY.1J'L'aIl Y. Да то jacll o 1'101>8il,Y, 0 1111 

су се обраТШIl1 11 њему, ТрШl>еlш u отуда 
заШ'l' ll 'l'е IIЏО1'lШ даХ llја. АЈ щ:ао о сло
боди , " рема 'l'O)le, Hllj e ј ош б ll л а 1.1 мисао 
() саМО{''l'аЛ II ОС'l'И , о слоБUд l1 L1 0TI' 'Y llOj. 

У СТН IIIЩlIма се ,ј ош УВС Ii: радило, у глав
ном , ШВ1 0 о- 'I:OMe да СЈIЫlИј у наСl1ље 
ilax llja 11 да обезбеде свој у шнро "у са
моупрану . AY'fO IIOM llja је olHUTe сма
трана IШО у тај мах щеље t:t а слобода. 

Одушеuљсље је, м е lјУТИМ , расло, 11 
са 'Вурlјен-даном СI)ПСl>а вој ска ДОС'1'III 'ла 
ј е НШIО3а1IТа., број од 6Л II З У 25.000 људн . 
С узбу Ј)еl" ем t llOмиње прота Матнја 
Пен аДОО IIЈ. еабlJрање срнске војске "ред 
БеО I 'радом , " Вој ска !Јева 1.1 врло весе.l'Jа; 

ПРО.l'J lшао, кад је тако ДО tЈеЈШО. И пре н'о 
све .. ДуБОl<ОГ ре.ао б ll да вс само 8nј
I1IIЦIt l1 eBajy, по да ј е и шуиар 11 СВа!аа 
Л l1 стак Ш\ дрвету .",у ДСЮI I'дас узео 11 
пропевао; 11 T {\IiO са IIсвањем у O<-'fРУЖ
IIIЩУ 8. маја на '\О ~Ш" до ђемо". У уста
I!1lIj l\C Р У Ii: С п адају ПOil\ареllat~, С)lеде
рево 11 мн оге мањс ваРОШlще. 1'У РЦII су 
OllceAHYT" у j~eoгpaдy, Jt СВ II ИМ 1.l tШ\д ll 
отуда 3аЈЗ Рlш:шају сс !'у бllЦl1ма .без HIi:a
кве liO IHI CT II. 

Оба всштена о Ч llтавом Iи к рету, 
Пuрта IInреЈјује БОСnНСIiO>1 БеtИР-"ШUII 
II СТIJШ' У . Његов II заСЛШIШi бива у Бео
]'раду доtlекан BeO~Ja дрско; даХЈ1је, шта 
IНlше. неће УОШU'fС да преl'оваvају са 
IbIШ. Србll му, >l е Ј)УТIШ, )'казуј у све 
1I 0 'Ј8СТН , 1'а раЗJlШШ у IIОRашању остав
ља ра3УМЛјU В утисак, 11 и звештај тога 
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• 
• 

ЦРНОГОРСI<И ВЛАДИКА ПЕТАР I ПЕТРОВИЋ . 

и ззслаllИ1Ш бацао је l'лавну Нрltвицу З3 
уставаЈ\: па дахијско насиље, 11 тиме, у 
ЪШtН'О:М, опрсдеш1О и држање Беhир-па
ш~1но. Поред ТОIЋ, било је и самих Турака 
I\оји су, У традицији Хаџи-МустаФа-паше, 
осуljl1Вали јаюtLЩРСКб зулуме и с:маТР8JlИ 
да је држање дах"ја доиста прешло сваку 
меру н неминовно ВОДИЛО реаЈщијu. Нема 
сумље да су таlШИ I'Jlасови ДОIlUрали и ДО 

Бе);l1р-паше и да је и то, са дру,'е стра',е, 
утицало па његове оддуке. Али, најме
родавн"је 8а БеЈi\lр-пашу бll'О је, сва
како, држање Царш'рада. Тамо су у 
устанку видели наставак борбе 113 811-

динскога вилајета ИЈ з uају:liu јаН.l1чарс, 
бllЛl1 су прилично Н3tшсто С ТИМ до 
кога је КР1lвица. На Порти се веровало 
да је СРIlClШ покрет чисто пон:рајИ_Н СIШ 
узбуна, пас'.ra.:r[а дахијским uзаЗlfвањем, 
11 да неЂе имати шшаквих теlllКИХ по
следица. Чан: им ј е, UЭЈ'Јн:"да, б~IЛО 11 при
јатно да даХ llје падну иао жртва св()га 
реЖUМR, иако 611 други извукли ПОfl\у, 
И да раја сама ОCJIоБОД~1 Дlшан ОД брю'а 
за мере ПРОl'ИВ наСНЛШllШ. 3а устаПU1\е 
је, поред сиеl'а тога, бuло 11 интересо
вања од руске и аустриј ске стране. 
~Ma да све то није било радо ПРИМRВО, 
на!'он 1IЛО је "ПЮ< Пuрту да пошур" ре
шеље " да cTВnp, упућсну веli у једном 
щ}авцу, истера на чис'rац. 

БеЋир-паша, опрезап и стар, а у 
МIIПГОМ И НУ" Iшрat,теРlIСТilIIНUI' ТУРСIЮЈ' 

јавашлука, није журио са својом миси
јом. Њему је требало пуна два месеца 
да из Босне сти!'не до Београда, и да 
пред сами" Београдом, у српском ло
гору, остане неактиван 1'ОТОВО две не

деље. Занимљиво је да он, царски иза
сланик, пикако не иде у сам Београд, 
НCI'О пре,'оворе са дахијама води у 3е
муну. Шта је њега, IIjЈа);ена војском и 
са пуним ауторитетом Порте, могло за
држати да не уђе у ,'рад? ТурClШ извори 
отворено говоре да су га Орби спре
'!аВали, шаљу);и му своју војску тобоже 
као ПО1IaСНУ пратњу, а у ствари смn

трајући је као стражу. 30. то схватање 
1'ОВОрИЛО би донеlше u ТО што су да
хије, поСЈШ Беhир-пашиног доласка, по
куш .. е један узалудан и спад протпв 
УСТRlIИЧКОГ ЛОl'ора, хотеlш. вероватно да 
царевог изасланика ослободе из српских 
руку. или је Д01lста обест даХl1ја бшш 
ТОJПIка да нису пуштаЈШ у освојеНl1l'рад 
царског нашу? 

Ме~утим, лу"аВI1 Тур"ин ПО'lC под
зеl\ша ровењз . Веома је близу пам&l'U 
да је JЬel'OBOM инuцuјативом дошло до 
споразума uзмеl)у J{apaђop~a U во!)е 
београдских liрџаJПiја, Халил-аге Гушан
ца. По томе споразуму, ,юји са ТУРCl<е 
стране у 1I0',СТI<У ниј е био "скрен, Гу
шанац је имао да помогне Орбе протпв 
дахија, односно да ове изда. Доиста, 
16. јула, lIамамљене даXlljе напусте 
тврђаву, I<оју Гушапац одмах даде 
посести својим .1ј)УДI1ма. ОсеТИВШll из
дају, ови иду],е Hol", седају у 'laмце и 
беже низ Дунав, са иамероr.I да се 
спасу код Пазван-О,'ла у Видину. На 
путу, у Ада-Кале, стиже их српска но
тера и службеlJа порука БеЈiUр-пашина 
заповеднику острва да буду ПОЈ'Убљевв. 
НОЋу 24. - 25. јула, овв I1ЗЈЋбоше, а 
('лаве им, сем A.t· аШЈијIШе, бl1ше по
слане у Београд. 

VI. 

По ТУРCI<ом мишљењу, том погибlJј ом 
дах"ја дана ј е Орбима довољпа задовољ
ШТUНR, u устапаl\ је после тога изгубllО 
свој ра:·шоl' ОПС1'3Н1Ш. Султан Ье у земљи 
lJовратнт" старо С'1'3 Iье, I 'ласuлаје љихова 
ПОРУIШ ; оН је 11 сада ПОRазао да штuтп 
праведпу ствар u да ј е строг "рема ЗЈЈ П
RОВЦ I 1М3, ма IЮ 001-1 били . Нека Срби с тога 
БУi\У спокојни и МlIрНО ОДJIоже оруа'је. 
Ади, устаЩЩЈ1 HUCY ШICJIIЈЛU тшю. 3адљи 
прпмер показао "м ј е јасно да се султан 
није кренуо све отл.е док они caМll нису 
СБОIIНЛII да се бране 11 тск онда је осетио 
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потребу да се .шако и са ОКJlевањем од-

' ЛУ'ш па акцију. Тур!\н t.e се сад мало 
npЛМ"IIРНТI1; али, ко им може јамчитu да 
се НрО3 коју ГОДИНУ 1Icl1 C ноново јавити 
пеки Пазваи-Оглу шш Ку'гук-АЈшја са 
друговима 11 ПОНОВИТИ, без мало, 080 nсто 
што ј е u пре било? 01111 су добро зпалн 
ТУРСЈ\)' УЩ)8ВУ 11 l:lмаЛI1 ДОВОЉНО искуства 
с ауторитетом њихових реЖlfма. С тога 
CJlQфНО изјавиш е Бећllр-паШll да се ЈIС 
МОГУ све дотле враТИТII "у\;ама и ре
ДОВНОМ послу ДОК ИМ lюјll повереШIК ау
стријске власти не буде при Сl<лапању 
уговора нека врста гараптпје за ЊСЈ'ОВО 
извршење. Беlшр-паша ПJlј е могао ПРJl
CTaTlI па такав захтев. То бн ЗП8IШДО, 
811 мање пи више, него једну туђу силу 
увести у решавање унутрашљих ПlIтаља. 

Порта не само да ни у ком СЛУ'Јају ие 
би дала свој ПРUС'l'ВП81\ па ТО, пего би 
сваког пашу који би 11 JlШШCЛl10 на такве 
пре!'оворе у најмању руку СУРГУШlCзла 
са ДОТllЧIlОl' положаја. На томе ШЈтању 
пре1'ОВОРИ су се II ра :1 БJlЛJl. 

Да СУ Срб>t IIмаЈШ право спедо'Ш по
најбоље то што је стварНIIМ ]'OCIIOAal)eM 

Београда БЈ1О крџаЛЈЈј СК\I во!), Х8ЛlIЛ-ага 
Гушапац, кој Il у TBpl)8BY није пуштао 
ни caMOl' Беhuр-пашу, нн НQВQпостав.ъс
НО!' везира Сулејман-пашу. Шта вреДLl 
овда султанова реч "рема устаницuмз, 

над јс тако, па ОIIUглед целога света, гази 
један оБП'Ш\I најамни,,? 1\0 11>1 други може 
дати стварне эаШТllТС, ако не властита 

снага ИJlН '<оја друга СllЛа? Турци, са 
своје стране, CMaTp!lJlН су да иза Срба 
стоји Аустрија, која не спречава пренос 
оружја и "униције са свога подру"ја 
меlјУ устnшшс, и чuјll људи пс само 
симuатuшу Србима, н еl'О чак улазе у 
њихове редове, а аустријснu официри их 

воде . • Ма да U3ГJlеда да раја ХОЋе да 
се ПОI\ОРИ султану, љихове старешине 110-

нашају се тако КаЈ\О НС ДQЛИliуј е 1l0да
НШЏЈма". Тако је гласио турски службспu 
извештај у Царшрад. 

I\ада су виДeJIll да од преl'овора са 
Беliир-пашом пеJiе бити нншта и да им 
службена Аус,'рија пеJiе отворено да 
узме страну, позивајylш се на споје 
добре односе са Порто,", Србима је 
било јасно да морају 'l'РЮIШТU ОСЛ'ОIща на 
дру,'ој страни. К""о су веј; бшш пОчeJIll 
да ъшсле на Русију, одлуtшше да тамо 
1I0шаљу ј едну "ародну деllутю(ију, "ој а 
би И8ЛQilШЈШ ствари 11 тражила [ЈомоЋ. 
llисмена молба, хоју су тамо 1I0ДНe.nи, 
садржавала ј е у глнвuом тражеље JlО
моћll у новцу 11 орул~у, 1I ПРllстапщ 

Русије да буде јамац уговора Порте " 
Срба . .Срби ннкад једнодушниј е нису 
.ШCJlили О ОCJlобо~ењу евој е отаџбине, 
нити су га УСрДНИЈе · желели него дан"с. 

БожаНС[(QМ, природuом ]Ј ВС'IUОМ везом 
крви, језика и вере, која lIостоји "."еђу 
Срба и Руса, савеЗО}1 ПОЛИТl1l1RИМ U нај
љубазнијш, везама могла би се ћУДУЋа 
среьа српског народа осветити 11 на нс
поколебљивој 11 'lБрстој основп утврднти. 
Прве оспове то"е послу треба ОТIIО'ICТП 
у данаШЊl1М важним ПРUЈШК311Ш баш 
с тога што ј е ј едногласна жеља свију 
Срба: да се у Србији установи (l3мо
стална српска управа под Ilыеном .Серб
скоје uрзвлеНl1је" ило. под другим СЛU1l
IIИi\[ Ш1СНОМ, као што су, па пример . оних 

седам острва ј онсних, а под НСllосреДНОј\1 
заштитом Русије, чувајуl", у ИСТО време 
неuаРУШЊ\IО права султапова , ноја му 
прuшщају, то јест: шralштu му у"ерен 
данак. To,\le би додол" још и ову нову 
дужност : да евида војују против сул
ТDНОВих одметшшз. Из гледа да Ђе СУЛ.тзв, 
притиснут од разних својих одметшша, 
лзко увидети nешше користи од ОВО1'а 

II па ову новину IIРl1статн. /( У 'l'oj молби 
српш(и I!ОЛИТll'НП1 програм шtраже ll је 
ДОВОЉНО јасно: Србll траже аУТОflо"ију 
СВОЈе земље под суверенитетом 'l'ypcKe 
u са гаРЗIIТUШI.( ПОИ:РОDител..ством Русије. 
За годш[у дана Н}>ОI'раъс се, Дi:I.RЛС , раз-

ВП{ СТЕФ. КАРАЏИЋ. 
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КАРАЋОРЋЕ . 

ПО једно. ба крорезу 118 Лајlщига . (ОРIIГIIИ аЈ1 у Краљ. 
де-'l8ЉС l.:О.ll. А Р ХIIВУ у Загребу.) 

вио II У "ОТIIУIIИ О. Од .1fОl,3.1ШО I' шумадиј
С1\ОГ устшrnа ПРОТUВ наСиља даХ1lја по
стала ј е ШUрОfШ 3lщuја цедо !' ])еОI 'радског 
Пашалука, кој а тражи в с само поnраhаЈ 
с'хаља од 1793. 1'0ДНIIС, 1-1 0 1'0 "Српсн:о 
Правлсвuј е" , IШО ::t а.II С'l'Ш; будуJiс срв(ше 
државе. Ову "деју разв".'" су );од уста
H~IJ\a, поред ста Р 1_1 Х Т!}ЊДIIЦllја HapoAHol' 
гусдара, иаРО'lIIТО 1'~' .1I'fУРПllј ll Срб ~1 са 
подручја Rарлова!II'С i\_ILlTPOfl O:rl llj e, по 
себно дна СВСШТСllа ЛIIIЏ1, y t ICIHI J.I ро 
дољуб lШII ЫIIТРОП О.1Ј IIТ Оl.'оваll CтpaTIIМII
рови], 11 n-Ь-ТIШН II Н3ЦIIона,тш ст баtllШ 
еIlШ:ШОП Јован ЈоваНО ОИ)i. 

СР"СIШ деllУТЗЦllја бlJла ј е у Петро
l'раду ДClIО прш.I.ТЈ .сна, Ма. да ј е IIШi:рено 
ШСЛСЈШ да са ~Гурш\ом в е мути својих 
односа, Русија је. осеЈшјуhн З 1:lачај 
СРПСЈЮ Ј' 1I 0крета, 11П31i била ВО.l.па да l'a 
IIО1о1ОI'Не. Помо·Ь се састојала у II О ВЦУ 
11 добрuм саветима; алu, беше, што ј е 
"'jl'.,aollllje, "с"'р сн" Србll треба да се 

1I 0mtжу веРlII1 султану ; ал п, 1Н131\, да не 

ОД.1Ш il ;У OPYil>ja IIЛ II , бар, . да "а у Be-he"i .. 
делу нс ОДЛЗЖУ , до !; не 11 ОС',Г IIГНУ I'лнвне 

од CJj oj ~I X зах'.гСП8 . . И: PYClljll ј с нез годно " 
да се м еша у У Jl УТРШllње ТУРСЈЮ ствари, 

:tЛII ће, поред спе Ј 'а, ТРЮIШТII н аllllJШ да 
ПОI>1' 1I 1Iр е I1 0РУЧI.1 ОС'l'lJЗРlшзње СРIl СIШХ 
жс,тыt. Са ТШI IIp"ja~' lIlIi\I порунuма вра
Тl.IЛII СУ се II СШI од делегата У Србl1ј)7 , 
Д ll i- I .. уlil.l дух У н а.роду 1.1 )'п срtшојуы 1 I'~ 
да у ~l epaBll oj борб а ЈIIJ СУ самн. 

И. беа те ПО Р УIЮ Срб lЈ II1 ICУ МIJ C.1I ЈЈ.1ЛI 
ДП раС ll у штају 1 '.Т'ШВ1:Ш део војске ; а l"a 

НХ је ПОР"у 1 iа, ~' ЧВРСТII.'1а још nuше. ]{ао' 
IЈ 3 1'ОnОР могда им ј е СЛУ:ЮIТ II 11 е llзnесвос'.r 
подо"'"ја све дотле док ј' ь еОl ' рu,цу ССД!! 
11 l'осподуј е ХЗ;ЈЩ,1Ј-ага Гушапац, По ру
ском савету, ОПl1 су, IIIlal', У Н УТ IIЛU 11 у , 

ЦаРlII'рад де нрзцнју, која је, "оред увс
раВ<1ља о ОД3ВОС'ј' '' , IIмала да lI :шесе те

гобе )' земл .lI , IIfiСТШЈе з боl' Aax l1j a 11 кр
џаЛ llја, 1.1 СРIIСIi:С предлоге 11 жеље у ПОЈ'леду 
IЮIЈIН\llIП1 стаља, 0110 се' МОЈ'ЛО 1I0СТIII:ш 
само ТЗIiО al\O се С}Јбl1ма да СtLi\юуправl.I. 
" ,Il~ље ll ога Mllpa 11 реда MLI JIIшада lI е
'l\e<\1O IВlа'х l.l , ако бu 11 даље остал а вој тЈ 
IIIIIIОВIIIЩ II ТУРСЮ_I ; II СТО 'l'tшо, ако би OC'l'ao 

11 даље '1'УРIlIlI1 УllраnПIIК у овој ::ЈеМЉLI , 
ј е р 1I0С,1Је ове бу не пој еДlIна :шца С обе 
стрп н е, 11 С:.1. ~'ypcl\C 11 са СРllск е, збо [~ 
СМРТII својих ' СРОДIНlliа 11 пријатеља за 
време ове Ј30ј не, стално бн се сnе'f IlДfl.. " 
На 1I 0РТП се, MCIjYTIJM, ПрШlllЧllО 113-

МСНlIЛО Шlш.ъељс О КЗР31\'Ј'СРУ СРIlClЮГ 

У С'1'3Iша, rl'ЮlО сс I lOtIC."IO YBlllj a 'f ll да ј е 
011 ДОбио мн ого I1l11р" 3 l1а !шј од опора 

"ојll i\[Y је у П01I еТ I\"у П)) IIII11 Сl1ван 11 да 
ПОС'l'nј е н е једва ;ТI ОIi:ална буна. "РОЩ\З II О I " 
ТI1IШ, "оја се c~lIIp"yje ШI11 са IIрВIIМ сн е:.. 
го)! 1.1.11]1 са престанком В IIДПО I' узрока, 

него да ј е то ус'.r.ншк нојll шш карюrrер 
II ОЛ I_lтн'ше реВОЛУЦllј е, Љегов УТllцај већ 
се 0 11f1t1\а0 у БОС I1I1 11 Новом Пазару, а 
II.\ШО ј с 0 1lllТ II Х nеза н са ЦpII O~[ ГОРОМ. 
Уста ШlЦ1I траже ДОДIII>З са BC,ТJ II KIIM С II
,1ЈДМП, PYCl1j OM 11 АУСТРЈ1ј ом, 11 IIрш]е IIМ 
по н уде, Iюје се п е могу TYi\latJIITII лоја.п-
1I1 13[ осећањшш IIрема Турској , Ако се 
сле '1'0 II УСТ" да. се неС:Н С'Х3 11 0 раЗВl1ја 
даље, О llасн ост 110 б lЈ ТН 1-I Сi\lШ1 0ШШ 11 по~ 

С.1lеДlJце од M~IOI'O пећег 3 11<11щја. Тнм TYP~ 
СЮШ 1\0.uБШШЦllја.Шl дошло ј е од IIроле li& 

1805. " ПОТIIIЏlље од стране ЛУСТР I.ј е. 
Она ј е СIЮСIi:С усташше 1I0Шlгада с ,ЈО
IЈ С1'IШ 11 3 CB OjllX pa lJy"a 11 ДРil\3.1Ш 'ј е да 
lје IIХ СIIТПlШ услугама обавеза'fll 11 
IIpll-нуhл ссб l1. Када су YCT~ IIIHJ,IJ , MIIMO 

Њ у, lI о',Гра;·t\ШШ везе с..'1. РУСl1ј Ом 11 тамо 
11311ОШl1 на OAi'J IJВ, Аустрија ј е нашла да 
ј е то IIPOTI.IB н.СШIХ IIнтереса., 11, I\аКО 
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H_lIj e смела нuшта ПРОТIШ Руса, то 
је "репула ПРОТIIВ Срба. Боље је 
IIматl, Србllју као турску покра
јllПУ, Ll ОIЛIШТСUУ 11 щн,rР[ЏЈарену, 
ноја LЈClШ МIJЛОСТ АуСТрllје, пеl'О 
nУТОIIО""У Срб llј у под Р)'СНОМ за
ШТII 'I'ОМ u као њепог обавезшша. 
То ј е било ехватнње беtШО I' 1\3-
бнлета, 11 0110 ј е доско ра нашло 
СВО " II зраза у др "",љу аус'<р"јског 
, !Осланu"а у ЦаР'II'раду . Лроме
љеllО ~шшљењс l'ypct\c 11 Аус'хрнј е 
ДШЈО је I\aO "рвн В llДаи резултат 
Iшеllо:ваље ПIIU1liОl' 3НIJОВСДН 111\8. Ха
Ф ll в-паше за београдског поглавара. 
Х<1ФII :'1 је ваЩIIО IШО енеР"IJlШН 110-
ве" 11 lШО ПРОТIIШIlIIi устаШIlШ. 

Ј:Ьеl'080 l\Мсновање 3В3 1ШЛО ј е пову 
ор "ј еJlтаЦ llј у држаВII С ПОЛIIТlIке, II 

Срба СУ 3ИШlII да 1iC 'ха бl1ТП про
'ј' IIВ Ibl.lX. СрtlСЮ \ AeUYTaTII у Ца
р"граду беху упу1\еllll да IIДУ љему 
11 да са ЊIШ уреде С1'ш'р. ДpYГJIМ 

. РСllIIма, 01111 ЛlICУ бllЈШ достојП1Ј 
да П ор'rn. са љшta преговара, него 
су упуiiеlШ 11а HlliliY JllI ста ПЦllј у, 
ОД IIОСНО на ЈlOкаШIС влаСТII. Дспу-
Т311ТII су јасно РЗ3УМeJIII ту OДoтrYliY 
11 ОДI'оворн.ТПI су на љу TIIMe ШТО 
су побегл" II З Царllград • . l1еза-
Ш!СIIО од ЊIIХ, 11 Србll У Србllјн 
беху узе.тш непрн,јатељСЈШ став 
IIрСЛШ Хаф I1 3- ЈШШII 11 ll11СУ му до
зво.тыt·ВШIII да 11 :'1 НIJII1п. са BOjCliOM 
проl}е у Београд, OCII>I по ру Н" "ој с 
су lbl.I додазЈЈ.1"IC О II СI!JЭllја'rеЉС1ПlМ 
намерама II О ВОI' наш е, rbllx ј е вре-
1)""0 н то 111"0 Порта, без договора 
са ЊlIма, lIаl\ ПрCliO ЊIIХОВО I' II ЗРUЧНОГ :'1а

Х'Јева, ноставља аа Београд НОВОг 33110-
ВСДlII lКа 11 'rЩiО даје ОСО'I' I.\ 'I' 1I да М II СЈШ па
С'ЈЋНIIТII Сl'аРУ i'IЩДIЩllј у. На 'хatшо др
iJШЊС ЛОР'I'С .могло се ОДГОПОРIlТ I' IIдll IЧ)I I
с'хnшюм, ШТО бв 311<.1.1111.110 ПОВlIТ I1 главу 11 
ПIJIIМIIТII ~lpn1JЦC ноје шr х'rедuу даТIЈ ; IIЛН 
одбlПН lIашу, ШТО б lf са друге стране ПQ 
liаЯIIВало да се поља СУЛi'3. пова В IШЈС II С 

с.Тl УLШL безус.1јОВlIО 11 да су устаЛIЩl1 
спрелшп Д3.1'Н OTIIOP 11 3aJ~01Н1TIJM п рсд

CTHB I-IНЦНi\Ш I-ЬСГООС D.1ШСТ II . ОВО друго 110-

nYIi.1JO би за собом неМI1ЛОСТ у Цариграду н 
рат са 3ШНlIJlIIIОМ 'l'ypCJiOM. Да .тНI су УС'I'а
IIIЩI1 У тај мах бшll.l 1I 0'1' II У " 0 СВССШI дома
шаја свој с ОДJlУ 'Ю? Всроватно да IIl!СУ у 
IIУПОУ об иму. ОШI су сада БJl.1Ш ОLIСВПДП О 
СllреМlшјu него ЛДII:.СIЮ ГОДIНЮ ј 1.l малl.1 су 
С II ~шаТllј с Русијс ј ра :ШШJIJ су ВJlше идеју 
О дршаВll ој ТВОРСВЈНIII ј аЛII, l1UЗl{, - н ама 
се 11IНШ да IIIЈСУ још 1I 0;\ШШЉ3ЛИ на 110Т
ПУНИ преКl1 Д. СУl\Об са ХUФ ll з-пашо,-t 

g;;;;;8rЉ.~08~bu[J 
ЧЕРНЫЙ. 

~~ВQ~Шn<'АЬ СерЈовъЈ 

I{ДРДЋОРЋЕ. 

По једно м ОРИГllн аn НОJl баl{ро реЗ)" 113 1808. rOD,IIHe. 

морао ј е б11Т11 н ј една о поме l:lа :ш Порту, 
да промеНlI С80ј е ОД:rJуие, 1ЈПII јс О llрШЗ
давао наду да "Јј е Порта после I1.Ol'a 

УШIДСТII озбllЉНОСТ 1I 0л:ошај а 11 б ll 'r ll 
IIрсдусрет.Ы1l3llја 1:1 IlOпуст.ъU В L1ја. Ну, н8-
сушыlВО је да су бllJШ тврдо П РСГJlII )I"a 

l'а пс IlрО [lусте за Бео град 11 да lIа 
н.сгов 1l0l\ушај Сllле даду раван ОД ['ОНО р. 
~ГaJ;:O ј е 11 6IЈ.1IО. }{а.д ј е ХаФвз · паша хтсо 
да продре, у борбама од 6,-8. августа 
1803., бll са ТСШI<IШ губицп .. а одб .. ј сн 
у БЛIl3 Ш:Ш Параћ. III1 i1, uapoLIНTo l\ОД И ван
н:овцз, ТЩ\О да се пораil\С1I и сам раљсн 

са сраМОТО;\1 пратио ~T 131.1l1J. То је бlJ.1Ш 
прва борба \Ј в"е!)у Срба u слушбсне 
~ГУРCl\е, ]] прва веЛIНЩ БНТI,а ОВОI' УСТ&IIIШ 
УОlIIпте. Она ј е донела 11 нов карrщтер 
ЧlIтаВО:\1 UOliPCТY 11 1I0В успех CIHlCliOj 

ствар ... Њом се ве" одушевљавају Срби 
ван граШlца Пашалуна 1:1 IIредоссћају 
обнову 110тамнеЈЈО државне славе . Охарн 
ДОСllтеј Обрадова", "eCTIIT" љубитељ 
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ДОСИТИЈЕ ОБРАДОВИЋ. 

свога народа, Rоји је 1804. у одушев, 
љењу запевао : 

Бостани , Сербија! Мати наша MII.!I3! 

И lJ ООТ3ШI опет ШТО СИ II p"j e БИ.lа! 
Сербскз Te(ill 80[llЈју и скрена чада, 
l\ој з храбро војуј)' 830 тебе сада. 

Бостани, Сербllја! 
Давно СП васпа.'!.з, 
у мраку лсжа.'l 3 ; 

Сада се пробуди , 
И СерО:ље 8086УДII! 

могао ј е сад веЈ, да СМllшља своје до· 
бронамерне IIлан ове u предлоге за уре· 
ђење обновљене отаџ б l.ШС. 

"11. 
Одушевљени ПОl\Р~Т с ПО '!СТК3. lIQ'IC 

сада да доб l1ј а u СВОЈ е наЛl1'lј е. Пошто 
је ПQ Lшзао nојНtI 'I IЮ успехе 11 добио :маха., 
и чак при знаље руске владе, 0 11 ј е обе~ 
Ћаnао да i iC допетl.t не само исuyњење 
народних жеља, н его п стварну ВЈЈаст 

за Оllога 1(0 му буде на челу. Кад ј е 
Караlјорljе изабран у Орашцу за 80 lјУ 
устаШ{[L, на LЬ се у првом реду МИСЈ[ II ЛО 

нао ва ЧQВС!Щ прегnоца II хрџ.БРОI' вој
ника и '<ао на BO~y ШумаДllј с. Љегова 
антивност 11 успеси донеше му, при· 

родпо, ОПШ'l'е признаље 11 власт над 

целом побуњеном ЭСiШЪО1.!. У 'l'урюш по 
љему се о :шаlJзвао цео IIOI~peT ј н:,егово 

име допрло ј е до Вс'!а, Петрограда и 
Цариграда; он ј е несумљиво био онај 

који је предетављао целу земљу. То ј е 
II О'lело да "зазива љубомору других 
вођа, l(арочпто Непадовullа, 'fa стара 11 
УI'ледuа поро;џща В8љеВСI\е нахиј е CMa~ 
трала се ноnо:\[ прстом српске гОСПО

lПТlIн е. Јtн ез Алекса Ненадовиh био ј е 
ј едан од најВIJЈјенијих Срба свога вре
мена, кога су чак води,ш цару ЈосиФу Н, 
И који ј е имао веОма ВСЈншог у tl сшhа у 
последљем рату. Он ј е био једна од 
нрвих жртава ,шд су TyplЏl ОДЛУЧl1JШ 
да земљу обе.главе. lliel'oB брат Јаков 
ИенаДОВllћ с~штраll ј е ПРВI1М кнезом за
падне Србllј е и имао ј е силан утнцај у 
томе крају. Син АлеКСШI, прота Матија 
НепаДОВUЋ, БIlО је [Illсмен човек, веОма 
вешт, II ј едан од главПlВ: пДl1пломата " 
устанка . Разумљиво ј е да се у тој по· 
родuци на Караlјо рljев уепон гледало 
попреко. Хајдук 11 'loBe" без веЂе по
РЬДIllше траДlЩИје, оп ј е љима Щ1ГЈl~дао 
неједнак II I\аО сувише ИЗДИl' П УТ. ИСТО 
ТШ\О, само са ј ош маље права, l'Јl едалu 
су са заВIIШЂУ на Караlјорljа 11 војводе 
Миленко СтојКОВИЂ, Петар Добрњзц u 
ј ош пеки. ВУ" Караџ.Ђ pe'НlTO описуј е 
СТаЈъе у земљu: n Јшюв, ПОКОрИВШI1 
Уашце и одметнувшu наl1ју СОКОСКУ, 
назове се заповедшlКОМ наије ВаљеВCiiС, 
Шабачке, УiI\ ИЧliе 11 СОlюс~{е, и јавно 
стане I{ара-'Ворlj"ј у ПОРУ'Н1ватu да му, 
као ст~'реШИl:lа, не прелази l'ope ЩЈеl\О 

I\ОJlубаре ; b1iшеНI<О u Петар Сдобрњац), 
особu'rо после боја lIа Ившшовцу, по
стану доле прш\о -Мораве саМОВОљна 1'0· 
сподарu ; :Мll лан' ОбреНОШl 'li, УДРУЖlIllШИ 
се са JaKOBO~t 11 У1'Јlедзnшu се ва њ , OCI.Ot 
азиј е РудНIl{ШС ЩJUТ I1Сне l'oTOno и По
iliеlШ\У ПСЈд своју власт; J-iаТllt , Ча.раuuh 
и 'Вуша (Ву.ч:ut,ев и],) lI з .l)у још ua nем 
глас l\Oj e наново ПОказаlll]М јупаштвом 
у раЗЛ Ј]{lШIМ бојевuма са 'Турцима, lioje 
договарајУЂl l се око БеО I'рада У Р.3.'1" Ч
НlIМ дога lj ајима, п сваЮI је у својој 
паuји УI'рављао и заповедао по својој 
ВОЉII. 1, овоме још "ад се узме да су 
оnе све старешине, н:ао Ј1 њиове Шl.ње 

чстобаше, БШIС Само BOjHU tIКI1 упрuви
те.ъи , а эа ПР lшаТllе распре и судове 

по сели1.I3 да ниј е било IШIШЮЈе одре
ђене IJ Щ)1I 3Iш.те щraстu, овда се С,1[0-
бодво :моше ре]iИ да ј е на CBaKo"r MCC'.ry 

био оваЈ старији l\oj~1 је бuоја1lU," Када 
су IIJ!o'ry Матију упuтаЛli у ПеЧЈОграду, 
П})ШШЈ\ОМ љегова ДО,1Ј.асна у депутациј и , 
1\0 им је СТ~РСШIIН а. у Србији, о н ј е 
одговорио "да немају ншшквог ј едног 
старј еШllll е , н его да нахије I!Majy своје 
старјешипе, које се 113Mel)y "Себе дого
варају" савјету ј у" . 
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Kapal)oplje, са друге страпе, uлахов нт, 
прек 11 лаl\ па ОДЛ:УЦII , ПОСТUГRВШIl толике 

успехе, Hllje МllрНО дввао да му се оспо 
рава водство. Он је "ри избору довољио 
подвукао незгодне стране свога тем пе

рамента, и кад му ј е народ, и поред тога, 
поверио судбину у руке, у пајтежем часу, 
l\alJ; није било IШМало jaCIIO како ЋС да 
испадне читав покрет, онда је разумљиво 
да оп тај положај Helie да упушта сада 
кад је ствар успела и кад ј е дО ТО'Ћ 
ДОШЛО У многом правцу неоспорно ље

говом одлучношhу u 3h"ТlшпошЈiУ. 3бог 
таквог држања ј едне и Дl)у ,'е стране су· 
lюб је изгледао неuнбсшап. И несуыњп_по 
је било да Ъе l1 sБUi'U ЧИМ се стаље у 
земљи IЮЈШ IЮ-ТQЛИКО среди. Он је, МС
I)YT UM, избu о још "1)е. 

Прота Матија вратио се из l'yclJjc 
са пданом ОClшвања једног управног тела, 
"совјета", lшје ј е 11мало да уреди адми
нистрацију земље 11 да знатно ограВUЧll 
аПСО;IlУТНУ ruШС1', ИЛ И, lШfЮ су 0 011 1'080-
ршш, самовољу врховног nожда. ЈЗIЮВ 
flенsдовиli, I\OMe се тај пл.ан одма.х свидео, 
позвао је l\apal)opl)a на састап .. , у ма
настир БоговаlјУ, где јс љегов .1ЈЈt tIШЈ пре
СТШК био веома ведик. Rapaljopl)e одби 
да Aol)e тамо, него зшшза cacTaBal, у селу 
Бор"у, У беОl'раДCl<ој lI а:l:Ији. 'Гу, у при
суству u ост3.'шх Dоглашщз, б 11 З3RЉУ
'1СIIО да се оснује ,Правитељстnујушчи 
Соnјет СерБClШ 11, У lюјu је СВlliШ нахија 
имала да пошаље по једног представника. 
Седu.ште тога Совјета померало се 119 
:Мilllастира BooЪaBtIe у БОI'оваlj)т, а одатле 
у Смедерево. ПредсеДIfШ<ОМ тога тела 
постаде љегов ПOl,ретаrl, прота Матија. 
Али, ДОЈ\: су се л.шю СЛОilШЛll У томе да 
се Совј ет оснује, тешко ј е ишло с од
ређиваљем љегове праве Фуmщије. Прота 
Матија МIIС',"О је да то буде пајве];а власт 
у земљи, ноја би и здавала заповести 11 

саМШl погл.авuцама ј Јшюв 11 ApYI'e вој
воде виделе C~T у 'хоме ограНu tI3вање 

l\apal)opljeBe компетенције; а Rapaljoplje 
сам држао ј е да "lie то бити неlш, врста 
меЏ.1Шза за решапање спорова npпватно

правне прuроде, liој и је у зеМЉlI сшшшю 
потребан. Кад" ј с Совје,' у Смедереву 
ПОI\ушао да прошuри спој у власт, )11J})anO 
да постапе опо Ш']'О ј е прота же.IICО, 
J{apaljopl)e осети о 'Iему се раДIJ и НО'IC 
да прсти. ОrШОЛllDШU са својим момцшш 
I'yl,y, у I<ој ој је Совјет заседао, папери 
I,РОЗ прозоре ПУIlш.е 11 позва llX све да 
11311I)y напоље: ,Ласно ј е у ВРУћој соб ll 
уреl)uвати и ваПОВlIједати; lIего да вас 
видим сјутра у пољу, кад ТурЦIJ ударе". 
Ои се ПОЗIШ:10 на своје војНllчке З:1С.ll у ,'е, 

u Ч.ll сто хајДУ(JlШ, са ПУШIЮ:\I у руци, 
иатерао је Совјет да сагнеrдаву и остю'е 
у у"ози ноју му је оп наменио. Тај потез 
Iшј е био добар, Одвппiе I1рек, он ј е 
оставио злу "рв. Јер, "но су присутни 
(јЈШНОВll U ПОПУСТll.1fiI пред эалетuм l1УШ

I'''>lа, то ј ош није 9пачило да су оду
стали од својих захтева и да их првом 
бољом ПРUЈШIЮ~{ неье поновити. А што 
ј е још горе, иза те сцене оста"" је једиа 
ilШОIШ ПОНllжеља и увр.еде, Боја у нашој 
ра си страсти нвнад не остај е заборав
љена II lI еосве·Нена. 

УНј.' 

Пораз ХаФU9·паШllН изненадио је 
Пор.тУ. Сllш'а устаЛI1(ша ПО1\азала се У 
један мах ""01'0 већа него што су . је 
ОПll претпостав.ъа.ч.LI, и могла би пред
стављати озбиљну опасност, а1\О се не сло· 
миј е. С тога ПОI)та ОДЛУУИ да се устаВ.I< 
СШIОм II што пре угуши. Руме.тmјCIШ ва
лија, Ибрахим. паша, доби иареljеље да 
нападне са 11 стоиа, а босаll СIШ ва.1fИја., 
Сеј l1ДIJ Мустафа-паша, са запада. СУЈ[' 
танов феРШ1Н изражавао је же.ъу 11 за
повест да устаници осете , моју ,цареву 
веЛlIКУ МОћ" и да буду на.гпати ,у по· 
I\ОРНОСТ 11 послушност :мојих заповједu ". 
Сам ШејХУЛИСЈ,ам издао је Фетву, Д& 

СИМА МИЛУТlШQВJ.lЋ, 
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б~ био веЛllIШ грех не KpeBYТu у рат 
против одметнпн:а u помоlш " непољној 
бра3ш" • 

Али, ЛaIiше беше издати заповест него 
је остварuти, нарочито у Турској. 3има 
је на прагу, а, сем тога, II општа си · 
туациј а п-ије бшra таква да се М Q l'Ла 
одвише ВС.1LИlШ снага nезати за СРПClЮ 

ра'fl1ште. Ма I\ОЛИI\О да је било озбиљно 
српско [Ш'Ј.'ањс, царевина их ј е uмзлд 
још озБUЉЕШјих. Наређеља су, ипак, 
остала па снази , и обадвојица паша 
доиста су се спреЛШJIll; што ствар Huje 
ишла жољеном брзuном и ШТО нпј е било 
одзива I(3КВОМ се наДШIО, то је бuо КСМСТ 
протlIВ I{Oгa се у тај м а..х није МОГЛО 
НnШТ3. Уосталом, ради зиме - МUCЛllЛQ 
се п теШИЛQ па Порто - НIl устаници 
неЪе предузпмати I'шшта неli е, ПИТИ Ће 
остати у ТШIlШОМ броју па окупу ; а од 
новог пролеlш бu]ш 11 новог селамета. 
Да иnаЈ( ве би време пролазu.'О узалуд, 
покушало се ј ош ырнuьl HalfilНOM, задљи 
пут, Ilозвати Србе да се смире 11 ПОЈ(оре. 

