
Г. Д Е С Н И Ц А

КАПЕТАН ПЕТАР НОВАКОВИК ЧАРДАКЛША

Ово/ труд му го посветувам 
дописниот член на МАНУ Љубен 
Лапе во знак на благодарное!·.

Востанието од 1804 година е значаен настан во историјата 
на југосдовенските народи во првата половина на XIX век. Со 
него започна големата борба на српскиот народ за своето на- 
ционално и социјално ослободување, во која учествуваа и го
лем број Македонци, меѓу кои и Петар Новаковиќ Чардаклија, 
родум од село Аеуново, Гостиварско. Уште од австро-турската 
војна во 1788—1791 година, Чардаклија беше мошне позната 
личност, можеби и поради тоа што држеше гостилница во Бел
град. Првохо српско востание имаше одглас и меѓу Македон- 
ците, кои уште пред востанието како доброволци и фрајкори 
на Коча Анѓелковиќ учествуваа во борбите против турската 
власт. Во тие борби, покрај браќата Јован и Петар Чардаклија, 
се истакнаа Волче и Кузман Зикиќ, Георгиј Чипљак, Влајко 
Стојковиќ, Тимче Трпковиќ, Дели Георге Николаевиќ и друга.

Меѓу нив, секако, најинтересна личност е Петар Новако- 
виќ Чардаклија, кој уште пред австро-турската војна во 1788— 
1791 година, заедно со родителите, дојде во Белград, каде што 
држеше гостилница. За Чардаклија историјата знае малку, но 
молее да се претпостави дека му бил пријател на капетанот 
Коча Анѓелковиќ. Коча пред австро-турската војна тргуваше со 
добиток, a Чардаклија, како што рековме, држеше кафеана во 
Белград. Двајцата, проширувајќи га своите деловни врски, по- 
крај богатство, стекнаа и многубројни познанства и врски, а 
со самото тоа и голем углед кај народот. Благодарение на тоа, 
Чардаклија успеа да поведе извесен број Македонци во бор- 
бата против Турците. На деветти февруари 1788 година, кога 
Австрија й објави војна на Турција, браќата Јован и Петар 
Новаковиќ веке имаа две чети, со кои уште пред објавувањето 
на војната во ноќта помету 1 и 2 декември 1787 година се оби- 
доа да го заземат Белград. Во Јовановата чета на 9 јануари
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стали и самиот Коча Анѓелковиќ и учествуваше во вториот 
обид да се заземе Белград на 17 јануари. Непосредно по тоа, 
Коча и неговиот брат Петар со уште 25 другари го напуштија 
Новаковиќ и започнаа самостојна акција, до дека четите на 
браќата Јован и Петар Новаковиќ ги продолжи ja акциите во 
состав на фраjкорите на Михаил Михаљевиќ. Непосредно по 
австро-турската војна, Петар Чардаклија е пензиониран и при- 
тоа му се посвети на подготвувањето на востанието во Србија.

Во својата автобиографија Сава Текелија кажува дека во 1802 година 
во Будим разговарал со Петар Чардаклија за состојбата во Србија. „ . .  и не 
може ли се мало дмгнути народ противу Турака, да се ослободи". Чардак- 
лија му дал мошне важен одговор: „To je готово, теке да има тко и управ- 
љати“. Текелија тогаш му раскажувал дека тој за тоа зборувал pi с о  Доситеј 
и оти Доситеј веќе таму заминал. Потоа Чардаклија преминал во Србија 
„да диже народ. И тако се побуни Србија".1)

Од Будим Чардаклија доаѓа во Земун, каде што имаше 
многу пријатели, мету кои Милош Урошевик, поетот и книго- 
везец Ковачевиќ, протата Пеиќ и други. Тогаш почна голема 
агитадија за кревање востание, во кое покрај најистакнатите 
Срби од тоа време учествуваше и Чардаклија, заедно со Србите 
кои по австро-турската војна преку Сава и Дунав привремено 
иреминаа во Земун. Повеќето од тие Срби, Петар Новаковиќ 
Чардаклија настојуваше да ги собере околу себе за да ги 
ангажира во востанието.