Срби су, м е lјУТИМ, па својој CI'уп
штипu У Смедереву, држаиој последње 
недеље новембра 1805. године, решиди 
да се даље пе rшаtа Портп даНаБ, него 
да се новац употреби па војну спрему. 
'l'a се имаЈ[а развити што боље и по броју 
и по опреми људи, као и по ИСI\ориmhа
ваљу шапаца II утврда. ИСТО Т31Ю имала 
се ynести СТРОЈ'" ДIIСЦИШПlпа MeljY љу
ди ма. Срби су бшш П}Јегш\ па борбу и 
ПО1lели I'QTOBO и зреда веровати да Бе само 
победа донети решељс IЫЈХОВИХ захтева. 
Туршtој се УВ8I;, и пре и после, све мо
рало силом ll звуl)авати . И у cpnC\<O" пи
таљу ТО ј е остздо готово матемаТИЧНD 
праВLf.1IО. Па, ћПНИ, и поред те Oд.т:lYKC, 
опи су смаТРаЈШ да треба увераоатн сул
тана о свој ој оданости. Разлога ЗfL ТО 
бuло ј е ваше; али, глаВНII су ови : 1. 
султа н Ће 11 после, шю добију самоупра.ву, 
остати господар земље; с 'l'Qra га треба 
стално уперавати да Срби пи су .IljJОТИВ 
lliern., 'всго против 1I:1сuлшша Ј1 протuв 

љегових нсваљаЈШХ масти; 2. ти ме ле 
бити у бољем положају пред cyceAUMa, 
ПОШТО, и поред свих својах llзј a.Dа вер
НОСТLI, бивају С'l'аJПIО нападаtш 11 тан:о 
u заЗIШани на обраву ј 3. што ТО, Iшat\, 
:може иматн пеlШ IЮР I1 СТИ у држаљу rl'y_ 
рам и у Царllграду 11 у ЉlIма суседн"м 
пон:раЈппама; u 4. то је 6110 дипломатски 
ПО'1'ез, који -ИМ ј е стаЛ:II О П]ЈеДЛП1'.ла Ру
сиј а, да би тиме ПОl\Рlшепа. могла за ]ЂLlХ 
делова'!' I! l\OA Порте. Нема сумље да је 
код устаlIИ1Ш, Ј\ада су ЧУЮ:l за турска 

спреш:ыъа, поред све ОД.'lУЧНОС:,IJ, 6И.'lО 

u пешто страха, и да 6и били воле.тш 
ствар свршuтu леUИ}l него l'а3ИТll у не

извесну борбу u YHaI<PCIlY 'ватру. 'fиме 
треба тумаЧJlТl1 и љихову жељу. u зражену 
у молби рускоме цару, 12. јануара 1806" 
да се, ако не може бити друте, С!ШСIЮ 
Шlтање изнесе пред ј едпу l\Оми сију, кој а 
Ће се састојатп од .IljJедставнина Pycuje, 
Аустриј е н Порте, 11 " lшја Ће ИСШlтатн 
УЗРОI\ меТCiЈШ"Ш у Србuј 11 " " 
у Ј<ОРИ СТ Срба дошли су у" е!(QШЈКО 

u еВРО II СIШ догаlјајu 1805. ГОДШlе. По
ражена у рату са Напо .• еопо>!, изгубпвши, 
међу осталим, ИсУгру са Да .шацијом, Ау· 
стриј а се нашла осамљен з, осшш.1i ена u 
бе. П]ЈИјатеља. AI<O хтеДllе да наДОЈ<Падu 
гуБИТIi:е и да Пl'ра ма IШlffiУ улогу ва 
БаШ<аНУ, љој не ОС'1'зје друго пего да за
добпје сu>tпатпј е СРПCI<О\'а народа. С тога 
ј е опа на почетку 1806. много преду· 
среТЉНВ lIј а према устаНИЦl1ма и ПСЈ~реI:l О 
се за.тшже код султашi и суседних паша, 
да одуставу од uамерашiног копцеПТР11 tl
ног пападаЈа па Србпју. То посредоваље 
"ије усп""о. Султав СелllМ ОД\'овор "о је 
аустриј с!юмецару дај е lI згубl1 0 стрпљеље 
11 да хо!; е ЧIIСТУ СIIтуаЦllју у тој одмет· 
Ю\ЧI<ој зеМЉII. Посредовање Русиј е бllЛО 
ј е п да.ље стзшlO u ИСl\реIЮ, али, 11 С'I'О 
ТalЮ без успеха. Њен глас после пораз:\ 
I\ОД АустеРЈш.ца имао ј е на Портu очuто 
маље Aej c'fno него пре. МСС'Ј.'О ље, сад 
'l'aMO прву реч ВОДII Француска, чијll по
беДПlI'Н\Ј1 ца.р. Ш!а q~ш nремена да ВОДII 
рачуна и О СРПСl\UМ устаllИЦlJма lt да 

савету ј е сул:таю1. да Ш, СВЮШНQ а ш"rо 
Icpe, ПОIЮр '-' 11 доведе у ред. ТО 00'1'11CI\1l
ваље Русиј а тешко ЩНlма; а lЩД 'ј'урскн, 
подба.дапа од Француза, постај е 1131\ н 
uзаюшаIШа., ОДIIOСИ И9меlјУ Царитрада и 
Петро\'рада \lOCTajy све гори, ДО!, пајпосле 
не преl)Оlllе у I IO'l'ПУНО нещ)Uјатељство. 
Тано ј е п за Србе ратоnање савсзпш;а 
са Наподеопом од 1805. ДО НСЈIO посредне 
!ЮРП СТ lI , јер је Pycuja, постају1ш хлад
uија према ПОРТII , спе вuше up"хва'rада 
српсн)' ствар. 

Србll су, обавештеl1l1 о држап.у Пор'ге, 
П})еГЈШ свом СШ[QМ да се припрем е за 

борбу. Одмах IIза Нове Годuне, 1806., 
ОНИ освајају lIа истоку Поре'l 11 ocuгy
раваЈУ се '1'8КО од дуиавске С'l'рanе; lIa 
југу Ј[арн)шн, РаilШЉ 11 АлеI\СШШЦ l1])СЬШ 
Нишу, "Крушевац пре"" Новом Пазару; 
а.nа западу прОДllру до .IljJeMa ВШllе
гра.ду. Једино је Ын,IШi1, И SJLожена и су
више турсrШ~l упад.uма и з Босне, остала 
беспомоЬ.uа 11 предала се 'l'урцима. С 
тога су тамо чита ва продеliа воljепе ""уте 
борбе, I<оје су Србима дале пеI<ОШIКО ле-
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КАРАЋОРЋЕВ НАПАД НА БЕОГРАД (1806.) . 

Ш1Х резултата, IШО lJ вапреДШ1Х прамера 

чој ства 11 јупаштва (па пр . ЈшаСllЧ1Н1 при
мер 1\ lI еза Иве од Семберије). 1. а вгус'rа 
те су борбе "рунн сане сдавном ,юбедом 
"од Мuшара, ТОШJl<О прослављеном у лепој 
В1.1ШЊllliеној пее~1I1, у којој два врана 
гавра"а посе црпе I'!шсове н есреlш ој љубll 
КУ.1JlIЈн\апеЋlllа, 11 ј ош црље ЈЈ эгл:еде : 

Раlfl' Сllllа , lI aK шаљ" 1130 војс ку I 

Србllј а се YMflpUT не може! 

ЫllшаР Сl<а победа, ј една од пај веlillХ 
у IНlТЙnОлt уе,]'аll" , добllј ена ј е под .1Ј.И'[
ном I(ОШШДОМ к,. ра !јо р!јевом 11 захва
љуј у lш љеЈ'овој uа ll редпој пр" сеБНОСТIl 
ЈI срчаНОСТII, CPH CI<O орущј е однело је 
ТОl'а лет:\. u дпс веЛ lше победе на UCTOIIY. 
Једну је Il звојеuао ЫИ,'Iеп"о СтојЈЮВIIЋ 
"од Поре'Ј3, 24. јун ,,; а др уге две Петар 
Добрљзц "" ДеЧ III 'раду, 4. јула 11 23, ав 
"уста . у nе'I:шюј TpeliOj битци па ДСДIl
"раду, 27. "вгус'rа, у Јюју је СТllгао 11 
Ј\араlјорlје, Србu су деФUlШТUВUО одБШIll 
ту рс"у IIИШIIУ Boj Cl<Y. КО,Ш"ОI' су оби"" 
бштu ТУРСКlI п ораЗ Il види се најбоље по 
томе ШТО после TOI'a српске {Ј ете продиру 

ДО сам ог 1{осова 11 угро"",вају Нuш. 
Наl'ерана Т.Шl u својим унутрашљим 
IIСПР UЛШШМа. са ј анutшрmш, ТypCl\:\ 
ПОС'ћl.ј е попустљuвuја 11 прetiO за повед
нш;њ нuшке вој Шiе, Ибра..~llм -шнuе, нуди 
Србима ПЈ!u>шрј е 11 С"'Јапа га 2. септем
бра. Ђшо ј е Србиј а, ј ош недавно гоми"" 
бесправне раје, за две године ПрСl'а-

. 1Јаштпа u јуuаЧI\е свести, успс.1Ја да 110 -

стш'пс ВС шшо војне )'спехе, I\OjU су 
ч аст љеног у60 [,01' u ОСЈ{удноl' оружј а., 
н его и стварно (!.Ј а да н е ФормшПlО) 
D]ншнање свој е бllUственостu. Неоспорн е 
.ас,, )'ге за то припадају Караlјорђу, 
"херој у 'Ј.'оп о.1ЈСЈшме U , tшј а је смс.11ОСТ u 
енергпја бшН1. 1'.1ШВНИ ЧIШШШ.ц успеха, 
Ю10 љегова ПРUG:сбност, храброст 11 свест 
главнu YC-ТIOB победа. Х3JIлд- аl'а I'ушаLI3Ц, 
са llllтеШlillМ ПР 1l 3 l:1 ањем , пuсао ј е Кара
!jopljY 16. Оl<тобра : ;Ј.'вој е су uобеде 
завста IJсобlJ ' lI1 е II Д11вв е, п то је З :lII ста 
ј еДllIIН пример да је рај а победила вој
СI,е м ојега султана u господара. u Шта 
ј е те" могао рег", "ад је 30. иовеыбра, 
па дап Св. А ндрпј е, Ј'ОТОВО голору"" 
раја, под Вождовu}[ за I10веДI:IUШТПОМ , 
уэс.lIа II СЮII БеО L' РЙД, 11 тиме свој nOl\peт 
довеча до lIајвсвеЈ' Jl н ајДUВIJијег успеха! 
17. дсцеAl бра предао се најпосле н Гу
ша ll ац, а 27. и с'rог мссеца Сулејман-лаша 
са тврlјаnоы , 11 Т3I'О је ПРЈШ Бо",.иl, 1806. 
године, после то.rшко пенова, пропевао у 

слободној Србuј и. 

[Х . 

После освој ењ" Београда српски 110-
лошај nOC'l'aO ј е у МIIОГОМ повољнији. 
Кюю је у то вре"е био објављен рат 
IIзмеlјУ Русије и 'r YPCl<e, СрбllМfi је 
обраl1еll rt. llШЈ,ља са обе стран е: ОД Руса 
да иХ .ПРUДОбиј у за савезнuке, а од 
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ТураШt да их избегну као ПрОТИВIIИЛС. 
Настој аље ових дpyгux остало је без 
успеха. После три године ра'].'овања, кад 
су се голорун.и ОДРilШЈШ сами и у спел и ' 
Ч3.li да '.r YliY цаРШiе паше, устаници су 

се :могли са правом надати да ]:iC још 
боље проlш сада Ј\ад на султана устаје 
силн а руClШ држава и кад читава ј една 
страна Србиј е бу де штu'liена од РУCl<е 
вој СI\е. СеЛf тога, идеја о обнови старе 
С[>ПСliС дршаве, са пуно љубави н егоnапа 
и ироповедан а од свих образованих ро 
дољуба ондашњег Cl)l]Cl\Of света, а всома 
жива у члтавом нашем племену , бuда 
се веь. ТО.1lШ\О развила 11 ојачаJIа да се 
DИIIlе пије дало JIано вратити на скромпе 
зю:теве из 1804. годин е. Наша раса, са 
ј едним непреПОРНН~Ј ромаНТlllШР СlШМ еле~ 
lI1 ентом у замаху и ПОЛЈЈТlI.(lКој Dдеоло~ 
гuји, попесена успехом, била је .1[31\0 

СlШона да прими руске понуде п настави 

борбу, и то сад тим пре што су изгледи 
па успех били Betllf , а положај несум
љиво ЈШКШU него за прошле три годuне. 

"Над се здружимо II МИ U ви, шта све 
>lоже>lО постим ! " говорио ј е р уски про
глас Србима од 11. јануара 1807., по
ј а'lавајуt.и им веру у сама себе и оза
зивајуlш амБUJ~ију о увереље о љиховој 
вредности и значају. Карађорђе "ИЧНО 
добија од цара Александра 1 '!'а поклон 
сабљу, као видно признаље Јунаштnа. 
Одгонор који су Срби дали Русима веома 
јасно lшрактерише љихо в симпатич.нп 

гест борца за пуну слободу: .Ви нас 
ПОЗИВШl'е у савез и зај еДНИtШО вој.евање 
протIШ наСИШlOга тuран'Ина имена хриш

nапсног, ШТО смО од вас УВС": желели 11 
од свеблагог Творца ъtОЈШJlU: да се ви 
приБЛПШllте нама. :Ми смо увек нашу 
среЋУ у вашу непобе,Ј,"У МIIШUЦУ пола
гаЛЈЈ, II у својим велиkпм невољама уте
шшш смо се u окреrШЛl1 ваШll ~l СЕЮрНМ 

доласком . • . Ми Ћемо се постаратu да 
llСПУ Нll:МО ваше паметне савете, 11 НС

Ћемо поштедити крвн наше за славу 
Славена. " У седнIIЦИ ' )7пра вног Савета, 
19. м арта, кнез Сима 1tfар IЮВlrk, њсгов 
председн1I.К, дао ј е, на Портuно rШ'l'lliЬС, 
свесн у и ДОВОЉНО паГJrашену llзјаву да 
"Срб иј а сшtтра себе IШО незави сну др
жanу U и да, према томе, њсн Одll ошаЈ 
премаЦариграду од те године постаје пз 
осн ова друюшји . Улога. обичн ог суба.ше, 
коју би УСТНlшцп 1805. ј ош БИ.1Ш ПРll
hШJПl у своме односу rq)Сiшt СУJI 'rаи у, 

промевшra се сада у борбени став вре

гаоцз . 

А.ш, ВСJrике наде I<ој е су Срби по 
.11arалн у тај савез пису биле ни I1з 

да.,ека оправдан е. Пре све]'а, Србu су 
Ј\Ш СЛ11Л}f да Ђе Ру си љпма послаП:l вој 
СI,е, да помоhу ље прошире обим свој е 
акциј е ; 3., у .ствари, Руси су тражили 
вој ску од ЊlLХ, да би ОЛ31tшзл:u своме 
десном кри.~у. Са друге стран с, главна 
снага РУCl,е вој ске бола ј е сва заузета 
тешкuм борбама са Наподеопом, и љена 
акциј а на.. Башшн у била је, услед тога, 
далеко и од ДрУ" остепеllе важuости. Срби 
су то брзо УВ IJДСЛll и, необавештеllИ о 
ОШЈЈтој еВРОПСliој сuтуацијЈЈ, ту.м ачuл.u 
су руску УЗДРil\.1Ј,UВОСТ млакоlЮ;\l 11 3.ЛОМ 
вољом љихових запо ведншш. I{apal)opljC, 
човек lIМПУ.lJзu.ваu, ниј е 'Могао да <!акриј е 
то незадовољство . Он је отворен о по~ 
РУЧl!О PYCI<OM ген ераду Исај еву , "ој п ј е 
1\омандоnао I\рајњим десним I\РUЛО~l py~ 
СIШМ, КШ\Q ј'а је руска пеаliТIlВRОСТ до
вела у веома тежаl\ положај . Ради љих 
он ј е дошао у отворено непријатс.'Ьство 
ве само са Портом, ној а беше вољна 
да се noralja, него је ради савеза са 
Русиј оы павукао на Србију и мржњу 
ау стриј ског двора, lюји ј е потпуно за
творио границу и лишпо српску вој сч 
И народ сваке МОI'уhности довоза хране 
и >Iупиције. 

'1'0 нерасположење IП,Н\ЛО ј е 11 УНУ
трашњuх последица. Београдски >lИТРО
ПОЛИТ И НСКО.Т[ИlЮ Уl'ледви.."{ војвода , у ' 
ИВТИМНЈЈјпм везама са РУСЮПl .1Ј)удима, 
држали су страну Русима, неровали у 
ЊIL"I;ова обеhања и налазllЛll да Срби 
нису довољно за.."ваJIНИ. Карађорlје, који 
нuj e био ншшкав ДПШlOма'f u "оји се 
стално колебао, подлегао је доста често 
моментаном УТНСI\:У Ј1 саоrrштсњuма свој е 
ОJi:ОЛllН С. А У тој ОI\ОЛИНИ палазило се 
доста људи l<оји су ' бюш или У отво
реној сл ужбu Аустрије или љој потпу н о 
одани, п који су, потuцапи О'l'уда, ЈПО· 
требљавали све вештвве да РУCl'У поыоh 
ПРИЈ\RШУ 11 сведу на маље· вltше празна 

обеhања . Колебљив, Варађорђе ниј е за
довољавао НIJ једну страну. Срцем, пе
СУ:МЉllВО, он ј е с ПО IJ СТI\а био вишс уа 
Русвј у; аЛll, непоередпо c~'ceДCTBO Ау
СТрИЈе II ,в;Уl'С везе са ЊОМ uыале су ЈШШ 

утицаја ва љ, и он ј е м н ого водио обзира 
о томе шта :му се OT~7Д поручује ШШ 
замера. '1'31<0 су у Србuj ll створене две 
страинс: русофu.тrСIШ II аУСТрОФUЛСIШ . 

Поред те, чи сто н ачС,!] в е раюшке, дошла 
ј е после u ли'!на . Варађорђевим П})ОТUВ-
1ШЦll~1a ОВО беше згодн о да спој у ЈШIIНУ 
СУРСВЊШЈОст ПОRрпј у неЮНf оrnuтпм пла
штем u да под љим с .• ободuujе уставу 
ПРОТИВ љега 11 љеГОБОГ аПСОфН ОI' поло
жаја у зе;шьu . l)адн TOl'a се код ЉИХ, aIЮ 
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УБИСТВО l<АРАЋОРЋЕВО (1817., . 

не ј аВ П,1lа., а Of)О обеРУ 'II\С прш,шла м исао 
да се у Србију довсдс једа" РУClШ 
упраВIIUЛ, "зе'ШЈ.супраВIJтељ, Ii:oj Ll бu 
довео "арод у II О'1'ребаu ред, ЗСМЉУ 
срос"у уредио и "рсма :швоту 11 06l1-
L{ajuMa. ШlРОДlIllМ IJ зрадuо у С'Еа.в 11 , Тај 
момС1Ш'l" "ао ' 11 МН }) У С.ттоб::tЗilЈ IЈ , lшјll 
су 1 . августа 1807. ClmОШlЛll 1 УСIJ са 
rrур rЏI Ма., ие IlзведаВШll У љему l111ј сдном 
pe'ljy судu[шу СРI1 СГ'IХ у С')'(\1IlllШ, У'Ш· 
НШШ су да је ]\ ~Ipal)opl)c стао према 
Русима спс lШШС да хлаДНlI, AOIi: по
bla.lJo, у liUЛU КО се ПQЛОil.\ај заош'rравао, 
није по '!СО да nОС'1'йјц II ро'rUВ lI Шi: Jы �x oBee 
ПОЛ II'l'lI 'ше ющuје у Србllјu. 

Да сс Караljор l)с у свомс дршању 
опреДС.IШ ВUШе пега~NIВНО I'Iрема р~r СIЮМ 

ушцају у СрбlJји ДОllјЈинео ј е веома 
111 1101'0 са с вој е стра не PYCKlI генеР3 .11 КОН
CTaHTlIH KOllc'raUTlIlio BlI l1 РОДОФUШllillН, 
lюји ј е, 110 СРПСliој ,I,C.JЬU, био послат у 
Србиј у lШО uеlШ врста РУСI,ОГ прсдетаn
uшш у У праввом Савету 11 1>30 онnj 
по'rрсбllll аДМl1lluстра:fUnНl1 С11)УЧ I I,3 1i: lюј ll 
ј е '1'рс6ао да увсде ред У зеМЉ ll . РодоС 
ФUНШШВ ј е 6ио родом 1))Ii, ЧОВСЈ, вешт, 
а.ТОЈ, ПУLI uuтрш'а u надмен. Свој ПО.IЮ
жај схвати о је тзко 1,3.0 да он lIма да 

будс најВllШ а. вла.ст у зе~l .ъu II CBCTllOHUK 
.юђу BapBapUMa. У томс праш(у нашао 
ј е потпоре liОД сnо['3, С~7народншi3, фn.нn.
рпотског владш;с ЛеОllтuја У Београду, 
tЈОВОIШ щ)епредс.на. и нимало '!Сстпти, 

ПI)ОТНВ [\Ога ј е 1I0стој3.'Ю осетно неза· 
ДОВО.'ЬС'ЕВО у земљu још од пре устшпш. 
Од ПРВО I ' дана CBOloa ДОЈ13СЩ' У Србuју, 
РОДОфUНUlшн са I\apaljoplje>l нпј с добро. 
]II стUlIU за љубав треба рсЈш д" зла 
воља ниј е потс,,-'" од љега. Караljор lјУ 
је боло непрuјатно све : 11 ТО ШТО 011 

уопш'rс ДО)[3.ЗU, н ШТО долззн 011, а В С 

руска војска ш\.о помоl1 ј да љс, Ј(1Р{НО, 
што ј е бuо ђ!li, " rpl(U су БU .т вео, .. 
нерадо nuJjCI'" у О lщашљој Ср6uји; 11, 
најпос.'IC, што ј е бlJО у ВОЗ Н са ВеЈШМ 
л"УДlIма н:оји су В3il\ II Л II као' Караl)орlјСВ l1 
ПРО'rIlВ IШЦ[f. С 'fOrlL ј{ара lјор lје пе уч е
ствуј е Прl1 љсгову AOIICI\Y У Бсограду. 
Када му 1'ОДОФШI I.II\UIL ши.ЪС 1I0ce6110L' lI эа- . 
еланшш, да га. [ю:џраUII, hзраlјорlје се 
узбу lјује "ада га llllДIJ у ОдС"У царlLград
сrшх 1))I\а 1I AO'lcliyje ћ" да II С можс бити 
горе. Одн.о ншјl1 су се 1I0сл е, за извесн о 
времс, Н СI1IТО l'I опранu:ш, ШШ, срда 'llI" 

HUCY БU.'1I1 IJШШД, AOli, најпосле, ве по
стадоше готово АУIll.мавClШ. 
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Дрво у РаДОВЗЉ СI(ОМ лугу, под I<Ojll .1oI је убиЈен Кара
ђорђе. (CaBpeМo e ll сиимак са ТОl10llСКЮI протом Стево. 

ГУЖВllkеlol.) 

Х. 

Прва ствар I;оју је РОДОФIlНШШН 11З
радпо у Србuји беше основа држаВ ИОl' 
ype~elЬa Србuје. По љој, У331юњаnа се 
Упра.вш:I. Савет, nПраВИ1'Сљс.твујУШЧIl Се
Ш1Т СРПСIШU , 11 одреlјује се RОМПСТСН
цнја вождовс влйстu. 3а ову сс уводи 
нова 'l'иту.па. ГлаВНI1 УlJраВlШЈ~ Србиј е, 
Ј\ара l)ор Јј е, добl.1ја. од "O'l'e'ICCTBa" на::шв 
"свј С'I'Љејшсг I\IЫ1за". ЈЬСl'ова BJJaC'l.' била 
јс, међутим, знатно суш:е1l3. Он ј е· могао 
7'IС В3КОГ по заСЛУI'ЈЈ нш'радити п ПОnШЈШоI 

праштатп а 
I адЈI " праnо 11 пласт НШШ30-

вати повине остајс lIenpeMj cHo у РУН:У 
В31\Оюt u суда" . Ј\ н ез llOстај е преДССДНIII~ 
Сената ЈЈ пма трн I'ласа у љему; (1.11:11, 
"орњ примати од"у"е Бој е ту буду до
несене ве)iШIO:\I ДР~ТИХ гласова. Једаи 
)~CO чла нова, " c lIj а'I'СЛ 11 1.1 ВОili:ДОDИ ", 0111.1 
" н:ој н су до сада по нахијама н:омапдап'l'Н 

. б l1ЛIЈ, отечество управљали 11 6раншш" 
постају, из ЩШЗllаЈЈ)8 , ДОili:ЛВОТШl чла
I-I ОВИ , 1I, у ДРУiIЮШ~ могу IIpeBarH~"l'U про

ти" Караlјорljа. \Јвн ПРИХОдll ДОШЛl1 су 
под власт CCHa'l'H. Чш; све 1'.l.авнс јЈој 
Сl\Овоlје :могзо ј е БIJР 3.'Ј~U само Сенат, 
В С'СО IШО Ш'1'О ј е ЉС.му ПРШЈадало IIlНШО 
да. с клапа ыир ИЈШ навеШ'1'ава рат. С'хојап 

I 
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f[oBaRoBllli ПОТI1УНО T3.'lНO в c.rш да б u 
Kapaljop~e по то" уставу 110стао ,сам о ре
прсз~птатuвна ФUI'ура, без НIШ I,ВС CTBap ll C 
нл:аСТII •• J13IiO ј е б l.l .1[О увидети да бu се 
l i Љ3З, 1\30 таюtв, без '1.'0['061.1. :моеЗ0 u С;\I С
III.IТI.I, пошто устав I-I СZIШ ни РСlJи IШ'l'U о 

наС.1lСДС1'.ву П})СС1'0.1Ш, НИТИ о стаЛIIОСПl 

у породuцu IJ У ющу". I{ара lјо рlје ј е, 
IЈШ11i, на тај нацрт, 8. августа 1807., дао 
свој ПРUСТШШI\; на, (131\, УI1СО у н.. п 
таlШУ да. 1'ај З 31\О1I , на ... оји јс он, у 
својој зс;шьн, дао ПО'I'IШС, пос'сај е обвс
а ~lП 'l'eli о вда Iшда га ПО'ХШIШС PYCJill '~Щ) 
IШО ПОЩ)ОIlН'l'ељ. 3ш\Оп пије 6по ОСl'наРСII 
ради тога Ш1'0 га "uje одобрпо РУСЮ] цар 
из ПО.lПI'1' I.JLl!аtх обзuра ЈЈр еш1. AYCTJ) IJjll. 

А.'ш, I\араlјорlјУ ј е IJза љега 110С""'0 
јаС!lО да ј е руски предстаВВШi радно 
"ротнв lbel'a н да ј е љегов П])ll С'l'~1.IIШ\ 
I'отово шmудuо у часу IO.1 A сс љем у 'Iu

Н ШIO да би без '1.'01'1.1. могао llзгубuтu PY CI\Y 
пој НI.ршу помоli. 011 '1.'0 IШСIЮрО даје oce~ 
ТIIТ I.I Ј1 по l'оме се опредељује у CBOjl l i\1 
да,ыl\l ОД,1rУ lшма. 

КараlјорlјСВУ у ,'Леду сметмо ј е, поред 
IbeL'one наI'ЛОСТИ , још llaРОIШТО U ТО што 
јс подржавао нзвесн с људе, НlL\1ало 'I e~ 
ститс, u што се lщј е дао увеРИТll о љш.Нl 
НИ онда Ю.\Д су му uзношенu Ј,Q НЩ)СТПП 

СЛУ'lзј еВll за ПР1Нl ер. Нарочлто. беху дпа 
незгодна Т I.ша, !Јзпове'дНШi београДСIШ 
Младен Милоu,,"оииli u Милоје Пе·'РОВ lIli. 
Против љих, бl1ВШllХ СВllљаРСIПIХ ТРЈ'О
ваца., ТУЖllЛО сс, Уl'лаНIJОМ, да сс богатс 
1Iа држаВlIll раllУВ 11 да у БСО I 'Ра.д~г , IШО 
1\31\8С IlOве дахиј с, Р,1.дс просто ШТО хоliс. 
OL'OpIJCIbe Щ)Q'I'UВ JЬUX би.тю ј е ТОЛIШО 
да ј е 1811. дошло до побуне беО I'радClЮl' 
стаПОВl:шштоа, u ЫдаДСIl пије смсо 1.11111. 

ДРУК1шје БСО I' рrt.ДСIi:Ш\l у.ТПЩ3l'11а неl'О !Ј Од 
свш.L opYjl~eM u 1l1)а1ЮII од tштаве групс 
пратила-ца. :Место да lICllllT:J. нршще, Ка
р"lјорlје даде нс"е од TprOBalla "ој п су 
У'lCствовa:rш у тој побуни јавно I1з6а
тннзтu, а Д130јнна бсху убllје ll3. ВУ" 
l{араџић, ОЗ.'10јеђеli ТЗRВ IIМ ПОС'I'У ШЮМ, 
rшсао је о 1'оме ОШШQ: " Беогрзlја lШ 
су се u прије слабо радова.Ш долаCl'У 
1{ара-1.орljпј еnу у Београд, ј едно ва "'0 
111'1'0 је мало но с ЉШ.IC МО IЋО 1'0BO I)l.l 'I'I:1, 

а друl'О Ш'l.'О су момци љегов)"! JlOCTi.L 

пута ЧШIUЛll по Бсогр~ду што им ј е воља, 
а 1I0СЛllј е овога дошlјаја О>Јр!mу сасвиј ем 
на љ lJ само су га се боја..тш. и 

Ово незадовољство са.ТlIll ЉУДl.Iм а 0:\10-
туtав::шо ј с ГОДОФI.IНШi l.IН У да УСIIСШIIО 
ра38нје сиој е ""тр" ее. Сриш", свет је у 
њему видео ПРСДС'l'tШIIIШ:1 моlнlC руске 
lџtреВlIН С, u њсгове u яјаве 11 nopYl\C 'l'Y~ 
маЧllО ј е IШО жеље меродашlИХ PYCII:I:IX 



кругова. Он је Bel, тиме добllО МIIОГО . Сио
јшнuu сс, уз то, са главннм про'.rllВНШЈ.ю[а 
Кара.l)орl)ешщ он је своју У",Оl'у поја<шо 
н постао, завеома I'pa.TI\O врем е, Г.1ШВНIl 

представник ОПО3Ulщј с. О.ТШЧНУ ул.огу IНШО 
ј е ДО LЏluј е против Јаte::за МUllоша руски 
I\ОНЗУЛ ВаШ'teВfЮ . РОДОФllвшшнова змбu
цнј а бюа ј е даље да не са"о будно "рати 
спе спо.тьашње односе Србиј е lJ да утиче 
на љих, по ПОЛОilшју l\Оји му је припадао, 
tlCГО (IЮ\ да у љима ВОДИ гдавну рс !]. 

Доюю је ишао у томе показује најбоље 
овај с.чучај . Турс[,а ј е TOl<OM 1808. по
НУШ8.11а Д1t У'lШШ крај устаlШУ HcnocpCk 
ВИМ преговорuма са. Орби ма. У '1'У сврху 
она ј е УUY'l'uла Вl:JДllНCI>:ОГ ?lIПТРОПОJIl1та 
да С'l'УПИ у везе са СРПClШМ шшром П са 

'l'C С'l'ране ACJlyje па устапUlЩ. ВИДUII СIШ 
ЪШТРОПОЈШТ обратно сс, природно, 6со
I'paACl,OM. Саста.нЗl\: би уречен 1. Оliтобра 
у Годубшьу, [<ОД Поре<[а. Мимо КараЈ)орl)а 
и Сенат, на таЈ састашш отишао је Ро
ДОФl1В1.1lШIЈ, прерушен хТ адсл:о СРIIСl\Оl' 

старешипс, да. 6u, заваравшu траг, исrlll
тао о <. ему се ради, и да Срби не би ушlШ 
У "Какве везе са 'l'УРцuма шщ ЊСl'ОВИХ 
ле}ја. 'Може се ыllлllтuu да ј е вес'!' о томе, 
lшда се ствар сазнала, направила најгори 
утиса", наро<што на I\apal)oplja . . Кад ј е, 
иза тога, ПРСЈ'оварачлма., мимо Савет, 
СТШ'ЈIO једи.О [шсмо од J\fy.,a-lIаше из ВII- ' 
дива, огорчење је достш'.'IQ ВРХУНaI,. 11. 
децсмбра 1808. вдаДИI<а Лео нтиј е би из
веден ПI!ед Сенат. Оптужбу ј е дитао сам 
КараЈ)орђе. Она ј е, истина, остала без 
'1'СЖUХ lJосдсдnца, ади ј е пове1iала јаз 
и3 >t еlјУ ј едн е и друге страве. 

ПоспеШШIa је, .. el)y"'"" ДРУГУ ј едну 
ОДЈ!у['У Караljорl)еПlIХ присталица. 1\ "'<0 
нацрт заl<она о уреlјењу земље пиј е бно 
одобрен од рус[<Ог цара, а .. ако је, да 
се прснраТII IIOIiPCT у томе праоцу II анс
могуЈш оваподвојсвост 1\О~шетенцпјеl тре
бало Шla{( да се нешто У1ШНU, ТО ј е, после 
Н СВ:ОШШО ве1i.шьа, објављен , 14. деце.мбра 
1808., иоnи уставни ""Т. У љему ј е l\а
pal)opljY дапа пуна заДОВО.1ћШТlша, ШШ, 
боље речено, он је био и зраз љегове 
снагс у томе часу. По том уставу, ОН 
ј е, зај едно са заlЮПIlТlIМ потомством, npи-
31ШТ "за первог II всрховног серБCI\ОI' 
преДlЗодuтеља", а СС II П!l'У, ИЛН "Совјету 
HapOДHO~I " , дат ј е з начај BpxoBHor суда 
у зе.\Ј.ТЬН. ДРУl'а 'l'ft tЈIШ, сасвим н еодре
l)е Il О, llзраiКаиала је да Ъе "све заповј естu 
издавати Го сподар ЋорlјеПетровиЬ "РОЈ<О 
Совј ет" Народно.· 11 у догопору са Со
}ij C~OM Народним". Тнј HOBU устнвнп ш .. т 
беше састављен lIа l\apal)opl)eBoj "рсној 
сдав и, међу његовш.t званuдама, u uосле 

довршен у Београду. Добар део народних 
стареШl1на Huje СУДС.1Јовао у љеговом до
ношењу. Према томе, ю .. о ниј е био дu
рШ"ТIIО Ш1метнут, онје несумњиво дон есен 
без свих ~r об1Ј1Јајевнх ЗШiОН СIUl.'( траДll
ЦlJјњ. Да ј е збо .· 'fОга дошло до протеста 
са ПРОТUnНllчке С'l'раие С'l'вар ј е сасвим 
раЗУМЉllва. 

XI. 

НаClЮрО после тога U 3~IСЕIШIa се u 
ОПIllТ" СIJ'rУаЈщi њ у Евром, И Русиј а је 
у пролеli е 1809. спремам нове борбе са 
ТУРЦUЩ1 . Срби И опет, ма да остављеНll 
јеДаЈIIlУТ, Обна.вљају Сl'аре планове О за
ј СД III.Jtl К1IМ борбама u улазе у нове везе 
са РУСЮ13 . 11.ЈIaН за 11ОВО ратовю-ье био 
је на IIШРОI\:О заснонап II од веЂе!' п'Q
леТ~1. Ов ј е вретпостппљао СРПСЈ;У ОФаЈl-
3[[ВУ У свнма правцшш.. Еа,јпаiКнХ!-јll ОД 
љих био ј е "l)Обuјнње према Црној ГОрl1 
U Јпдра ll CliО~ 'МОРУ' Тим е бl1 се не само 
1I0 СТш'.1IО уј сдшьење "1<lлеНLL'\': СРП СЮЈХ вој 
НиХ СIШl'а., него бll, П{)РСД огромног успеха, 
доuе.1l0 u одвзјнње Босве и ХерцеГОВJlне 
од Н ЩlOl'ребве везе са TypCI\OM. Тај тешка 
ЈЈ веЛlllШ задаТШi поверен је Ilајдостој
пuјем за успех u нај 8elie.\I по способ но сти, 
r\apal)opljY лн'!но . 

Напредоваље у Новопазарском Сн н
ЏШiУ било ј е веома успешно. 3а веколшю 
недеља СрПСЮL ној СIШ ДОhрла ј е до са.мог 
НОВО I' Пазара а узела ту варош, посде 
две сјајне' победе "ОД Gенице и на Суво-

ПОI{АЈНИЦД . 

ЦРЈ<ва , Ј<оју је на месту !{apilljopljeBa убиства подигао 
кнез Бујllца ВУllllћеВI\I\ . 
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ЈОВАН ROBA Ч 
ОЈ(ивач топова. 

долу. Beh се у 1\apal)opljeB табор почела 
да при бира ОН:ОJlll а МУНШi1 чељад из xep~ 
цеговаlllШХ облаСТlJ; веli се он н ашао u 
са ПРВI_I:\{ ЩНIOГОРСЕ\.им четама; веЈ, је био 
на ПУ'Ј.'У да узм е [{ са-и п оnопаэарClШ град 
и OQIl C'l'I.l Сан Џ3Јi: од rГУРШШЈ ка.д му СТП-
1'0 111 С ЈЧНIН l'дасовп О СРПСIi:()ј ПОl' ибuјJl н а 
Ка:\.I СIНЩll. . 

Осс'rивши опасност са '1'е стра~ю, 
Карађорђе напусти веJIlJlШ u од ПО 11 еТii.а 
усташш fЮШСIШ план 11 прати се шурно 
}iуlш, да се ш\lје на невољн. 

Раздор срп ских ПОt'лавара развио СС 
ДО опасне мере. У узај ампој мра\ЊIl 1.1 

суреВЉl.lвоетн IIШ,llО се до О lrеВlIдие не· 

правде 1.1 , Ш'l'О је Ш10 1'О горе, до по'rпу~ 
НО1' за I IО С'l' i1В.'1:.ања виШllХ ]НlTCpeca. Го
ДШНl 1809. ПОIНt3ала ј с првс 11 веома 
теш[\е последшtе . Кад ј е спреман вел:шш 
пл.ан за ОШПТIl НаЈШД~1ј , за заПО RеДI:IИlШ 
вој ске l\Ој а је иШ1.l],а да шшредуј е према. 
Нuшу не би постављеп стари заповед
IiШ\ н а тој C'rpaI-JН Ј слав нн брщшлац 
ДСЈшграда, Пе~'ар Добрљац, HCl'O Иилој е 
Пстровпl:i, др~r l' 11 пријатељ, војниlj[Ш 11 
трL'ОО3 1I1Ш, i\i!шдена ИШЮВШ-lOви]ш. Веома 
озБшыIu људп тврде да ј е то У'IUlIllО 
ы1ЈзденH не И3 nojflU'lJi:C ПО'l'ребе , н его што 
се надао да Ће бuтu узе'r Ншu u хтео 
да богата. П.'Ъа 1ша у том е граду пан е у 

РУl;е ILШl:1, а не ДоБРIЫ\У. И3>lеl) у ОВОРа 
U Мнлој а доl)е до о'шoрснор сукоба. 

..,.. 
Добрњац 'га ниј е x'r co да приз"а, нити 
му се ма у чему хтео да ПОI\Орава. 

Милој е, са своје с'rрапс, поДвлаlШО ј е . 
нарочито новн ПОЛОiJшј запавеДElШi.З . Т.ШО 
се, прсд 011lL\ta непријатеља, створшuе 
два 'Шбора, КРВНО заваl;;ена . ДОl.ше ј е то 
ишло ВИДll се најбоље по томе што је 
l\lллој е пздао наредбу да вш<о не сие 
поlш у 1l0;\IOЋ ТСШI\О притешљеl:l ОМ IШ
меШJlIКОМ јуп3l\У, OrenaHY Синl)СJIИЋу. 
Тано, 19_ маја, падс слаВlШ јушш на-о 
прва жртва. небраТСf\е заслешт)еностu . а 
са љим паде 1] вајјаtш српскп бедсм 
према гrУР Цl1ма . УшшшеНll љеговом по~ 
шбllјоы, Срби се ПОВУl<У на ДСЈШI'рад, а 
раа:љуl;ен u Добрљац HarrYCTU nojcl'Y U 
пол.Оil\ај u одс у ЕСОI'рад РодоФuншшну. 
На жалост, ыа да је I{apal;;opl)c са ко
ЉIЩОМ СТШ'З0 У Дслu:град, пuј е Вl1ше 
MOl'ao да се тамо ОДРilШ, 11&0 мораде 
са целом војскш,[ дп. сс ПОВУ 1l е на Јlеву 
обалу Мораве. Руси, којп су заllaСНllJШ 
са CBojllbl операцпјама ва Дунаву u 
уопште НИСУ имали довољно вој ске, н е 
могоше, иа Оlшјllе српске позиве, да 00-
шљу ОО~IOћ. ) ' СРПС1ШМ редовима родu се 
сумља да су и опет билu УВУ'l енп у рат 
u остављенu , u да Руси не мисле IIU

мало искрено. Родофuшшин, који се с"1а
'rpao [;ао најодговорнщu, дође у вео"а 
тежю\ положај. Караljорђева ОI\О.11иtШ HP Н
.вида ј е љега за J'tIHOl'e СШIеТIi:е, за. не
долаза 1' Руса , u нарочито за то што је 
њему доберао ражљуl,еllU ДоБРЊfil(. 1\з
palJoplJc, плаховит u Л1lчан, rrpП~!аО је 
ствар и 1\81\0 су му биле ПРШНlэане и није 
н идео да ј е ItриВllца била II до љега 
сама , јер ј е ДО!lУСТПО да суnише УТllЧ)' 
н а љега поквареНll Младен' и љегова 
група.Н:>Сl'ова мршња IlРОТН В протu_в~ 
11111;& и РОДОФШI_ШШПа., uарОllИТО сада иза 
пора за, била је СШ'УРI:IО вео~ш велика. 
Изгледа, IНl1\, да ј е б ило и прс'rЉlI . Ниј е 
чудо , O I IДfi., што РодоФиниЮНI HlIj e смео 
да са!l еlШ љегов додазаl\ у Београд, lIего 
ј с поhу, пзм еl) у 15. и 16. аnгус'Ш, пре
бегао у ПаП!IСВО, а ода'l'Л С РУCI'()ј воЈсци 
у ВлаШfi:У. Са љш[ су пребегЛЈЈ од ва;n
uuјпх лпца i\ШТРОПОЛl1Т леонтије 11 Дo~ 
брњ3Ј(. 