Kora избувна востанието, Чардаклија се наоѓаше во Земун 
под надгледување на полицијата, а во самиот почеток на вос
танието, во Земун допатува и рускиот генерал Константин, по 
народност Грк, кого земунскиот историчар И. К. Сопрон го 
нарече Константин Хагн. Всушност, тоа беше Константин Кон- 
стантиновиќ Родофиникин, тогаш началник на финансиската 
управа при штабот на генерал Михалсон. Тој доаѓаше во Земун 
за да ja  снабди Михалсоновата армија со воени потреби, а ве- 
poj атно и да ги придобие српските востаници на руска страна. 
Бидејќи Австрија го одби покровителството над српските вос
таници, средбата на Родофиникин и Чардаклија имаше големо 
значенье, зашто востаниците имаа намера во Русија да испратат 
една делегација за да бара покровителство од рускиот двор. 
Родофиникин тоа му го соопшти на Михалсон и по враќањето 
во Земун го извести Чардаклија дека рускиот цар е согласен 
во Руси ja да се упати востаничка делегација. Сопрон ова го 
забележа вака: *)

*) Текелије Саве, Автобиографиј а. Летопис Матице српске, књ. 120, 
Нови Сад 1879, 22.
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„Рус се на време вратио с пута и састао се са капетаном Чардаклијом, 
дуго су се разговарали о свачему, а често су ишли заједно покрај Саве 
одаклен се једног дана Рус сам повратио. Новаковић je прешао у Србију, 
где се придружио к људима који су наумили да пођу у Русију. Од тада се 
име Петра Новаковмћа Чардаклије слави у историји борби за ослобођење 
Србије“.2 3)

Се претпоставува дека првите пушки за востаниците во 
Земун се купени преку капетан Чардаклија, кој како офицер 
имаше смисла за такви набавки. Имено, Петар Новаковиќ Чар- 
даклија уште во Земун многу работеше во корист на востанич- 
ка Србија. Околу него се собираа најпознатите личности во 
Земун, кои својата дејност ja насочија како што поефикасно 
да й се помогне на српската револуција. Заедно со Чардаклија 
на тоа работеше и Петар Ичко, но за нивните односи не е мно
гу познато во науката. Тие двајцата во почетокот на буната 
против дахиите се нашле во Земун. Баталака истакнува дека 
Чардаклија бил добар познавач на ошнтествените и политич- 
ките движења во тогашниот востанички период.4)

Освен војнички способности, Чардаклија имаше и смисла 
и за дипломатски работа, кое нешто востаничките во дачи во 
Србија веднаш го забележаа. Toj многу пату ваше и знаеше 
странски јазици, а беше мошне добар познавач на општестве- 
ната и политичката ситуација во Европа. Најмногу ja позна
вайте ситуацијата во Австрија, па како таков беше иницијатор 
на предлогот Австрија да се прими за покровител над српските 
востаници. Toj, исто така, се залагаше австриските погранични 
власти да им дозволат на востаниците да се снабдуваат со 
оружје и со муниција од Австрија во што и успеа, но не успеа 
да ги убеди австриските чиновници Австрија да го прими по- 
кровителството над Србија.

Бидејќи Чардаклија го информира Караѓорѓе за резулта- 
тите од преговорите со Родофиникин во Земун, се наѕираше 
хМожноста во Руси] а да се испрати српска депутација, а тоа 
прашање можеше да го реши собранието. Така беше свикано 
собранието, кое се состана во Остружница во април 1804 го
дина. Беа присутни шеесет угледни луѓе од сите побунети на- 
хии, a меѓу нив беше и Чардаклија.5)

2) А. К. Coup он, Посљедња графица Бранковића, Земун 1889, 8—50.
3) Лазар Арсенијевић Баталака, Историја Српског устанка, Београд 

1898, 242.
4) Исто, 243.
5) Боясидар Чоровић, Неколико писама из Карађорђевог устанка, 

Босанска вила, 23 и 24, Сарајево 1910, 361.
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На собранието во Остружница се формулирани познатите 
барања на востаниците, а во таа работа беше мошне значаен 
уделот на Петар Новаковиќ Чардаклија.6)

На собранието се расправаше и за организирањето на 
судството. Во таа работа значаен удел има Чардаклија, како 
и во изборот и во поставувањето на судиите. Собранието реши 
да се преземаат мерки за изнаоѓање паричеи заем за намирува- 
ње на воените потреби, па востаниците се обратила до земуы- 
ските трговци со молба да им одобрат заем од 50.000 грошеви. 
Донесен е и воен план за формирање во ј ска, ко ja ќе го опколи 
Белград, ќе го освой или со глад ќе го принудат да се предаде. 
Под влијанието на Чардаклија е решено да се преземаат ди- 
пломатски чекори во Русија, а упатена е молба и до султаног 
во која е изнесена жалба на дахиите и е изразена покорност.7)

Во Русија беше упатена депутација. Собранието во Оструж
ница им издаде полномошно на Петар Чардаклија, Мате ja Не- 
иадовиќ и на Јован Протиќ, кое гласи:

„1. Штогод ова три вишепоменута лица буду говорила, тражила и мо
лила за српски народ, то сам српски народ говори, тражи и моли.