Овај пора з утицао ј с II сгатишlO 11 н а 
Rapal)opl)a u на ЉСI'О О углед. Ма да ј с 
народ I\РНВИО у 1'.1J.aBIIOM .мла дена и Ми
лоја , одговорност ј е посрсдно пндзла II 
lIа Rараl)орljз, јср су то боли љeгOJНl 
људп . Нема сумње, 1111 1\ apaljopl)e IШ 
њего ви ПОТОЫIЩ ни су имал и среlю у из
бору својпх Пр llјатеља. Осе l,ај уlш 'ro, 
Rapal)opl)e ј е пос'Шо 1I0пустл,шшјu . l\IН
лој е б ll затворен, а Иладсп свргпут. 3а 
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председншш Совјета до lјС ЈaIЮВ Нен.
дови]}, несумњив tшаu опозuцuје. 

Још исте l'одпне упутили су Срби 
нову депутацuју у глашш стан рус"е 
BojCliC, да имоте своје НРUТПIJПО стаље, 
да траже помоtл u паР8ЈШШУ интриге 11 
опадаља РОДОФIlНDlШIЈа lJ љeгoВlJ.X Нрl.lја
ТСЉ3. Ствари се тамо, једно време, СUЛЕIO 
заплетоше. РОДОФШШIШП утурп Добрљца 
као чла ... а депутацпј е и употребљаваше 
га I<аО oPJ"'de "ротпв Караlјорlја. У СЈl ед 
тога , ПUТаЈьа су се СМ уiil:mала све више, 
дон РУclШ HOВl! sаповсдшш, СllремајуЈш 
се за борбу идуliC године, није Родо
Фlши.Кllна Оll'rужио ради бегства 11 3 Ср ... 
бије 11 тиме Караlјорlју дао uзвесну за
ДОВОЉШТIIВУ. Добрњац се, после ТОl'З, 
повра1'l1 у отаџБUIlУ 11 измнрu са КаIЈа
ђорђем, исто као It љегов пријатељ Ми
леВIЮ СтојI(ОВИВ, који се беше јеДIIО време 
потпуно од"етнуо. Изгледало ј е по томе 
да су се страсти стu.шалс, да ј е главног 
ВUНQВIlИ!\:R зла вестало, и да. ве сви, 
ПОУ(lCUll талосвим H CI\YCTBO~I, у БУДУЋ
восш бuти обазривији и УЗДрЖЉlIвији. 

ХJI. 

Карађорђе се лО,шо из"еlју две главне 
одл}'ке: да ЛИ да се у своме раду при

ВОЛII Русији lШI AYCTpl1ju , I<ад ВСВ са 
једном силом мора да идс. Руспј а ""у 
је, IШО СВ::ШQМ Србину, бшш дража. АЈШ, 
Pycl1ja не беше ни 1807. IШ 1809. "с
ПУlшла ОIНIХ нада l\Ој е су Србu, наuвни 
и недовољно обавеш']'снu о општем ев
РОПCltOМ ПО.ТfОЖ,ају Русије, lIШIJ СI\UШШU 
од ље . Вило ј е с ТОI'а, бар са JblLXOBa 

гледшuта, оправдано у Шt'.rаљу РУСIШХ 

обеli3ља ПQказивати п сшто више CJiCI1CC. 

Поuашаље РОДОФIШlllШНО80 II заУ311МRН.с 
РУСЮLХ људн за љсрове ПРОТUВНUliС 0 111)С

дељивало ј е Караlјорlја још впше да н е 
само ОХЛ3ДШl, него да, де.1ШМ и '1If О, по

стане, шю н е Щ)ОТUВtIИl( веза са РУСlIм а, 
оно Cn3.I\aI{O ПРОТЈШНИli lыаова утнцај а . 

011 радн тога пе напушта идеју да 
ради u помоl;у АУС1'рнј е. Чак пое.ч е не
среЈiII О Г ратоваља од 1809., у "оме ј е 
русш.\ ЩI.СUJ3НQСТ 61.1.1Ј:1 доста l(рнва' l на
слаљање на Аустрију '1ШШЛО му се IШО 
uеш'.rо ШТО нс треба бuти пропуштено. У 
ТО'Ю ЩЈавцу де.'ују "а ЈЬ u сусеД II С 
f\)rCTpl1jCl\C влаСТIl, а Ш\РОIШТО -11II1'ОЛU 
гентнп , ал и нсморал:пп Иван ЈУГОllI1Ii, 
повеР.IЬUВII IЈОВ<Ж Аустрпј е, Ј\nјЈl се у»у-
1'"0 у УЩЈаВU IJ Совј Сl' И пос'шо ј една 
)д најУ'fuцајНllјuх Л1Ј1IНОСТU 01\0 Идра.
"ђорђа. У марту 1810. он, у ,,"снјп Ка-

раlјорђсвој, Јще у Беч самоме иару, да 
УЧ ItНU даЛСI\ОССilше понуде. А.1Il1, 27. маја 
СТН",е ОДI'ОВОР отуда да Аустрнја, радн 
опш'rе ПОЛ:ИТII1ШС ситуациј е, нс може да 
поседн в србlJјаН СЮ.I Х градова , и створи 
ТlJме СрбlJма не"у врсту заштпте. У 
ПСТОМ, nco:ua IШ]>Нl\ТСРUСТIIЧНОМ поему, 

састаЮI>СН QМ ПОCJIС договора са J\IIC30M 
MeTepIIIIXo", гро., Белеl'aРД упозорава 
Iю:маJlдпрајуhег ГСll срала слаВОНСIi:ОГ, ба
рона Сl1мбшена, 1\aI\O НС треба веровати 
у ИСl<рено ст СРПСЮIХ изјава и понуда. 
СрбlJ се обравају на све стране: u у 
Беч, и у Петроград, па, чак, и у Париз. 
"у ствари , вероватно, ОНИ нигде са тим 
не мисле оsБшыЈ,' него само жсдс да 
добlIју времена, да одиграју своју вла
ститу игру. Iot У тш,r РС IПВla има н ешто 
истпне. Србп, донета, гледаЛ l1 су у пр
ВОм реду своју I\ОРlIСТ, iI\слсtш да не 
буду про ст кусур веШНаЈХ. Ал", у овој 
пршшци, притешљени од 'l'уршш, 1illja. 
се снага; осетила на Моравн, љихова 
понуда, ма да ј е имала тежљу да себе 
Обезбеди, виј е била псuскреuа. ~ГaKO се 
даду тумачuти 11 ПОIlУДС чuљенс Фрав
ЦУСЈюј, Са МИClЈјом Рада ВУЧl:lllи1ш. 

l)уси, који су СВС више, са намером, 
јачаru свој утицај на Ба ... ану, YnHljaдU 
су и сам" да Срби вису ", .... ш ВСШЈБе 
користи од савеза са љима и да су у 

задље време страд.ЛIt од Тур.". до
н енлс II РУСЈЮМ l~РИВUЦОМ. С тога се 1810. 
ГОД. настоји ТО ПОlТраВIIТИ. IЪихова ак
ТИВНОСТ, нова обсiiаЈЫL [1 YIi:.1[aIJJaJbC Ро
ДОФИlIlIIшна ималlt су свој е дејство; а 
IШД стиже 110РУIШ бе1ЈЈ\а, која је ОД3.ВШН\, 
]Ј страх и пемоl;, - одлу". је '<од Срба 
11 опет пала ва да",е ратовање у друштву 
сп. РУС~ВШ. '1'0 II ОВО Ра'Ј.'оnање било је 
среЈШllј е, u вс само да је nDnpaTI:LTIO 
Cl'apl lj e грашнщ, ll3Ј'убљене у щtЊСКО~l 
раз.'!, н его ј е чак до нсло п прuновс У 
ЂШО'I1,ој ]'р'\iШЈII. Руси су 'ге године 
суделовал и жнвље 1.1 помагали nеЈ.им од
редима ИСТоtНlУ BOjCI\YI I\OjOj ј е u опет 

Нараljорljев топ. 
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б\ЈО l1а чму Петар Добрњац. У Т\Ј М бор
ба". rrpooece се мава ХајДУ',-Всљr,а 
П СТРОВ III" . !{.pal)opl)e ј е узео 11 3 СС нај
ТСЖ:11 задатш., да. попраВll СllтуаЦ llју lIa 
Морави 11 ПОТll спе опасно наuредовање 
од страпс Њ.ша. Овог пута 'ГУР'Џ1 су 
промеНШЈ1I правац lIападаја II ударШIII 
од стран е I\рушевца, обuшавш н Доли
град , са нам ером да отуда дю,шо продру 

у ШумаДI.ју. СРОCI,е '1e'ro, заП . .аШО ll е 
прош.rЮl'ОДI:1U1ЉI1М вз вадовањсм , биле су 
ПРШШЧIIО мдлодушне и пзпуш'rаJlС су 

l iO.1южајс, бсже1ш у своја седа., да се 
н аЈ}у у l:ю.во.тыl 01\0 породuце. У вајз.'еЖ~IМ 
чаСD ШНtш: по I\"''\pal}opl)a "СТl l јЈ\С му русш.\. 
л омо]; од 3()(Х) ЉУДIЈ. На варваР"JlСIЮМ 
Il OJIэY, 6. ССН'l'смбра, до l)с ДО ОДЛУIЈне 
борбе. УјеДllЉО ll а ернс". и РУClЩ вој !)!;" 
одб ll евс турс"с јур"ше 11 '1)) II С II .1 1I 'l'yp"e, 
п осле II СI\ОЛlШQ дана , на одступаље све 

ДО 1·llIша. 
у самој иарваРШЈСкој б llТЦU Кара

Ј)nрlјС ној е учеСТllовао. НаВОДII се lШQ 
раЗДОl' ТО ШТО ј е турсн:а војС1;:а била од
Вl1ше јшш, па се бшю бојати да не раз~ 
бuј о савеЗ llUне. РУСЮl заповедвш\, гроф 
ОРУР", ',"ЗаО је 1\.p.1)opl)y да ј е у 11))' 
тересу стnнри да се он, нао ВРХОВНI1 

Bol)a, У''-'О '"' " з борбе .• АБо ТУРЦИ буду 
j a1ll1, БШLoе ј е да разбuју самога мен е, 
l1 еl'О мен е 11 тебе.« Али, теШliO да ј е то 
б ио праВ II ра злоl'. Спс до сад Караl)орl)е 
Qe сам излагао тој опасностн , Ll О IШ ниј е 
била пш\оме ЗЗЗОР llа. Овог пута, веро
ВЗ'l'IIО , радшю се о томе да ј едан дру
гоме пе CMC'l'a 'Y I\ОЮ1ВДU ; односно, Рус 
ј е хтео да буде самосталан у atЩi1јll. 
ПосJIC TOI'a успеха, l{араljор l)е похuта 

на Дрuну, да помогне тамошњој вој сци 
ПрО'fll В TypCIi:IIX напада од стране Босне. 
Са IЫIМ ј е 11 на ту страну доспело нешто 
КОЗ alШ. У Вс"'ТПЈ I\ој борби иа '1'1II]аР1, за 
ноју сам Kal)al)opl)e пн саше војводама да 
"ба,та:rruе HUrAa. веБе ние било" (да nе
I,el'a боја ",,,,ад Iшје Б IlЛО), " де се два 
вуна сата ШШ,1l0 IJ борuдо прса у прса, 

Србll CMB II O разб lJше 'ГУР1<С U О'ШС1'I.ше 
1'Ш\0 и запаДН II део ево [' 3. ПОДР11Iј а. 
у енех ј е, према томе, био ПО'l'пун 11 дао 
поnода за најлепше наде. 

Aycтpuja ј с, ыеl)УТ 1Ш, 1lO с,'1Q веза са 
НаПО.1]ео ном, ПОМ UШЉflШ\ на НО III '1'О ;:ШТlLВ
lIију у!lOГУ у Србuјu. У разговору са 
Шl езом :ЛfетеРIJUХОМ , Наполеон му ј е 16. 
јула 1 10. бuо рClШО : ,Србија морајсд
в ог да,на 1Т[)lшастu ваш~ . Ако xoliCТC да 
заузмете Београд, јп. се томс прОТИВИТl1 
нсћу. Не];с м" бити KPUBO да се Порта 
измири са Србю,ш, II да ш[ да. за lшеза 
Србllu а . Н еl;е ми бнти l'РНВО ни да тај 

J\ll ез потпадне под вашу заштиту IJ под 

ваше ј емство. А.тш, не могу трпеТl1 нити 
РУСI\У заштuту шш ј емство, IШТl1 РУСLшга 
штuhеfнша I;ао Ii:н сза у Београду. 11 )Ау
стрнја ј е, ма да ЋШО слоБОд l 1a од стране 
Наполео новс, 6нл3. пува опреЗflOСТ LI JI 

зазuрала ЈЈ од Русије и од 'Гурске, нс 
iJ\слеlill да их сувише оштрu:\[ lI СТУПОМ 
l1З3ЗIJШI. Он а с тога иде полаГ<НI О . Ннјпре 
упуl,ује за СрбијЈ' свога ПрСДСТ'Шllш;а, Ј. 
На~r .. rшliа, lюјн ј е имао да буде нешто 
Н 3дШ{ на русн:ог предстаВI-IШШ, :1 сад ј е 
долазио да. он ога за.мешt II УIЈШIll из

ЛШllllfJ". I{"раl)ор l)у до l)е то у lI ајI ICЗ I'ОД
нијu час, уп-раво пред варварШICliУ бll 'l'l .'У, 
О llда "ада ј е Србијu б llЛ.а прСЈЮ 'ЈОтрсбна 
рус"" lI ом06. Он с ТОГ", у ДОl'овору са 
I-I Ш\DЈШIЮ етзрешuuа, одговара баРО Il У 
Сн"бшену да О'Ш ту пажљу AYCTpuj c 
моле за доцније време; ДРУТIIМ pe l JI.IM:1 , 
да lШ сада не треба . Руска струја, пред 
Т:1Н:О оtIeВ iJДИОМ руском помоЈш, добllла 
је ЈЈревагу U дала осетити аустрuј ClШ" 
људuма да БС се у Срб1QИ на ставнт" до
садашн.а uолuтшщ TeCAllX веза са РУСИ
ј ом. Кад ј е требало помоlш, AYCTpuja је 
остала пасnn",1. 11 није давала нп довољно 
утсшно обеЈ;ање; сада lш.да ј е Србuј а веl, 
ослобоl)сн а u 110беднuца, са РУCl\ОМ 110-
моћи, био 611 грех оста.вити гла.В tl О I' по
маги, IШ u пl~ 1l за Ile tJlBI што јој DlIше и 
не 'l'ребп . Да пою1.ШУ колИlЮ су ОЈЦЈУ[lIНl 
r свој ој РУСОФUЛС1iој ПОЛ:UТШ\U , Срби, "ра
.] ем 1810., шаљу у PychJI глаВIШ ста н 
ј едну депутацuју, "оја ј е uмала: 1. да 
тражи, као најбllТНujу l'apaIITlljy, PYCI\C 

l'аРl1l1зопе за СIШСl\О ч}адове, II 2. опет 
нацрт ypel)eJЂa Србиј е. 

ХIII. 

ОВО је био квасац за даље метежс. 
Kapal)op1)enu ЩЈОТlIВИlЩU др",а-"и СЈ' да 
l\:tpal)oplje 'lIJј е ДОВОЉНО """реп щ)ема 
Руснма 11 да његови IIреговорu са Ау
стриј ом HU CY !!Ојална ствар. Довоl)сње 
руClШХ гарни зона Оl l еМОI'Уi'iшlO 6н ЊС1'ове 
да.ЛЈе Dезе са 3еМУll ОМ u Бечо м, са једне 
странс, а 11 0~I ОГЛ О би, са ДРУI'е стрнне, 
да се п омоЬу руске noj cl\e дигн е љихо в 
У " лед 11 сузбuј с аутор"тет l\apal)opl)en. 
ПОСЈIС з ајеДНII'ШОГ ратовања Срба 11 Руса 
u ПОСТIIГНУТО I' успсха IfJUX0 8 је по.тrоша.ј, 
доиста, бuо јn,чu II ехва.таље ШI наu.тш
!шло н а ошпте одобраваље у п ароду. 
ИЈ8ССIШ моменти Д<1В3ЛЈ1 еу, 1'13. 0 1\0, ЊIВ!а 
за право . Kapa1)opl)c је ""ао "ао б!ШСIЮГ 
tюnеЈ>а Иuаllа Југовulш, lioju виј е био 
чuст U који У Србuја HUj C paдno са Оп",,
пом rштрuотCIЮМ чсстuто шliУ, са lШIШОМ 
eTOpu Досотеј . Пос.,е, ОН Il су од Родо-
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ФIIНШillна знаЛ Il КО.ТШ Ј\О је овај морао: да 
употребљава раз.Тfога и опомена, да. од
вратп Кара!)ор!)" од U:Iвеспuх опаенох 
саС'Ј'аllШ\а с аустрuј CIШМ предстаВНl1циыа. 
Н ајзад, ова последља понуда Ауетриј е , 
над xo"liC да пошаље у .Ј3 еоград свога 
аге Il Та., у '! асу док Срби са 
РУ Сllма зајеДНUЧIШ лп.iУ 
крв , tlШШШ1 IШ се готово 

ка о увреда, lюју ј е требало 
БР3.ТI\О пресе]ш. А.тш , у 
ствари , они нису нмаЮI 

право. Kapa!)op~e је IIpe
гоп"'!)Но с Аустрпјом 11 3 

l ,щјБОЉllХ н амера, щслсJi.1l 
помоh ll заШТIIТУ за земљу, 
3. не да тШtl ој 3. LШ свој по
ЛОiшtј IШU добuЈе II СI\С 1\0-
ри сто. Човеli од темпера': 
мснта и И~ШУЛЗl.I вrlН, 0 11 
ниј е пмао ј едне ;rпншје, 
неро, ЧUМ ј е осетно опас
н ост u изглед на HCIi.O ре
шеље, он се од~шх обраhао 
тамо. Kapa~opl)e, даље, 
IIlIje нокад био добар по
Зllаваш:щ људи, ШТО ј е Trt.
I\оl)е Л}>ОU СХОДUЛО од ње
rona темперам ента, ]Ј, Щ)С

ћШ томе, ниј с м огао про
зре'ш Вl1драСТОl' ЈУГОВОliа ; 
адаје тај ВРlJlJl о поперљuве 
услуге АУСТр1lјп бl1ЛО ј е те
lШЮ доэв"тн. Да Кара
!)op~e, МС!)УТI1М, Пllј е бll О 
II CIICJiPClIlI дај е, ШТSВllше, 
СИС радно не.l\рнјуiш ни 
М О'Х I-1D3 IIИ средстава, доказ 

ј е баll! то што ј с све са
општuвао РОДОФlllllШ.uву 11 

што ее од JЬel'a дао одвра

]ш'l' и. Једн а ј едина ЊСl'ова 
негативна црта за Русе, 
која сеДОПCIшсмог.tlа тума-
~Ш'f ll Ј\аО н еrш Ш1., tIСЈш а резерва, 611.1а ј е 

љегово н еповерељс према тим РУСКI1М 

предстаВНlЈЦШI:1. . A.1III, оно ј е, внде.ТЈ] 1 смо, 
п о'rе кло ода 'l'ЛС II ITO су ТО били ЉУДll ко
јима су се дале СЋ1ВЉШХl.l ЩН1медбе, било 
IbllXony пореШIУ, бuло IЪИХОВУ ДРil\ању. 

Сада ј е 11 ј една II друг" страна X'tC!ta 
да појма спој поло"'"ј ; I{apa!)op!)c пре 
него доlјУ РУС II, а њеL'О ВIJ П})ОТ II В IIUЦU 
ЊlIХОВО'! помоhн, Кара!)ор!)е нх вред
yxu'rpu, По сапсту CBOjlL"( !rp l.jaTeJLa, он 
одлучu да за спој е гл авнс протuвюше, 

l
ы •.• ле llliа, Добрњца, Јш<оu" •.• Симу Ыар
I\О lшliа, уведс посс6не Iшuове, да од љих 
образуј е владу, "попечнтсљство Ц , па да 
их тан:о ЗЗЩ)Ш II у Београду и OABOju ОД 

"арОда. Остале старешuне у народу у'ш
нио бu војводама. 1.1 потпуно изј еДНR IIIJ О, 
и на тај НЗ1ШН УIl11[ПТ II О JbUX One О.Т(Ј[
гархијскс НРОХТСВС. BI)XOBHa власт ОСТ[lла 
би, према томе, у љеговој РУЦI_I It б l.lла 
611 без опасних Т8I\&taцз. Ко и е би ПРИМLlО 

ННЕВ МИЛQШ QВРЕНОВИЋ . 

то пово уреl)сње, ШIао је да наПУСТII 
зеМ.1Ј,У. На СliynштшНl у Београду, ]]0-
'lеТl<ОМ ј ануара 1811. год., то б в н IJРИ"
љепо. Добрњац па ту СКУПШТШЈУ нс бсше 
дошао, чекајуl'}lI 11:\ Мu.тН~Iша U PY CI\Y 
nојCl~У, а оста.тш Iша НQВU ОП09 l11џtј е, у 
нез .taтн ој МЗЉIIIII:I, п е смедоше 1111 да 
протестују. I\apa~opl)e ј е, уостамм, све 
удесuо д" разбllј е шавао неповереље О 
своме раду 11 н амерама.. 1'ЈСомљеuиј е, 
роДнвшеје СС в вас будто М И 11 н арод 
н зш не IJмјеј С11 Н СТlIнаго ПОliРОВIJТСЉСТВЗ , 
ј ест неоеuоватСЈШО, 1160 увј ер l_I Т' пас 
МОГУ шчастнјем нас свију, а 11 r1О3 П3 'l'О 
је вам, да е Ita~ lал:t нашега преТПрllј а
тпј а в љету 1804., пр" отнраВ.ЧСНlIјll пер-
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Бој депyrацији в Ст. Петробург с об
шченаРОДIIUМ прошенuјем к.Јего Импера
торскому Вслuчеству, оно је BCCMUJIO
стивјејше саслушано и примљсно, које 
нас ДО данас зашtН1Ш'IaВало 11 Уtlин.иt.е 
нас II народ блаГОПОЛУ1lНИМ, о Koje~l за 
увјерити вас и за ДОСТIIГНУТИ пожела
Јемо благодеl1ствuје, сљедује вам полно 
старапије и надежду на мене ОТЛОЖИТИ. и 
А, нето ТalШ, вије нрио НИ главни· прекор 
Iшји је IIмао да им упyrи ради немоге 
и непослушности. "Вuдю{ ја и ТО да сви 
ви nО{IТI1, сваки в својем OKPYL'Y, почели 
сте бll'.fИ деспотами и да ви, I\3IЮ Со
вјет НарОДНll тако II менс, у IШ'IСМ: нс 
мушате што ј е народња, по иогибел 
и пропаст тражите.~ Врховном вожду, 
на ТО, дана је заклетва верности; утвр
ђено је да се о помену другога вожда 
ве сме ни ГОВОРИТil, "HUTl1 па~к трпuти 

да који спомене", док је жив Караljорђе 
11 љегово потомство . Реmено је, даље, да 
се ниједно народно дело не с .. е одлу-
1JUBftTll НИ У земљи 111:1 ван ње без знаља 
и одобреља воЖДова, и да без љегове 
потврде нема признаља ниједном на
родном поглавару, војводи и кнезу. Ка
рађорђе, са своје стране, обавезао се 
и заклео: 1. да Ђе чувати савез са Ру
сијом као српсюш ПОКРОВll.тељем ; 2. да 
rшшта неЂе преДУЗl1мати НИ у аеМЉIl ни 
ван ње6ез споразума с Управним Са
ветом и да ће само ПРСIЮ ЊШ'а издавати 
своје заповести, потврде, прогласе итд.; 
3. да неЂе изрицати смртне казне ИЈШ 
осуде на Be'IНY робију, ни пооштра8ати 
l<R зu е без истих споразума, п 4. да неЂе 
дозволитu да I1КО у земљи себи незано 
HlITO npисвој и накву власт. По томе но
вом уставу Карађорђева власт силно ј е 
појаqана.. Место досадашњпх саветника, 
lюј е су бпрале нахај е, долазе попечи· 
те.ъи, које он именује, а сва власт нове 
В.щце састој" се у томе да, поред суда, 
буде посредник ВО~ДОВllХ неОl'ранuчених 
наредаба. 

Пошто су чеТ~_1рП гл.авне војводе и 
Карађорђеви ПРОТИВIIIЩll постали попе
'штељu, пожурuо се KapaIjoplje са Мла
деном да љихова вешша војводства нај
пре знатно распарча, а онда ПОДeJlИ 

Н ОВIJМ људима. То ј е УtШЉСl:lO из два 
разлога. Прво , да љих ЈШlПll ШIJРОКIIХ 
об.!ш. СТU, У Ii.oj има су имали ј ЗI\а lюрена 
II били неОl'раНJ.lч еПll ['осподари, 11 друго, 
да нове људе, lюјlIма Ђе БИТlI у 1Iнте
ресу да задрже добијене 'шнове, всже 
за себе. Исто тадо, IIОЖУРИО се Кара
ђорђе са Младеном да се, поме сврше
вог посла, CI\уп главара што пре ,разиђе, 

каl<О не 611 ДОIШШ у везу . са новим ру
CКlIM агентом:, Добрњцем 11 1tfuлеНRОМ, 
l<Ојl' су са руском војском свакп 'Iac 
ИШ'lеКИ8ани у Београду. 29. јануара 
стигао ј е, ДОIlста, свечано дочекан, ру
ски ј едан одред као преСТОDИ'ПШ гар
ВIIЗОН. Мало IlOме тога, дошло је 11 до 
сукоба lIзмеlјУ Карађорljа II љегових про
Тlt8НИRа. ОШl су осетили тежиште нове 
уредбе .и ПРОТИВllЛll . СУ се да ј е признају. 
После Једвог ру'ша, У двору руског ко
манданта, код 1\01'a ј е Мuленко био на 
стану, изби противност између Кара
ђорђа и Миленка у пуној снаЗ II . Дође 
готово до силе. Руски командант, у улози 
доиаlшва, замоml KapaljopIJa да му 00-
штедu I·оста. KapaIjoplje, ""yr, али, 1Iпак, 
прибран, скидс. шубару ·и упита Руса: 
п Тако ти хљеба царевога, кажи ми право 
ј е,\(! ли ти дошао у Србщу да браВlIШ 
Мшrенка 11 Петра од мене ?" Руе му 
мирно ОДl'ОВОРИ да је циљ љегове мисиј е 
једино тај да буде од помоtill српском 
народу, "а под твоју ·заповијест". То 
СТJlша, за час, Kapa ljopIja. У стварп је 
11 било ТaIЮ. pYCIl су добlJЛ!1 довољно 
обавештења о унyrрашњем раздору у 
Србији 11 пису хтели да га даље распи
рују. 3а ЉIIХ ј е у овај 'lac било довољно 
што су IIХ Срби Сfi>Ш позвали у l'арни
зоне, што су добпли У своје руке Бео
град, и тако, ако не онеМОI'уЈi1ШIf, оно 
свакако оте","ли даље .преговоре с Ау
стријом. 

Одмах поме тога сукоба Миленко 11 

Добрњац I10днесоше оставке па своја 
нова попеЧ:UТСЉСI\:а места. Оставке IlМ 
бuше примљене, ал:и, иза љих ј е следила 
11 оптужба за све што су дотле ура
ДШПf против централне државне власти. 

Суда није било. Добрњац, уошпте, није 
Н1I c3'leKaH да даде одговор на тужбу, 
него је, са Миленком зај едно, б"о прОl'
нан 1Iз земље. Тако је уклољена главна 
ОПОЗlщија, ]Ј зем~ъа је остала, истина, 
са готово пепрепорном врховном влзшliу . 
Ј{арађорђевом, али, Л!lшеlЈа двојице сво
јих одл.u t!ВЈ1Х И за устаElЗI\ веО?1а 9а
СЛУЖНlL" војвода. Јю<Ов Неllадовnh ниј е 
имао лпtше храбрости МШIeНf\:ове ни 

• упорности Добрњчеве; он ј е Ч1lтаво 
време, I,ао стари l'yЋuЂ, радио обазри
вије 11 хладпије, II љегова ОПОЗlЩlJја ра.дu 
тога бшra је лаIi:ше ПОДllосива 11 маље 
опасна. Стојан ПоваНОВIIЂ, прш,"зујујш 
тај СУЈ{Qб, наГЈlашава RаЦll0паЛНIll\~оменат 
I\ЗО 113ВИНУ за такав ПОСТУПaI': "Карађор
ђева борба шta барем ту добру страну 
што се љеговом центрашзаЦl-Jјом лntrне 
власти ОСНlIваламонаРХllчка IШРС'l'а ВЈшст, 
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l\Оја ј е, око ј едног ЈШ1IНОГ стожера, у ј е
дшьавала све растурепе области отаџ
биве . У тој Ј[[I'Нlt)ј плаСТ II једин ство се 
боље ВlIдело него у аутономној поце
lI аностн 1ј • l{оЛlШО се у ондашњuм оз
биљним БРУl'овима ЖRЛllЛО Ш1'0 ј е ствар 
II спала ТЮ\О види се по pe'llLMR Вука 
l{араџиhа, који каже - пи мање НИ Вllше 

сна рус"е војCl<С у Београд, у Аустријн 
ј е све В llше сазревала ОДЛУIШ да узме 
отворен Фроит против Русиј е, у савезу 
са ФранцуClЮМ. Уза.чуд ј е Русија НУДШlа 
Бечу читаву Влашку Jl све ]'рщ све за
падно од тога, Аустрија је, 14. марта 
1812., Ilотписала са Наполеоном савез 
против њс. Спремао се граНДIJозан поход 

- него да се Ка
рађор!је ОUlЈОС'ШО 
ПРОТИВНlШR, I t "аЈШ 
ТlIј ем ОRр11И 1.1 Тур
цима пут, 'l'e Л3I,ше 

зе'L'ЬОМ об!Јадају". 
Јер, ЪШСЛИО ј е он 11 

ВСЈПШ део других са 

ЉI:IМ, ДРУК1шје бll 
lIПШС нашс ствари 

11 У uajTcfl, e доба, 
да ј е нао Н СIШД, У 
за1IeТI\У ОСЈlОбоljе
ља, МIШСНl\о бранио 
Дував Jl l{рајIIНУ, 
Добрњац Д=рад, 
а Јю\Ов подрнн ClШ 
нрај. МеlјУТlIМ, не 
треба НШШI\О смет
нути С ума да се 

тако поступало на 

свима странама, ltaA 
су ЉУДll хтели да 

онсмогуЬе свој е су
lIарнш\С 1I.ТПI утврде 

своју власт. Ј,нез 
МIШОШ бuоједа.1lеl\О 
бруталнији ; он ј е 

МИТРОПОЛИТ СТЕФАН СТРАТИМИРОВИЋ. 

на МОСЈ<ВУ, щјвеlш 
Јшјl1 ј е дотле за
бе.тIеiIшла lIсторпја 
света. РаЗУМЉllВО 
ј е да Русима, при 
тюшом СТаЈЂ У C'l'B3-

рн , влј е било до 
даљег ратоваља на 

БаЛЈ<аНу. Ма да 
је ген ера .• Rутузов ' 
И~iао netllx успеха 
вроти-в ТУРСЮ.lХ вој 
Clювођа, Турска, 
lШЗl', знајуliи да ј е 
"нр Русији потре
бннјп н его љој, мо
гла ј е да . затсже 
преговоре lJ ставља 

услове. Тако је мо
гло доhи до БУl(У
реШl\ОГ мира, 16. 
маја, lюјuје н е caъto 
бl10 попустљив пре
ма '!'уРЦlша него 
ДСЛIнmчно готово 

бедан за Русе. fpa 
НIIца IIзмеlјУ Тур-

људе просто y6}1-
јао. Црногорсю. ј Iшежевн , ДанЈЈ.1Ю 11 НН
н:ола, ЈЈ Сlюрењнвалu су 'штаве породице, 

и ОД нај БО.1ЫIХ јунака хтедл да IIраве 
задње П1ШОI'ОВИi'iC. ТИМ прпмерпма наше 
lюторнј е ХIХ вена дао бll се прпдаТI1 , 
Чl.Iтав ППЗ анаЛОГ I]ј а !Ј3 IICТОР llј е СВ IIХ 
веlюва II свпх парода. l,арађор lјеn 00-
c'rYIJ3Ii. био ј е сеБП1lаЈI Ј а.1Ш раЗУМЉllВ 11 

веома обичан. 

XIY. 

Од 1810. ГОДlше уна"ред догаlјајн се 
почеше развијати неповољно по Гусију . 
]Јрусrш , љен r.1lавнп приј атељ, бllЛа је 
IIО'l'ПУНО сатрвена ; аустр нј Ш\ЈI двор беше 
се ороди о са На[Јолеоном 1.1 1I0'ЮО: У до
говору са ЉIlМ, над ниј е успео у борбп, 
да тражп наЮIaде за IIретр пљене губитке . 
Главног супаршша гледала је AycTpl\ia 
у РУСlJј и, I\Оја се, по беЧl\ОМ мпшл:. ењу, 
iП llрнла на J:)aJIКaHY на ЊПХОВУ ште'!'у. 
Поыало, током 1811. , наРОЧIIТО liOc.lIe y.тra-

СЈШ 11 Русиј е по
стаде река Прут. 

Том самом Чlпьеницом срп ска судбина 
била је у главном запе1шiiена. PYCJlja, за
бављена свој ом пеВОЉОЪf, ннје јој могла. 
дати IIИЈШlше помо]ш; а у часу, Ј\?д се 
ЉlIхове граН l1це ТОЛIШО р аС'l'аШЫ1Ј у, 11 

свака нада у ту 1l0blot бllла ј е без lI з
гледа. 

Ј,ао 1I0с.чедњу УСЛУГУ коју су, 11 сами 
yrpoiКeBlI, МОГШl УЧ:НlНlтн Србнма, Руси 
су, lIосле теШIШХ преговора, УI:I СЛЛ у тај 
БукуреШКЈ] Уговор ј едну ~'а'шу, која ј е 
lIМЮШ да буде н еl\а заШ'!'llта за IЮl\ШРО· 
МJlтовапог савезншш. ':Га чувена осма 
О'а'lI<а Уговора обеhавала ј е Србима пот
пуну амнестију II онакву врсту I<ОРИ СТII 
IШlше су ПОС'l'ојале па ГРЧКОМ егејскпм 
острвима, са lIзиеСНQМ УНy.I'рашњом са

моу"равом . АШЈ , у п стој таощи, 'Гурс!ш 
је резеРВllса"а за себе и "раво да но
ново уведе 1'3рН.u :юн с у србidавске твр
ђаве 11 да срнс"а YТBpђeIЬa, подигну'rа 
~'OJ,OM рата, може ПОРУШПТJI, lI УКОЛЈШО 

за будуlшост ШI СУ од потребе". А.lI1I, сул-

- 3 1 -



• 

тан Махмуд, раТlIФш'ујУЋЈЈ уговор , О I'раДI1 
се да пр"з"а једну ствар, која се ОДllО
С I.l.1fа на Азију, н ту осму таЧl';У о СрБЈ1ј и , 
lJаnодеlш да је ТО ВСЈШЈ\JI nез "р 01>1.1;\1 11 0 

без љегова П]НIC'l'аНI\а. 'ТаЕ\О ј е 11 'ra руска 
ограда остала 81l1ЈЈ С жеља н сго \ШЈьешща. 

Турсrш, с ПО 'lСТIШ, пиј е МН СЛ IЈла да 
употреб ll средства енде 1.1 намеравала 
ј е да се паl'ОДll С устаншщма. И III.IlШ;: И 
п босаНСЮI Il аша доб llше наредбе да СI.lМI1 
нс прел.3 зс у НШlлдај. О Н II су схватU.1Ш 
н амере Порте н ПО НУД IIЛU I]реговорс, тра
жсЈi ll , IШО дон:аэ добре BO,1]~e за споразум, 
предају Београда н OC'faJnrx градо ва . 
Србн, несвесни тсжuпе ОJlШ'l'С С.llтуацпј с , 
sаКТf .. учују, с ПО'IСТIi:а, да не могу пре
дата градове 11 јl\ИRСТll са '1.'урrџЈМn' у 
зајеЯЮIЦН , ЈЈ С'!'О пао ШТО нс могу П13I1 -
~ШТIJ да се пога ]јзју са .Шl Са rТУРЦIlма. 
Тра'ШJ[ll су с тош даљу помо\, од Ру
сиј е у МУНИЦl1јll 11 задрш:аnан.е русне 
Бој Сl<е у Ср6нјll . Кад IIМ ј е са руmю 
сз.'ране УI,аЗRНО н а немогуlшос'.г тога 11 
саветовано да уl)у у преговоре, 11.11.11 да 
у l)у з.'CI' ТО.llШО lЮЛШЮ да се доб uj е вре
мена, 01111 I"IР ll с~'ају 11 шаљу изаслаrшкс 
за споразумеваrьс. Алт! , што ј е Наполеон 
Б llше иа;Џl рао 1l 3" PYClljy ситуација 
постајала све неlJОВОЉ flllја, II ТУР[ЏI су, 
н е:~адовољни првим устапп(пшм зате3R

љем, бшru све ОД.llУЧ III_lјн да С'l'nар реше 
енеРГI.IЧJlИМ преЮ.ЈДО;\ I . Кад ј е за ВСЛ ШiОl' 
всзнра дошао ХУI)шнд-паша, ншшш З1.1 -
поведlПШ, ЧОВСR веm.Ја еНСРГ1111ап, Бој ll 
ј е 1809. 6110 ОНа1:О сна ;кио 1J0TII CllYO Србе 
на MopaBll, з нало се пзвесн о Aa l'ie пре
стата СВ IJ оБЗ llр ll 11 преговараља н да 
Ђе србl lј аПСl\ој "еШНllјп " бнти ПРСRраЪен 
дах. ТаlЮ ј е 11 БIlЛО. СрпClЮ по нуде, 
после првог за'Ј.'сзања чшъепе са свешЈiУ 
о веЋ створеном стаљу, нанлазеЂ.u па 
НСЈЈОМ НРЉIlВО ДРil\ање Порте, ностај у све 
мекше, IJ ва "рају Jipajena сводс се ва 
две мале шеље: 1. да се ннроду оставн 
CI.I'f HO opY"U e, 1l 2. да се у Ср6ију н е 
враЬаЈу љена б llВШIЈ ТУРСЮl СТ:lIIOВНПЦII , 
него цаРСЮl човеli: са одреЈјешш број еи 
lliYAll. Услед свега ТО I'а, у СРIl СI\IШ ре
довима беше Нfl.отала М,аЛОДУIllНОС'1'. 11:[00'1.'0 
св еСЈ.г11 о cO IJCTBel lOj спаЗн , lшја ј е YIIC'.rIIIlY 
била Ј\шл(t, у IbllX се развщtO 11, у ме
l)усобl lll М П})еl'ОII)еrЫI Ј\Ш, пој а1Ј:\ЛО унерс
ље да се не МОI' У одржа'.rll без '1.'у l)е 110-
ио]ш , 11 IН1 1\O '.re туЈје ПОМО]il.! Jlпј е б l1;[ О , 
страх пред lIензвеСIIОШ]iУ 110 '10 да ОС811јн. 
Са ТуРЦIIМа. се СУШЈше аi1теЈ'ЛО; Ј_рВ Н ј е 
"ршшвено '1'ОЛI:НЮ да то нс може остаТ II 

без послеДllца; све П ОН УАе зn, преl'о воре 
одбнјаFIC су без IlУЖН О I' уздржавања. А 
сада вшпе IПЈј е бllЛО 1111 првог полета, 

нн н епосредне реакцчје \ lнt ПРИТlJсак зу
лумtара. 3зваlјеlllJ llЗ}fеl)у себе, ОСll љеНЈЈ 
11 обога]iCН lI 1 пој единll гл аваРIJ u војводе 
нису Н I.Lше бшш способна за ОН31\81\, пре 
га раља, нанва су кренула УС'Ј.ЋНШ\ од 

1804. У народу се · то осеl;ало, п отуд 
НУЛТ " гол.Jl Х СПlJова " , Шта Вl1ше, извесне 
војводе, бруталне 11 ПСЗfiСЛТIl С у својим 
II р ОХ'1'еВ l.I маЈ снлеЏ l1ј е 11 С lюрој еш_, "liU, БЛJLИ 
су У својl]М ПОС'1'У[Щ1IЩ\ без :м нло НСТО 
']'ЮiО СУРОВЈЈ као IЈ туршш субашс н дз
x llj e, 11 у лароду ј е против љох п осто 
ја.ло н еСКРIIВСIl О огор1lеље. АЮl, U1Шli Ј 
свест о добру C'fe'IClIC СЈюбоде била бн 
ј ача ОД TI.lX осеhаљй, да !{арађорl)а ЛII ЧНО, 
у то најri l)l.l Т lинuј е доба, н иј е )I здала. 
њсгова чврста поља. Он ј е ј ош l1мао 1L 

довољн о ауторитета 11 ДОВОЉНО срчзно

сти да овет заDIIТд i.l бflрјш\ побуне; ирсд 
ОIlШ'.гом опй снош1Ју 011 ј е могао ПОНОВО 
да зблје народне редове ]Ј да, aliO и С 
сщ)еlШ IштастроФу, оно rlOРЗЗ YIlI1HO до

стојИШI вешше борбе од 1804.-1806. 1'0-
Д IЈ.И С. А.тш , 11 љега, сама беше обузсла 
сумља у I1СХОД ствари 11 отровало н епо
вереље Ilреиа Jr"YAIHH\. у pol)ell oj зеМЉll. 
Још пре TypCt;Ol' llападаја, 30. мар~'З, 
ll реДВI .. ~ајуlш lJораз , он}е молно до:шолу 
да се ~I o tli.e преС~ЛlЈТИ у ]?ycl1jy. 

Срби су бшш Ш\lIl1С1'О С 'fпм е да i1 C 

ПХ ТУРЦll напаСТ II, Ј1 ПОIi.уша ЈfI1 су, у Г.1Шll 
НОМ уверевп у узаЛУДllOСТ посла, да, 

спреме отпор . Али , Ј \О.1IЈШО ј е 611 .110 ;\1[1.110-
дуmностп у } II1TaBO~l народу BllA1-l се 

пајбоље 'ЈО томе што се у ПЈ!ог .• аеу од 
2 1. јун а IlIIj e смела реЈш II С']'UШ't о ТС
l'об н положаја. lJароду. се 1'0ВОРll!Ю да 
су се СМUРШЈЈI царевн руClШ u туршш 
11 ДО I'ОВОРН.IШ У ПО I '~еду Срба, аЛII, да 
тај ~IIIР не приз нај у цаРС Ј\С спаХllј е п ја
НlIIШРII, 01111 ПСТIJ lюји су I\РI1ВН]1 за уста
на н . Хтело се рс]ш да н а. Србију не II jle 
царева ордпја, него његовп неПОЈi:орrIl1ЦU , 
а 01-111 су са 'l'IЩВl.Iма .1Iд I>Q свршаВЗДll 

ПОСао . rl10 ј е, ДРil\~I ЛО се, био u а.IIIШ да 
се подlН'НО дух . Ал:п , НLlj e .1Lll '1'0 6 110 пре 
разлог за ј ош веЋУ l\;JiO I-l У.1IО С'.r ? Када се 
све'!' ва IIрВОМ IЮр3l;У увеРII да Еlllј е 
'.r31\O, зар неЪс (Ш)1.С'fU да га иамер" о 
ОБМ'Iif,уј у " зар н сће СВО"С страху до· 
да'Ј.' !] ј ош 11 осс"hшьс ;\IРiНЊС ра.ди лаЖIJ ? 
Поrлс, сам pacllopeA вој вода 11:30 l'.Јюз-
1НIХ за повеДIННШ flОRази шlO ј е IIOЧ СТI,е 
растрој ствз . Па запа.ду н с командуј е 
Јшюв НеlltlдовиЈi, lюга свет ;:Ј на н Iюјп 
ј е ЈН\ тој страни водио борбе lI УЮIХ OC~1M 
година. На ј угу, п а Еарановцу, " ДС пuј е 
уuпште бuло озбl1.ТЫШ нападаја, lIoc'1'aj e 
заI10веДНЈ.f1i АПТОl1uје Пља.Кl1ii само с TOГ~ 
што је био Караljор lјев зет. 
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КАРАЋОРЋЕВ СПОМЕНИК НА КАЛЕМЕГДАНУ У БЕОГРАДУ. 

Дем аЈ<адехск()г вајара ПаWЈ{8 ВучеТlltа. (ПОРУ1UJIЛИ А)'СТРllјанци га време Оl()"пације Србllје 1915,-]918.) 



Има nест &! 11 3 тога доба кој е још ре· 
'1l1тпј е каРЮiтерuшу несавесност ЉУДl1 у 
овај велшш час u њихову н сдора('лост 
за ТО да им се преПУСТJI С~"1'дбuна эеМ.lье 
у руке. Фа.ТШIlНl :Младен :МИ.1ЈоваНОВlI"Ъ, 
3дll дух К.рађор l)еве Србпје, IIмао ј е 
имања у Брзој Палан ци. Да би их за
ШТI.IТJl О ОД TYPCIiC п.тьа{шс, ОП ј е под 
свю\:у цену. li8 0 мшшстар војни , тражио 
да се брани КрајШIa. Карађорђе, кој п 
ј е имао више војИИ11l\Оl' разум еваља, 
il\С.пео ј е за одбра ну ЈШl,ШУ ЈШ нпј у У 
шум ама ОД ДеЈruгр ада 'према Поречу, рn
чун ају-1ш да бв 113 'l'ЗКВОМ терену ХајДУli
Вељко ч уда lilIНllО са својП ~l IlCтама, ДO I~ 
ћ е, затворен у ВСl'ОТUНCIШ град, JЪCI"O B 
значај б llТИ да .11 С liО маље вредности . .мла
ден ос'rадс при своме, а Вараl)орl)е, кој" 
ј е н енад" Та!<О упорно бранио свој у 
во.ъу, попусти пред ћудп тога несавес
НОГ сеБU1IЊaIШ - II ДОIJIншесс, нс мало, 
брже" расулу ерпш,е војт<е. Све ј е IIШЛО 
1\:10 на Jl CCpei1Y, са преДОСС]iаЈьеll зла . 
И са/ЈО ј е ј ош требаJlО да се, у нај"ра
ТП'lнпје врем е, разбо!fU 1,арођОР9е од 
ТI1Ф уса, па да настане О IIШ'l'а беЭl'лавост 
11 I lOl1уштање па свс стране. 

Под ОIЈЈТРШf надзором ХУРlIШД-l1аше 
liреllуше ПО~l еТIЮ~I јула ТР I1 'l'ypcl,e вој ске 
"РОТIIП Србllј е: од Босне, од НJlша 11 од 
ВПДШЈа. Остављен без IJ ОМОЋI.1 , XnjДY II: 
Ве.ы\О 1l 0Гllбе 18. ј ула, браll с1iн НCI'ОТI.IП ; 
до ПОЛОВ lше aВl'YcTa БОСUI1С1Ш ТуРЦI.I раз
баше све напоре Срба у Подрнњу да lIХ 
зауставе; а сам Хуршuд-паша по нов и 
свој ~анuјu маневар у ДОЛ1IНll Мораве, 
11 веЋ у септембру СТl1же спрам Смеде
рева . 1{араl)ор\)е, болестан, YТY'leH, са 
уnсре'љеи да је дошао заДЊll час, н ема 
ОДЛУ~IНОI' ПОIi:р ета да ПОI~уша жртву. Оп 
се јавља на Aba-трu места, IШО СClПШ, 
без вој ске Jl без прегалаштва. Час ХШСЈЈ) 1 
да треба градове предаТJl AYCTp lljll, ч ас 
Г080Р11 О HOB IHl борбама; ат, н е одлу
''Уј е се нп па што . Љегова, болешhу 
поја1l3па депреСllј а делова.ла ј е пре да 
зараЗЈЈ, н его да саЖ[tЛJI. ЦРLНI глаСОВ II 
УLICсташе. Кад ј е стш'ла вест о турш\Ом 
нападају п а Шабац, 1{араl)0]11)е, у д1)у
штву са '!ШТРОПОдll'ГОМ Ј[еОПТllј ел[ п ру
С1ШМ агентом Недобом, lюј u ј е 1-l3јВlНие 
утицао на то решење, у недељу, 21. сеll
тембра , IIpel}e у 3емун. TeIi после JЂCl'a, 
дан -два 110 дa ll O~l IIР1Вl еру, прешлл су 

11 Н С IШ од глаВflнјнх војвода, ЈаIЮВ, Мла
ден , ПрО'l'а, MaTllja, Лу"а .I[а зарсвиii, Сима 
:МаРКО ВIlЋ 11 ДРУТl1 , llll зазваЈfП ТIНШ 01lШ1'У 
беЖЗiшју 11 fШIIIЖУ, "Кад ј е 6. октобра 
18 13. CTllrao у Ц"pнrpaд глас да ј е TYPcl,a 
војсн:а опет заузеЛ:l БеОl'рад, Шабац 11 

См:едерево, - трн дана, по три пута , 
llуцаШI су ТОПОВ II у Цapнrpaдy 11 на Бос
Фору, у славу тога дога1)аја.· 

ХУ. ( 

Кад су П]1ешлtl у 3еиуп , Недоба пз 
јаВI1 војном заповедНl_ШУ места, - ПО I';У
шавшл пајпре да IJ зрадп заштнту за 
Караlјорђа II н е l,аВУ,ју\ш да ј е са lЂllМ 
прешао , - lШНО не Ће да се раставља од 
lta patjoplja п да Мl1CЛ1l, од:мах после I1з 
Држане I\ара.птене, l:р еИ УТ II за Руснју. 
И I{ара!јор l)е ј е, још II С1'ОГ дана, дао 
1I зја.ву да хо l,е за РУС llј у . Бој еlш се да 
не буде IIмао непр п.тпша радп присуства 
Караl)орl)ева у 3емуну, БојП1l за повеДIIIП, 
преДдОЖll му да пре l)е у MaHac'r llp Фен еБ . 
Караl)орђс не uрпстаде да се ]1аставља 
од Недобе, II зјављуј уlш да се стајJ\lО 
IlOA љегову заШТIlТУ, јер ниј е 3 ~ШО 1\31\0 

ће се према њe~IY 1I0нашi.1ТИ aYCi'plljcl\e 
власти. А.тш, 23. септембра, IlреДОМ ll С.1I 1I 
се 11 пређе у манастнр . ~ГaKO се растаВl1 
од Недобе .Il од М"ТрОI10Лllта . Кад ј е до
шао у Фене[( 1.1 чуо за сву беду Србпј е 
,\Сј а нро нада, љему ПУ~lе lIрСД О I!IJЛШ IЮ
Лlшу ј е одговорност узео н а се Ш'l'О ј е 
дао llРВН НрПйIер lIаlIуштаља ДУШНОСТI1, 

и ПОLlC I'ОlЖО да се н:аје, Његова нам ера 
НlIј е б llла дп бсжи потпуно, него ca~10 
да СС склоп п , са lШРОДОМ н главн им ВО

ljaMa, у Р)7слј у, одаr .. лс б ll се, бол.е Сllрем
љеllН 11 са PYC[iOM IJo ~J'oы1 ' врзтI.I ,1Щ да 
паставе I:IOLle1'o дело. Тоје БU.тIа, у ствnрн , 
Мllсао PYCJ,Ol' прсдставвUlШ Недобс, коЈу 
ј е !{арађор!јс ПРIJМ llО не само у '",су 
КЛО НУЛОСl'l1 , негu ј ош MAOI'O раНllј е, у 
про.,еliе 1813. ГОДlше. Ј,акоо страхов нто 
ра зоtшрање 3:1 Љ, IШД му У Фен ек стиже 
порука 11 3 Руспј е да истрај е у борби L1 

да -ће се ЫО\'Нll цар ПОбј:)lШУТIJ за Ср
бuју ! КаБО сада да се јав" [<ОД љега ? 
l\ао уБОl'll БCl'уп ац, IШО СI\})ХЮI IJ вожд 
једпе упропашhене земље, 11 то уП})о
пашllен е, ll СТlJпа, ТУРClШL\l обссом , Юlll , 
II властитом н еftIiтпвношiiУ. Он уви l}а 
лошс Јюм б llпациј е яадње године l1 баца 
l\)Ш ВUЦУ на зле са:н стнпн:с, СlJсцuјално 
1'" caMOl'a Недобу. ИC'l'одоб но I'У lшt да 
ухвати поново ве:зе са Србuј ом 11 uo
дп гн е тамо веру rI паду. 28. септембра 
упутно ј е писмо БЛЩ'ОВСШi'СНСIЮМ ма
настнру, СОI\Олеlш та:мошњС Србе да 
истрај у, ј ер им долазu ш:шоh. Ади, то 
ШЈ С:\IO паде у руке аУС'l'ријсюш НлаСТI1М :1 
и ОСТfl де без деј ства, l\Сј е, уосталом, нпје 
ни БШ(Q вероватно. 

АустријШ<е нлаСТll понашају се према 
српсюн.l УСТЯ IШЦUll:1 I'OTOBO н спрuј аl'ељ
СIШ. I{~ ез l\fстеРIШХ, liOra русни ца.р у 
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то време СШ1.тра "као централну тачку 

СВllХ ВШЮlUХ операциј а u у СВUШ1. ПIJ 
тањима ОД предности лита тако за савет 

1\30 што б ~1 могао ЧIШUТJI само са једним 
својнм мuнистром 11 , CnpelI3Ba јаче м ере 
Руспј е у "орист Срба; а пограмu"" е 
властu ПОСТ~7пају са српскнм вој водама 
u пребеГЛ IIМ народом без имало обзuра. 
CplICKa пнсма заl1те се ј ч ак се убогuм 
пребег., ица>!а, П3, U самом EapaJjopljY, 
сеЈ<вестр" ра цело 

имаље за AYl' Y1НI 

њен ТО I\ОМ рата I\ОД 

сре~tClШХ 11 бап ат
СIШХ трговаца. На 
IliШI ОС'f, меl)у п рви м 
'l' Уilштсљш.ta за н а

кн аду Ш'Ј'сте беху 
Србu 113 ТПХ "ра· 
ј ева . Ј{адј е б ио ,;а-

ТИМ пакостш.ш, Срби обзсиuају молбама 
руско "ос.,"нство у Бечу IJ траже за
ШТ ltте. Пос.тю ДУЖIlХ преговора, па зау
Э I1 М~НhС са те C'l'paHC, српекс вође. нај 
зад, добllше дозвооу да нрену у Русију, 
u нраЈ ем септембра, дубоко одаХIlУВШ И, 
О IlИ се упутише тамо. Kapaljoplje је, на 
1I0дас),у у пикад певиl)сну, 3.1111, по ње
Ј'ОВУ мишл,ељу, несавл3..дпву PYCI1j y, бll О 
ТО,1llШО задовољан JI пун вере да ј е в а 

продас.у у 3ем У" у 
рен:аој едном IIЩНl а 
вину Ј\аКО )Је НДУ
Ьег пролеtа б lJ 'Г II 
поново у Београду, 
" и то у веЬем сј ају 
н его што ј е нкад 
б и о" . 

XYI. 

3а то врем с у 
Србuј IJ се, п ос.,с 
п РВО1' удара , ПО tl С.llО 

да осиешtуј е " оре
'rpcea о If I1 'l'fшој н с
среыl . Ер"вица 33, 

љ У IlрIНШС~1Вала се, 

I1РЩЮДII О , вај ОД I'О 
ВОрlшј ем ЛlЩУ, На
pa ljop~j', као врхов
н ом вожду. Љегове 
ПОСТУIl1\С, ti30 11 

поступке њеl'ОН IIХ 

војвода, Ш\ РО IIl1 'l'О 

рантсп завршеll, 

људи сс нс пуштај у 
да се слободно l;ре
)i у, II С ГО бu вај у 1\011-
ФШl.ll рапu и ll flтер

Iш ра нu. Сама Ј{а
paljopl)a "реводе lJ а 
ФеНеЈ;а у Голу
бшще, па у ПМ'ро
вараДIJ Н. Многн од 
Уl'леДIlU Х uабеl'ЛJl
ца , б ез ШШLше нр и
liIЩС НЈЈ I1 са И СЗИЗ'f

НII М прес'rУ lll1ма, 

бнвају за":шара lllt 
11 0 lJIШЈС нсдсља. 

Сам l, apaIjopl)e бuо 
ј е У'IO.'" зао·вореЈЈ . \ 
оу П етроварадuну 

СТАНОЈЕ ГЛАВДШ . 

љихове l'реШI\С, 

п одвлаll11Л1 1 су са 

наРО{IИТI.IМ н аглас 

пОМ. Не мпње огор-

могао се HpeTaT11 СЮIO у горљој твр l)ЗВ II , 
[1 то стално У праТIЫl ј сдног официра; НСТО 
тако Il l1j e :М 0 1':1 0 ОflШТНТ It ll Ll С ЮI~I не
С.\lе'Ј'аЈlO 11 без II Pll cYCTBa шц).стно РУСю.1 
цар .11111 1110 11 руClШ влада, осеЈiaјуlш 
иеПIТО Нр l lВ l.I ЦС 11 па себн раДII СРПСliC 
судб l. I II С, беху II С I';Р СНО во.ъни да свс 
CPIICI\C I l з бсг.1tIще п риме У РУСllј у U обез
беде IJ ~ I Сl'з ие'1'СIIIЏlј у. АУСТр llј а Huj e IIН-
1 ; ~1I\0 јl.;с.ЧС.ча да до l)с до тогй, п а, I1ра
nС]:iИ се да I1 з илазн у сусрет TYPCIНIМ 
ШСЛ. UМа. да се СР П СI\:Н бш'у вцн 11:111 и з 
дају ИМ! УЮIOIIС Ш'l'О да.1[)С од I 'Р~1.н п це, 
н арсl)ује IIOL'paIHJ tllH!M вдастим а да главне 
Bol)e o'fI 'pe" e у Штајерску. 1\\1(0 11 Ј,а
paljopljc б l l , _ c~ DојИ U IН\ОМ стражом, ОТ
" рсм."ен Н3 Петроваради на у Грац. " де 
c" lI a<e 23. јануара 1814. Да суровост 
буде још већ. а, евн су моршш од свога 
Il iЩ1 н.а да плате путне трошкове за се 

11 "ратљу а)·СТlшј с.uх стражара . М)'чеНII 

'lењс бlJ.1юјс н MeljY 
еi\Шl'рatЏ lјом , КП ВНП . п з па]ШI III , у теШliQМ 
lIолоащј у, 011 11 су н алаЗ II ЛИ сто ствари 
кој с ј е требшlO осудити II ,1П I ној е б l l 
IIсшurе ДРУ ."lJј е да су раljене .ако треба. 
С ТО,"з' се всЈ, од пролеl;а 1814. ј авља 
1I0 1i:peT lюј и је IJ мао да потисле Кара.
I)opl)a са водства, ОДНОСИО да Ј'а Оl1е:\lO 
гу lш поново 3" ту улогу. У ,'о"е п равцу 
нароч ито сс раД IIЛО у Ру сији , која. ј е 
IЈм н,тLа Aa'!' IJ главну пом оh. :МоБШIII Зl1рatнt 
су СВ II стар " "рот"вниц" Rа.ра lјорljеИ II , 
Срби 11 PYC~I , - Нllј е се заборав ио чшi' 
1IН РОДОФ I IIll I1Ш Н, - IJ У :молбама, у п у 
)iCIНI i\1 РУСliOј nлаДLI , говорено ј е о бuв
шем ВОјl;ДУ 11 љеГОВ J.l i\L ПОi\Нt l оаЧl1ыа-вој 
водама да су Б IlЛ.-U " гори од 'Гурака 11 . 

То н аро'што IJ скор"шtује ЫIJЛОШ 
ОБРСIIОВII];. Од ~тлеДНЈ'Х војвода ОН ј е 
остао у эем ;rЫl j eAu8u, да поде.!II.1 су д
б 'III)' С остаЛ 'Ј М " ародоМо Ванредн о про
ННЦЉН Я IJ вео:\ш прсп реден : он ј е осетн о 
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МИЛЕНКО СТОЈКОВИЋ. 

!'редност тога свога поступка 1I обилато 
Ј е почео да се користи ThIlMC. ВеЋ у 
пи.смима од августа 1814. он се јавља 
'(Ј У име целога народа" и поtrиње ~ да 
предетав.тI:'R главног вођа ИЛ ~1 представ
"ика прега",ене Србllј е. Он је од раНllј е 
био па стран" KapaIjopljcBUx противника, 
11 сад му ј е, прИРОДНО, бшIO У наро~ш
ТОМ интересу да љегов углед ШТО више 

подрије. МЈЈЛОШУ је, н есумљиво, већ тада 
долаз ила мисао да јеДfiOl' дана узме ПО~ 
ЛОiКај који је ~I Mao ВОШ)(" :мa.tшр II са 
окрњешн[ праПIЈма ил н са мање ау'го
ритета. У тужбама ПРОТlЈВ Карађорђа, 
писаним са њеГОВШl 8 вањем, говор а се 

о БЈ1вшем вошду као О nэверообразном 
предводвтељу" и пребацује му се да ј е 
обмањивао lШрО}l, не казуј уhи му правог 
стања ствари , 11 да га ј е напустио у 
најтежем 'шсу. У јед вом ш,ту од 15. 
августа 1814. казввадо се оштро к3Ј<О ј е 
цео народ заЮI>УЧИО "да ве прима И:ара
Ijорђа са ље.·оВlШ првс'гадица"а не само 
, као ВЈlадате.ъа\ него да их уопште н и
како пс пушта у земљу". Вдо upeACTan
НIШ еМ ll l'!)аЦIЈј е, који ће IlhlI РУClюме 
цару 1. PYCl(oj влаДII, да нспосрсдно и З· 
несе ово мuшљење 11 поднесе те туж6е 
уз остаде пародне жеље, одређен ј е прота 
Матија. Он сс пр"ш. те дужности u ве]; 
у августу с,'и",е у Бе'. , .'де се у тај 
мах налаз ио руски цар и " де се одр

я;авао Бе'lЮ! Ко нгрес. Ту Срби разв ијају 

.веома живу активност да изнесу своје 
питаље пред Европу и Сll асу отаџбипу 
11З турских кзнџа. 

I\apal)opIje сс у Русијll настанио у 
Хо'гину. 'Гу ј е добu о вес'ГО! о ХаЏII-ПрО
даНОВQј БУНIl н њeHO~1 н еуспеху. ЊСI'ОВ3, 
прва брига беше да II ОЫОГ ll е 11 Србllји 
И себи ЛИЧНО. С TOI'a, заједно С онима 
који са ЉИМ преl)оше у Русију, поче да 
се обраhа рус,юме двору са МОJlбама за 
што бржу п делотворниј у помоh. I,ада 
на Цвет" 1815. букву ПОВ II устанш<, Ка
рађорђе 110110811 те молбе, указујуh l1 на 
то да су усташщи најбољп док аз псспо
сног стаља у земл..u. l)ycJlja ј е, до нста, 
овог пута бпла енеРГJI1Iниј а. Веома зктlI.в
ном проти MaTujlI [\азано ј е са l{ О~lПе 
тептне руске страпе да ће РУСllја тра
ЖIIТII од Порте обустављаље оружане 
акцпје у Срб1lји; у противном cJlY'!ajy 
Русија ће заllретuтu својом војском U 
УПУТ"Тl1 чете на Дунав. 3ахваљујуЋЈЈ 
Оl<ретности МlIлошевој 11 р уској ИIIтер
ВClЩllјll, Србl.ја ј е још те јесени добила 
Ш1р 11 Ј\[шюш титулу " верховног н: uеза 
11 праuuтсља народа сербскаго'. Кара
I)орl)е ј е, пре,ш томе, постао потпуно 
JI ЭJIllшап. ВојНl1ЧЮЈ, Срб ија је ненако 110-
пл.нвала 11 без љега; дипломзтClШ, она 
ј е ПРОШ.1Iа боље н его под ЉIШ; стварно, 
ДОШЈIO ј е до неког l'apaHTOBauoL' ЩНtМlIрја, 
на ноје ј е тешн:о шшаtеШI народ ј едва 
'!Скао. По ПОЈЈОж.ју, Kapal)opljy вије впше 
бшlO места . У зе~rљи не могу бuти два 
владара, II с тога ве остаТII онај којп 

. има ФЗКТIIЧНУ власт у земљи. Вешто :М<1-
пеВРIlШУГй' прСА Турцима као народни 
Bol), а пред народом IШО Ч ОВШ, од ТУР
СI\О Г 1Iоверења; . са јаклм мораЈПlII1t[ 1\<1-
П1Iтало~[ у томе Шi'О ј е остао у зеМЉII , 
н са в идно UОСТlll'НУТШl успехом, Милош 
ј е, не тражеhu скуnшпше 11 ФОРЫ3ЈПIOСТl1, 
без Сi<l'Уllуда уш,штавајуhн cynapIlUl,e, 
одмах узео власт у РУ"С ]Ј TUMe "росто 
овемогуhпо I{apal)opl)a. ИIlЛОШ ј е, ме-
9Y'1'l1M, употребио н остала средства да 
обезбеДI1 своју сте'ICIl У власт. )7 ј уну 
1815., једна љегова депутаЦllја ynуЋеllа 
ј е у РУСllју, да поново, меl)у ост,ЛЈШ, 
напомене народно незадовољство са 6118-
IШI.1I! вођама . Његову ЗЈЩ1Јју помаl'ЗЛ:U 
су у доброј :мср и 11 БЛЋШ I.1 П})ОТНВННЦI1 
Kapaljopl)eB II , СВII, сем про'ге Ма'l'иј е, 1<оји 
ј е желео II ПО3 1ЈВ .. 10 бившег вожда да се 
поново став и на 'Ј ело покрета. Сам Ка
paljopIje бll сигурн о пошао у Србuју, 
да вије морао че.,"ти на одобреље ру
CI\01' двора. Тај је, опет, валаз uо да 
сада, у ј ош веома мутној ситуацији 
Европе, није прави час за борбу 11 да 
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треба lIаlill IШLllша за мир са 'l'УрIЏIЛI3. 
Кшю l\ apaIjopl)e, рад" тога , Hllj e дошао 
одмах у Србију, до" се Мllлошева вл аст 
1111ј е учв рстшш, 11 ДО" ј е у н ароду ј ош 
бlШО вере дај е он , ипак , на.ijаLШ .1I IJlJ1IOCT 

за СЛ УLlај НОВИХ борби , љегова звезда 110 -

ч е,.lIа ј е да тамни. У земљи се ЩНl меТ ~.I JlО 
н дnвало сувише јасно да се прш.lC'fI1 
каl\О спе може да иде ~J без љега, 11 то 
да иде са маље жртава 11 вuше BIIAHe 
КОР" СТII. Ј\м У III1 СМУ РУСЈюме цару II З 
18 t6. год., . МJlЛОШ је неСУШЫlJ30 пору
Ч\lваОIЈ н ароду да је он rI1)О СТ од Ј'ре
хова nпреСТУПJlенијп, ГОрДОСТ It U п сп осто
jaHc'foa БНВШIIХ УГЈравитсља ссрБCl\ИХ". 
Kl.l1io У Русији. lI а ПРОВIIJЏIl1Х ра злога, 
МШIOШ IIменуј е за народног делегата 
Нетра ДРбрњца, ТаЈЮ IJ у Србиј 11 љеГОВ IJ 
ЉУД II раде "POTII B K!lpal)oplja II излазе 
С1'О рhЗЛОIЋ да l'a, удаљена ИЗ зем;rr,е, 

црне 11 пощењују. 
Како ј е стпарнш[ УЗIIмањем в.1ЈаСТ ~I , 

.1I1!'IНlIM успехом Ј[ nеШТО ;\1 аГllтаЦl1јо ,:н 
YCllco "рот"в Ra pal)oplja у зеМЉIJ, МII.'ОШ 
тако МIt С.1Ш да Y 'НlHIJ 11 па страни. Бо- • 
јеlш се да Rapaljopl)e пе б ll са 1I0TIlO
PO~1 рускога двора IIЛИ вдаде ПО}iушао 

uoopaTa,,: ~'Т Србнју, са ПУНИМ аутори
тетом још приз наТОЈ' Bol) a, оп ш[tље "ра
ј ем .пр".'. у Петроград једно!' делегата 
рускоме цару 11 мшшстру II HoCTpaHIJX 

дела, са молбом да се н е Уllуш'rају н" 
у Iшкве lI])е1'оооре са 61.1ВШUМ СрПСlПн.1. 
ПОl'лаНl1цама, 71 Наш народ прuпвда Ва
шему бдагоутроб llј у 11 мо!," да се н е 611 
IIређашњи ПОl'лавар lI овога народа у 
де.1Ја IШШlL опет нометаЛI1, ве1) да се 

.Ваше ВеЈшчан ство постара да IJХ са
С811М ОДЈ[У~III од наших послова, " Нешто 
те 1.1 CJIIltlВ ~ ООРУl\е, н ешто ШТО је по
IIУСТШ10 прво саша,1Ј)ење, а нешто што 

су IIМ ностал н СУ8llШС тepCTВlI , ТСЈ;, срп

СЮI e~lIIrpaltT II осеТlJше да Ш}jl\ља PYCIHI X 

n.тШС'f ll према Jы �M aa 6 1183. све маља. П о
Moli 11,1,1 се ПОLJUње II здавати нередов но ј 
IIзбllше и еl{е СII Тll е ШlIкан е ј људи C'fa· 
доше осећаТII да б l:mај у нем 1J.Т[It I'ОСТJI. 
ТО 1.13"38>\ беду 11 з"у ПОЉУ "од IIзбег
JIIща; а lI ерад IJ Шlшапе досаду н сваl)у, 
.1L{ II BO'f ДОДllј а, IJ МIIQГil , па 11 сам Еа
ра.l)орl}е, п рс']'с самоубиством .. Има чак 
јсдна тужба бесараб пјCl<ога губерпаТОРII , 
" оја 1I0дnла'lII I\араljорljепу "а З 1Јј атсну 
свој свољност " . У н евољи , ДШ]О}iО од отаџ
бl.llI О, IIродавајУћll ПОСJlедње ш'l'О ЈЈМ је 
остало, ,ТJ:.yAu се озлобllше 11 , Ш lше]ш у 
стаЛ lюј зај еДllllДll , постадоше ј еда.н ДР У
ГO ~J досаДIШ IJ готово мрски . С ТОЈ'а, У 
ш':iУ, Караћорljе долаз" у Петроград, да 
ВIIДЈЈ 1{81\0 cтoju ствар п да уреда еМIt-

ПЕТАР ДОБРЊАЦ, 

грантско питаље, ако воЪ lН1ј е време да 
сс праЈ;ају ку]ш . У II CТU мах СТIIШУ 'ШМО 
11 l\fН,11 0шеВII делсгати . Настај у узајю.IlНL 
оцрњзвања 11 I1НТРllге j eДНl1x ПРО'Ј'ИВ дру 
j ' I I X . РаЗдl)R.жен наро{што Добрњчевнм 
држањем, I{apaJ)opl)e се туж но МII.1IОШУ 11 
ДРУГIIМ ' стареШllнама u траilШО да сс 11 3-
јасне, 3Л11 ј е у исти мах нушао да обе-
1iaIbUMa обраТII APYI'Ol' делегата, ИI I
хајла Гсрмана, на своју страну. У II С" О 
време, Ј{араЈјорl)е подржава везе с II З
n eC IllI11 ЉУДlIма у СрБЈ.Јјl1Ј I\ојll. 611 желели 
да се 011 вра')' II, п спрема !Јак u 1l 0себ-
1101' емпсара у l'ОМ СМUСЛУ, Угла вн ом, 
ради Jbel'a 11 3б llја I10 IJ еТЈ\ОМ 1817. I'ОДlIн е 
б уна CIIMe Ь1аРКОВIIЋа у шест IШХllј а, 
'<оја брзо б ll угушен ., а Bol)e сма,,"утс. 
Ту б)' IIУ МII.1IОШ употребљава са ј едне 
c'rpall c према 'l'УРЦllма 1\30 з наl\ свој е 
!l ојаШIOСТII, за разл:пку од Rapa!)opl)eBI.IX 
п рн сташща; са друге стран е према Ру
СlI м а, Уlшзујуi:ш на опасност одржавања 
O'l'Y Д JlреПОРУ1ЈlIвапе ТУРКОФШlске 1I0.1l 1J
ТlJке, ако у земљу буду I1УШ'l'еuп СРПСЈ\'U 
еМlJграИ 'fll. Ради тога , руска влада, која 
ј е Il ешто р3111,јо НЗД3 ЈШ nа соше ср нским 
nо lја~1R за Србнју , ЈlOвлаЧl 1 'Је дозволе 
11 забраљуј е 11>1 прелаза". Ова је на
РО~Ш'1'О желела да остане ll справuа према 

'l'урцпм •. I\apaljopljeB прелазак си]'урно 
бll се тумачио ве као свој еВОЉВII по
стуна", него !<ао ствар ноју је Русија 
одобрила са н еком тајном намером. РУСКI1 
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ХАЈДУI{ ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ. 

c.тrужбенп реФерат, уосталом та'lflO, ка
ву ј е : "Шта ВIJше, 11 сам ]~H" 'ВОР]је 
11 српClШ IШНОВI:В.ща то liC на све Morylic 
IШЧ11не доказиватu, са намером да на 

тај паЧИII повеliају број својих при ста
Л llца" . 

С тога б ll 8ЮiЉ~'чево да се српске 
вође, I1стпна су двојсном пещщјом, ставе 
ПОД надзор у Весарабuју', а I\apaljoplje 
да се одвој 11 ОД ЊЈЈХ 11 преведе у Но
БОШ.lрГОрОД. МНХ . ГаnрШЮВllli . TII~[ по
ВОДОМ, 1'аЧНО nр",шtује: ,I\apaljoplje 11 

љегови друговн у Jl з гнанству Пl:Iтерс

соваШl су pyclljy у то!ш"о У "О!ТIII<О 
су "редстаnЉUЛ II Срб нј у; љено IJнте
ресоваље н "ј е било за љих ЛЈЈtНlО Bc'h 
за н арод, IlIIјп су предстаВШЩIl ОIllЈ 
бшш ; природно ј е што ј е сва љена 
паil\ња одмах О'fи шла опе1' Срб нјн 11 

НОВОМ љеном предс'rа.ВIIIJliУ ; о на је тра
ilШ.'lR додир са иаРОДОll 1] ње " ОВII М но 

B11.\t старешшш~ta, а не с ошша коЈи с..:у 
118 ЈЈ1L1.1 Н из земље . 11 

XVII_ 

У Весарабuј 11 I{apa ljop~e беше до
шао у везу са IlредстаВ lIIlЦЮШ I' рtше 

хетерпјс, ј еДНО Ј' 'fајИО L' друштва, IIIJjlJ ј с 
ЦШЬ бuо ослобоlјење св •• х хр"шhана у 
" YPCl\Oj цареВIlНП 11 образовањс неке 
хрншliallСliе Федерацпј е са гIиком хе· 

l'eMoHl]j oM: 3а то друштво знале су u 
остале ВОЈ воде, веровале у љегов успех 

1I УЛ3.3 Iше · са MaJЪe·lU1llle одреljеНllМ ШЈа
ПОШIма у IЪихове намере. ХстеРПСТ II су 
""Ol'O полага.ш на Ка.ра]јорljа, .<ао Б Н8-
шег шефа једне реВОJlуцпје; МIIЛОШ IШ 
је, напротТlВ, llзгледао турскл обоје н н 
сувише онрезан да би лако ушао у 
пову авантуру. Радu тога, ОШl помажу 
Караlјорlјеву М]Јсао да се врати у Ср
Б IlЈ У, узме власт јЈ 1I0веде народ у ноnу 
борбу . Помоhу хетернста, '1 иј н ј е један 
предстаВIlIШ бl]О прuвремеНII ОТПl)аВl IIIК 
послова PYCl<Ol' Rонзр.,.а у Јашу, 1\а- , 
раljорljе, пре него што би б по отпрем
љe~ у ново место опредељеља, .крајеи 
маЈа 1817. побегне И8 XOTlllla н добеше 
у Га..ату, БЛIIЗУ Јаша. Одат..е, са јеДНI1М 
Грком, са туljllМ пасошем, у пратњu 
свога тај НИ1\а Наума, прерушен, ОП б l1 
послан тоБОil\е као болеСШlli на лечеље 
у Мехадију . На путу, у Новој ]ЈаJla'ЩII , 
о ни замОЈшше да пре]јУ у ла ]јУ и путују 
ВОДО)'I, ШТО ИМ бll ДОЗ ВО,iьено од месне 
влаСТ IJ, које немађаху појма са .ким 
Iшају посла . Кад су се веЋ дочепа.тr и 
лађе, није им било тешко да uaL'oBOpC 
ла!јаре да при стану уз СРПCl'у оба:ЈУ_ 
28. ј уна 1817_ ступ"110 ј е Караlјорlје, 
после четири године, п оново на тле своје 
Срб .. ј е_ 

Чим се 'IУЛО за њеl'ОВ н естанак у 
Бесараб llјll , МIIТРО IlОЛИТ ЛеОН'1'иј е поту
рио се да то јав " Милошу. " Чувајте 
себе _ . _ Он ј е "Урјаl( би о и нурј ан ОЋе 
да умре! ___ Он само за то иде у Ср -

биј у да се раЗрa<Iуна са Hel'" " људима 
11 да баци ватру тамо; он ј е јавно гО ... 
ВОР I1 0: над сам ја IIз губио моју КУћУ, 
oty раД LI ТU да llUкојп нема, " Узбуњу
јуЪа IJнсма СТL1ГОШС :МШlOшу и РУClО1М 
пре)1,ставнuцима 11 са други х страва. 

АIШ се 1.1 пиј е з н а.l0 8а Т[L'ше всзе НОil\
дове, несумљиво ј е CBal\OMe било јасн о 
да љегов rrpедаза. не], е б l1 '1' 1I бсз "ру"
нијllХ последи ца 1.1 да ће он ПО ll:У lll атн 
да по "ре ll е "арод_ Нова борба ј еД IIII О 
ј е средство да до!је до старо.' [[мена 
IЮД народа н да ПО'fисне HOBOL'a кн еза. 

l\ад је Il решао у Срб llју, Караlјор lје 
оде своме liYMY ВујИЦ II ВИ .1гнRеВl\ ilУ у 
ВеЛ ~_IКУ . Плану , човеку љему ОДШЮ~I, KOjU 

га Ј е ЈОШ лаљске l'ОДllи е звао да Ao l)c 
у 01.'аџб ,_IНУ. О н ту lшза - да б lJ lНН\О 
В LIШС успеха 11 одзива - IШ1\О ј е по 
заПОВСС'1' 1I рУСIЮl'а двора дотао да ПО'IНС 

нов ра'1' са Турцима. 3aMO.1JUO ј е, у u стп 
м ах, Вуј .щу да од, .. , обавести Милоша 
о љегову долаСБУ 11 о наМСР l1 l\oj y вм а, 
као н да га ПОЗ0ве на састанак. 
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:Може се МИСЈШ1'Н какав ј е УТ~IСiШ 
У'lIl1l1ша па МlJ)lOша вест о !{араЈ)ор Ј)епу 
доласку . Он сам в е..'![ и да се ~ пренера
зuо" . Једннм махом, кроз liOји дан, Кара
ђорђе, смео и силан Ј можс постати го
сподар СlIтуациј е' II разБUТIl све што ј е 
М'1JIОШ тако љубоморно стпорио за себе. 
ПРИМНТlll'3. - знаЧ IIЛО је СЮI помоhп I'Јlав-
11 0Г 'Ј.'анмаца, ј ош увек веома попу.lJарног 
п веома опасног II по .lJИ"IНIМ особинама 
11 по УТIIцзју, П изазвати код 'l'УРШШ 
н е само подозреље него II оштриј е мере. 
УЈ", у борбу са IhIIM, одБИТII га, довело бll 
до граljанш\Оl' рата, у коме оп теШl\О 
да б ll однео пОбеду. Остајало ј е "-'ш да 
се Kapal)oplje протера 113 земље, IШИ 
IIреда ТУ РЦЈ\ма, или потајно убиј е. Ilро
терати 1'8 б ll ЛО ј е TCiRe, ј едно, јер б ll 
то могло довести до борбе, а друго, што 
се Карађорђе ыоже и о пет враТlt1'И ; 
Jlреда'l' lI l'a отворен о Турц~аш б llЛ О бl1 
веома н еllопулар 'lO. ОстајаЈlO је ј ош по
тај но убиство. Ва њ се Милош решио, 
IЩКО вели ј едан мемоарист, по договору 
са неким кнезовuма у Београду; у ствари, 
више по својој од.чуц", У исто вреые 
обавеСТIIО ј е о Kapal)opryeBY доласку lt 
турског заповедншш 11 саоШ1lТИО му своју 
нам еру . 

Кн ез МIIЛОЩ 7. ј у.,а, упутио је Ву· 
ј llЩI повер.ыша човеlШ, са 1I 0РУКО:\! да l{a
раЈ)орljе мора бllТИ убиј е ll. Kapal)opl}c, 
Rоји се, uзгдеда, Нllj e надао TO:\le од 
Милошеве стране, остао ј е Чl1тавоврсме 
од свога ДОJiаСlШ миран 11 IНlj e Jl ОКУ
шавао аПСОЛУ1'НО ПlIшта да без кнеза 
IIЛИ ЧЗI;: против ње l'а "репе нешто у 

народу . BeO~l a ј е ' I удн а та његона пасив
Н ОСЂ Не Ј:I03 IНШflјуЈi Н довољно МJlлоша, 
он ј е, ЈЈеома неРОИ8ТН О, МI1 с.lJ ИО да Ъе 
се 'raj његов lI е lшдаШЊl1 ДР~' ГОС1'спенu 
војвода СJi.l]Q НИТ II пред IЫШ и да нс треба 
l,pc'raTII народ ради lштања ко Ъе од 
ЉИ Х двојш~с да доljе н а власт . Са друге 
стране, изненађуј е Ш1'а је неlшдаШIьеl' 
nоlја, IlрCiЮl' 11 довољно гордо!' бившеl' 
хај1tУ IЩ 11 Iювека од ј3. !ш срца. 1'0 1111 .110 

да се Н Сll:Оll lШО дана I\p llj e 11 0 1'y-l)Ш\L IЫI 
нама и 060р"ма, место да уђе у н арод 
u ј авн да је ту. O'leBl1AHo, љеl'3. ј е 1.1 3-
дада С'1'<lра снага и ОДЛУ 'lНост. Избеr'
:1I1ШТDО, терет 1813. годи нс ]ј Tyl)"Ha 
дело вп:гш су на љеl'ове ifШIЩС. Ј ер, да 
ј е то био раНllји KapaljopJ)e, онај .пред 
Ч~.lјим ј е ПО I'леДО~1 презало СВаЈ\О срце, 
оп не бl1 дошао да диже устанак I l:pU

јуЈш се н' ао I'даводужншс 
У се.,у Радовању, у јасеЮI 'ШО'! ерсзу 

смедеревскога округа, у ј едној 1\0.11U6 11 , у 
зору 13. ј ула, Kapal)op l)e ј с, [10 МIIЛО-

ЈАКОВ НЕНАДОВИЋ. 