2. Све што буду ова три лица у име српског народа ма коме обећа- 
вала, или кога ма у чему уверавала, то Србија обећава и уверава.

3. Ма што да ова три лица с ким му драго за род српски у раде и 
сврше, то je урадила и свршила цела Србија.

Према томе, што се с овом тројицом ма где, ма какво добро, милост 
и помиловање, буду учинили, то ће се та милост, помоћ, поверење и поми
лованье с највећом захвалношћу примити и српском народу иикада со 
заборавити неће.

Исто тако ако ова три лица делом или речју у чему било у вреди, или 
им буде сметао, то ће тим српски народ увредити и њему сметњу учинити.

Да je ово пуномоћје дано од српскога народа трима поменутим лици- 
ма истинито, то тврдимо ми начелници и команданти Србије потпиеима 
наших имена и властитмм печатима ради бољега веровања и уверавамо 
свакога, који ово пуномоћје буде читао.

Дано од српскога народа у логору на Врачару пред Београдом у 
Србији 28 августа 1804 године“.8)

Русите ja познаваа ситуацијата во Србија уште од доаѓа- 
њето на делегацијата во Петроград. Тоа може да се види од 
нзвештајот на Влашкиот кнез до рускиот пратеник во Цариград.

„ J a  м и слим  д а  ће  овај у стан ак  и м ати  вели ких  последица, јер  je  позна- 
то д а  су С рби у  стањ у створити војску н а јм ањ е од 50 000 љ уди“ .

6) Монитеур, 1804, бр. 252, споредио Миленко Вукићевић, КараЬор- 
Ье, Београд 1912, 87, 621.

Ό Л>убица Кандић, Скупштина у систему власти државе Првог 
устаанка 1804—1813, Београд 1963, 58.

8) Миленко Вукичевић, нав. дело, 316, 416.
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Сигурно може да се тврди дека за српската ситуација ги 
запознал Родофиникин, како што веке наведовме, самиот Чар- 
даклија во 1804 година во Земун.

Од молбата на деветмината српски првенци до рускиот 
цар се гледа дека српскиот народ бара руска помош.9) Во исто 
време, A. Чарторијски во својата телеграма до рускиот прате- 
ник кај Портата пишувал дека Руси ja сепак не може да остане 
рамнодушна спрема судбината на српскиот народ.10) Но во 
молбата на српските депутата во Петроград до министерот за 
кадворешни работа A. Чарторијски востаниците бараа

„да се у Србији установи самостална српска управа под именом 
„СРПСКОЈЕ* ПРАВЉЕЊЕ", под другим сличним именом, као што су на 
пример оних седам острва јонских, а под непосредном заштитом Русије 
чувајући у исто време ненарушиво право султанова, која му припадају, то 
јесте плаћати на умерен данак. Томе би дали join и ову нову дужност: да 
свегда војују против султанових одметника, лако увидети велике користи 
од овога и на ову новину пристатм“.11 12)

Овие предлози од кабинетот на царот беа испратени во 
Цариград до А. Италински, за тој да влијае кај Портата на 
Орбите да им се обезбеди помирна и посигурна иднина.

Како што наведовме, според одлуката на собранието во 
Остружница, одржано од 24 април до 3 мај 1804 година, срп
ските востаници во септември истата година упатија до рус
киот цар во Петроград депутација, ко ja ja сочинува Прота 
Матеја Ненадовиќ, Јован Протиќ и Петар Новаковиќ Чардак- 
лија — да го известат за движењето и да го замолат за помош 
и заштита.