шевој наредби , убиј ен мучки н а спа
ваљу. Његова г.,ава нослана је 18. јула 
у Царurрад, као э нак :Мuлошеве веРНОСТI! 
u као ДОII: аз да ј е за увеl( нестаЈIQ онога 
I\ оји је, Rao некад раније, са гомилом 
голоруке рај е смео да ]Ј ОДЈlгп е стсг сло
боде . Славни побеДllлац са l\r~lша.ра, о в ај 
Јшј н је после неКОJlШ\О ве lюва naCJipc
нуо нову Србllј у ]Ј пробудио н аЦЈ1 0-
нал uе енергиј е за ВСЛllRа дела буд~'h 
иостн СРПСJi:е 11 јужнославеН СIi: е, п р е
l'алац са н ај веh ю.t з3.махом у XIX вену 
наше и сторије, ваВРШIJО ј е један му
чеЮ1ЧIНl , јl .. IЈВОТ I:Щ'ШНОМ HOj l1 пнје Б Ll О 
далClЮ од симбола једне а"ртве. 

хуш. 

I\арађорЈ)с, посматран у ЦСоlН []]I , 
I lредс'rа П,Ђа углаВ I:I ОМ BojHHlllie врлине. 
Pol)eH у ј едно ,! "рају Н3ЦIiО ll3лне се.,ск
Цl:lј е IН1ј ОТПОРЮ1ј НХ, хај дук [ЈО IiрВН 1:1 'l'pa· 

Дlщпјн свој е средин е , јУI1Ш;: по срцу, 011 
ј е бlJО тврда О IШ, храбар u ОД.lIУ'НШ , 11 

готов увек да ср" е у борбу. На бојшш 
ПО.ънма о н готово УОСI\ ама среЋе. lDcroB 
пр им ер заДuвл.аnа1 његова вера осваја. 
у хајДУ ЧI\ОМ шпвоту 11 борбама l{оч Iше 
Крај lJ не о н СТН'lе ПО'l'ребн о I.ЮНУС'1'ВО, ,:(0-
б пј а прпсеб н ос'l', 11 у нај'геilШМ часовима 
влада н собом 11 другнма. 

Алл , У"ОЈШКО ј е бllО добар војНЛl\, 
ОН ј е готово УТОЛШЮ слаб дрњ:аВflLlН' . 
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Страстан II прек, он ниј е од људн н:ојн 
ДУI'О носе планове, IJPCBp]iY ствнрп са 
~CCHa па лево II СТРПЉllDО чекају да Ш\I 
у одлуци нешто помогне време 11 са:

зрелост IIредмета. Он вол!! да пресеца, 
и у таКВ11М ПРilJIJ.ншма НС llрессца увек 

најбоље. Подложан YTuцajy, он се 1l0дај е 
људима " ОТОВО до 

беСI10МО]ШОСl'Н IIЛП 
ј е го'rОБ да нде У 
нај горе. Њеl'ОВО др
жање 1813. године 
само ј е" плод од
суства своје воље. 
Његове уставне 
борбе заоштравају 
се више рад" дру

гих. Према Мuлошу 
пп изгледа као наи

ван дел ија, ]Ј , што 
'I е ИОСТllГllе отво

рено ИЛI1 борбом, 
н е стиче преrЈреде

ношtу. Његово лу
кзвс'l'ВО ПЩIТIШ ј е, 
брзо се прозре 11 
обично н е успева 
много . Као Марка 
!{раљеВИЋа, љега 

611 11 Aenoj li:a над
"удрпла. Свој с I1РО-

ј е у часу када има увереље да ј е са
зрела . Itao вешт трговац, ]\'[нл ош ПРI1i\lа 
све ШТО ·СС ПО НУДИ, 11 на основу тога ИДС 
даље; Карађорlје ТрaiКИ СВС llЛН Нllшта. 

АЈШ, IJl1ан: , ако се 1L '1'0 треба Ј1стаЋП , 
Карађорђе изгл сда веlш. Мнл ош је на
став но веЪ почсто дело, у Д3.Јl е ll:O бољии 

ЩНlЛlшама, са по

беДНIЩОМ Русијом, 
пријатељем од пр
вог часа, која оссiш 
извесну обаВСЗ~7 

"рема Србима. l{а
pal)opl)e ј е требао 
све оевој UTII: н 

хановс, п l'радовс, 

LI људе, н ПРllја
'Ј'еље. 3а МlJлоша 
ј е 110стојало l1 СКУ
ство од девст 1'0-

дина Kapaljopl)eBe 
Србије и у M1101'0>1 

T llBl-шке дОбија 
само силом ј аЈПl, У 

тој сили нема ы1"" 
ЛОll1еВffХ средстава 

ПРОТА МАТИЈА НЕНАДОВИЋ . 

н·ра.вцу Jlре'шш

Ьено поље. Кара· 
I)opl)e ј е морао да 
ствара сам . Њему 
ј е требало и да 
мачсм ynepu о 3 ЕЩ
"ају рајин е акције 
и да тој ЮЩllјll да 
државне тснденцс. 

Милош вишс Hllj e 
fШ I\ога требао да 
уверавај освој енн 

I1 неСКРУ"УЛОЗНОСТII. Кад преговара са 
ТУРЩIма, у љега је стал но гест хај
ДУЧl\Оl' харамбаше, nојп преговара са 
руком на јатагану. У Мнлоша ј е, ,!е
lјуТ.ИМ .. ВСШТIШа. ј едног Ч]I СТО турског 
)ј МУ ЗСВllра '" који Ђе у два МlIнута IlмаТ\Ј 
став одбеглог пеХ ЈJIlВШlа Шllf бега на 

евом е беl'Л УКУ, Ј\ара!)орljе ј е тврд 11 сав 
од ј едн ог комада; МllJlОШ 1 меlјУТ I:Ш, без 
1:1 једн е пости. Ыl1Ј10Ш од ПРВОI' часа 
з на l,aKO треба; Кара!)орђе нс може да 
се cHal)e ни у деветом. I\ "pa !)op!)e, 1813., 
упушта ситуацију, ј ер јој не може да 
саГЈЈеда зна1шј; ::МШIOШ , 1815., прихвата 

Београд говори о ј е 
најРС1ПIтпј с шта је зна'шо pajllfl уста
наБ . Јер тај устанак, после ВIIШС вс
кова, бllО ј е чuст СРПСКИ понрет, П О ll е 
сен властитом снагом н са вајобнчвијнм 
п ослеДШЈ,ама. ; оН )ј ДУ"У ЖЛВО'1' српској 
душп " , 11 Bei i II ОСЈЈ е ГОДllНУ дана свога 
ПОС1'анка IJмао је као програм пову срп
ску државу . 3авршснј едвом прпвремсн ом 
катастрофом, о н ј е TllЊao, да убрзо БУЮlе 
поново 11 Y'l11Hll Србl1ју са ШумаДllј ом 
стожером: ср пске заветне МИСЈJII. ИЗ се
мена Kapal)op!)eBa У ставка ",,,,ла ј е да
нашња. НЊIIШ дршњва, са победншu ЮЈ ПК
таљем пад двс срушепе царевин с. 

}{АРАЋОРЋЕВ ПЕЧАТ. 

(Ва унутарњу и вој ну потребу.) 
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• 

КАРА'ЉОР'ЉЕВ УСТАНАК И НЕОСЛОБО'ЉЕНО СРПСТВО. 

1. 

СРI1СЮI народ покаЗI.lвао је ОД унс" 
ВСЛЈII\IJ смисао за дра\RВШI ШЈ1ВОТ, ТЈ бор
(јо" за држаВllУ слободу JlCrlll Calle су 
најJl СШП С страве наше народне исто
pl1je. После доласка на Балканско Полу
ос'грво, српСЈШ народ употребао ј е прву 
ПрШI1lКУ која му се уrшзала да ОД својпх 
аУТОПОМflllХ 11 полуаутонОМюЈХ облаСТJI 
<Јбразује слободну u нез"nuспу државу, 
еа СНI1;\Iз' атрнбутшш државпе власти, 
IШIЮ су је у средњем nСН:У схватаЛ ll . 

Али, Уl1утрашња снага српскога на
рода, која ј е споља доб'ljала свој израз 
у борбll за ствараље ИЛII за одржаље 
слоБОДllе држа.е, ду " О времена бшra ј е 
слабија од туђих утицаја 11 сваl'а, кој е 
су ТСifШЛС да УШJlllТС СJlободн е српске 
државс II да покоре СР ПCliU народ. 

Сем тога, слабљеље државне DлаСТЈЈ 
помагала ј е Ј1 гсограФСЈПl. расцепаност 
11 подвојеност СРI1СIШХ земаља, . а наЈ
ваше ССllараТНСТIIЧI\С 'l'сшљс ПОЈ СДUНllX 

српских областн 11 појеД1lНЛХ AIIHacTllja. 
Тако су се прве cpГlc"e државе сред

њега века, п осле рзэмерно l';PM.'KOI' жи 

вота, РУllшле или саме од себс, услед 
недовољн е своје унутрашље снаге, IШИ 
ПОД удаРЦlIма СП().lышнье (' п епрнј атеља. 

AJНI , пропаст држзве ЈЈза:швал3. ј е 
l\OA Срба одмах тежљу за ње l'I ОМ об но
вом, 11 та 'l'eiKIba добијала је израза у 
устаrЩllма 11 н овим борбама за ОСЮl
ваље lI езаВllспе државе. 

ПОСЈЈе више неУСllел их покушаја [1 0 -

шлu ј е СРПСI{ОМ народу за PYIi:OM да 
оснуј е две државе, - оне су живеле 
напоредо ј една са APYI'OM, - I{оје су 
успеле да се одрже трн стоти н е Ј'ОД I.IIШ 

11 да раЗВlljу свој у ВII СО"У "ул'Г)'ру. Бо
саН С Ј>а 11 НемаЊII"1ЮIШ државз, I10С'l'ојале 
су од ПОЛОВ IJIЈС Хll до ПОЈIOВШlе Х V вена, 
11 оне су, особll~'О НемаљиtClШ Држапа" 
ш.штране, lIосле 'l'ora, све до данас за 

главн е предстаВПl1Jiе СР ПСКОl' ДРilШlНl {)Г 

ЖlIвота у ПРОШJlОСТИ. 

у ТО"У ХУ ве"а турска нај езда, по
lюрењеh1 свих српских држаВR, УПI1Ш'l'llла 

ј е сав државнп iJШВОТ СрПCliОIЋ парода 
11 спе тековине народн е НУJlтуре, сте

IJeHe у ТОКУ Т}ш ' СТОТlше l'одина. На
стало ј е "У'lно доба робоваља. Срби 
Нl1CY впшс lIМШНl свој е држаnё. 

Али, у срп сном народу остала ј е 
стално жива]Ј н еобично снажна тежља 
за слободом, II СIIЛIШ устанци с}>пс.кога 
народа против Турака, готово у свима 
српским земљама , од првога дана тур

СНС власти па СВС до ПОТПУНОI' осло

боl)еља, БЈЈЈШ су не само 1I зра. протеста 
"ротив робоваља 11 теШЈ\О I' живота, него 
и израз тешње да се оснуј е нова сло
бодна српсна држава. 

Пошто ПИСУ имали своју државу, на 
коју би се ОСЛО НIIЛI1 у борбll за СЈ'ободу, 
Србu под ТуРЦШIa ослаљали су се lIа 
Аустрију, у ЈЈаДИ II увсрељу да !ie се 
по:моliу ље моlш ослоБОДIIТII ТУРСКОl'а 
ропства. Али, у свима борбама IJ рато
вима, н Јшда СУ помагал и аустријску 
војсну 11 нада су се уз љу борилu ПРОТlIВ 
'Ј'ураl\а, IШО главни ]Ј :крајЊ]Ј Ц1ЈЉ Ср
бllма ј е увен лебдео пред ОЧllма идеал 
да оснују своју слободну и lI езаВIIСНУ 
др","ву . 

ГлаВВIJ н Jlзјll ЗРЗЮЈтијll нредставНЈШ 
те идеј е у XVll ве"у био је лажнп де
спот '.Вурај) Бра'ШОВ1,Ћ. 3бо,' његове 
ндеје ЈЈ 'l'ежње да оснуј е независну срп
сну државу, Аустрија Ј·а ј е бацила у 
ТЮШЈЈЦУ, где ј е остао све до своје сМрТН . 
А.!Ј1', због 'Гс идеје о СЈlOБОдll ој држави 

. u због онога што ј е претрп ео за ту 
пдеју, СР I1 СЮ, народ у АУСТРllји сматрао 
I'a ј е лароднuм :мучеНllКОМ 11 главним 
представНlШОМ својих тежњ3. u идеала. 

Ыа да се у својој борби Д])ОТЈЈВ Ту
рака С'l'ШIВО ОСЈIШЫtО на АУС.'Ј'рнју, ма 
да ј е због тога помагао cnaliY акцију 
ayc'rplljcKe војске, СРПСIШ народ, 11 Оl:lај 
у Турсној, 11 онај у Аустријu, долазио 
је све Вllше до увереља да ј е Аустрија 
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ЛУКА ЛА3ЛРЕВИЋ. 

туђа куlш 11 да се отуда. 'не може на.
даш правом II потпуном ослобоl)ењу. 
ИСТllцаље 'Вурl)" БраНlЮВIJ:liа као главног 
представншш, Ш1РОДIНЈХ тежља 11 идсма, 
баш код Срба у AYCTpujll, ПОI<азујс како 
су 11 ОНII ној П су се Be~i бнли ОСЈЈободшш 
турског РОПС'1'ва сматрали да t e I .Ш сло
бодан народн" живот бити обезбеl)еп 
само у слоБОдllој народној државп. 

у l\рајевшш пол Турцпма, МlJсао о 
с"ободпој држав и бllла је још јаче р.з
ullj e lli.l. Там_о се, још од Щ)ВОI'а Д<1на 
ро'пства, још од 0 1'1 01'3. доба када су БНЛII 
iIШ В Ј1 .ъудп којн су се сеЈШ-ЈШ СЈl оБОДНltх 
СРПClШХ ДРЈ1шва, У3ДIIС3ЛО за слободом, 
11 са ТУГО;\I су се ПОМlllЂала Bpe~t eHa liaAa 
ј е српскн народ "ыао своју држ3.ву 11 
предстаВНIШС дршаВllе влаСТIJ. Што су 
та времена даље ОДШIЦi.\.ТIa у ПРОШ.flОСТ, 

TIBt су се све BI_I ше заборав.ъnле зле 
страв е старе српсне управе u теil\ан: iБlJ

пот у старLШ с.110БОДIIIIМ држаnама, 11 све 
свеТЈ1 l1ја постајала ј е УСПОЈ.юпа l1а стара 
времена славе 11 Ве.,П11111 не. 

Обнова старе СРНСI\е ДРiJШВС, обнова 
"Душановог Царства " , ПОС1'3..1Iа ј е LlДеал 
СрПCli:О I'а народа, 11 ОНОI' у r.гурсној , 11 
01l0l' ј' АУСТРlJјн. 

Taf\o се сав СРIIСЮI народ ве"ОВIВШ 
BaCIIIlTao JI спремао да поздрави OCIHI
ВА.ње нове СРНСI, .Ј.Рi:LШnС, као ПDll етак 

н првн uредуслоu за оствареље својн х 
народних ТСјЈ\ља 1.1 !Ј деала. 

11. • 

Када су се, у ЗIlМУ 1803./4. годнне, 
отресптнј" ЉУДI I по ШумаДl.lјн ПО1lеЈIН 
Договара'ш да се Д III'НУ на оружј е про-

. TII8 дахија, 11 I.ада ј е у ПО1ICТН:У 1804. 
ГОДЈ1НС заи ста БУIНIУО YCTRI~a.I\, бшlO је 
међу УЗРОlЏlМR н:ојl1 су изаЗвали тај 
покрет веома мало lIЛI1 НlIмало нацпо

налних примеса, Ј{ад су се шумаднјснн 
сељаЦIJ rlрнхваТIlЛIЈ пуuше 1.1 ноша, са

били HejatI 1Ј а\еllе у збеl'ове, YCTtUlI1 на 
своје госп одаре, ушлu у ј едно " еснгурно 
IJредузеliC н llO lIIЛН непзвеСll qј буду l, 
ностп у сусреТЈ ЉII Х па тај Оlшја.н l\Орак 
нису ваl'lIалн J:lltкаКВII CeEl'!' IIMell'fn !1J111 
наЦIlоналпп IШ 'l'еорuјСЮl разлозп, неl'О 
ве.,1Јлка п тешка невоља. 

Људи I<ојн Сј' У МУТНIJМ ФеБР~"РСI'ШI 
данима 1804. год. [l ОЧо.тш у РУДlll111liШl 
Н ваљевсннм пданпнама да пало хапове 

11 убuјају 'l'урке HII CY МJlСЛ1IЛП 1111 на 
OCBefieIbe Косова, 1111 па обнављаљс Ду
шаНОПОI' Царства, 1111 на ос.Т)обоl)еlъе 11 
yjeAlllheJЪe СРПСI\:ОI'а. народа.. Спе те МIЈ СЛ П 
биле су далеко од љих. У борбу I'РОТПВ 
ТураБа гурнула "хје IbIIXOBa непосредна 
невоља. Нерсшено аЛII управо :lOше ре
шено ю'рарн() Iштање н н еснгурап живот 

бнли су I1РВII 11 1'.1Ј:11$НI1 разлози liOjl.l су 
IIХ ПРПМОрШl1I ДП се ДIIГНУ. Недостата" 
Jl lIчне ]1 ill[QШlе бсзбеДНОСТIJ глаВIIЈЈ је 
ПОl\ретаl1 IIIШО l' СIШСIЮI' устаlllШ. 

А.ТЈ_Н, Н С}) п осле ПРВНХ успех а, 11 01\0 -
ЛIlКО недеља н осле ПО1!Стка устаНIi' а, по

гледи УСТЗНlIка ва цmь IЫIХОВО борбе-
1I01Ie.:1]1 су да се знатн О мељају, ЊIIХ О В 
хоризонт ПРО Ulllр"О се, љихоnе ТСјЈ\lЂе 

постале су веЬе. Чнм су вндеЈШ "рве 
успехе JI ОССТIIЛН прве С:ЈаС1' 1I СЈlободе, 
усташщп су IlOtiCJIIJ да бацају II О I'леде
пре_I\О ! ' IНН11ща свога "рлја . ОН11 су 11 11 -

С'1' IIН1.ТIШНQ uсеТIIJШ да t1 C у cna}iOM 11 0-
I'л еду бити бо,ъе осаГУрШНI шш C'fBope 
што веllУ заједшщу 11 а1\О ус'rшш.к про
Ilшре на штО nСћУ тернторнју. У 'fШI 
П Оl'леду ОШI су, Н3 l'леда, ВСВ ПРС УСТRШШ, 
1Iредузпмалн нсне "ораке 11 настојаЛII да 
ухвате везе са БРДСЮЈlоl плем е lllНlа у Црној 
Горн Н У ХОРL~ОГОnIlПII , 11 IЮ :ilJlШ.1l11 су I_LX 

да се зај еД ll1l11li1l боре НРОТIIВ fl1 УРШ\а. 
Када су ДIII':l 11 уста пак 1.1 эаГRЗIIJШ у 

I'РВ, ЊIJШl ј е бш1О јасн о да требi\ Ј;ре 
НУТИ }7 борбу све Ш'I 'U је са ЊIlМз' везаllО 
заЈСДJIIIЧIШМ прош.10 шhУЈ зај еДI1II1Il\lШ пс
ПО.ъама н зај еДIНl l llШ М I.IIlтеРССlIма . Уз 
то је дошла 11 ПРlllюдна тежља уст::ышка 
да донесу СJlободу " оној својој браlНl 
која је још п сМ!~у. 

Ta}io се код Њ II Х, ],[а да су со бнли 
дш'лн само да ООШ' У})flју .ТЈЈИIlУ 11 IJМОnНУ 
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безбедноС'г, веома брзо почела да palja 
1.1 развија мисао о ослобоljењу , 11 то О 
ослобоljеlbУ н е само свомс 11 свога краја, 
BCl'O н О ослоБОђељу осталих СРПСЈШХ 
земаља. Тако су УСТRШЩII , ј ош пре него 
што су се сукобнлп са СУJlтаповом nој
CliO M, п пре него што су за.ратшш на 

'1'УРС"У државу, дон су још само воје
ВЮНI ПРОТltВ дахпја, кој е су прогласила 
за султанове одметнпкс, -:- веЬ увелико 
1l0 tl C-fJ П да праве планове о оБНОВ IJ старе 
српске државе 11 о ослобоljењу све,'а 
СРПClюга парода. 

Ш'l'О су се те M11C2J11 тако брзо ја
lшле 11 111'1'0 су одмах ухватпл~ корен а 

"од YCTaHIIKa заСЛУЈ'а ј е у првом реду 
l\њuжеВНlIка н ПРОСnС]iСIШХ људи у на
род)', особllТО у ОНIJМ "рајевпма где је 
просвеtеп ост 11 I<Yлтура б'1Ла cTapuja 11 
раЗВllјеНlJја . 

ВеЋ у новембру 1803. год. , дакле пре 
устанка, арХIНШliДРllТ IНШСКОГ MaHaCTllpa 
у Херцеговини подвео ј е руском MIIHJI

с"'арству иностран uх дела у ПеТРОl'раду 
акт, у номе ј е предлагао да се "Словени 
на југу уј едине у једну целЈЈНУ 11, са
стављајуl," елавено-српско царство, са· 
.,шьавају држапу ... " 

у Cl<OPO поеле тога, када ј е букнуо 
устанак у Шумаднјп, 11 uapOtlJlTO када 
ј е ус'.гз иак до нсо rJ ОЗ НТИВШIХ реЗУ;r:l та1'а, 
II О 'l еЛJl су најrrросве"1iеl.шјl1 Србн ван 
ШумаДllј е да траже обuоnу старо,' ср"
СI\ОГ царства. То јс 'rрзtiшо влаДlша цр
IIOГOPC"ll Петар 1, то је тражuо, у јед
ној :молбп p~7CJ\OMe цару, С ШIClЮI'I ново
садски Јован ЈовановнЬ, то је ТРШIШО, 
у ј едвом ыеыоару YByliell oM руском цару, 
карлова.t[К1 1 ;.\IIIТРОllОЛ II 'I.' СтраТIJМIlРОВ II Б. 

у ЈЈСТII мах, одмах у IlOчеТIiУ устанка, 
усташщнма у ШумаДl1јl1 ПО'1ел Ll су да 
долазе II З осталих СIНIСЮLХ Ј10н: рај шш, 
особ ито ]Ј З Угзрске, Н С само доброво.ТЫЏI 
lI его и ШНО;ТIова[l1l ЉУДI1 , које су Пi.\
Tp ll oTCl,aocehaJЂa lIовела да доlјУ у зе"љу 
гдс је почела да се ствара нова српска 
држава , да ту послуже своме пароду: 

ОН II су устаншџша ГОUОРПЛll о ста РОЈ 
СР ПСl\ ој сда ВII н веЛ~РШ IШ, О оБВОDЉСЉУ 
стнре СРП Cliе ДРil\аnе 11 о потреба да се 
ослободе 11 осталс СРПС I\С I lOliрёlјllие li OjC 

су у ровству. ДарОВ IIТ II Ш УМ3ДIJј СI<Il с.е
.Тf~ацп одмах су прнхваТl'I Л П те IIДСЈС . 

3СМ.ЪЈЈште за то бuло је КОД ЊIIХ всЈ, 
I1р"преМ.1Ј~ClIО ilШ1НШ ПЗРОДIНВI TpaДIIЦII

ј ама, које су uрпчале о старој мо·lш 11 

СJlав l.I , tН~П су спомеlll.lЦU ј ош леЖаЈlII 
расејанп по ЉlIховој зем.ЪН . УСIIССИ у 
борб lJ , сласт с.lюбодс IL свест да 'l:i со 
ЛRIШЈС 110СТIIЋI1 БОЉIJ розултатн, ано се 

ВАСА ЧАРАЛИЋ. 

устанак што даљс l1рОШllрU н ако борба 
за слободу захват !! што веЬп обим, бll.11.1 
су ра3.'10З II којн су U ЗНЗ IЈ ваЛI1 тежљу да 
се устанак I! борба .а СЈlОбоду што пре 
пренесе u ван облаСТ l.I l'де се п рво јаВI10 
"окрет IJ гдс ј е прво по чеJlа борба . 
. 'l'ЗI\ О су ус'rаНlЩII , ne]i на два месеца 
после ПО 'l етн:а устан ка, прс него што су 

савладал п даХlJјеЈ у апр плу 1804. год., 
ПРСДУЗIШаЈШ I\ОР81\е да устанак ПрОШl1ре 

u H1)C1\0 граН llца Београдског Пашалука, 
а у мају су слаЛ II II заслаО llке у Црну 
ГОР)', да ПОЗ0ВУ ЦРН Оl'орце у заједнн.шу 
борбу ПРОТIIВ 'I'ур а,,". 

у 'l'O liY од II С НОJI.IШО ~[СсеЦIl ЦIIЉ срп
CKOI' устанка саСDш.1 се 6 110 I.IЗ],[ОIllIO. 
ПОIICТ за ОСЈнураље ШI1Јне п ШIОВIIО без
беДНОСТ II , устанак се убрзо, УТlнщјш~а 
у щ)вом реду Шl\оловапuх Срба, I\ОЈ\! 
су OД~JaX НltJ1Ј.ТШ одзива I\ОД устаНIIJiЗ, 

раЗВ IIО у борбу за ослобоlјење 11 за об
нову слободне српске државе. 

Ш. 

Вест о устаlll'У Срба у ШуыаДllјll ра
Шllрuла се муњев итом брзин ом по СВ lJ ма 
срискш! зеы.ъама. Ве1, 30. јануара 1804. 
год. забелсњсно ј с у једној щ) ,шсн ој 
IПЫ.1 3 11 У Срему да ј е ТОI'а дана ,, 11 3;\IСiIЏУ 
Typat\a 11 СеРВlIјшшца војна ПО'lелаU . 
l'аliО реiш, за ВСЈ(QЛ IlКО дана ПОСllС по
четка УСТ8ШШ, веб сс у свима српсюш 
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АРСЕНИЈЕ ЛОМА. 

п окрајинама знало да су Срби у Шу
~Iaдијtl УС'l'аШI на оружј е против дахиј а. 
3ашшљиво је да се свуда, МОilща више 
НО у самој Шумаднјн , осеТIЈЈЈО да оно 
што се у тај мах дога !јало у ру ДНl1 tlIШМ 
И ваљевским: плаНllIшма ниј е. обичаu по~ 
"рет ]Ј устанак, каквих ј е бшlO безброј 
за последљих три стотине година. На

против, сви су " lIЗ l'леда , UНСТ1ШКТIШВО 

осетИЈШ да је 0 110 Ш'1'О се у тај :мах де
шавало нешто друго, веш'l'О много важ

ниј е й веће Бао да се ве}} онда слутило 
да ј е то почетак новога живота и заll е~ 
так нечеl'а вел иког. 

НајпросвеliеЮЈјl1 Срби •.• најпозн атијl1 
IНI СЦИ онога доба, ДОСИТl1ј е и Трлајllt, 
поздраШIЛIЈ су одушевљено васкрс Ср
биј ~, а :мисао О обllовљењу српскога 

. царства обузела ј е одмах све духове . 
Ве"li на први глас о УС'l'aIШУ преl1fЛ И 
су многи просвеhени и учени Србu из 
УгаРСБе 11 ДО ШJIJI у устаНIJЧНU ЈЈОГОР. У 
разговору са њима проширивао се 11 

1l0Jl UТllIJ1Ш U наЦI1Qнални хоризонт уста

ника. Они су УС'1'аЈНIЦШIa дали идеју 
О потпуном ОCJIобоlјењу tштавоl' српског 
народа, ОIПI су и х УПУТИЛИ на Русију, 
да тамо траже сапета, IJОМОћИ 11 потпоре. 

Али, нису устаНИЦЈЈма дошл и ј едино 
ОlПI Срба I\Ојll су њиховој ствари могли 
да ll ослуже само саветом и разним пред

ДОзима. Одмах од првога дана устанка 
ПО II6ЛИ су 1\ Њllма да преЛ:18е 11 мНОI'И 

Срби који су били вО!ыш да своју љубав 
према народу и слоБОД II засвеДО(lе сво
ј ом врвљу u својим iIOШОТОМ. Многи млади. 
Срби и з Срема, Ба'ше и Баната, особито 
Граu.ичарн, п})елаЗИЛll су од самог 110-
'!ст.," уставна у Србиј у и борили се ту 
:храбро и предано за слободу и живот 
н ове срлсве државе. 

Сем тога; ти су крај ев и, од првога 
дана устаНБа , давали необично uздашну 
материјалну вомо}} устаНlЩl:lма у новцу, 
оружју и другим раз""м потребама. Прве 
зајмове што су IIХ устаници tНЈНИJl И да
вали су Срби llз тих крајева, особuто 
Срб'I ИЗ Земуна, HOBOl' Сада 11 Трста. 
Прве топове и муницнју ПОR.1lЗњали су 
Србll из Ср ема, Бачке и Банаш. У т'ш 
]\рај евима, на I'Jjac о устанку:, настало 
је ГРОЗНlltlаво врење, и CBII су се так
МИЧИЛЈЈ да п омогну устающима морално 

11ЛИ материј ално. 
Још ве),е врсње него "ОД Срба у 

Срему, Бачкој и Банату настало ј е, на 
прве гласове о устаНIIУ Срба у Шума
Д1lјо, у ср псюш 110крајинама Ј\Ој е су биле 
под 'Гурцшrа. Херцеговци 11 Брl)аНII ско- , 
(lИЛИ су одмах па оружје Ј1 ночеЛЈЈ да 
наваљују на ЦРНОГОРС1\Оl' господара 11 
владику Петра 1 да 11 он крене на Туркс. 

УстаШЈЦШIШ ј е бш(о добро Јј ознато 
то борбено расположеље у крај евима под 
ТУРЦlIма, насе.lЪеП Ui\l српским жнвљем, 11 
С тога су настојали да то расположење 
меl)у Срб има у 1'урској одрже и да .'а 
још nоја 'Јају. Они су, у августу 1804. 
год., попово сдали и заслан нке у Босоу, 
Херцеговину 11 Црну Гору, са задатком 
да тамошњи народ дШ'НУ на устанак. 

Расположеll.е за устанак у тим ираје
вима било ј е у тај мах nа,вредно ј аЛl1, 
до озбиљног покре'l'а тамо , IIпан:, 1шје 
дошло , јер пиј е било ношta, орущј а 11 

ЫУННЦl1је. Када су ВIIдеJlИ да сам и не 
могу да Il ОЧ RУ НIlКаЈШУ ШЩllју, MHOrl1 
Срби ]]3 тих крајева ДОШJlII су У Србиј у, 
п многи од ЉIIХ II с'.rа liЛИ су се у борбама 
~Bojo", храброшhу 11 умеШНОШ)iУ. 

IУ . 

После првог одушешьеља за YC'l'aIIRK 

ЈЈ устаuике, ЈЈ згледа да је "ОД Срба ван 
Београдског ПашаЛУI\:а настала решщија. 
Томе је, без сумњс, доста допринело 11 
'1'0 што ј е после ПО Гll бllј е даХIlја IЈа.С'l'ало 
заТl.lшј е у борбама. f O'.rOBO цео ПашаЛУI\, 
сем lI евош.IКО градова, бlЈО ј е ОtШШЋен 
од rl'УРЮ\R, 11 у зеМ.ЂII су nOllMe да раде 
с!юС! .. е вл:ас'l'П. У с'rаНlЩИ су С'l'УLШЛ:И у 
п реговоре са ТУРСIЮМ , 11 \ У првв мах, 
lI э глед3.11О ј е да је решење љиховог 
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lштања пренесено са бојног поља у ДIJШlO
матске кабинете. То је свакако много 
у[ншuло да донекле малакше оно оду

шепљеље l\Ој е се 611.11 0 јавпло у свима 
српским зш.rљама на прве гласове о 

устанку Срба протпn Турюш. 
3аНIНЈЉIIВО је да ШI бнтка па Иван

копиу, толшю важна у сваком погледу, 

11 обртна тачка у ОДНО.Сllма устаRШ\а 
щ>ема Порто, ниј е, 1\31\0 II згледа, II за
звала ОUОЛЈЈЮI УТUСШ\ па Србе у крај е
вима пан Београдског Пашалука lШО што 
611 се то могло очею.шаТIJ . 

AIш, УТОЈШКО ја·ш 1I0дстрек у том 
ПОГЈleДУ Jlзазвала ј е 1806. годниа, а на
ро'што велика победа на Иоlшару. 

r:Га l'ОДl1ва почела је ЖIШI.!М спрема
љем II ГР03Ю;lчавим одушевљељем. Пошто 

. су преЮIIIУШI односе са Портом, занесеНJI 
победом у првој борби са султаflОВОЫ 
nojCI(OM, уверени у успех, устаlllЩI1 су 
за аКЦllју 1906. год. ЈЈЗI'lЈаДШШ ОПJJruраll 
ШIaU на nеОма Шllроној осн ов н. Обезбе
!јени у Пашалуку, устаНПЦIl су сада ХТСЈШ 
да ПО)јУ у офаИЗI.tВу на све стране : ка 
Крушевцу, ка Новом Пазару, на Више
граду 11 ка Новој Вароши. 

Тај вeJl.шш план 11 спремаље за рад 
на његовом остnарењу БШПI су добро 
позвати у свпма l\paje BI.LMa око Паша
лука 11 l1зазuвшПl су, као што ј е при
родно, ВСЈШКО интересоваље 11 узбуЈјење 
међу Србима на све страие. 

У то су, усред ГРОЗНll'ШВОГ нестрп
љења, очекнвања 11 надаља, СТЈН'ЛС ве

сти о вели кој победи л а l\'[lI.шару, 11 СИЈП!О 
одушеВ.Ђење Jl узбуђење захватило је 
све Србе у АУСТр llји 11 Турш,ој. 

АУСТрllј скс власти озБИЉII О су се биле 
забринуле због оваквограсположења Срба, 
особито дуж СрПCl<с граНlще. С тога су 
одмах предузс'rе озБJ.lљне 11 сиеРГl1 t1НС 
мере, да се стане на пут ма каквој 8l\

цији 11 покрету у тим нрајеВIIма .. 
ВС)! пре тога, ускоро после ПО1ЈСТIШ 

устанка, нада ј е видела какво ј е врење 
11 одушевљење м еЈјУ Србl1ма у монархији 
изаз вао f устзюш, aYCТP~ljCKa влада била 
је предузела Ј<ораке да међу ср нс",,,, 
СТ~НОВНIIШТВО~I на: својој теРIlТОР1.1ј u суэ
б llЈ е српш,у народну мисао. 

Он" је затворила I'ранш\у ире,,,, Ср
бпјu , I1реЮ:IПула све везе између устarшка 
II Срба на свој ој теР'IO'орuјп 11 веома 
строго забраНШlа Пl>слаз добровољаца. 
Она је почела да забраљуј е ЮЫII'С JI СШЈсе 
за '<оје ј е 'ШСЈшла да м еlјУ Србllма по
држ.вају идеју О слободи и ја"ају на
цuонаЈШУ мисао. 'Гако су 1805. год. У 
Банату забрањене ДОСIIТЈЈјеве ЮЫII'е Jl 

СIШСII . Особито оштра забрана би.uа је 
lJздана оротав ПОЗ IШТС СШI,ке цара Душана 
са грбовима СВIIХ сl)пских nOlipajllHa. 

АЛII, све то мало је помагало. Напро
TllВ, забране су llзаЗIIВa.IIе међу Србима 
све већУ раздраiliСНОСТ, а ЛШЮ за паЉl.lва 
машта 1.1 уроlјеШI ОDТ1ЈМUЗЮI СРПCl\Оl'а па
рода ствараЛJl су фа[lтаСТII(ше план ове 

о оства рењ у наРОДШIХ iБ"еља rJ IIдеала, 

на најШllрој основи у пајБЛJlжој будyl.
ности. 

Одмах па не.кОЈПIКО дана после l\IJ.I
шаРСIi:е БUТliе, УСТSШЩII су пuса.1Ш Ср
бпма у Трсту 1.1 МОЛI.IЛIJ IJХ за ПОМОЋ у 
новцу, позивају]ш И Х да 1:1 ОНII на свој 
начин помогну зајеДНI!lшој о'rаџбннп " која 
се сада Iюдшке ". 

У Оl<тобру, врење у Аустрији било је 
веома веЛЈШО, те су аустрнјсn:е власти 
IIредузсле еlIеРГUЧIJУ Rlщију ПРОТllВ a·rIl
тације међу Србшш у јужној УЈ'арш,ој. 
у зваПllЧНО)I lШТУ о томе каже се IШКО 
Србп у УЈ'арс"ој сматрају КараЈјорЈја ,за 
другог Алеlюандра НЈ[II оБН ОВl.Iтел:..а не
заВИСНОСТll це.1Ј.ОГ С.ЈЈовеНСlЮt' народа w. у 
то доба, паlиеваЧl\l.l свештеник АрсеНlI
j eBII}; држао је јавно молеПСТВJlј е за Ка
рађорђа IJ за успех српско!' оружја. У 
саврем еним беЈICШIШЪ1а ИОМl.lње се иако 
ј е у тај мах необично много Срба ЈIЗ Ау
стрије пребегавало у Србију, ""но ј е међу 
СрбlJма војПlЩlIма У'lсстало дезеРТl1рање, 

МЛАДЕН .мИЛОВАНQВИЋ. 
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11 кю<О су Србll граВlJчарu јавно гово
РUЛ I1 да ХОЂе да иду у Србllју, да се 
тамо са свој ом браЂОМ боре за слободу. 

Одмах после Мишарске битке, Срби 
на KooaOn"I<Y 11 горљем Ибру устаЛI1 су 
па оружј е и органи зовала устаПШi на 
доста широкој основи. У станицп у TO:\IC 
ирају остали су под оружјем НCl\ОЛШ\О 
година, све ДО пропасти Србиј е, 11 tш
ПLlЛП су устаПШН1ма у Београдском Па
шаЛУ I-iУ nсюшс услуге. 

Почетком 1807. год. ООКУШаЈШ су уста
НUl\И да ПОДIJГНУ на оружј е БОСalще. Ка
рађорlје, у то доба, слао ј е у Босну 
прогласе, у нојима ј е 1I03 11 вао -босанС1\С 
Србе па устанак. У томе правцу радио 
ј с нешто u Јаков Ненадовиli . ИЗl'леда 
да ј е због тога б llла у Босни изведена 
11 нека ОРГSЮ1 ЭПIЏlјя, ј ер се П Q;\ШЊС да 
су Турци ухватил и у БОСНII петорицу 
С(}ба, .који су биди повсрешщи устанИlШ, 
и поБШIl1 их . 

Истовремено деснла сс у Срему 110-
зната 'Тllцавопа буна. :Мотuви за тај 
устанак Срба у Срему БШIII су чисто 
аграрнс природе, аЈШ , у љој су се јаВIЈле 
одмах' наЦlIоналне прuмесе. Тако ј е УЧН
тељ у Вогњу био 11 3 11 СО Э SС'l.'аnу'-' почео 
да. ol<Ynllia побуњсне ссљш,с, П03 IJвајУћ ll 
их у борбу за слободу, уз н зјаву да 01111 
хоће да се сј еДlIн е са Србиј ом . 

1(ОЛ II КО се у Србији знало за све те 
ПОl\рете 11 за раСПОЈlOiI\ење народа у ТIIМ 

нрај еВЈЈма ВИДИ се по TO~le што су уста
НЈЈЦЈЈ, у ј едном мемоару РУСl<оме цару, 
27. августа 1807. год . , и зј 'ШI1ЛI1 да и мају 
намеру да се, у договору са Србима у 
Банату" Срему, ослободе турс"ог " не· 
MaIJKOJ' јарма . 

AYCTpuj Cl<e власти, у то доба, енер-
1'11"110 су биле предузеле оштре мере, 
особито против СРUСКЈЈХ свеШТClШl\а; аЈЈlI, 
све ТО виј е MHOI'O КОРI1СТШIО. У сн:оро се 
ј ашlO и у Граннци 11 у Ба'lКој јак 1I0"рет, 
са јасним тенденцијама ослобоlјења 11 
уједињења са Ср бијом, а ј едаи аустрнј 
СIШ IIовереИИ l\ јављао је у то доба да 

Срб l1 У УгаРСI<Oј че[(ају ы'. од Кара
ђорђа да се ДI1ГВУ на о ружје н да се 
ПРllдруже Србији. Ме!,)у Србима се, уве
ЛЈЈке, опет ПОЧеЈШ да pac'rypa забраљена 
слика Цара Душапа и раз"и забрањепи 
щtлендарu, песме, Rlъите u СПllШ1 , а у мају 
1808. годи не дошло је до буне у Исто',
ПОМ Бапату. 

у Банату се од почетка устанка осе
Ђало ј а ко интересоваље за судбину уста
ника. После СРПClШХ успеха, особито 
после победе на Мllшару, симпатuј е за 
устанпке и тежља за слободом и :-Ја спа
ј аљем са СрбllјО>l I10челе су да добиј ај у 
нонкрствоји обл ~ш, Онда се 11 З Баната 
ШЈСаЈlO у РУСЈ\И главн п стан : nХОћемо 
сви једногласно да уста немо против Не
маца. .. ма 1<ОЛlIКО да Турци желе зла 
Србuма, . . . lНJaJi ИХ У томе превазилазе 
Немци. " 

у то доба образованu су у Исто'шом 
Банату тајни одбор и, Еюјu су почели да 
спремају устава". У тајне одборе ушли 
су , CCi\! "paljaEla и сељака, неки свештс
НИЦИ, не lП1 lIслужеШЈ ОФ l.ЩПРll И, чак, lIСIШ 

аl\: '].' ~1В1II1 ОФИЦНIЭ И. Са српске стран е ру
"ОВОД\Ј О је ову ствар Милен ко Стој КОвиl; . 

у мају 1808. године I1 зб l1ла ј е буна 
у Оl<О!ШIlU Беле Цр,ше. Народ ј е про
КJIамаЦ l lјом позван ва устаюш. У исти 
:мах растураНl1 су и неки прОI'ласн са 

1{араljорlјевим ПОтпи СОм. 
Бун" Срба у Источном Банату У"У

шена је, наравно, брзо и лако. l)aTHII 
суд ј е радио. Један од во!,)а и твораца 
побуне, поп Дш.mТрltје ЂорђеВИЂ, ЈЈ З
беЈ'аО је смртну назну; аJl И, сuмш\'!'И чни 
11 одушевљсни млаДI1 nopytlИUH Шкрибu'li 
завршио ј е свој ЖИВОТ на вешалим а. 
Тако је [[ тај покрет у Банату за сло

боду 11 уједиљење угушеu у КРВН , \Ј СТО 
као IJ друг" [] Оl<рети у томе правцу -
у Срему, Босви п Старој Србији . 

Још ј е било рано да се 11 3BIHIJII ве
Л Il1,О дело ОCJIобоljеља и уједиљеља, још 
је требало много гробова, да се ОС',nар " 
тежља 11 Ј1деа.л српскога ' народз. 

I<ДРД1ЮРЋЕВ ПЕЧДТ. 

(3а потреб)" Нllшег 11 државно г достојанства . ) 1, 
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НАРАЪОРЪЕ, ЈУЖНИ СЛАВЕНИ И НАПОЛЕОНОВА 

ИЛИРИЈА. 

Над ме ј е г. Пета.р Ы. ПеТРОВllh, ре
дактор овога зборника, позвао на сарад
љу 11 ја му се UРllправlI.О одааnао, био 
са.м одмах Н 3, tш с'rо да Ье ми најподе
cНllja те~ш бити ако прuкажем Itapa
Ј)орЈ)ев однос према Јужни>! Сла.веН'lМа 
11 Наполеоновој ИлирнјlJ . Тај однос. до
душе, пије нов II НСll озна'г, нарочито у 

СТРУLJ.Н ИМ нруговима; али, 1II1а1\, ДРi:f\lп.I 

да ће ШПРОЮI народни :кругови, Јюјuма 
је ова ЮЫНЋ у првом реду намељена, 
са занимањем I1роtштатн О 'l'Oi\lC неколико 
странпца, ној е }ЈС IШ показаТll ШLКО су 
neli пре више од СТО година славни Ка
pai)opljc 11 његов "Совј ет" имали јасне 
појмове о нашем народном ј единству и 
II:ЗКО су МIЈСЛИЛИ да га бар деЛI1МИЧНО 
остваре ПОД П'ОИРО Вl1тељством цара На
полеопа. Ови су реТЦ II , дакле, занимљив 
пршroг историјu lIдеје нашега народнога 
уједиљеља , којој II треба да обратимо 
сву нашу пажљу. 

1. 

Познати маџарски државпиН', пена
дашњп l'IПlпистар зајеДПИЧRИХ Финансија 
11 управник Херцег-Босне, по[юјuu Бе
њаМlШ !{алај (t 1903.), написао је још 
1882., у предговору српскоме издаљу 
своје nИсторије српскога народа", ове 
зна(шјпе petНl: nИ мину доба свеТЛОСТl1, 
нестаде СРIlСI\С средњеВCI\Овне државе, 

па се чињаше ЈШО да је и СРПСRИ народ 
Rоначно збрисан и з реда осталих народа. 
Алп , у најновије доба, 11ривлаЧII ШI.ШУ 
lJаiliЊУ таква појава ној ој равне не може 
да ПОI\:аше историј а света: после псков· 

бу д" се један народ 11 

самосвести, БОД чега 

нај занимљивиј е 11 Irnj
после тако дуготраЈног 

У).lало што српско 

не uшчеЗ RУ, ПРОСТ 

шtрод својом снагом и без туЈ)е помоlш, 
црпеlill одушевњењс из стаРIШСКIIХ пре
даља, одуш свљен пагопом родољуо.ъа . а 
немају Јш н е само вај110требllијега уре
Iјења 3 а остваР1ШRње снажвога ПОJiРСТ3, 
н его чан и Јшшеll најПРИМИТUВЈшјllХ по
моh.пuх средстава, IШal\ годинама про
ДУЖ У ј е јуна'н", борбу Л])отuв .ШО" О пад
моlш ије TypClie сиде; - 11 ШТО ~.'aj прости 
спе'!' постаде ТО.lUшо способан да опет 
буде народ l! да себи опет створи само
сталну ДРiI,ЗВУ, која одговара модерним 
захтевима. То су Срби извојевали у по· 
ч е'rку овога (XIX) вена својом револу
цијом, у нојој су истрајали, да се 'Јоме 
морамо дивити . О тога они из спој е 
прошлости заи ста могу црпст" перу у 

будуliной', И С тога им је lI сторнја од 
Оl1штега интереса и за друге народе'l . 

И доиста, СРПСБlL револуција почетr\Ом 
XIX вео", пај"рушшји ј е дoгa~aj не само 
у историји Србllј е, него у !l сторијll чи
таве наше расе и ЧЈЈтавоl' наш ег парода, 

јер не треба СМС'fПУТl1 с ума од НОЛl:Iке 
је провидеНЦllјшше важностu управо '1'а 
чињеница да са постепеним успоном Не
маца н Маџара од поче'Јка XIX века па
paлeлHo теlJС 11 успон нашега народа у пре

поро~еној Србији. А развитак ових двају 
паралелних успона, рачувајуhи овамо 1:1 

све споредне епнзоде Ш\ једној 11 па дру
гој страни , БИ'1ЋИ је 1I0.l Ill ТlIЧ.ки садржај 
и u сторuј СЮl смисао нашс народне исто-, 
рије ОД ПQчеТIШ ХЈХ вClШ све до OliTO
бра 1918., "0 ј ест до оно['" часа нада се 
немачки и маџаРСIШ успон заврш 110 ПОТ

ПУНОМ IштастроФом. 

Али , значај 11 важност СРПСI,е борбе 
за слободу Bch су добро '<>хватиЛЈ' I! њс
ЗШIU саnреi\ЈеИUЦI.I . ИСТlIна, револуција 
ј е почеда "лојаJlНО U , то ј ест, Срби Есо
граДСН:ОIЋ llашалУЕШ ПОДLlI'Лlt су се про
тIш својих крвника, у lюјима је 11 сам 
султан са Диван ом гледао одмеТНИRе п 
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буиџије. Срби су ис"рено наГJlашавалu 
верност своју султану И, у први мах, 
нису ни ПОЛШ1lJљаЛII да се отму TypCII:Oj 
власти, а тако су СХD3.ТШIИ иступ Кара

')орljев 11 борбу њеГОВIIХ друрова и у 
Цариграду и у аустријском суседству. 
Меljутим, "ада је султан, после "ропасти 
дахија, затражио од Срба да положе 
оружје, обеhавши IШ потпуну безбедност 
и сваку заДОВОЉШТlIlIУ за претрпљене 

јани'шрске зулуме, 11 нада су Срби опа
ЗОЛИ да Турч:uн не мисли ИCI~рено, ве)} 
само xo'ke да их разоружа, онда су они, 
свесни своје снаге u муuше одважпоеТI_I , 
избацили ОIlУ ре', која карактеРrIше Ср
бију новога времена: 3" c.Jtободу! Сам 
Kapaljopl)e бlJО је управо жив пример 
пдеје ослобо!)еља. Једаи руски дипло
матски аген'г, ,\Оји је у јулу 11 aВl'ycTY 
1807. дошао да преровара са lblLМ О усло
вима РУШ\ОI'а протектората над Србима, 
не може, у своме извештају, да се доста 
иахвали Kapaljopl)eBe "ри простоте, lIез"
llП'l'ересоваНОСТI1 и ИCf\l)еног патриотизма. 

Он н:аже за њ да је реда" човек, достојан 
поштовања, ма да баш нема НUIШIШОl' 
образоваља . • Нюшд uel,y заборавити оне 
речи ШТО !ш их казз lшда СМО се pa~ 

стајали: Упамтите добро, - petle, - да 
ја ништа друго не iRелим него да видим 
своју отаџбuну ослобоljену од турскога 
јарма; тада ћу се одре-lш свега и по· 
поnо вратити своме плугу. " Одиста, реtЈИ 
Достојпе l\аЈШDl'а РlIмљзнина ИЗ првог 
времена Реllубл",{е, а дејствују на нас 
ј о шјаtЈС, јер НI:IСУ биле пуста Фраза. Када 
је, наиме, ИСти овај РУС1Ш ДUПЛDматClШ 
агент уuитао Kapaljopl)a какву милост 
uште за себе од рускога цара, одговорио 
му ј е DОЖД: ,СюlO ту да нам цар Ј]ошље 
све ОНО што ј е UУilШО за ратоваље " (То ј. 
муниције, ору>кја и тд.). Шта Вll ш е, када 
је I{араljор!)е са ТIIМ IIСТИМ русКlШ ди
ШlомаТСКI::IМ аl'ентом У'l'aIШ1IИО у Неготину, 
10. јула 1807., конвенцију о рус[юм про
Tel\TopaTY, ушла је у њ DДI'tШХ на другом 
месту и ова папомена: , Предају!ш се 
ПОД ПOliРОВlIтељство tl За1U'l' IIТУ љеговог 

и.мператорсн:оЈ' Величанства, СРПClШ на
род нада. се да Ъе добити све ОНО ШТО 
му 11еОUХОДRО нужно треба, а, поред 
тога, СР II СЮ:l народ жели заувек да У 

Србији никад не буде предана ма буд 
коме и иајмања чест земље, ТaI\О да 
у њој веве бити спахија, НIIТИ ье ико 
допасти њихова ропства. u. Ето, ова 
1џ,еја u;ош;uуuе слоБQде и (с.раве де-,tO

"'Ратиј. водила је Кара!)орljа и љегове 
другове у бој за достојнију будуhност 
народа. 

Сасвим је природно даје овако веЛIШа. 
идеја - ~' доба непрекидних европских 
ратова - морала имаТII снажна одјеlЩ и 
мсl)уоколпим синовима нашега парода1 у 
првом реду преча"ским Србима, кој" су 
од ПQ1IСТIШ, са DеЛИ I\О~1 си~шатuјо~[, пра
тили ДО I'а l)аје у Србији. Bel, у јуну год. 
1804., даl<ЛС одмах у ПОчет"у KapaljopljeBa 
уставна, каРЛООЗ1Jl\lI митрополит Стеван 
СтраТIlМИРОВUЋ lIзрадио је . Нацрт успо
стављења нове CJlabeho-српскс крзљевине" 

u предао га "роти Андреј и А. С"мБОР
скоме, који се тада бавио у Будиму, "ао 
духовни к руш;е веЛIШС књегиље Алс
ксандре Павлове, удзне за у['арскога па
лаТИllа ЈОСIIФ3., брата цара Фрање1 са. 
молбом да га пота:јпо пошље рускоме 
цару АЛCl,сандру 1. Прота СамБОРСЮI 
одиста је УДОВОЉИQ жељи Стратшшрови-
1евој, YBepaBajyhll, у своме СПрОВОДИО.11 
писму од 14.јУllа 1804., цара АJlександра 
да је прuложе.1И "Нацрт" .посао карло~ 
BallKora митрополита, ма да I'а Шlје ПО'1'
писао из ПОЛUТИ1IIШХ обзира, но да ј е 
Orратимироnив прави пастир православне 
вере и II с"рено ода" РУCl,оме . цару. У 
своме, Шlli , TeJiCTY ОВОга ТОЛИI\О зна1шјног 
" Нацрта " !\1ИТРО IЮЈШТ Стра']'ИМ1ЈРОВИБ 
I\:аll\ е IШIЮ сва царства. и СВС дршаве у 

Европи имају савсзНlШа. своје вере u 
свога ј езUlШ, са.мо Русија их нема, а 
може да их има ј едипо у Србпма, ј ер 
" нема !ЈОД небом народа који би I'Iре~[а 
Русима 11 IЪ1lХОШIМ владарима имао 'l'О.1Н1IЮ 
љубаВII li:ао Србll, парод источно-пра.во
славни ". С '1'Оl'а ~Ш'1'рополuт предлаже ЩtРУ 
Але[(сандру да се од Ту\>СIШХ облњс'ги, У 
"ој И"" жuве Србu, Образује - д,шако, 
руcrюм помо'~и - nа.зална држапа IIОД 
турским сувереШlте']Ю~I, али, под ПРО'1'ск

торатом Pycuje. В!шда р ове обнов.ъеве 
Сј",с"е државе требало би да буде ј едан 
од руских ВСЛШ,ИХ квезова, а, ако се цар 

пе бl1 МОIЋО да реши да "ош.ъе у Србију 
нојеl'а Iшана своје liylie, онда НШ\а пошље 
неl\Ога од својих роlјаlШ, наиме, немачrшх 
ПРОТССl'ЩI'1'СIШХ ПРИI:lLl ева, јщ) се за Љ1lХ 
:маше П()е'fпоставити да -11 е у будуkвоста 
пр-имuтu православље. nИз овога "Нащ)та " 
јасно се вuди - добро веЈШ Ншюла Ра
дојlШћ - да ј е Стра'l'ЈНШРОВIJI'Iа. Iшјвшuе 
зашшала ПОЛИТU1Ј[Ш страна УСТаЈ:Ш3, то 

јест, буду];а самосталност Србије [, ље
зине ПDЈШТlIlJке везе Са другим дршавама, 
које бuјој зајам.шле младу СЈlOбоду. С 'ro l"" 
ј е он u сматрао У'1'врђење 
неза ј едним од највашн 
устанку, u највише се 
Шта више, може се 
:МИТРОПОЈIИТ 

48 -



бll О ПРВLl дuпломатски управља~l пове Ср
бвј е, ј ер баш љеговом ,"оlшом утицај у 
треба прппи сати ШТО ј е АУСТрllја. бар у 
IIрВII мах, мирно трпела везе uэмеl>у по
буњепuх Срба н Војне KpajuHe, "оја ux 
ј е снабдева;ш мушщнјом, оружј ем , храном 
н другим lIотребаМft, а за случај невоље 
YBeJi им прущнла СIJI'УРНО УТО~IИШ'1'е, Стра 
ТНМЩЈОвulј, IHНlMe, умео је да Д~IPCJ\TIIO 
u Ilр еlШ тс:шшшаРСЈiОl' генерала Пе'l'ка 
ДУI\е уверн пзјваЩНllју појШ.JlШУ ЛИ11ll0СТ 
у онда шљој цареВ IIIIII, надвојводу I<арла, 
да се "AYCTp llj :t. нема. НlJшта бојати срп
СliOПl. ПОliрета/l . То IJa~l ујеДl10 тумачи 
Эll ШТО СУ И петроваРЏДI:IН СКН I'снераЈIИ 

(Џеll еllll , а ДОЦlII 'ј е С и мбшен) бuли "ОД 
УТlJцај ем MIITPOIIOJlHT0611M, ма да су при 
томе UI'}ЈrШ II УЈIOГУ 11 U З:-

li сени ЉИХОВII матеРl1јШПIll 
ИlIтересн. С ТОЈ'а lI иј е IIУДО 
_,а је углед СТ!ЩТu>ШрО-
llill, eo био опште познат u 

властu гледале су, у lIрВИ ма...х , мирно, 

ТУЫRI1Сlш га 1\30 из раз сuмпатвј е, Ј\оју 
вазда ужива мuбllјu у борби са ј а.ш ... 
Бу, ускоро, Оllазuло се да те сuлшатuј е 
lIMl\j y свој I\ орен у НfiЦНОВ3ЛJlОМ oceliaJЬY, 
то JCC'f, да Срби са Jlеве обале Саве и 

fd,<otS::4~/');~ ifi:'tf~ 
Рь P/.J'f [!/ у ?Ј тr}.I'1 
fr 7r 1)- r ~ 1"'7' (7Г" 7 .' trтt 
11 иi р,Ј <-р 9~1V'}нV 

-Q ;;>cf' 

да ј е IIрВИ крајШJIIШ ОФ II · t: rvt 
'llIР ДИРеЈ<Тl1O ње"у У "У1'II О с/( r ' пА :'~C' tf!. м а. '! ;.; ~ f< .,,_ 
"РОТУ МаТllју l:I eH"дo ""~a, ;! , ;! 
,,"да ј е овај у послу срп- .щ..,," 7't7oиt JZr>{,щЈ .. .,f. ".. .", rr' fi ifd>.-
СЈ<е револуциј е, IIр ешао {'<; /'/Ј<['рТ'/" (о /i-or"'- ft->:I'd Z!Lk 
CaB~r, рекзвuш му: .,А кога / / ~ :1 / 
в " на овој СТРНIII' ШJlllе fi-y(!!' tt' -"'" t< /-..<I=tr'; j!ft;-/'оО,"" 
Iвште него МUТРОПО.тtIIта ct ~ (rГ4 /} ~ ~ tI "gr; С7Г-О1'" -If-q '"7с ~ 
Стратшшровиl,а? О" ј е од ' ') /; ;;7 
ваше . нациј е нао "раљ, а '" р'" Сл, .1{ «.:r"l.I Jk" . ' ~./' .. /(0 ( 
добро се па :ш са II РШЩ-
}{зрлом, а П])ШIЦ · I\прло јЏ-р л I:''Ј ~. аас • if'.,"(DIi:O ~~"'pJ/"?~'P 
сада Ј'е ЈЈ 3Д СВОМ no i Cl\OM -7 . ,р AI е ~ ~ 

Ј Л~ (). ".,....," fГ" и 4 О (/СО/ 'и , . 
у lIаШС?l НА рству Iшјста- с/ А 67 
рllји војвода". И оди ста, ;,,/.-.•• - lrffт r<o c>.o-(!~", р 6?..t 
Стратш.ШРОВlJll је савс- \. .., nг&.- ( / . 

у (1"'1'- . /~ .. ,Ч ь --6 Џ'.Ј!Ј.. ( .;/'D.Pf. 1) 

тонао J{a pal)OI)I)" ,., ДРУ" о"е v 
му да 'l'YPCl<Y " е треба -зr ' 1'г"" ь ' - 6'",' " 1) .' 

O'fnopeHO и зази ваТ II , )1,01\ се Ј':. R:. ДО ( 

1 Р · р ~,6 -џ clfL.f' ~ б'" Q /( О ""7J..Lj ~rJZ) 
не осuгу ра НОМО 1. УС I:IЈ е, O~, г 

а, MeljYTUM, да се IIР~IВНДНО - ~ ,,0.1 ;rc-/(<' jl#-'" {' ..А .?rт-" 
Обра Ьају з" 11 0'101, 11 за- y;r'Ot/-?'r _ ft",//4. 6I'h 7(7'''9'-~.,If 
!"тпту AycTplljl1. С ТОга 1'<-<>1'''<'1 '1/ Р t t!l" tЉ, ?r7r ' "- . 
Је 0 11 н састави о lblJX OBO . l' Ц . с р. ' 
IШ СМО на цара Фраљу; алн , 
уједно II Х ј е 1.1 п рви на
Ј 'ОnОР НО да ~1 lHliJie ПОМО !; 

ОРИГ!IНАЛНО ПИСМО КАРА'БОРЋЕВО. 

од Русиј е, Н'уда се 1.1 сам 1I 0ТЗЈIIО обра
Т ЈЮ ОIШМ помеНУТIIМ "На ЦрТО11 " . 

Ну, ниј е јеД lII1I.I М НТРОl10Л IIТ CTI}aTII
МtlРОИIIЂ своју lIатљу посвети о t' )mCI\OH 
YC'r:IIIKY, ј ер је овај убрзо заОКУПIl О осе· 
klња CB II X Срба од Баната 11 XpnaTCI\O
СJI"вонске Kpaju"e до Босне п ДаЛ}lацнј е, 
Пре свега. по ,,,.заЛII су то Срби У lIell o

s:,y ,ee~(CTBY, у ВојВОДUНII " СреЛlУ, 
УСТfi Шlliе ХРil ЈI ОМ, орущј еы u 
Овај саоб!)3!,ај aYCTpllj cKC 

Дунава сматр"ју Карађорђев устана« '<аО 
нешто сnој е. 3601' '1'О I'а ј е беtl1\а влада 
затраiIшла од темuшваРСll:е U нетровара
Д I1I1 С1l:е 'нрајl1lllке Бојне власти да спре
'Јава саоб раhај Срба са обе стране 00-
гранlf.ЧНUХ PCI\a; а.з.u, сада је за ll О'lе.llО 
KP~ljYMtja~l)e; шта Вl.1ше, У .ТЈе'1'О 1807., 
устзющu нападошс две iКитом натоварене 

лаl)е на ауеТlшј еној територији, те их 
превезош е Щ>СliO у БеОl'рад. Овај испад 
веома ј е ."бр внуо бе.шу владу, ј ер се 
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истрцо" утнрдило . да се у.стаНlЩП не 

бll УПУС~lIЛН. у ту авантуру, да их Прll 
то'Щ I'нсу издашно , i!омага.'ЈИ . баш Срби 
UрС'laЩ1. А У јесеп 1806. СТlIl·о.ше у Ве'! 
поуздане ЈII!Формацпје 'Да је расположење 
у Војној Крајини .све озБUЉНl1је, шта 
вuше, . ускоро се 9а ClIrYPHO сазнало да 
у тим сТ!)аиаЫR ll}I.R много људи кој ", 
под утицајем успешног u славног устанка 
у Ср~иј" , показују сне знаке праве ие· 
верности. 

После ",\Да БеО !'рад (27. децембра 
1806.), одушевљењс аустријСКIlХ Срба 
подигло се, ДО lJарон:сuэма, ТЗ'IiO да су у 

Bell С')'И3C:lЈIe '1'ужбе (\аНО Срби l'р81шчари 
јавно говоре да l;е, у СЛУ 'Јају мобил" за
Цllј е - разуме се, против' Караljорljа 11 
устани ка - !шстом 'lIребеlill у Србију и 
да иеl;е више да се боре за аустријског 
цара. }{ОIl&ЧII О, nOtJeTKOM ЦЮ7., lIанче
ВR'I1Ш свештеНIIК Арсеннјевиl'! одржао је 
јавну молитву за КараljОРljа, Станоја Гла
ваша н срећу ср "скога оружја, н ускоро 
се "PO"YJlO 110 IНl3lШМ ·СТјјан.м. Вој80-
дине !Ј Срема кзко Оllамошњи Срби "рете 
да lie на IIролеliе СКО'ШТU на оружје, а 
онда Ђе " lllвa6aMa ll бllТИ баш ТШ{Q као 
'l'УРЦlIма It преко'. 

Ово П!ЈСУ биле "разне претље, ј ер Ј е, 
па проле l;е 1807., у Срему оди ста дошло 
до 01'вореllе lIоб)'llе . 

11. 

Средuште ове буне биле C~T спаХlIJlУЦII 
РУМСIOI (грофа ПејаllCвu·hа) п ИЛDtllШ (х ер
це,.,.. Одескащшја), а г .. а81111 ј ој је повод 
бшю несавесно 11 НСШlЛосрдно ucu caBSJЬC 
I.t И СКОРIIШћавзље народа (кметовз ИЛII 
ј обаl)а) од стране С[l8Хllј ских ЧUПОВlIllIШ, 
кој е IIIJCY МОЈ'де УliЛОНUТlI ШI молбе lШ 
ПРlt 'rужбе; тада, наиме, у доба Караl)ор
Iј е "" усто "к" 11 Фраuцуске револуције, 
срсмшш с('.ъаци - у ОНО време 110највишс 

Србl1 - БШIIJ су "1)8ВI' средовеЧНII робови. 
MaljapcКlI IJ СТОР"'ШР Караljорlјепа 

YC'l'aHKH, вс Ј, 110~leHYTIt Бењами.н Калај, 
СJlужс1ш се БОl'атом rpaljOM из беt/iШХ 11 

псштаПСIiИХ архива, па и из карловаL[liС 

(:~штрО IIOЈшјСliе) 11 nYl\OuapCli C (ШУП8ниј
ске) аРХ lше, l<aже да је народ у Срему, 
додуше, CI\O 'IUO на оружје због 11ССНО 
ШЉI1В ИХ U н еправедних Il рШIUl.Шј ал!!, Bolje 
љегове, у"отребљујуlш народно незадо
вољство Il ОГОР'ICЊС, као да су l1мале 

пред 0'1111013 у "рвом реду потајне ПрОТI1В
аУС'fрuјш\С 1I0ЛИТичкс циљевс. Шта ВIJШС, 
Калај uзречно истиче да MUTPOIIOJlUT 
СтраТllмировuli nдодуше није ПОДС'fШШО 
буну", али ју је .радо гдедао", јер је 

Аустр"ји наведа веЛl1uе неприлике, а то 
је само могло да буде од користи M~t
трополитову [IOЛIIТИ'IКО}{ идеалу, да се од 

ВеО"раДСКО'Ћ Пашалука 11 Срема обра
зује незаВlIсна. српска држава под "ро
текторатом Pycllje. Ву, са друге стране, 
Калај i\ШСЛ11 да се митрополит Стратl.I 
МllрОВНI; трудоо да тај пра8И мотив на
родне буне ca«pllje IIспред ОЧllју ау
стриј С I{С владе, бојеiш сс да га она не 
бlЈ заувек УЧ l1Нllла пемогуыЈ,' ua, с тога, 
да се оп У'ЈИ IНI 0 1I0средни коы између 
lIобуњенога пар ода и власти, нс би ЛИ 
''ако нзраДIIО народу блажу казну 11 са 
lЫН11 ОС'1'аО У CTlYlHOj доброј веЗ I:I . Да. ли 
ј е исправно КаЈЈајево м.ШIIљење о JlУ IШ~ 
BO~' ДрЖRЊУ Стратuмирови1iепо:м - кој е 
му, уосталом, у наШIJМ ОЧILма ие СЛУi[Ш 

на срамоту - то јест, да Лll је OCHO~ 
вано п на поузданим подацима и фан

тшш, IJ.!Ш је то само субјеКТlIвна ком
ш\.рrщија не l\3.дашњеl' управитеља Босне, 
ДИКТIJРШI3. Il ераСllодожењем према срп

CI{lIM 1I0ЛIIТIIЧНрIIма, не да се lюуздаlJО 

утврдити све дон се читаво питаље још 
једном '1'<1.11110 11 ОбјеК'f I IВНО, са Докумен 
l ' I::tM3 у PYL~IJ, не ПрОВСр ll. Свакано, за
ПШ(.lЫIllО ј е да је cai\l МUТРОIIОЛI1Т jaBJlO 
у Бе'! юшо је l\1e l5Y БУНТОВlIИЦIНШ било 
11 таюшх којl1 су ДРУ1\lllIје М II СЈЈИЈIJI о ЦII 
ЉС(ННIа. буне неl'О ЛИ nсl'i ИI-la ЊI:IХОШIХ 
другова. 

Али, 11 војШ:I'lI\е влаСТII , УlЮ.1llШО' су 
шшле ДОДllра са гюбуљеНUi\1 пародом, 
ус«оро су ДОШJlе до увереља да ј е сремска 
бу"а, у СУШ'!'ШII' својој , реводуционара н 
ПОI\УLШ1.ј да се .народ AOllella "uеОГрШIII
'I епе слободе" II да се "сруши устав", 
шшме, тадаШIЫ! држаНllIt гюредш\. Шта 
вuше, l'CllepaJl 'fепенберl' јашьа 10. аIJРl1ла 
IIЗ Ру ,ш ко"ондапту ЏенеШIУ да му се 
lI етрош\.ра.ДI'l1:l СКl1 I\рај~IШЮI BYI\ (ДО ЦНl lје 
бр . 70.) "е 'Ш!!U ПОТПУНО верзн u поуздан , 
ј ер му ј е момчад састављена lI оглаВItТО 
ОД Срба, дакле, СUllOва, браl;е !1 po~a"a 
о них БУНТОLJlllша. Ну, 11 '1III:IUВlШIl1ТВО 
cpeMCI\C iКУЈЈаиuје, нароч uто ВСJII1IШ су
ДI_lј3. У РУМИ, Јосна Сзлај, одмзх од ПРВOI'а 
дана СМ3'1'lшлuј е среМСI(У бун у Юl0 уставан: 
н:ој 11 ј е 1I1ШlО 3<1 ТИll да сс 11 оБНОВIJ II С 
Јшдашње ср пско царстио џ , а ЖУП<1.нuјсна 
С«УlJlIIт,ша у Вуновару од 13. 'IIIРИJlа 
I\OIlCTa'fOBaJl:.1. ј е да су БУНТО81ШЦН l'O ~ 
ВОРИJIII по својој влади" 11 " о Сllора зуму 
са Србuма с оне стране Саве" , ШLIIме, 
са Kapa~opljeM. Овакво I1pocylj ll 8aILe буне 
од стране војЮI 11НС u iкушшuјCl\е влаСТIJ 
створuло је 11 у Будш!у 11 У 
рење да. је буна пол:итuчкоl' 
шта ВlIше, )' ПеШТIJ су јавно 
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Мl1троuолита ' СтраТllмировuliа да је у 
тај НОМ спораЗУћlУ са бунтовницuма, а, 
у Бе'IУ, с.ш цар Фрањо гледао j ~ на њ 

неПОllсеБњем, ИЈ када ј е «paje~[ 1807. 
дошаu у еч, ставио га ј е ПОД тајни 
LJшциј СКlI надзор. 
СреМС!<а буна плапула ј е у селу Вогњу, 

недалеко од Руме. када је 3. априла (22. 
"арта но ст.) 1807., Тодор АвраМОВИћ, 
и з BOI' rb3, издао nRУРСИТ" (проглас) па 
сед,аш'l'ВО у суседшш селима - С'l'сј аI10В
цима. Малој Ремети , Јасну, ВрдНlШУ (Рава
НШЩ), РИВИЦИ 11 ПаВЈЈ овцима - ДО СЈI0ВНО 
OBOl'a садржаја: "Даје се на знаље Сва
[{ому БЛШ'ОllССТИВОМУ Христијаниuу 11 

поглавару НРIЮВН ОМУ. да савет даде IШС3У 

(сеоскоме) 11 IJОШТСШIМ liмеТQвиыа да 
сваки човек стара се !За оружје себи , 
србо, Ј\8Н:О чуј е СКУПШТИНУ, да има онде 

доllН, јер, l\оји не доljе, бит liC за ЊСIЋ 
теже . Ваша цела ОIIllI'l'l1иа (вогањсна) 
C'fOj ll на оружју 11 мене натераше вам и 
СВlша јавитu , а ви један од другога OTHpa~ 

БI1'l'е муда глаСll овај нурент, за бољег 
веровања с печ :1ТОМ. AI\O би 1\Оl'ОД ОД 
свештеllина UJШ од Jiиеза затајио онај 
нурент, цеJlа фаМИЛllја Me'rYT ће му се 
под сабљу; НеЈШ ОТl1рави у ~.'a села 1,yAa 
наДЈICiIШ. И у спаХНЛУI\ ШIИ BupMeljY н:ојн 
бu јаВИО1 тај ilШВUТIJ н е l1С ; IШ љеЈ'ова 
ф3i\1Uлија I~СJlа. Ано не Aolje У недељу, 
то j ec'l', 24. марта (5. 311Рl.lла), наш\ у 
]301'ањ овај liуреи'l', у коме бll се селу 
задржао lIJlIJ затај И О, '1'0 I :; е све цело село 
страдати "РОЗ ош~i I'iYPC'lI'l,II . ~, ДО l1 ста, 
сутрада н , lIolle народ да се оруш:а lJ 

IipellY, у недељу б. аНРИЈа, I!OA PH3BI1 ~ 
јепuм барјаlџша у Р"вапlЩУ (Врднин) , 
НОД ФРУUШОМ Ј'О})ОМ , l\Oje место беху 
одабраЛ ll за rJlanllU ЛО I'ОР БУIIТОШНl'lКU. 
Овде - I'рај гроба Iш е"а Ла""ра - одр
аШllај е СIiУПШ'!'ШIa, 11 Тодор Аврамовиli, н з 
суседног ЈаС1Ш, об u.'l~1O звани ТIЩ<НI , и за
бран ј е " liН езо:м целе аРi\ШДС U 

1.1 "ч е'хо 
башом. u побуљених Срба ; по љему ј е н арод 
11 прозвао ову буну " 'l'lIцанuвом буном". 
'l\щаll беше Сllажан '!Овеl\, сnојllХ че~'р
дe~eT 11 11(>1.'lIРИ годи Н С, з агаС~I~'а Јнща, 

увеl\ Il ОД Фссом, I, еС'!'ењаС'l'е I\ОСС и AY I'C 
l\ОllРЏН СТС браде, а СЈIУЖUО ј е II Сliзда у 
а.УС'l'lшј ској peAlJ llHoj BOjcHI1 пуних се
дзмнаест l'oAL1l:Ja, llI 'fO :му је ПРllбаШIЛО 
и:шссно разумеваље у орг::ишзоnању. 

Уза њ беху коловоlје 6уне још IJ Паllта 
Ocтojuh , Јован АнђеJl llћ , Паптеш,ја Ру
MIIIi, Арсе вије Р"ДОIllI ·li, ДIIМlJтрuје ДlI
Mllll, Стева н :МаЈ1сшеВl1k, Мптар Одоро
nаlJЮЈ u други. Вуна се рашири 8а ч ас, 
ЈШО IIJшме н , 11 0 чи '!'авом РУћlСКОМ 11 l1ЛО 1I

КОМ СIЈаХ~IЛУ"У, шта пише, и по суседној 

ИЛИЈА ЫIРЧАНИН, 

војној KpajllH" (уз Саву), па 11 по BI'I)O
tН1Тll 1 шој U ба.чкој ЖУllзнијl.l пОlшааше се 
Зllаци немира 11 узбуЈ)еИОСТlI у народу. Ву, 
31Јаlщј1l0 ј с да сс буш] НlII'дe IШСУ ПРl1-
ДРУЖLIJ1I1 I:1И li аТОЈЈИЦU (ШОIЩИ ) , Ш.I Н емци 
(JliJJабе), ни Маџарl1. Побуљеtшх сеља lШ 
Срба било ј е н екоЈНШО хшьаДil, а сви 
UВI'ЛСДИ б ~IЛIJ су да ћс }IМ се још н ДРУГИ 
ПР~IДРУЖIJТI1. 

Буна је БШIa "Iщпремл.ена у велuкој 
тајIlОСТИ, 1.'НКО да је iliУll31шј СЈi а облае1' 
у BYI<OBapy бuла сасвим IIзнела lјена на 
ГJlас О ВОП\ЉСlю·раваПИЧII:НМ догt, ЈјнјUМЗ1 
те се одмнх обратила за вомо l'! Iюмавдu 
СЈlаВОIl СЈ\е Iipajl1l1e у Петроnарадuну, 11 8-

веСТl1ВШИ уј едно о томе 1.1 угарС1\О Ha~ 
меСRИ'IКО веће у Вудиму. Из ]Ј етрова
ра.ДШlа Ј10ДМЯРШ3Л барон Џеu е.ин ј авио 
ј е о догаlјају одмах ]ј у Бе'l, иадвој води 
:КаРЛУ1 истаЮIУnШll кан о ј е веома ве
роватно да је ова поб~r )]а у nС3П са 
добровољаЧl<ОМ '! ето>! (Срба и з АУСТРI,ј е) , 
I<оја се МlI СЛИ образовати у СрбијlJ.lIотом 
генерал ЏепеiJН lЈэ,riа XIJTUY эаllовест 
читавој nојеЦIЈ у своме l'ен ера..1ату да 
се спреми па угушење бун е 11 ЖУРIIО се 
IJриближи побуњеном крају. Поред тога, 
командант СЈI3ВОНСБе крајине обраТ I'1 се 
11 митрополиту СтраТИ>ШјЈопиliу у l, ap
ЛОDце, са молбом да прен6 свештеliства 
11 Лl1tJНо настане на томе да УМ~lрИ по· 

буњени народ. Међутим, буна се НIllРИJlа 
спе даље, а 6. априла (25. ".рта) уве'!е 
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ВОЈВОДА МИЛАН ОБРЕНОВ I·IЋ. 

зароби т,щаll, на путу ]]3Mel)y Ир"га u 
Крушедола., упраОНЦ I\а ШIО'шога спаХIJ
.'IYKa, АНТОl:l ија ФеЛIШIIШ, 11 љеl'ова СlJна, 
те "х Обојицу даде затвор"тu у Раnа
IНЩI1 . Оутрадан поподне 'l'ицан Ш\ЈlOiЮЈ 
заробљено~[ ФеЛlШШУ да l:IаШJlLlе ЈНICМО 
lюјны се П03lшају , у сврху CllOразумn" 
lIа ДО I'ОБОР за 8. април (27. март) у Ра
паНIЈЦУ В('ЮIЮI жущш сре:мС!ш I'РОФ Пе
јачеВllli 11 3 Руме, · велuки СУдllја Са-лај, 
'faliOlje 1J 9 Руме, мали судац ВешелеЊl1 
IIЗ ИРIll'а 11 ПрОDll 30р Тот. ПIIСМО је бllЛО 
адресопаио Ш\ ВешелеЊl1ја-, и Тuцап му 
,'а је са.м однео у ИрШ' н дlltl1l0 предао ; 
аЛlI, па саСТfl.Ю11i, ипак, ниј е НИкО дошао , 
ве)), ј е тора дана CTllrflO у В()дпик. са 
ПСЈШIЮМ [Iратњом, rtН1ТРОПОЛIJТ CтpaTIt
;\ШРОН1.Ih, ној ll 1I 0liуша да б.IIШ'IН{ ре'ШАН\ 
lIаговори ca6paНl' 1I3рОД u са~юга ~ГIЈцаLlа 
да се IIрИМl1ре и врате свој ИМ куlшма, 
обеkаnа.јуl1И им амнестију и унажење 
ЉlIхове о щэавдuпе тужбе ; али, Тlщан 
1I0'IC да npel)" МIIТР О ПОЛflта, пребацујУ!;1I 
;\ry са 110дc~[eXOM ЊCl'ОВО БОlЋтетво. Стра
'rll ,\HIP OB III, fШЛОilШ I\О'НЈјашу да з.'ера к ма
наеТ I_IРУ Рroз:lНlЩ II. Потом Тицан разреД ~Ј 
своју чету; једеш део ПОСда да поседну 
"ут што ПОД" у Карловце, да се MIITPO
пол ltТ ве· 6[1 MOГ~O враТИТlј li уlш, а Са
моме СтраТ~ЈМI.РОВI1h)Г.--ПОруtlU у манаСТIlР 
да "У не ДО IlУ lПта да се ВР"ТII у Кар
ловце, него !юра остати у РаШ1IНЩII као 
заробљеник . Са ДРУI'ИМ делом БУllтовнuка 

Тllцан проlје Јаза !" l) ешеново, Суљам, 
ГpгypCВI(e, .lIеЖII""Р 11 ДlIВОШ, да б ll 
преко Бlшгуле, ЕрдеВi1ка J-I БеРlшсова, 
СКУШIВШIl ВlJше ЉУДЈЈ , УДflРU О ва ИЛОI; 
11 ТУ заузео превоз преко Ду"ава у 
Бацку, спуј~' ]Ш, нако се говорило - да. 
преко Олатовца допре до Вуковара., а 
o'rYJI, преко Осека, све до Вмпопа. 

Меlјутим, у то време, цнрСI\а појсна 
IIриблшкапала се са CBIIX страна 1I0бу
љеном "ptljy, 11 то п еша' lКе 'Ј ете пз Пе
троваРflДl.tlш, Осека 11 ВШШОВflЦU, а. ху
сари 11 8 ЧlIтаве Славониј е . Хусарl.l су, 
разу"с се, први дошли у сукоб С!l бун
'Ј'ОПЮЩIЈМ3 , lюје је водно сам 'l'ицан, 
дне 9. анрнла (28. марта) , н змеljу дв" 
IJ трн са'Ј'а ПОЈюдне, код БI.IIIГУJl е. Чим 
су их ОllаЗШlll, БУlIТОПЮЩII ОТВОРlJlll е 
па IЬUX ватру ; аЈШ, хусарll одвраЋ1ше, 

убнше на мссту 12 људп и мн оге ра
lIиш е, IШ што Тицанова 'Iета nрште на 
СЈзе c~гpaH e, КРllју]ш се по шумама и ВННО
граДl1ма; сам 'l'uцан побеже до Дивоша , 
у томе се ПРШ1flкоше пеП!аllКе IJ eTe 11 

IIО'l еш е 10. апр""" (28. марта), да о нко 
љапају ФРУШКУ Гору. Врховни 1<О""Н 
ДЮIТ ,(аРС1<е војске беше барун генерал 
ДаВlIДОВltЪ, uпаче родом Србин. Он С'l' uже 
још H CТl! дан у Шид, !'Де на!је ба""р
скога ПУIЮDlППш. ЕтIlН_l'схаузе lЈа, ДО I{ ј е 
ДРУГII ген ерал, Левеllберг, имао сеДIIШ'l'е 
у l) у'rtш . Пре свега, војска ПОВУ 1l е ЈШРДО II. 
од Мнтрошще на Са"н до Бан ошоnа н" 
Ду "аву , тшш да пшш Iшј е могао 1.111 Ao l\ !t 
НН поtuЈ на заш1)(. .... 3аТu:м затворише ЈЕ 
IJ СТО'ШУ ЛШ]l1ју, Ш\ 11 ону уз Дупаn . KaAn' 
БУНТОlllПЩН видешс да су оu}{ољеlШ са 
СIJlIХ стрft па, реlШlШе да се поврате 

ку!;ама " да предају оружј е, ПОЗlшају Б" 
се прн томе на !штропшштово обеtање 
да lю БНТll ПОМIlловаНll 11 да liе ~П:lрО'IJlта 
царска КОШ1Сllја II СП1lтат[[ Њllхоnе ТУif\бе; 
разуме се да су БУНТОВШIЦll сада пу
стш:ш 11 заробљсшш.е свој е па слободу . 
И оди ста, вој ClШ је пропустила сав народ 
liуlш:\ra, само ~Гl1цaHa 11 ј ош Tp lL APYl':1 
сељшш щшдржа, .као l\О.тюnоlје бу н е, 11 

з"шорн I.IX У 'l'ашшцу у И рш' у. Ј{ада. 
су I<ОЉI"ШС пжроле до 14. (2.) ""РНЛ" 
ПРСI 'ледал с све шумс н сву Фрушку Гору, 
:НI СУ 1Н1Iшte IШ ј СД II Оl'а БУН'fОnШlliа. БУШ1 
ј е, ДШiJIе, б llЛа скршена, 11 онда се пр ош 
ло на раэоружаnаље народа. Комаllдаll'l" 
СЈШDОН СIi С ItpajHH e, l'еперал ЏеJl СllН , јав
љајуЈш у БС'I IШДlJојВОДIl Ј\арлу ПОСТШ'
НУТ II резултат, савстова ~гy уједно да. 
се Шl'О пре II спошаље царс.ка КО!ШСllја, 
'<ој а !је н"род копа'шо up"ЮlрНТН (21./9. 