Најважните и најопширни податоци за патувањето на оваа депутација, 
која тргна по Дунав и го продолжи патот преку романските кнежевства, 
забележани се во мемоарите на Прота Матеја, кој многу настани ги опиша 
со толку свежина и зачувани подробности што и некой пократки подроб
ности и помалку значајни моменти од тоа патување останаа во неговиот 
спис трајно осветлени. А Протата го истакна и значењето на Чардаклија во 
организацијата на изведувањето на самото патување. До дека ги пишуваше 
своите мемоари, тој добро се сеќаваше, па постојано истакнуваше колку 
тогаш тој со другите членови на депутацијата презел значајна и одговорна 
работа на востаничката надворенша политика, обновувајќи со возбудување 
многу подробности од патувањето, меѓу другите и опасности која на поми- 
нувањето низ Влашко, и особено низ Молдавија, требаше да ja избегне со 
многу вештина и претпазливост.

9) Исто.
10) Миленко Вукичевић, нав. дело, 182.
и) Миленко Вукичевић, нав. дело 192.
12) Миленко Вукичевић, нав. дело 188, 634.
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Депутацијата премина во Молдавија со предупредување 
на рускиот конзул во Букурешт низ таа земја да се помине 
што побргу. Поради тоа кај Протата Матеја веќе првата средба 
со луѓето на молдавската територија предизвика страв и сом- 
невање.

За овој настан сведочат, покрај Мемоарите на Прота Матеја Ненадо- 
виќ, и  два документа напишани во вид на „свидетељства" и зачувани во 
Архивот на Србија, во Збирката на Мите Петровиќ, бр. 30 и 95. Додека 
првиот од овие два акта е објавен во книгата на Мите Петровиќ, Финансиите 
и установите на обновена Србија, вториот остана неотпечатен. Тие акти де- 
лумно го дополнуваат а во извесна мера и го исправуваат кажувањето на 
Прота Матеја, така што можат да послужат за поподробно проучување на еден 
фрагмент од овој драгоцен спис на српската мемоарска литература.

Првиот акт, напишан на 19 септември 1804 година, значи по опиша- 
ниот настан,13) ги содржи потписите на Матеја Стефановиќ, протопрезвитер, 
на Јован Протиќ и на Петар Чардаклија. На актот е втиснат печат со нат- 
пис: Комерант Сербии. Додека Прота Матеја во своите Мемоари кажува 
дека српската депутација дошла во Фокшан, на границата на Влашко и 
Молдавија, оти преку потокот преминала во молдавскиот дел на градот и 
дури тука наишла на крчма што ja даржеле двајца Срби, во наведениот акт, 
кој е врачей во вид на свидетелство на едниот од нив, на Никола Јоановиќ 
од Карановац, јасно се вели дека тој ги пречекал во Влашко, „у селу Кра- 
л>еву“ и тука ги примил како српски полномошници и пратеници. Покрај 
тоа, додека Прота Матеја во своите мемоари се сеќава дека единствено 
Никола Јоановиќ при нивното заминување се труд ел, и тоа без успех, во 
поштанската станица да им набави коњи, во „свидетељство“ се тврди дека 
тој ja испратил депутацијата до руската граница.

Вториот акт, исто така, во вид на „свидитељство" на Никола Јоановиќ, 
му издал во емиграција, во Петроварадин, на 9 ноември 1813 година, Јаков 
Кенадовиќ. Документот го пишувал бившиот секретер на Караѓорѓе Јаниќие 
Димитриевиќ (Гуриќ), а печатот е на Јаков Некадовиќ. Новото свидетелство 
врачено на заслужниот Никола Јоановиќ не содржи податоци за непосред- 
ниот повод на неговото издавање, како што тој повод засега не може да ce 
објасни ни со друга граѓа. Мошне е занимливо што во овој документ се 
споменува 15 септември 1804 година како датум кога Јоановиќ ja извршил 
својата работа наоѓајќи й се прирака на српската депутација. Новиот пода- 
ток во овој документ, кој заслужува посебно внимание, се однесува на Јоано- 
виќевата интервенција кај фокшанскиот полициски началник депутатите да 
ке ги предаде на турските власти, поради што подоцна бил прогонет од 
Молдавските власти.