· "прнла) . При у"уш]шању бун е судело 
вале су четири Ilcтe Је.1Јачu"hевог IlУI\а. 
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119 ОСCl,а, један батаљон БР!,-СКОl' кра
јlllll](ОI' пука (сеДIIIIIТС IШ Ј С б llЛО У 
Вl1Jш.ОDЦlIма), три tl CТC петровараДUllСRОI' 
l\))ајШllКОl' ПУБа ЈЈ Чllтап један хусарClШ 
пу" ( бр, 9,), 

У Clюро пос" е ТОЈ'а, 3, маја 1807" 
СТllже у Руму Петар KOMapOBIII, 113 

БУДlIма, нао кра.љев(шп комесар, да по

веде "страгу о У9рОI\lша буне 11 да 
II СIшта тужбу народа. Да се пстрага 
штО УСПСШНIIј е спроведе, nР?l'ла.ШСll а 
ј е, пре CnCl'a, царсна 3.ШIССТЈЈЈ3. свима 

бунтошшцuм3., осам Т I_щану, l\aO КQЛО
вођи, кој!] ј е, до душе, утекао нз I1РНШ
Ј, ОI' за.тnора, па QПС'f у Карловцима 
ухваЬен 11 ба'l еll у т~rшщу у РУ'III, 
Истрага ј е ПОlшзала Јасну. ~ШУ nе· 
.'ТIЛiillХ lIаРОДШLХ НСВО.ъа., НОЈС Ј е тре

ба.тш ШТО пре QТ1\ЛО IllI '.ru. Ну Ј нас nшuС 
занима ПQЛ11ТIIЧЩ1 страна ове IJСТРШ'С, 

ј ср се УТВРДIIЛО да је праВII по~ретач 
БУllе 6 11 0 BoralbCKIl Y'IIITC'" АндрllЈ а П?
ПОВIIЪ, ин аче POДO~[. СрБИЈ ан ац, КОЈII 
ј е бuо у тесlПШ Щ)UЈатељсю~ . везама 
са ПОIl Луком ЛазареВllfiем, Ј едиu>! од 
СРПС1\НХ устаИllка у ШаllЦУ; шта ваше, 
оба ПОIIОВ llfiсва cllHa беху тада у Ср
б llјн У устаШIЧКIШ РС~ОВlша, Сасвпм 
је прнродио ШТО Ј е таЈ УЧJlтељ ПОIIO
Duli, у Вогњу 11 ОКОЈШIIll, БУД II О Сl1мла· 
ТlIј е 11 интересоваље за српски устанак, 

прпчају.Јш народу о ДушаllОВУ царСТlIУ 
'Ј о скором ]}acli.pcy српске држа.ве под 

DодствомКараlјорlјеВIlМ, Под ТаЈШIШ УТlI
цајl.lма., дакле, .1IаТIIЛ II су се среМСКII Ср611 
оружја; за јавност 11 масу J'ODO I)l1~O се 
да је бун а уперена "РОТНО СIШХIIЈСКlLХ 
зулума, а, у ствари, то је био у станак 
за "деју у ј еДIl љеља Српства, С ТО I'а су 
СС БУII'fОВIШЦII , пред бупу, У ма,рту 1807" 
6 11. 11 обраТНЛ II поп ЛУ IШ Ла9ареDlIliу 9а 
1.1 0:\1011, l\Oja Ю1 lIиј е посла на . . Поред ТОЈЋ, 
IICTP31'OM се ПОliдзал.о да Је, _одмах у 

1I0'ICТ"У буне, ДНС 6, аllРШШ (20, марта), 
AJlel\CallAap МаПОЈловнl1. 1\333.0 у BPДIl ~" ~y 
с.абраноме МJlОШТВУ о.ве реч 11 : п Ово Ј С 
права С]ШСliа зсмља; Ј едном ПОl'Ом СТО

јЈЈМ OllAe, а APYl'OM н а СаВII . Очамо пас, 
6pa1iO, БУДIЈМО c.r~Oil\~'I1I , да пробуднмu 
СРПСliО I' Kpa.Тf,a , ЈЩЈI1 Ј е пре tl етп р" С'1'о- . 
ТШl е I'О)1.l1на умро" . ЈОIJI се н то до
зна.11 0 како се пароду на све стране 

]'оворндо да се узда , у o,oMol, Кара
ryopJjCllY; а н "роз ВОЈIIУ Epa,JLlHY "ро
.11<1311.1111 су н еКII at'JI'l'aTOpll, l1Ј11 реtш ]'лас 
да ј е "I\УЦII УU. час ?с,тюбо l}еIЫt.";, С ве 
нам ово покаЗУЈ е да Ј С среЛl СIШ (1 I1ца-
1Iова) бу на БН .1Iа.IlРllIЈ ПОЮIIJ.К a,Y~TP IlJ CKHX 
Срба за слободу, а II заэиао та Ј е СЛ3.UII II 

KapaljopryeB устанак, 

111. 

Порсд СВСl'а тога што СЈ; се CPC>I
СIШ БУН'l'ОВ11IЩII .вра'f II.1Ш СnОЈ ш.r I\У'11~ша 
11 предаШЈ ОррНЈ е, у народу .Ј е, IIпак, 

узбу Јјење В!lададо још IJ даљс. 3боl' 'l'ога 
ј е 6С IIJШ вm\Д3. IlOјаl:Jала ~'ap "1130 He поред 
српске I'рашще. наг.IIRШУЈуiiП IЈ ЗРIJLIНО II С
поу3дatlOС'l' таi\ЈОШЉIIХ Срба, њ, уз то, 
IJздаll О ј с царско HapeljeIhe да се мора 
најстроже СПI~еll ава'l' ЈЈ СВШ( ~I саобраliаЈ 
са Србнј ом. IIу, спе то IIIl.Ј е ],[1101'0 I\~· 
рI.I С'l' I ШО, ј ер се народна осећања 11 I1деЈ е 
l:1е :могу 1')r I1ШТП сшто!( ШI Фср:маIl1ПШ. 

Када ј е аУС'Ј'рпјскн дворClШ ухода, ка
петан Е-мер "н .МШlпар"11, дошао ПО 1I СТ!'?М 
j Ylla 1807, у 3eMYII , да II ЗВ IIД II CIITj-аЦllЈУ, 
ј ав но јс У своме II звс!"тају у БС'I , 11 9"е!ју 
оста.1l0l'а, ·П то lШКО Ј С, после ВШIlСДIIСВ

нога бораВ.lllеlЫt. у Земуну, MOI'aO да пратн 
шщајlllllШУ RI\Цllју тамошњега стаНОВIIП
штва (пап.!rе, IIраnОСЛаБlIlIХ Срба); заТ I L.\1, 
П ОIl.меIlЦС ва'nОДЈЈ разн е Уl'.1ЈСД1шј е срrlСБе 
Л11~ШОСТ I I у БС1IУ, Пештн , НОВОМ Саду, 
Карловцима, 3емуну 1.1 у jOl~1 нскш( ме
СТl:lыа, а Mcl}y ЊЈЈ.ма I1 ЗрСЧНО CIIO!~JJILe 
М:И'l'ропо.тшта Стратшшровиkа, 11 , ! taЈ зад, 
ведл за СВС љих да само чскаЈ'i !ШГ 

од Kapal}oplja, па да се 11 ОН 11 11 IbllXOBII 
поуздаШЩII, нс само у 3ему н у, Bcli на 
целој ]' раIШ1НlOј ЛЈ.lНнјн до ОР IIшве, при
друже Cp6lBra. У скоро по :ом е, 1l0 1l CTI\OM 

сспте"бра 1807" дошао Ј е вогањскоме 

ЈАНКО l<дТИЋ . 
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АЛЕКСА. НЕНАДОВИЋ. 

попу нека млад(rI" којl1 се IIЗдавао за 
КараЈјорђева бра1.'а, 11 стао да ПО3 1ЈШL 
народ да подупре срп ске YCTaHuкe, ј ер 
да he OIН' још ове ј есени, ИЛЈЈ lJду]юга 
пролева, ПрОШl.lll1ТИ у Срем. 3а орул\ј е 
пека се п е старају, пошто Ће ]'а ДО С'l'а 
добити lJЗ Uрбиј е, а 'l'ai\O II C'l'O н ека се 
н е плаше царске вој ске, која ј е н едавно 
УГУШН.1Iа 'l'ицанову буну, ј ер r{apaljoplje 
има ДОВОЉНО свој е :МОМI]адп да ј е пошље 
у номо l, . Тај 'ювеl{ обшпао ј е ј ош п 
нека APYl'a сремска сСЈШ, док сс, lIајзад, 
IIlIј с ПОliазало да ј е брат попа nз До
БРJtнаl ~а. Када ј е С'1'Вар ОТl\lншена., нс 
преостаде 1111 попу IШ њес'ОВУ брату друго 
н еl'О да преБШ' I IУ у Србију . 

Алп, ll стоnреЈ\ШНО , настало ј е I\ре
таље 1.1 у српскоы народу у Банату , а 
наРОЧIIТО мд ј е Русија ушла у рат са 
ТУРСl\ UИ, ШТО ј е, дакако, снажно ПОДШ'ЛО 
наде ' С рба у успех ; познато ј е да су 
Срби у ста.IIIЩIl звали АлеКСаЈщра r ре
ДОВIIТО II нашш.r царем", l'ЛедајуliU у lьему 
nРХОllпога свога ГОСl10дара, под '!Иј 11 су 
се ПРО'l'СI{'хорат ставшш. Негде lJ O'leTIi.O?,( 
aBrYC'l'a 1807., нсl.Ш ЉУДИ II З Ваната упу
тшш су ШIСllО pycl\OMe ј'давноы Iшман

дант)', l·eHep'\.ILy ~fllXeJЬCo Il Y, у Букурешт, 
у lюј ем СУ бlше НalТlIсане 11 ове 911а
Iшј пе pel ll1: 11 ~J u вама јашьамо да же
.!шмо да будемо под PYCKHJ.\f дворо ,\[ ЈЈ 
да ХОћем() CBIl ј ед 11 ОL';ШСI10 да у станемо 
против НсмаlЩ, ~a ној е ви знате да су 

------ -----=~---~-~-

старп I:l здајшщн. Нај по С.1Ј. еЈ знајте, а 11 

салrll Ъете УВllдети , да су НеМЦII од ста
ране ПОДJПI, нечаСНII 1.1 н епостој ан-п . Не
мац Јје спе наше земље са ССЛIIма предати 
IlлемulНl1'1ra ( спа.."Lнј а.ма), lШКО би УIШШТ,I.IO 
српску Војну КрајllНУ, под пзговором 
да ' то н е paA II Он него Мађар, не бн т] 
Србll заМРЗIIЛ II lIа Иађаре, " lI е на Ау
с'rрвјанцс. :Ма IШЈШКО да ТУРЦIJ желе зла 
Србllма, ј ер су суплемеющu Руса, IIпак 
ИХ у 'хоме пр евазилазе Нещu . ol 

Ну, lШО]'О ј с 91Ја 1шјПIlјн И СТУП по-
3IШТОI'а харамбаше војводе Станоја. Гда
ваша, }шјп ј е код cpemcko-банаТСКIIХ 
Срба УЖIПЈаО ветше Сillша'· lIј е. r{paj eM 
децембра 1807. (по IIОВОМ) дuшао ј е он 
у Београд, где се тада деСl1О и сам Ка
рађо рl)е, стушlO пред Совј ет 11 рекао 
ОТПРШПШС 0130: ПРОВU1ЩIJјалнu KMCTOВlI 
у С рему опет се ГОРКО т)"же. 01111 су 
ДОШJlН до уверења да је она царска 
]\О:\Ш Сllја која је имала да Н СШЈ'ха 9У
думе жупанnј СЮЈХ u спа...хuј Сш.IХ IШНОВ
Iпша саста.Вlша нсповољаu. IJ звештај о 
Њllма, тако да се и саы МllТРОПОЈШТ Стра
ТПМЈIРОВII-ћ, I\Ога је народ замолпо да у 
тој стварп поl)е к цару у Беч, повратио 
не опраВИВШI1. IlШU'fа. Сада се Страти
МIIРОШ[В бојll сво,"" народа, јер му ""је 
пош.тrо за рук.ом да Ilзради општу, у 

царево Jlме обеl,аllУ амнестију lIј ер Нllј е 
могао да НаЈ'ОВОРИ Уl'арClШ сабор да 
узме у расправу тужбе сремскш: Iше
това, па ј е због тога у Бечу lIЗМОД НО 
право да 01\0 себе ДрilШ орушаll У стращу. 
А I<аКО су Срби у БaJtату, Сре"у 11 Ба'L
]{ој, па '1] даље све до Буднма, снреlШН 
да опет СКО'Ш ·Па оружј е, 3.1{0 lIМ доlје 
у IIОМО], IIвешuш јУllаtu{и СРПСIШ народ " 
11 аЈ\О Н},( ОН даде оружја, ГЈ[аваш пред
Ј[аже Совј ету да се 'fO YllnНll. Шта nшuе, 
еам ј е сuремап да стапе на чело томе 
покрету, н, у први .мах, пс би му тре
бало пише од десет хпљада моr.шка, "да 
доl)е у IIО"ОВ свој ој потлачеllој 11 зароб
љеној браВII, СРОДIIIЩIlма 11 ј едновер ' 
ЦlШа. Оп познај е све путеве до БУДlша, 
а њеl'ова чста, Iш.:\r пређе Саву и Дунав, 
за1ЈаС Ће нараста на сто х иљада мо:\шка, 
јер 'li е ј е појачаТII таМ(НПlЫl Срби. Са 
том вој ском он Ће, још пре него .1[1] доlје 
немачна вој ска, освојнтн 1)без 11 j eAHol'a 
Xllтца" све тnрђаве Jl у њшra ОI1Ci\рБП'ХI1 
се оружј ем, MYHIНЏljOM Ј1 'l'оповшra.. А 
освој ење ових I\рајеnа донебе српско",-ю 
пароду не само },шоl'о злата lJ сребра, 
н его н I'О)lемо :мноштво жита u хране, 

да УЗ~ЮГllе uoj a1IallOM СIШО?t( да ратује 
са ~Гур tLUПОМ U да l'а, бореlНI се зај едно 
са РУСllјом, пстера IIЗ Европе. 
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После ових заНИМЉИВIIХ Глава.шевuх 
реtш , иза којнх се Iiрпј с очито потајни 
споразу~r са uречапCIШМ Србшrа, устао 
ј е Kapa!joplje и добацио Гдавашу да је 
"будала 11 11 хајдуtlЮI харамбаша, па ј е 
онда настаВlIО овано: "Ако се наша 
бр а]"" СРОДН1ЈЦН ]Ј ]Ј СТОБеРЦ1Ј у Банату, 
Срему н Ба'п<ој осеЋају подјармљс>ш , 
нека прсlјУ у своју отаџбнну Србију 11 

нека :шј едн о са пама lI c~'epajy l'урке 
ия Босне 11 БУl'аГCi~е, ј ер, ДОЈ, се '1'0 не 
збуде, б",1О б l1 веома н еразБОРllТО по
МШllљаТll на обнову старе српске др
ЖаЈiе, а, поред '1'01'3., ј ош за леђима стеЋН 
уз rl'УРЧЈша новог нещшјатеља. Па, све 
1ШД б11 11 лано успело сј едшьење са Ср
БЊ\lа у УI'арској, Срему 11 Бапжу, Iшак 
бп 'l'OM rIРIl.rпшо~[ ове земље, а то су 
сада ЖII'l'Нlще за Србе у Србllјл, ТОШIКО 
нострадале 11 биле О IJља1шане да би Срби 
бlJJПI ЈшшеПI1 св .. ше МОl'У)iIlОС'fИ да, у 
даљем РШЈ.'овању са "Гурцлма, прехране 
себе ЈI РУСКС I10моЬн е ч с'rе. А не бв 1]11 
разборuтu било увредпти н е~raЧI{Оl'а цара, 
Б.оји је - како причају у Београд стltl'Л.и 
Француски офuцuрu - у н :)јБОЛЈем складу· 
н ПР1lја1'ељству са ФраНДУСЮВI царем 
Наполеоном'}, " Оп - I\apa!jopije - не 
разуме се у IIОЛllТIJКУ, веЋ само у ра
'I'onaIbe. С 'Ј'ога Ilрепушта поли'1'UКУ 110'1'

пуно Совјету ј аЛII , ипак, опомиље COB~ 
ј еТНIIке да не ГШНС Ка.ЈШУ 1'l)СШI{У . 
вођени lШРllстољубљем шш ДРУ1ЂЫ на
мерама ; ј еџ , шю бll 1\Оl'а од љох за1'еlЩО 
I\а 1'о:ме пу~'у, обссuhе га пред љеговом 
куј1ОМ. ПОСЈl е ОВИХ KapaljopljenlLx ре'ш, 
кој е та караl{'I'СРllШУ као р еална, далеко
.БIIДна ]ј трезвеног ПОЈШТJlчара, Совјет 
Iшј е Х1'ео нн да расправља о Глапашеву . 
преДЈ101'У ' 

Ма да Србll у АустрлјlJ, ПОСЈ!е овога, 
НI1 СУ МОГЈШ да рачунају Ш1 ПО:МОЋ ОД 
стране Варађорlја п Срба, ШlaЈ(, народ 
се lЏlј е прш.ШрllО. 

Be]i ПО 1lетко:м априла 1808. сазнаu 
ј е Ј'С l lCрал СlIмбшен 118 "поузданога из
вора 11 IШI\О IIСЮI војни беl'УНЦВ 11 З Срема 
11 БШШ'l'а П}Нllщју у ВСО I'раду о 'l'Oble да, 
'1'обоже, н еких 17.000 МОМaIШ У ПРlшраВll 
l1Ока п а аус'rрпјској теРIJТUРllји СТОТIIНУ 
ОРУiЮНIl1Х Србllјанаца, Ш\, да Ђе онда 
энј еДIПI1llШ наваЛ]ЈТИ па IIетропараДШl. 
Љщ је "О дочуо , СlIмБШ ~1J позва у Пе
'l'роnараДllll Ч.lIтав ј едан ПУ1\ IJ раэм естп 
га у Оl\ОШIIНI но разним ПО31Щllјама. :Мало 
11 0 ,'оме јашьепо је СlIмбшену да се, у 

1) l\драlјор.!је хоће да I~аже да )је ТШIС ј ош 
11 Наполсона IЈ С38яаТII против Србије. 

ЈУНУ 1808" СПlЈема ПОБа· буна у 3еыуну_ 
II у Ноnом Саду, И однста, почеТIЏI буне 
показали с у се веЋ у ају, ""да јс ј една 
чета ' од 30-40 момака, под nОДСТБОЫ 
харамбаше Радојнце МарковиЈia - сшl" 
OlfOl'a уч птеља 1)3 ВОl'ња - узсла да 
аГ!1тира по 11ар,оду, "решаВUlIl из Србиј е 
у Срем, Ну, аустриј с" а лојска брзо их 
ј с растерала, а сам МаРКОnllћ ПОl'ибе у 
оТвореном . сукобу. УCl<оро се 1I0,<з заЈЈ О 
да су најглаВllIlјll агнтаТОРIl про'rјrn Ау
стрије БИЈm баш 11 еки њезшrll Срби 
поданllЦН, који су у Kapal)opljenoj Ср
бији l'OBOpIIJnl да ј е дошаu зеll(ап да се 
Срби и CBe'fO праВО СЈЈаБље, У3 помоl, 
ј едноnсрИОl'а лравославпога PY CKOl'a ла~ 
рода, опет ПОДlll'НУ 11 да васкрсну ст"ару 

државу, само треба пре сnеЈ'а освојити 
БОС11У спе до Сарајева, И тако' се са
стајемо са l{арак'rСРНСТИЧIIОИ ЧI1l1> СIIИЦОМ 
да ј е идеј а о у ј еДlllьењ у правослаВШ:Ј:Х 
Срба - ПЛ\Ј " IЈропаl'анда" - настала 
ме!ју аУСТр11јClUШ Србима, Ј(оји - су од
прпога часа Жара!јорlјеn устанак схва
титl као lI СШ'.rо " свој е џ , а пс - }ШЈiQ 
обиtlНО говоре lI еуuуhепи с'.rранчаРl1 -
у Србијll ХIХ пека, Разуме се, по IIрИ 
роди саме ствари, 1'3, ј е идеја најщ)е 
з"" рејала суседн е чаЈ еве - Срем, Бачку 
11 Банат, 11 одатле се брзо раШl.1рllла 
даље - на запад 1I југ. 

У апр llЛУ 1807, командант подыарша" 
Хплер јавља 113 3агреба uадвојВОДll Луд-

1 
У3УН МИРКО АПОСТОЛQВИЋ. 
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IШЈ'Ј да' l1l)авосла·вно свешт.енстВо С3:-, 
neJrlР\IВI ОДУ.llLсв.ъењем ШИрll по чи.таВОЈ 

хрвжској војној крајlhш I'ласовс о CJJaB-' 
IНШ пqбедама Караljорljевоы над 'l'yp
ЦI1:ма, . а на.род " нс само да са занима.љсм 

пратl.I ове ..всстл, н.его - ј ер му ј е до
теШ'13ла (ауй'рuјска) вијна служба у 
доба в епрекндпнх ратова са Фран.цУSl1ма 

. - са заnIJшhу посматра сјајне прилике 
до којш( се дош:шуше Срби", На крају 
rrp"Mel' yj e генерал Хнлер да се, додуше, 
за.са.да н е треба бојаТ1I устаlШ.а ; "аЈШ, 
незаДОВОЉНl.1 народ, 11Oa.I\, !Юl'ао бl.1, Ш\О 
!ICВО.';'" љеговој брзо ВС до lјС крај, да 
ПОЧI1Н.U .. какав неПl)QhШЈЈЈљен иорака . 

СЛII'fНО ј е карактсрuсао 11 l'снерал Сlшб
ше" lIадвојПОДII Карлу 113 Винковаца у 
јуну 1807, ПРИЛlIке у слаnОIlCl<ој војпој 
l,рајшш.. Ш'].'а ВI.tше,lIе само граШЈLщрске, 
него 11 Щ)ОDшщнја.1[не редовпте 'Јете убрзо 
YXDaTll HeKIl немир 11 одушевљење за 

Kapa1joplja, ШТО се hШlшфеСТОШ1Ј1O у сдав · 
љењ у дојве ДllСЦI1ПJUЈ ве п у дезсртl.I 
раљу псшака JI хусара, У Фсбруару 1808. 
преданј с цару Фраљu uзвсштај хрватско· 
сл.авонсюlX војШIX властu, у којшr се 
каже да је у последље време дезерти
радо у Србllју 515 момака, од тога 327 
l'}эаннчара н 188 момака 113 РСДОШ.l'rIIХ 
псша'ЈКlIХ н КОЊllLIКnX пу[\Ова .. 

IУ. 

1\.ао што ј е с.ла.ВШI уста.Ю1l\ Кара.
Ijорlјеп узБУДIIО Србе у Срему, Ба'IКој, 
Банату, С.rШВОlU.lј ll 11 ХрваТС1шј, I]С'1'О 
ТаЈ\О ј е снажно продрмао н Србе у БОСlПt 
И Херцего.DШШ, а па.РОIП:1ТО је разБУДЋО 
IIнтересоваље Црнс Горс И љеЗ Il.I:Юl' та· 
дашњеl' владшщ УЋШОl'а Петра 1 Пе',ро , 
виЪа·Њсгоша.. 

у Боснu IJ ХерцеГОВl1П1I положај Срба 
бпо ј е Ii.УД II намо теаш од онога у Ср
бl.lјll , ј ер ј е земља бllл.а пуна не само 
'1'УРСЮLХ утврда и кула, н еЈ'О 1.1 I'УС'1'О 

насељен а домаlш.м: М·УCJrllмаlшма, наору
ilШН.I .I).I до зуба, l\Ojll су будним оком 
u са вешшом МЈ)шљом IIратшш сnаки 

nOIipCT " БУПТОБflС рај е lO с ове 11 с онс 
с"раll е Др"не. Шта впше, УП]ЈаПО ОВи 
бuсаlLско-хсрцеl'ова11iШ :МУСЈПШаЈП1 бшш 
су, за сне nремс СрПС1iОl'а устанка, нај

.љуiill l1епрпј аТСЉIJ УС'1'аШtlШ. Ну, уза све 
'1'0, ыисао да ослободп 11 Србе у Бос.ш 
]Је!; је одмах заНОСЈша I{apal)oplja " 
ЊСL'оnе другове, како ј е то веома лепо 
Jl стака,о наРОДШl певаLI Фuлнп ВIlШЊНЋ 
на lipajy прекрасне песме "Почетаl{ буне 
П]ЈОТIIВ дпх.lIја" OBIJM реЧII~а : 

Кад је '.Борljе Срб1lјо:u ВЗв.'laДО, 
И Срб1lју КРСТО;\I преl'РСТИО, 
И cBojujeM КIШ.'1QХ ЗЗRрLli1110 
Од БllДllllа щш до воле ДрlIне, 
ОД Косова те до BllorpaAa, 
Бако 'IJoplje дРIIIII! I'ОВОрио: 
~ДРIIIIО 110,1\0, IIJlем еllllта Mcljo 
ИВlIlеlј Босне 11 Iшм сlј Cp(illje! 
Наскоро 110 11 то врсме до lill , 
It.aAa. hy ја Ј1 тсбска IIрсlш 
И ILeCTltTY Босну ПО.1ЈаВ IIТII. " 

3а II)ЈВУ побу"у Срба сазнај емо у 
аВЈ'УС',У 1805., ",>Да су се на босанскога 
везира :Мустафа-пашу обраТП,1l.l 1 '1'уж60М 
lI еЮl ОДЈшtIlшјll МУСЈшмаl111 пз ПЈ[сва .. l~а 
(ТаСЈшџе), јављајуl;и му да ј с ,раја' у 
ДробњаЦIl1dа (данас у Црној Гор", тада 
још у Јужној ХерцеГОlllШU) устала на 
оружје, на наговор суседних Црногорща, 
ПРО'l'lШ побуњенuх Срба изаruшв ј е нз 
Скопља Сулеј :иа,н-паша, 1I Он УClшро, уз 
ПОМО]i nСЛЈше војске, опет успоста.вu ред 
и илр. Ну, СЈlCде]; е године, 1806., у марту, 
већ ј е бuло УС'1'аllШIIХ покушаја u у БОСIIП , 
како се 'l'УiIШ вёЈю босанских ОДЛIIЧ"1iИRа 
у ЦаРl.Iтрад: " Од l.I еко.тшкn ГОДI1lШ устал.а 
ј е српска раја на отпор, - IШiКУ ОВИ, 
- те мусл:имаНlL\Iа HaHOClI нспзмерну 

штету. у беОl'радском санџаку касапе. 
сма пшш ватром, MIIOl'O џа~П1ја lt мес
Џl:lда су порушили 11 разорИЈIН, станов

НИRе од имаља 11 душс раставнл.:u, а кој 1.1 

су се становНlЩI.1 у босан ски ајалет, l'оле 
душе 11 плачу];и, у касабе 11 ссла lIасе
ЈШЛI.I, TII су се спасли. ИСТ II устаl.lШ под-
1'0воршПl су рај у по I1СЮ1М босанскш.t 
каДllлуцu:ма 11 УЗДШ'Л:1l ј е на непOlШРНОСТ . 
На исти наlШН договор IDше са ЦРIlО
ГОРСКИllr непокорПLЩЮ.ra IJ са МОСКОВСl\llМ 

геuеРШlOlI(. " 
у lIС']'О време сазншlO се да IBla 

"хајДУЧЮ.IХ" чста u у caMO~[ сарај евском 
lШДIJЛУКУ II да се неки одважнuјн Србu, 
'l'aKU поп Хаџи-МI.1.тrУТНII , УПУШ'l'ај у у 'l'aj нс 
н опасне везе са СРПСЮ.l.Ы ус'rанuцшra, 

Cllрешш да у згодан Llac CJiOIJe на ОРУјl;је . 
ltомешањс у БОСНI:I. Шlј е остало T~jl-la. . 
Вс!, у јануару 1807. ПРО'IУ.'О се у БС'IУ 
да ј е НШШ сарајлија., Ха.џu-Јова.п Селак, 
У СКО'1II0 у Сремш,у Мш'ровицу, 'rобоже 
јср су 'fурЦIi ухва'r lЈЛ:IJ љсгову преШ1ШiУ 
са I{apaljopljeM - у 'шјој да ј е ЧС'1'II слу
ЖIIО 11 старllји "у брат - u у тој пре
IТИСЦIl да се радшю о томе да 1.1 босанСЈШ 
Срби Д1П'НУ устанак. Овај IIзвсштај, до
душе, брзо се ПОlщзао 1\8-0 претеран 11 
нетачан ; НУ1 nc·li у септембру НСТС 1'0-
ДlIне очеIШШlЛН се ОIIшта буна Срба у 
БОСНlI; шта пише, сам сарај еВСЮI n;IП
д,ша КраљеВlI 'ј, проБОЈ'ао ј е у Аус'Г[н,ју. 
И фраПЦУСIШ 11 аус'rрuјски llзвеШ'l'аји 1.13 
Босне Кр03 \'один), 1807. I1 1808. "У11l1 
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су таквих алармаНТlllJХ вести ; Mcl)YTIIi\f, 
пада се TII нэnсштајll добро Щ)Q~r ч е, 11 3· 
гледа да су те вести баченс у СВет СЮн} 
за '1'0 да забаве 'l'ypliC у Боснн 1,1 да. IIX 

задрже од lIаВаЈН> на Србију . НеСШ'УРRО 
стање у БОСНII ПQја1шnа..lIС су ј ош u 'leCTe 
"роваде Срба-уста'III"" "ре1Ю дР"ll е, кој е 
су доведе Карађорljа у nезу са I\Р"О
ГОр СЮIМ ll.ТIaДI.П\ОМ Петром 1. Још 1 б. Фе
бруара (110 ст. ,<зл.) 1806. обратно сс 
ша;џша Петар lIа Kapal)opl)a 11 заыоЛIIО 
] 'а да га ОIIШll}ШО II :ШССТIJ О стаљу у Ср
бllј н . Њ, ово ј е Kapal)opl)e ОД1'ОВОРНО 
ШlaДIIJЏ' (ДРУГII п ут 29. маја 110 С'1" lIc're 
I'ОДШIC), 1I эмеlјУ остаЛОI'а, IЈ ОВll},[, са н3.
IЏI ОН3.1ШОl'а I'деДllш'rа веома значајЮlrtl 
1)СЧЈIма: "О НСЩНQП1IНШОМ Босном данас 
се lIаход'шо у lIајпеliој nатрн н у "ај 
llCМШIOСТIШllј ој кз,n Э I.l. Она (понајШlll1 С 
Сарај СIЩI_I ) УЧl1њсна ОД нас преДст3.n
.т1 СIшја Мllра НС пр"ма II Ј1])спјатстnуј ет 
ТQ!ПН\О ЈЈЈчастuју нашему, даје веliјашlO 
да УII праведно. lIа:мјереПIJ наш конац 
преljе по..IIУЧНТII НС МflЖСМО, док љу не 
поразимо; она рас.l]дбљава пас тако да 
ћемо МII с љом доста муке ЈЈмаТIJ , ако 
је вн не обуздате. Протuв ове, ЩШ.'lе, 
н евј ерне Jl душманске Босне, l\Oja ј е од 
стариuе свагда главне 1.1 заклете uеПрll· 

ја.те.тье српскога имена IJ вјере у љедрнма 
сnојнма храНlJла 1.1 .која, uечаСТIШОI'а. 
БрашюiшJiа сјеме проклето, данас о TOrate 
рада, да угаси са Сllијета јадом својим 
I1 да II збршuе сасвим име 1:1 б.1lаl'очеСl'l1ј е 
СРП СliО, - проти.в o.BOI'a, веЛ ШI, закле-

1'01'3, Ue'llI o. l'a AOMaJiCl'a н еПР1.Iјатсља на
ll1 е,'а ПРОСш,!Q ми о.д вас скорпју 11 lIс
ОДJlОЖ lIмују Dооружеиу помоl; , lIа коју 
смо МIЈ У сю.rо. .м е IЮIJ СТК~' осповаШlја 
IЈаш е l'а ВСЈII.Iку падежду ШШД]I. 3аи,lШЊУ
јуlш вас CBeтlJM ОШIМ вере, l!Л емеl1 а 11 
К\)В" свезом, по кој ему се ј еДllа браl", 
1Iа ЗlllШМО п ј есмо, ПРIIЗlIвљемо С II,1ШМ С 
IНШ срцем 1.1 с рашпреНIJМ РУIШ.М3. пас 

1.1 ~IPC3 вас сву пашу црногорску, даЛ 1Ш· 
TIHICl'Y 11 ерцеl'оваLШУ храбру, ПрСМШ1 ~1 
п щ)едраl'У браliу у Оllа:ј ПОЛОЖII'l'с.тЫI.I.I 
сојуз I< ојн ј е Mel)y старlLI'" u праОЦlIма 
нашш.ш, дo. l{ · су CJlaUH1.1 бшш, 61.10, -
снрј е', у ДРУШ1'ВО оружј<t И У меl)усоБНII 
одбра.lllп'ел·,нн п папа.датеЉН II с вез.« 

Меlј У'l' II И, у тај мах, владшш. ПС1'Нр 
611 0 ј е ЈЈ сувише заОКУIl.%СВ фраllЦУClШМ 
э::ншеТl1ыа у БО ЦIJ lto.T01!-С l\ој 1.1 I\ОД 
Дубро.вшша, па 'rаио се IL ниј е одазва.о 
Itapal)opljY. Н)" УCl<ор о се II то деС IIД,) . 
Њ, сю, УСЩЈС, 14. а llрllла по ст. 1807., 
Itapaljupl)e ј е доб ,ЈО под У"шце>L тр" 
п и сма nлаД]Ј IПIШ1, ј едно ОД 19. uо..нембра 
(110 ст.) 1806.) друго од 26. Фебруара, 

СИМА МАР}{QВИЋ. 

а трећС од 9. марта 1807. На тај корак 
ВЛ3.ДИ 1ШН УТllца.ла је 11 рус.ка ДIIШJUма
Тl.lја, I.Iдуlш тада за ТIIМ - пошто ј е цар 
Адексаllдар бllО у рату са судтаном -
да се обра"уј е саnен 1Iзм еђу владuке 
Петра 11 Kap,,?opl)a, 11 да ОП II, "отом, 
сложно побуне Србе у БОСНII 11 Херце· 
Ј\ЈВlНII.I. Оба СРU СIШ r.1Janapa ода::шаЈЈа 
су се тиме, IIНlљуlш врсио сnојнх 110-
уздашша нро. l'.тш,се на народ, nладшш. 

ХеРЦСl'иВЦllма, а. Kapaljop"1jc БосаIЩI.lма ; 
ЗЛЈI, мно.ги од ТI IХ llil.IXUВJJX пnуэдашшn, 

П3.1111 су 'l'урц'ш.ш У рупе 11 МУЧСШI\lliОМ 
С :\II) l"у Iшатн;rш .rьубав Сnflју IIрсм.а ОС.llО
бu lјењу uтаџбllПС. ј' п о.меНУТ[IМ III.I С ),ll1ма, 
а н аро.Ч IIТО у OHO~I од 26. Фсбруа.ра. н 
9. марта, В,1IаДll.на Нетар по.ново траШiJ 
од I{apal)opl)a да му јапн у I<а"пом се 
С1'аљу налазе устаllШЏ1 у Србllјн . Кара
I}o.pl)o му ј с, ј о.ш J.l сти да н , Me lj y ОСТШШ.М 
IIl1 сао иво : .. Јављамовам у l\См е се 
стаљу дана с Ш.1лаЗ I"IМ О : ВСЛ1Il\С војнс про
'1'11 8 Il еl~РШl'еlШХ (Турана) па спе СТР3.l l С 
I1мамо. IЈ ВСЛШ\С I;:РnОПРОЈшlю н спреС'Ј'а Il О 
ТРШIМО: 1, ПРОТlш -llПДIПIЗ , НJ.llII 3. 1.1 Па· 
зара, то. ј ест, пр о.ТЈШ силе .ј' румеЛll
ВаЈ[lI са; 2. Уilшце СМО са свнју страна. 
умуасерl l .1ПI (о. l1l\ О,1l IJ.lJI.I ) lI-ј еДIШliO пеЛ IШ . .I.1 
OI'аЉ Щ\ Њ бй.цамо; 3. 1.IO.крај ДР lIне 

свуда Шtll.lУ lзnјCl;:У дР:ЮВ.IO 11 UСЈl.I.шу 
Н О МО }}. IIР Ш;:ОДРШlској браЈш дава'1' I.1 мо
рам о, ј ер су се 11 ОЈШ опет 1I0БУНП.тJII 11 
ОД н ас у сnачсыу тражс п о.моtш, а на -
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ВОЈ ВОДА Ц1IНЦАР ЈАННО ПОПОВИЋ. 

РОIШТО наШIIХ старнх појшша зБО l' упу
Јi1шап:. а Ј1 ПОУ 11<1ваља. А Прl1ну lјен сам 
даnатн пм н хрн шhаllСК II род добро ' I У _ 
вати , да нС б lJ преко мере у некр штснс 
РУ1\.е у РОПСТВI) запао. А.ТШ 1 ЈШСУ се само 
ошt та:\1 0 поБУ IIIШ11 наново , всl! више 
TaKB IIX СЈtyчај сuа имаде, 'l'aKO цн о 1311-

ДП II СЮ I IШ IJШJl УI\ , па Шllll1Ш , љеСКО IШIПШ 

1.1 пазаРСЮ1 . И ТО.1Ш IШ РIJД х рншliаН СЮЈ 
данас У Сlшtl СМУ по~tO hI1 траЖ II , ј ер је 
у псвољн . 1\111, КQШШQ смо У стаљу, да
je~[ o IНl Il Qио ll l1 ; аЛ IЈ, н саМЈ[ У св а.чему 
ОСI\у l)еШНI О, ј ер IlI1[1Г1'а I'ОТОПО немамо, 
н ег.... НПО l'ОД lI а~( ј е потребн о морамо 
по скунс lIов це 113 Љема'!"е (AYCTpllj e) 
УЗ Il .иаТ II , н 'Ј'О с вел:шаш мољакаl1.ем. 

збо г tl С IЋ C ~I O у Ве.1fШ'\О Сlrpо ~ta.ш ТЈ] О ШШI I . 
А.Т[н , п о ред све1'а 'rO l'a, морюlO БО l'У З:L
xnа.1ШТI1 , н проти в неПрl1ј атс.ты\. Ди 110 -

следље IшtllЈ I\Р8l1 БОРI\'l'И се морю.ю, и 
ниј едан не М I1 СЛ II МО се ПО F\О РI1Т l t ':Гур
ЦlJма, А I1 ТИ ПШ\ лroжемu " . 

Баш У 'ru време, "ада је Itapa ljopljC 
rшсао 080 IПЈ С:\10 владuцu Пстру , ухва
Тllше Турцu lIа путу од Гра lнинще на 
С ПРСIIII llррШL Ма l'лај у ll еТОр llЦУ СРП СКl:I Х 
1I 0У3ДШНIliа 1.1 I\ОД Jы I x lIаl)оше Кара. lјОР
Iјев, C PII CIНH( јШШRОi\[ написан проглас 
на хр " шllаll е у I:) ОСI.III , да се Д lliБУ lIа 
0pYit\j e. Четвори ца су П Оl'уб:I)С IНI па мс
ету I'де су ухва. li е tш, а Ll CTlt ј е доведен 
у Гl'раПIlUК Be3 ~l p y и теl, о нде смакну'г . 
Фра ll ЦУClШ !\ОН3УЛ у Гђ>аВlIlIКУ , ДаlШД, 

"вља у Париз (25. анрида) да ј е оо е 110-
у здаlllШС II ЗДlЮ некакав Срб ll l:l ])ошљак. 
Међутю.r, и з II рокламаЦ \lја 11 похвата.IIИХ 
пu саьш, те од својих ух ода, ГГурцн са
зн аш е за везе II Зllе lјУ СрПСКlI Х YC'l'aHIII\a 
11 п еК II Х се.1Ш у босаН С IЩМ Подршьу, па 
с ТОЈ'а нау:мшuе да И Х потпуно У НlIште 

u да по убllј ају еве iНlШО, старо 11 младо, 
мушко 11 ШСII СRО. АЛ:II, саЗШI ВШ I1 за то, 
боса НСК lI ве~шр изда заповест lюј о:м за
браН II овај 1I 0 tЮЉ. На то ТУРЦ" 0 111\0 -

Л ОШС трн СРП СI\а. села 11 за.ll р с'rl1 ше CI 'i1-
1I 0DlН11l1ТВУ да Ье lt X све " 00]111, аЈ\О НС 
IlРОIШШУ 1_l зм сlјУ себе оне l\Oj 11 су н а 
с'rраИl.l УС'fШltIIШ . И ОДlI ста, ~аплаШСНII 
СШЫЩII про"йэашс ЉIIХ 330, "ој" се бсху 
п осакршшлu IIJIIJ п о ОВИМ сеЛ l1ма IJ.1Ш по 

О I' ОШIНII. Сада зар еда пu БОС III:I HeCMII
љено IНlзn рушаВ<1ље рпј с, З<1,'l'ВЩНtље по 
uoaa 11 APYI'C н ароднс IНI'I'СДН I'C l.l Ullj C. за. 
]{I1ј е се сумљало да су прнвржеl1lЩ II Иа
pal)opl)eBII . Јсдва да "ма народа на С8С1'У 
Ч l1је ј с свештенство тол_uко I\РВШп.: жр
T :I Ba A0 II])II l1 e,1lo на олтар народн е С.'lободе 
код IШО ср "сно . 

Н у, врх ун ац зајеДНIl 'lКе СРПС"О-ЦР Il О 
!'opCI<e аКЦllј е н а ослобођењу Ср " ства 
нада на " pu!lclie 1809., када Србll , У 
п стн мах , I1рсдузеше н а lН1 ШС страна 

ОФ<1ШJlJВУ, ДО li су Русн треба.1ll.l да пре l , у 
lI )) e l<O ДОЉС !' Дунава У БУl'арCl'У. Мс l)у
тим, п ре н его ШТО ј е З~ШО tl ео . вој IlУ; Иара
lјор lјС се обра l"" 30. марта (1 2. а в р"ла), 
ЦР II ОТОРСI{оме llлаД IIЩI ШIС:МОМ, у li ()j eM 
ы у ј аВЛЈа да му РУШiе I l cтe долазе у 110Mol'l , 
а онда наставља овшш : " Тш\о l)ер 11 лш 
смо нашу BOj t;I\ Y 11 3 дуб ll н е на I' рашще 
раСПОЛО il\lJ.111Ј It nР1l0 JlЈ1ј епо с ТОПОD II 1_1 

са. џебаll О~1 а а.дово.ЪН О ОСUl'у ралu јесы о, 
11 II р ВШ'О апрнл а. 'Гекуш'г3.l'О ,Ј,u ба XOi1C~I U 
Н :1 ВСll рпј аТt'л .а ударити н а. све CTpallO 
за осдuБОД II 'I' 1I наш у браliУ, ноја под 'l' у р
ском 11 R.\':OAe се у ne.1lUKQj м уцн ; са CB IIM 
ОЮЈ.1! НlШ народом договор утврдlf.IШ ј есмо 
11 са џ ебаном у садашље'\! б ll вшем Н }> II
Мl1рју доста 11 ПОТI-I УШIЛ11 ј есмо, и I{fШО 
М IЈ на непр ијатеља уда Р I1ЫО 11 нреко наше 
ДОt;ндаш љс l ' lнынще lI!)еС'l' У ШIМО , 'raKo lie 

11 0 1111 СВ I1 н а 'l~У Р1Ю са DеЛ ИI\ОМ С IlJIO~[ 
подпlш се LI с наш.! у СЈI О I'Ј1 б llТИ xOl iCj у. 
T QI'a радн 11 вмш IlреПОР У 1 l уј емо, да 
6 11 С'I'е 11 811 л:.Убав ~UIllОСРДIIО 1\ род у ХРНШ
!iШI С lшм е 1I0ЈЩ:~ШШ 1.1 н а lI епрнјН:fеља 
удаР"Л I1 н у I l а предзн ЮЈО 1\ IНI'Л1 II 11 0 -

С'l'У Ill I .ТШ , 11 св у бра11У хрнш lial l С I\У воз
БУДllЛ И, 11 на н епрпјатеЉi1 lI еКР Ш1'еНО I ' 
Сllll Со1Ј и ilill О да уда р"мо са СВ IIХ tTpaHa, 
С да бн прсБЛШ'1J Uпасuтељ нас ПО.:\ШЈlO 
ШlО за lI стреб l П'U 1.13 наше праО'l'е IICС I\ С 
др","ос al'apj all c"y (тур ску) С! IJJ У п ро-
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l\лету. И МII, У IIМС Бога, радимо да :који 
'шс Прllј е па воду Тару до!)емо ]Ј ту 
}ШКОl'ОД да бисыО' се с В3.!ItlJ састали . 
Тога раД1l II ОХIIтпте 11 lШ КОЛIIКО год мо
!'YhHJl ј есте u ваше храбре витезове 110· 
'l'UCHU'l'C, I\ оји се 11 до сад против испрл
ја'l'еља храбро II О iШ3ЈШШПl ј есу u свој е 
O'j'Ct!eCTBO браlll l.1Ll.I ј есу " . 

С редпнuм апрнла (по ста.ро],() остаЈНl 
KapaIjopl)e Београд 11 поl)е преко УЖ!1ца 
на границу Новоп ззаРСl\ога СШ1џа.в:а, а 
онда паде под nажин град Сј ешщу 11 

опседне га . Сјешща - ј ош у Х веку 
срп ска 'ЈЂр l)ава IIмен ом Дсс'rП III\ - била 
ј е Шl раСКрСШЩll друмова l;:оји су во- . 
Д!lЛlI У Босну '1 Ма"еДОНlIј у са једне, а 
у Црпу гору u Србuју са друге стран е, 
Сама варош брзо 1I З1'ор е, па IШ'О се ТУР'\l1 
заюlOНИШС у тврди град. Да. СПрСLIИ О]\ОЈ[
НIШ 'l'уРЦlша " енадану наваду н а љегов 
'њбор, l{apa!)opl)e посла омаљс чете према 
НОВОМ Пазару 11 Прпјепољу Ја JIJшу; 
на ТО сјШНt1ЈЮЈ Турци, ВlIдеЋ11 да ИМ 
н ема по}!оftи, предадоше 9. :маја (по но
вом) град, После тога, Карађорђе се 
спреми да nol)e на Нови Пазар - стар" 
СРПСКИ Рас - НО У TO?tt стиже CKOnCKII 
Сулеј ма н·паша - онај ИСТИ 1\~iи ј е још 
1805. YMIIPIlO побуљене ДробњаБе -
С oBehoM ч е'1'О:М босан с!шх Туршш ; мл, 
Kapal)opl)e га потуче код Сјенпце, а тако 
исто, после неlЮЛИlЮ дан а, и пећСIЮ I' 
Ну:ман -па.шу на оБЛЈ1жњеи Суводолу, 
Сада, те", "репе I\apa l)opl)e прсма Но
пом Пазару, :куда СТШБе среДllПОМ јуна 
(110 ново,,) . Варош сама бll одмах осво, 
ј ен а; аЛll , Topl)auy је требало овде дуже 
О l1седатн. У "'О дuба, ј ош у СјеШIЦIJ , 
ПОКЛОНII се I{"pal)opl)y око 350 ЉУДН I1 з 
племена BacojeBlllia н више Црногораца, 
11 'rI1ме ј е у ј уну 1909., веза II змеl)у 
Срб'lј с 11 Црпе Горе ПрВ II "у"' по(ще вс
l\ona бпда успостављена ; али , само за 

кратко време, ј ер брзо потом С'fIJже 1\"ра· 
I)opl)y глас да ј е r!laBHa српска вој ска 
по'.r учсп а IШД Нllша u да велика турска 
војClЩ проваљује У Србllју. То ј е био 
позвати по раз од 31. маја (по НОООМ) 
и нареДЮL'Х: дана., што ЈЋ је скршзила 
неСЛО l'а међу војвода,ма I.t пеСI10собно с'.r 
ОН1IХ којllма ј е Kapal)op·I)C поверно да 
чувају јужну српсч границу. На ту 
]је с'. 1\apa ljopl)e наПУСТII ПОВU Пазар 11 
ПОХll'га у СрбlJју , где ј е нашао у"р"во 
очај н е ПРШIlше. Сю,ro IшљеНl.ща да Турци 
НlIcУ ДОIШШ до Београда, веЋ су се 1:1 0-
слс дуже l' ба.ll.Тf)сн:.а па обалама :Мораве 
ПО' I е.1Ш да. враЈшју на.траг, разлог ј е да 
I-шј е дошло до lШlНше 11 катаС'fрофе у 
народу, Ј\Ога ј е само Л IIЧНИ aYTopIITeT u 

ПЕТАР ЈОЮIЋ. 

храброст I\apa l)op!)ena спасла од ве.ш
l\Оl'а sла. 

Ну, >n!ого је важн иј е у томе дога
ђају очај но И СI<Уй'НО са РУClша, јер 
управо љпх.ова немарност JI нерад на 

Дунаву ОМОl'у1'Шll1 су 'fУРlџша да I'дав
ИОМ свој ом С l1ло~r н авале на Србиј у , Вшш 
на Русе ' бll .Тш, ј е с ТоЈl'а ОШllТ<1, 11 СВ И су 
у lъима l'ледшш 11 '1' РЮ1ШJLI1 .Бр l1 11це за 

несреlШI1 рсзу,т['1'ат леТlЂе војн е l'ОДШlе 
1809. у '1'аошом раСlIодожењу I\apaljopl)e 
ј е СI{ ренуо спој у I1Зi1\ЉУ IШ цара НЗI10-
Јюошt, н а JЪCI'OB рат с Аустр ијом и , ПО 
ТО"[, на ново створену И.1[[rР llју. 

V, 

Као што ј е позна:.rо, нобсДом код 
Славкова (Аустерюща) у MOpaBCI<oj (2. 
децембра 1805. ) цар Наполео н У'1IНIII О ј е 
"рај аус'гро-рУСI<ОА< савезу . Bel, СУ" ра
дан CM::t:rpao ј е цар Фрања по'.r ребн llм 
да Ј[И LIНО поlјС у табор СnО Ј 'а про'.r ~ШIIIНШ , 
где ј е пристао на Il Р Lr~шрје, пос.тrе ,юга 
ј е онда, 26. децембра (11 0 новом) , ДОШЛО 
до мпра у угарском lIuжу пу (данас Бра
Т~I с..1(·апа у Чехос.тюва'l_к ој). 'l' 1I ~( ИllрОМ 
Аустрнја се ОДРШi:ла 'Ш'1'аве 1'С(}lИ.'О РЈЈј е 
б lшше М.тrетаЧ l\ е РCIтубл:и_" е, 'fO ј ес'1' , по
ред Ве li СЦ' lј е, ,Млета'ше Истре" (уз за
падн у MOpeI<Y Об'lJ1У без 'fpc,'a;, без '11'
таве УН У'.rраШЊОС'l' II ), ј ош u ДаЉ\Iацпј е 
са Ј)()ном KOTopcKo~r, ноју ј е НОВ I1 Фран
ЦУС1\1I L~ap , тобоже наО ЈшсдеДНIШ Карла 
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ИВАН ]УГОВИЋ. 

Ве.rПlliOl'а, хтео да има. А.1Ш, није то био 
јеДШIII раздо,' са Kojel'a је Наполеон за·
желео да се уч.вРСТJl на ll CTOIIНOj оба.1П1 
Јадранскога Ыора, 3а ље,'а , HallMe, Дал
:мацпја нпј е бпла тек историјски састаВНI1 
део НС1шдашље МЛС'l'аЧIШ РепуБЛlIliС, већ 
нешто куд Ј1 ЈШМО ва,iIШllје. Дал:мацuја 
беше за ње('а ЛУ1Ш, или, боље реhи, читав 
НlJ 3 пристаНШI1Тn', l\Oja отварају пут у 
у"у'rраШЊОСi' Ба.пкаНСКО'Ћ ПO!Iуострва. 
На сеnеру могао је да стуШ1 у додир 
са Kapa9opl)eM 11 српски," устшшом, 
а н а југу, I1 з I{oTopa, HlJj e му бидо да
леRО до Ileмир.tl С АлбаНllје, па IПI дО 
КРфз', откуда ј е могао да ПРУЖИ Грцпма 
руку lJ да . им ПОМОl' н е да се ослободе. 
H~7, у тај мах, Наполеон НlIј е још имао 
пред О'шма распад " дсобу Турс"е, nећ 
ј е свом снагом IIРСI'IIУО да обнови тра
ДНЦlJ онаЛIl У орнј епт3.lLНУ ПОЛ IIТUКУ Фрап
ЦУClШ још ОД врсмена Ј\ раља Фраље 
(из дома Ва.1LOа) , lШ IЈ ме: да спасе 'Гур_ 

,ш{у ОД расу.!ш u да буде љен савезНlШ. 
-о ТОI'а су ФраНЦ~7СЈШ ПОСЈШШШ (\ОД Порте 
11 бројн и Француски RОНЗУЛН у зс;\rљи 
,свш'да бl1.Т[Ј.ј савеТIIIЩLl СУЈIТa.IIOШl 11 Н.С
гоu uх паНlа: 11 с тога се, фра.НДУСl\IВ[ 

Ј"'ruцај ем, '!'урсне ЛУliе 11 ПРIlСТШJIIшта 
.заТВОР11ше еНl'леСЮЈ).( Jlаlјама . А за слу
чај да се Наполеон запдс'!'с у рат са. 
Русијом, фраНЦУСЈ\а. вnј сюt :могла ј е 11 3 
)\а.,:ма.Цllј е - прсшаВШll Босну, Србuју 
. , Буга.рску - са југа, прс"о Влашке II 

МолдаВllј е, да пров "-'ш у Русију, Најзад, 
за случај да Турско Царство пропадне, 
буди под удаРЦllма п ещ)пја'Ј.'еЉСl,ога мача, 
буди ус-"Сд у"уо'"рњсга нереда ][ буна, 
Наполео н ј е бll О бдll ЗУ И лако је могао 
да пресудно утuче н а даље догађаје. 
Ето , '1'0 су бllЛИ раз.тюзlt са lioju.x се 
Наполеон зажелео Дншшциј е, али, то беху 
'raKol)c ра3ЛОЗ II са којих су сс Руси то
ДП_КО ПРОТНВНЛII Француској влаСТII па 
Јадрану , II СПРСйЋ IIО 'Ш" оварајуЈн, се
верн е Да.1ша'l'Иl1це н а буну против њп
хо.вах нОВИХ 1'0сподњра It водеhп, у за
једПlЩИ са ЦРНОl'орЦllма, lipnane бnјеве 
ПРОТlIВ Француза у јУЖllој ДаJlМaL(lIјll. 
Мр", ,!,а на ФР,анцузе "ре,"" а ј с 113 Дa.~
MНlЏIJC и У Босну, где су махом сви 

. МУСJUIМаЈШ стрепели од Наполеона, Ј'ле
дајуlш у љему 1l0ГltбеЉllа неrrрuјатеља, 
а Нlш3кО султанова саUСЗНlша. 

Ву, Дадыацнја се, поме руско-фран
ЦУС'Юl' мнра у 'I.'"л",,, (1807.), "римир"'ш 
бар на око, Ш'1'а ви.ше, две l'одинеДОЦШlје, 
ВЈшст францусна ЈОШ више се УЧВРСТllла 

на Јадрану. Пос-~е НОВОГ несрећНО!' рата 
са ВаПОJlСОllО,", Аустрија је морма. ми
ром у Шенбруиу (14. октобра 1809.), 
фран:цуском цару да уступи не само сву 

Д"-"'ШIЏ,ју са Боко>! и ДуБРОВlН1RОМ, него, 
поред оста.!ПlХ зеыаља, још и сву Истру , 
Трст 11 l'ор 'щу, западнн део Коруп",е 
(око Беља,;а), 'штаву ItpaIhcKY, u Хр
nатсну са деснс обале Саве до ушhа 
Унс код Јасеновца, заједно са Горским 
Кота.ром, Риј еком и Ликом. Ове земље 
Наполеон ј е захтевао lIаРОllИТО с тога 
да дОб ије Дllректну КОlП, ену nезу са 
Да..1fМациј о~r, на.даље, да утврди Фран
цуску премоl, на Срсдозс>шоы 11 Јадран
ском Мору, 11, нај з",д, да СТС'IC још ширу 
базу за непосредно УТllцаЈье ва ..послове 
r.ГУРСI\Оl'а ЦарС'lЂа, ва \шју ј е пропаст 
н деобу почсо, онако ИЗДШIClш., да по
Аш ш.тьа откаю.) се нзмлрн о са руским 

'щ.рсы АДСl<саuдром 1. О 'rOMe ј е са,,. 
НаполеОIl изјаnно цару ФраЉII, у ј едном 
IIl'С")' још од 15. сеll'rембра, ово: . Ва
шем Ве.тшчаll с'rnу lI е:l:ю и эбе l"iИ да себll 
не ПРИДРil\авам (од аУС'f!)1lј СIШХ земаља) 
ШШIта друго сеьr оно што ~Ш треба да 
успоставим д"ре!<тну nезу IJ З >l сђу Дал
мације 11 мој их ОСl'НЛ1 I Х ДР,IШЈШ, на да 
т:ш_о узмогнсм ПРl1паЗ I1Тll да се нод Порте 
ништа н е ДСС и ШТО се н е б l1 СЛ a.l'НЛО са 
ПН'l'ересшщмој IIX шtр()да. 3БО I' с.lщБОСТI1 
Moj~1X садашљих ПОllОРСКНХ сила - а то 
ј е последица 'IeTIJp" рата што сам I1Х 
морао да ВОД IIМ с Аустр иј ом - ја немам 
ДP~7 1'O I' н а'( lша да уrИIIС~[ на раnно'rежу 

по земљама 01\0 Средоземнога Mopa ll
• 
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Шенбрунскuм миром дођоше ПОД 
Француску n.тшст св и СловеНЦII сем ШТ:1-
ј СРСКIJХ, nеЛ IНШ део Хрвата 11 Срба .ОД 
Трста., Л аЗlI на lJ I\РЮЬСIШ мсl)с до Ко
тора, Ј>удве и Ц}) 1I 0 горске ме!)е. Све те 
земље уј ед"'," цар НаПОдеоп у ИЛПРlJју, 
И.1 11 бо.ТЫ} У 1t.'I И РСI\С прошнщuје, те IIХ 
као засебну покрајuну францускога ца.р
ства , посве одвој ену од кра.ъешшс Иl'а
", ,,ј е, са средиште" у ЉуБЉШll1 , предаде 
)' управу марша., у Мармону , кој 11 је ј ош 
од 1806. ВрШ l1О у ДшrмаЦllјll муn,бу 
nрХОШIОI' Dојшt'ШО I'а заповедника, а од 
1808. ПОС II О почасну тнтулу ,nојnодс 
дуброnа'l_КОl'а 11 . Под Француском управом 
QЖIШС 11 IIренороди се tll1'J'HB наш народ 
у OH IHJ Ј\ра.ј СП ш.ta, ДОIIIaЂШ II ПРВII оут 
У AO'fll [~aj са :модерном C-1ЈоБОДОУМIIОМ 
управом; сада процвс'rа u су ДСТВО 11 

ШI{ШIСТВО, IЩО још Нlшад до сада . Сада 
ј е С.11Овснац, [[оеде Х1Ј.Тьаду I'ОДlша, ПрВll 
пут Оtl ет постао ПО'1'ПУШIМ LJOBCKOM, ј ер 
в с беш е llllШС роб немаЧБе господе, а. 
Т3Ј\ 0 ј е 11 XPB3TCli ll сељак престао да 
буде роб сnој е щастеле. Марша., Ыар'юн 
у"всде СЛОnСlta'IКИ и CI1 IlCJ>:O-ХРВ3ТСЮI ј е-
811К као службеll U језuк у саобраl;ају са 
странкама у сва lI аДЛСlUтва u у СВС 

lШ>:ОЛС. Сn.да су UlТi.1шшн е прве сдоне
начке IIН\ОЛСКС Jilblll'e, и прnu пут ШIС3lЛl 
су ТИМ језИl\ОМ судс ,,:и IЈ Apyru шrужбени 
31\'fl.l. Сва lI окрзјшнша управа - сем 
nрхошшх IШЈЏICIнтanа - пренша ј е у 
pYI\e ДОlош]-шх синова; дух слободо умља, 
праЈЈС де.МО liратије и човеlШОСТJI стаде 
да провсјanа наше крај еве од Трш'лава 
11 Со'!е до ЛопЬеl1а 11 Бу дnс, IlрnИ пут 
по сле неброј ених векова·. 

3бо!' сnоје краткотрај
ности - у Далмацијl1 
осам, У Истри, СJlове
Шlји 11 једном деду Хр
nа'хске 'ICТltpU I'ОДIIНС -

ФРаЈЩУСliО владаље у на· 

uroj народној IlРОШЛОСТI1 
ЗЗЈЈраво ј е само еШlзода. 
Меlјј'ТИ>r, порсд СЈЗе .. а 
ТОГ:I, 011 0 ј е IIМШlО јш\ 
УТlщај н а дух 11 Мl1l.ШЬС· 
ње IIНi'еЈШl'еIlТШ1Х н арод

ШIХ с.Т1Ој еnа. У првом 
реду, оно ј е у нас у са· 
ДI ШО здраnу ШJUцу "деје 
на.РОДНОСТ II 11 'l'СiIШ.у за 

ујСДllњељем TepuTop"je 
ва Ј\Ој ој стануј е ј сдан 
ПСТl1 народ. Наполеон ова 
Иll Uрllја, ваlJ м е, први пут 
је уј еДIllIUЩ, под модер · 
НОМ центр а.1lJlОМ упраllОМ, 

з натан деј) С.чоnенаца, Хрвата 11 Срба , 
с ужом Хрватском СТОlllша И СТОIШУ :ИСТРУ 
са сеnср"'''' острон"а (I\РI<ОМ, Црссом 
u ЛО IUШf>СМ), а CO tlY УIJIIlшла СТIl ОГРПФ
С]\О1[ l' PaJH1ЦO~[ Cllpa,\{ ИТШПlј е, 1.1 i 'aKU 

Трст оставила као природно НРИ С'fа lll1 -
штс СВОI'а залсlја у И~1I1РlJјl1 . Ш'l'а ВНШС, 
11 ca~1 ElаПО,1 СОП II ОМ l1шл.ао ј е н а IIPO
шнреље своје И.'ШРI1ј е, над ј е снолао 
I\3.КО би се, у евенту ално)( pa!fY са Тур
Cli:OM, да.чо 113 Дубuце "прова.1.1I'1'1.I у 
]ЈОСIIУ " - шшо OНlllle 14. anryc'ra 1810. 
свомеnој ll оме Мll ПII СТРУ, генералу !\.ТШ,Рli:У, 
ЈЈојВОДII од ФСЛi'ра,. М еlјУ ТJ.lМ, то су OllC

IШШ\.1] U још ира~ј е~Ј 1809. п с СЮЈО У БеII У, 
п е l'О 11 у самој ОlЮЈНIНИ НаПОЈIt~О llоnој , 
11C'l'llч уh ll JlРИ ТО1rе сродност у ј С3И1i:У 
СП)llOВ llltIIЈ з' ва И.ТШРl1је с ОНИМ у БО СНlI 
11 Србllјll . 

Сасu юr је Прl.lрОДl1O да ОВЊlше круп н е 
про"еll е у II Сll осреДllој БЈШ ЗIШIJ l\ара!)ор
Iјс иој 11 1.1 СУ м 01'.11 е остати беs УТlJцаја, а 
то ТШIВtlШС 111'1'0 ј е тада IlЛа.н српскога 
Совјета бllО пр в н апостол народног н а
шег уј еДllљеља - ДОСlIтuј е ОбраДОВIII, . 

Баш у оно доба када је 'ГУР'l11R 110· 
чео да "РОЈЗа.ъуј е у Србију (у јуну и 
ју"у 1809.), ЊШО.,еО Il је од.'у'шо поразно 
aycTpujcl'y вој ску Ј<ОД Вагра"" (5. 11 6. 
ју .. а) 11 НI)IIСllШlO цара Фраљу да МОДОI 
за · пр ш.шрј е, а о нда ј е СI\ЛОПИО м ир . Ау 
стрпја беш е ОВНМ pa'foM толUiШ ПОШl ili: СIЈа 
н U 3 1'l уреп а да ј ој ј е углед ПО'fП УНО пао. 
!{аио ј е у l1 C'fO вреие чuтав српClШ народ 
јСД II ОДУ ШIIО о"'р"вљавао Русију за своје 
II CCPCEC, сасвнм је Пр llрОДПО да се јавн о 
ыuшљсњс Срба у тнЈ !il)ИТI1IJШI 'Јас IJ З· 
јаClПl.1rо за Ннполсо в з, нздајуhll се од 

КАРАЋОРЋЕВА ВЕЛ II КА ШI{QЛА. 

(Да наШЊII 118r.~eA.) 
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љега оБUЛ.ll ој н омоМ. О томе ј е СрllСюt 
Совј ет раСlIрављао 28, (16.) авгусщ 11 
заШЬУ 'ilI О да сс Србија стави под ПIJО
т(ж'rора!l' н сп обеДll о га цара, изабраВIlIU 
КарловчаНlIна lШПС'l'ШI3. Раду ВучшшЪа 
за свога u засmlПllЈНt. Полаз еhЈЈ 1\ Н апо
л еОЈ1У, ВУ[ШЈНlII је п rш.пlO ОД Со]3јета 
опо ПIIСМО : "ВЗ l1ЈС И.мпсраТОРСlюе ]Зr.1Ш
Ij CC'.rno! CJI3n:1 ОРУЖiJја 11 ПОДВlI I'ОD Ва
шега ВrЛЈ!чеС'l'ва расејала се !Ј О ЦСЛО~ЈУ 
СНСТУ . НарОД II lIаЈШ3С у АВГУС'fејшеј 
Вашеј особ u избаum.'сља 11 яаКQн одатеља 
CBOI'. СерБСl(lIј род ше!1ll 'Ш сре],е удо
C'fOj\JТIl се . ЫО IШРХ! оБР"'f" }ЈЗОР 'Гвој н а 
€лзnсно-Сербов, у Јюјll :.\ra ЋСЈlI lI аi'lИ му
жеСl'ВО u вер ност Ј\О блаl'одетељу; време 
н СЛУ IЈ ај оправдат ћС ОВУ и стину 11 ТО да 
су достојПlI ПОКРОll l1 Те.ъстnњ nСЛ.lшога 
II п рода. В IШДСil\)Џ1 '1'1'0 Ваше И~шера
'!'орское ВеличеСТБО всевисоч ијUIIJМ ОТ
вј сто:м у Ш 'IaС'Ј'О]Н!'1'е Вашега ИмпеР :'IТОР
CI\Оl'а ВСЈН1 II ССТШ1. Dссншкај ШСl'а и ПО 1\ОР
нсјшсга c.qYJ'Y Ј{ар" Георг"ја Пе'fРОВ IJ];а , 
ВСРХОВНОl'а ЈТРСДlJодитеља н а.рода ссрб
скога, ПраВII 'fСЉС'fвујУ Ш'lIlј Совј ет на
РОДН llј серБClшј , В Бе!Il 'раде, 16. аш'ус'ш 
1809," 

y~ ово пи смо, Совј м' ј е прсдао l\a
пс'.rану ВУЧl1ниJiу ЈЈ решење у петнаест 
~га'lака, који .и тражи НаПО.1Lеон оnу за
штиту. У љему се вели: СрпCiШ иn.род 
у СрбијlJ не припада IНlБuме , ј ер ј е, 

Kap'\> O P~'8" Ср6ија . 
:"Г'!":::;!. r р al'\l'U.e Ср6 .. ) е ~O &"'IIЈ,еШIlО fl "'...,,"" lIfZ, r. 

Гра.II 1tч, е Deorpo1,A,(wor Па.wц)'ка. 

Размер -1 : 2.. оой.ооо . 

бореl," се БРОЗ седаы "ОДlша, стекао ссб" 
право да бира IJОI\роnитеља. Тај ПOlЧЈО 
внтељ има да_ буде , ПО О l1lll тој жеЉIl 
СРП Сlюга народа , цар Напол.СО lI 1 ]\0110 

обеhавају ВСЧ I-I У 11 непонол.сбl.l ВУ nСРНОСТ, 
па ће, за ДОIШЗ ТOlЋ,! ПРИМ I1 '.rи у свој е 
градове Француску nој СI\У. Н еПРllј атсљТl 
nВе.ТПШОl'а Народа" бп:lю 1.1 lI ещ)ија'1-'СЉII 
Срба , ,Срби увј сравају ј его ЊIПср""ор' 
СБое Bem-РЈ еС'1'Ј30, да остшш соБР:l'].'нја ЊII
хова, Бојll шине у БUСН1Ј , Х еРЦСl'ОВIIIШ, 
EpaЉCJJC'fВY МаџарCl<ОМ, НС lIэбацују]ш 
ни Бр'арс, поii l1 iю за С'Ј'аза:ма љихо
вима." С '1'01'з' 'lю "nелина 1"1 аЦ llј а ", ]ШД 
буде њ\шла ПОД спојим барјацнм:а "оnе 
с.ТЈаnјанске народе'\ потрести Н СЩН1ј а
'l'СЉСЮIМ држаnа.ма ФР3lЩУШiС, l1o'ro~[ , 
О[lII суј с се ПРIJРОДНО богжство Срб иј с, 
а ОНд" се В()ЈIII: .Србиј а, БОСll а 1.1 ХСР" 
цеl'OВllЈIa ТШ\О су сре1ш е . lIестоположењем 
сnојим" да, Ј<ад до l)у под про'rеI<тоrат 
НаполеО I:lОll , " нсма државс кој а би Ы"ОГЈlа 
завој еnаТ II Љ II Х" . А. ако н с буде МОl'У)ШО 
да qЦЈаНЦУ3IJ до lјУ у Србију, О Нд" СР"СК" 
народ мод и помоh у новцу, 'l'ОПЏ l lјама, 
IIUЖ llљеР IIма и .1ЈаlУМЏJlј ~la, IIoMO]:iY 
П О1ща српски народ Л3Ј\О ће поБУIНIТЈЈ 
СРllСl\У U бугаРСl\У о:млаДIШУ 113 сусеДНIIХ 
понрајина, ноја се томе веома радуј е. 
"И тако, Itмајуtи ово војинство у 11 0 -

}.юЋ, серБClН1ј народ 01ЈI1 СТИТ Јю ТУРClШ ' 
бреЈ' Сапе It Унс водс, u сој еДIIlIитl,с 
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се с војсками Јего Императорскога Ве
ЛЈј(lсст.ва (Наполеона) у ДалмаЦl1ји "; то 
МQше да се ДОГОДИ и са ДубровНlIКОМ 
преко Херцсговине. Пото" се вели: ,Ма
Џ~PCКl' кодос, потпора Аустрије, брзо ће 
се развалитu (Ј ј еШ1IС брже, Ј\ада yrледа 
да uuбј едоносно војнн ство. Је!'о Њme
paTopCl\Ol'a Величества зај едно са Сер6-
ЉI1,,~а удар ll па ЊСl'а из С.1швон:пј е, Срема, 
Баџата,гдје Мlш'још, душа серБСКОl' рода 
стењу 1I0Д јармом мзџарскс господе. који 
то народ, "ад УШIДII ' У земљи свој ој браЈ,у 
свој у Србље с 1Јојш<ом новога ПОI'РОВИ
теља, обрнут Ј'е оружј е своје .ај едно 
с љима ПРU'fИВ )' '1:јеенитеља својих." Ј\зда 
се ССТ II i\Ш о н ога ШТО је касније речено 
о не""р""а Срба у Срему, Банао'у и по 
ДРУl'ИАL странама, онда нам је ово поуз
даље СрПСКOl'а Совјета посве разумљиво. 
На,iзад, набрајају се сви досадашlЬИ Ка
раl]ор1јсви успсс". а н едавнн несреЈши 
ре<tУЛ'l'ати uршшсују се РУСIюме rCHepa.qy 
IIрОЗ0ровскоме, ј ер Hllje Срби"а=пос.qао 
обсlшну HOMO]i. 

С ОВИМ IНJCMQAf И OBI.IM решењем по
шао ј е капетан ]3У'lIIl1l1ћ пајпре у Буку
решт, до таМQшњеl'а фраНЦУCliOга llI_ще

Кllllэула Лсду. Овај ј е Оllда Вучшш)}а, 
у праТЉI! j CA llOl' ФРi.1LЩУ СIЮЈ' l't о нзулаРI]О1' 
q~1II0ШIlIlШ, О~I'ПрС:ШIО у БС L1, где се тада 
"алазио цар Напо." соп, ј ер ""р с Ау
C'l'PlljOM тада ј uш Нllј е бllО У'!'3,Ш\.I ICН. 
Flу, I\ад је BJIJlIIIII]i C'fU I'aO У Беч , i\ШР 
С АУ С'Хрllјо_м беш е ILOTtlll c aH, и Напол со
II On М IIIIИ Сi'ар IНIO С'l'раШ1Х дела, Ш~ш
паЊII, б l1ј ећl1 СО )џ" 1I е Ј\Ом.ГIдIН~lIра С-'l'u::tри , 
р еши се да lI е предвсде ]3~ГЧI1ТlнЈш, цару,. 
1101'0 :му изјаВII да Ђе о 'Х l ше UОЈЮС'rl.1 
разt'ОВОР тС1\ у Парпзу. О тшIс онда 
uбавее'rI ' , 17. (4.) ОI,тобра, 11 самоl''' Ј\а
pal}opl}a Свој е Arllшљење О IIО"У;( " Срба 
јашlО ј е ШаШЈаЊU ј ош И СТОЈ'а дана 11 
ВlщеКОJl 3УЛУ {сду у Букурешт, ШlГЛД.
СIШЈШ.I "ГУ да " цар. којll је у ШIРУ са 
По рто;)! 11 I\ој 11 fl\ С.!Ш да· OC'l'3ue тако, Н С 
може да;хп O'l'BOPCIIY заШ'1'II 'ХУ ОЈШ:ЫДЈюј с 
султан CllaTptt БУ "ТОll1-1UЦl l ма" , Али, онст, 
,,1:Ъ еЈ'ОnО ВСЮl l taН СТВО не може ПО'l'UУНО 
раВII ОД Уlll lI О да ]'лма судбину jCiIllol'a 
народа {{Ој 1-1 ј е ПОI\ЩЈаО ТОДШ\D ста.11IJО СТН 
и храброс'хи , ' и, с ТОIЋ, ЏС Ће се одрс)ш 
да одржа.nа са Њ~IM шшеспе одпосе, аЈШ, 

кој 1.1 се п е смеју В3НС'1' 1I па ј аIШ ОС'Х 11 • 

С то га П ClШ Леду подржава везе 11 даље ; 
аЛII, '1'iШО "да се не увреде ни Порта 
'111 PYCflja" . Што ее само!'а предлога l{a-

i paljopijcna'1'1:I L(e, МПНlJстар Ша.ИllаЊI1 Дрi-l i И 
д&. "цар. il\ItDclill у миру са Портом, II С 
:може Србuма засвеДОIШТ1,1 свој е Шlте
~ссошtњ~ ДРУЈ~LlИје lI еЈ 'О зау311 ~\Lањсм и 

интересоваљем за ЉИХ. Али, ако би, 
ЈШак, Порта, заведена подбадањима Ен
l '.l1eCl\e, sагазила у рат са Француском, 
Србll ><оrу да pa"Jrнajy на веома и здашн у 
lIомоl, цареву. 

у исто време образована је и На
подеоноnа 'ИЛИРJtја. и капетан ВУ'IИRИЋ 
вратlt се сада И3 Не'ш, преко Љубљане 
11 Хрватске , у БеОI'ј1ад. Шaыuањu ј е 
ЖеЈ1СО да се везе са Србиу.а одржавају 
преко И.1lириј с, па је с тога II преместио 
из BIIAlllla у Љубљану конзула баруна 
Мер"а",а, јер је тај већ раније .имао 
Jl СЮIХ ЈЗ сэа са српшш:м устаницима. Мс-

. риаж преузс сада код l1JlИрске владе ре
ферат за еРПСt<е по слове. Већ 1. јануара 
1810. јавља 011 МШНlСТјЈу Шaмuаљију 
како се васкрс имсна }1ДИРСКОl'а МИЛ")I 

Т:ll\IО Пlње:м народу 11 Ј\31\О 1'30 испуљава 
веЈlIIКlIМ надама у будуhност на ос попу 
ј еднаКО СТI;! ј сзика и пере ; тај ИСТИ на
род ЖИВII још И по БОСRI1, Србflјll, Сла
ПОllllјll, Среыу и Баllату. А онда додаје 
ове IЈРОРО'Ј3НСКС pctlU: "Вечки двор 
" opaJie у будуlшое'l'И па то обратитu 
оз61.1.I)) IIУ lIажњу". 

:МеIjУТИ ?аI, повраТКО?аL ВУ'Н1НLliювим 
КараЈ)орljе није напустио идеју Фран
ЦУСНО l'а I1РО'l'слтората; Шi'а виш е, ОН 

lIм снова 1\31НY.l.'аиа Раду ВУLIИЈНIБа СРЈЈ -
01\111\1 послаЈНШОМ на фраl1ЦУ СI\ОМ двору , 

)џtВШ ll МУ .пун у влас'!' пред престо

лом lЬеГОЈЈОl' Имлер<t'fОРСКUГ B CJtlltJ CC'fna. 

ПОЉУ, iI.\ еље u 1.·С1'06е lIapo)~a 1IзјаСDI1ТИ· . 
ИС'l'Оl'а даllа, 22. (10.) јануара 1810., у 
спо разуму са Сонј е1'ОМ, I{apal}oplje из
даде слом е ПОС.ТЈUlllШУ IIП СТРУЮЏlју, којом 

. ј е ЈНIaО Н аполеону попово да ПОНУД IЈ 110-

HPOBlli'C.IbCTBO 

lIад С рбијом. 
I\араl}орЈ}е 

Пltшс цару: 

, Монарх! ВИ 
СТС праведно 

иаэваlll1 Ве-
,II1ШИМ, 11бо 

~НIOГ IЈ наРОДll 

Вама ,,,,ају 

б.1l:l.годаl}ИТИ 
своје садаш-
њс сушче-

СТЈ30ВМЬС и 

блаl'одеи

СТЈНlј е, а осо
бllТО 1100000-

СI\рссша ИЛIJ
рија, у којој 

il\IJn e наШl1 

соплеll СlIl l Цlt , 

ПЕТАР ДРДГИЋЕВИЋ-ЋАТД, 

Фанзтичнн Тополац ~оји је све 
своје IIMaIhe жртвовао за одржа
ље успомене Kapal;oplje,!e пара-

CTOCll Ma Ј LU"ЈмаДIIЈИ. 
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Подобну lIШЮСТ СО U:ЗВОЛЈ1ТС 110 природ
ној IlVLeДРОСТИ 11 благоуrробllју Вашему 
все~I1ШОСТИllј сјlJlе U3IOITII lt па наш срп
скн народ, а MII од наше CTpall C УОН
~ова'r 1юмо се вјерностју, ПОl(орностју 
н п ршзј њзаН ОСl'ј у к Вашсму llсеВ II СQчај 
шему Лi1ЦУ удостој llТ I1 се Т3Ј\ове MII
.JIOCTlt " . 

Капетан Раде Ву.пшиh ОТl1ш ао ј е у 
Парl1" 11 110llУДllO Њшолео " у да Србllју 
У.НIIJIl н сзаВtl СНОМ и да узме за себе 11 
своје lIаследншш татуду tI Протектора 
Србllје", lюј ом li е владати RapaljopljC 11 

љегови ПО'l'ОМЦ II . Ву·шпнll ј е 'l'OM IIрШШ
ко>< (18. ат'уста 1810.) уверава. , фран
цус"у владу да Срби претнос'rа.вља.ју 
Наполеоново 11OИ.рОВllте.ъстпо сnш\Омдру
ГО)!, јер .он и не б 1;1 хтје.тш да одвоје 
своју судбину од судбине I1Л IJРСIШХ про
ВItШЈ,иј а, гдје ј е иста вјера., UCTII ј ез ик, 
исти народ" , Још ПрС тога (23, јун а 
1810.) , "апетан ВУ'ШНlIl.> II зја",1O је н 
ово : "Само име Илнрија , ној с ј е Фра н
цуски цар УСКРС110 за овај IШРОД, '1'ОЛ1ШО 
га је обрадовзло да се све О'Ш СI\рећу 
СlIра'У IbCl'OBe узвuшене ШЈIUIОС'f Н , ЈШО 

спрам обповите.Тf.а старе љегове с.1Јапе. 

I 

КQЛlJка ли ће тек бити np"npiJ\ellocT 
љегоnа, паче јј од)'шевљеље љегово, I:ШД 

му НаполеОIl буде 1l00~РОВ lIте.ъеь(." 
Алu, св н напори ВУ11lllшhеВ IJ оста-. 

доше јаЛОn,11. ПОJ1lЈТU 1UШ. еВрОUСЮI за
плети Нl1СУ допуштаЛlI НЩ10ЈICОНУ да се 
iЈшвље заlНlтересује српским I.Ј) 1 1Ћњем. 
Ипшi., 119 СВС1'а се В IJДIl да ј е ltЛИРСКО 
и ме прво заl'реја.10 наш народ за ширу 
базу народнога јеДlIнства, показујуЈш 
му 1'а ДСЛLL\1I1ЧНО 11 реa.rПЈзопана у На
[roJleo llonoj ИЛIlР~lј LI . · 

В<Ј.'IIIК" Карађорђе ,,"ј с, додуше, 
оствари о свој сан о ОCJIобоlјељу и уј е
диљен:,у чuтаDОl'а наШСЈ'а паl)ОД3., о Iшјем 

, ј е ј ед 111 IC'ЈЂ У 11 робоваљу IIОД АУСТР llј ом, 
МаџаРСБО.:\1 11 'l'УРСБО:М IIмао - I\аКО BU
десмо - заЈедн о са својu .и саПСТНIJЦЮl а 
Ii суБОРЦlIма, сасвим ј аСJlС појмове . А.тш, 
семе што га посеј аlllе KapaIJop l)e 1.1 Напо
.1lCO IJ брзо ј е l1Нк.тlO 11 озсленuл.о вас.liРСОМ 
модер не Србиј е на ј едвој , 11 ромаНТlIЧНII М 
IШIIРI1ЗМОМ 11 учеНIIМ јУl'ословенстnо.и 113. 
ДРУЈ'ој CTpaLНI ; а ПЛОД ових напора нај 
uлеМСlll1Тllјих људи rШШСl'3. племена јесте 
зајеДIIII'lliа слободн а држава Срба, Хр
n a'l'3. 11 С.тt uпснаца. 

филип ВИШЊИЋ . 

• 

• 
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