Овој акт, фонетски, транскрибиран еден дел, гласи:
„Наш бивши верховни вожд Георгије Петровић и народ сербски от

правивши депутате сербске Г. Петра Чардаклију, Г. Протопрезвитера Матеја

13) Гојко Десница, „Свидетељства” Gpncioix устаеика Николи Јова- 
новићу, насељеном у Молдавији из 1808 г. и 1813 године. Посебан отисак 
из Годишњака града Београда, Књ. XV — 1968. г. 253—255.
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Ненадовића и Г. Јоана Протића через валахију и Молдавију у Русију к 
нашему всемилостивејшему великому Государју просити избављенија нациј и 
Сербској. Будући да у то време Молдавско књажевство било јесте под Тур
ским правитељством, када су приспели наши депутата у место Фокшан, у то 
времја бивши фокшански исправник у знав о пријезду наши депутата наме
рен био под караул јес же узети и живе Турком њих предати, које би к 
кечастију служило целом народу нашем. В то време находећи се у Фокшану 
Никола Јоановић и узнавши о намеренију исправника, без закасненија све 
силе и трудољубиве своје употребио и нашему поменуте депутате избавио из 
руку непријатељских и на границу росијску довео, у 1813 лету".

Во секој случај, документите сведочат дека Никола Јоановиќ ja пре- 
чекал депутацијата уште во Влашко, на голем сопствеи ризик, интервенирај- 
ќи притоа кај месните власти што й се наклонети на Турција, ги спроведе 
низ Молдавија, каде што лесно можеше да се случи да ja предадат на Тур- 
ците, и среќно ги допрати до Руската граница. Во Мемоарите, меѓутоа, е 
опишана занимливата сцена во крчмата, каде што депутацијата одеднаш ja 
препознаа,- но, место во опасност, таа попадна меѓу Срби и пријатели, кои 
уште й се најдоа прмрака да се извлече од земјата во која можеше да падне 
во турски раце. Се мисли дека сево ова покажува дека Прота Матеја, пишу- 
ваји ги Мемоарите, ja изменил работата до толку што некой подробности, 
иако важни, ги изоставил, а некой, за да постигне посилен впечаток, значи- 
телно ги истакнал и ги оставил во прв план.

Жената на Чардаклија по потекло била Русинка, ко ja 
заедно со доктор Тодор Филиповиќ (наречен Божо Груевиќ), 
отпатувала во Харков, каде што Груевиќ станал професор на 
Харковскиот универзитет, за кого Чардаклија донесол Кара- 
ѓорѓево полномошно да биде толкувач во Петроград. Божо 
заедно со Чардаклија и со другите членови на депутацијата 
допатува во Петербург, каде што започнаа и нивните преговори 
со рускиот министер за надворешни работа Чарторијски. Чар- 
торијски ветил дека Русија ќе ги застапува српските интереси 
во Цариград и оти Србите би требало да испратат пратеници 
во Цариград. Меѓутоа, М. Гавриловиќ смета дека Чардаклија 
одиграл главна улога во српско-руските преговори подвлекувај- 
ќи „да Петар Новаковић Чардаклија који je главну улогу играо 
у свом решењу“. Слично тврди и Баталака дека Чардаклија 
„више, него ико други учинио, да се Серби за помоћ и покро
вительство Русима обрате, он je управо све надмогао“. Се гледа 
дека улогата на Македонецот Чардаклија во надворешната по
литика на Срби ja е голема и оти тој ja  одиграл познатата улога 
во добивањето на руското покровителство, бидејќи беше уве
рен дека Австрија не може официјално да ja  земе Србија под 
свое покровителство.14) Може да се претпостави дека Чардак- 
лија бил наклонет кон Русите уште и поради тоа што жена му

м) Л. Арсенијевић Баталака, нав. дело, 243.
18 И сторија
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беше Русинка. Делиот план на српско-руските односи ги изра- 
боти Чардаклија. Него го прифати министерот за надворешни 
работи Чарторијски. Освен тоа, министерството за финансии 
на Русија издаде наредба да им се стави на располагање на 
српските депутати 3 000 дукати. По враќањето на српската де- 
путација — на прота Мате ja Ненадовиќ и на Јован Протиќ — 
во Србија на 14 декември 1804 година, Петар Новаковиќ Чар- 
даклија заедно со Божо Грујовиќ остана уште малку време во 
Петербург, каде што веројатно имал и средби со руските науч- 
ни кругови, убедувајќи ги дека на Србите и на нивната борба 
за национално ослободување им е потребна помош. Потоа от- 
патува за Букурешт, каде што доби задача да ги чека прате- 
ниците за Цариград. Караѓорѓе многу надежи полагаше на 
Чардаклија дека успешно ќе ja изврши дипломатската мисија 
со која го задолжија, a која не беше лесна во тоа време. Кара- 
ѓорѓевата вој ска во борбата на Иванковац ги уништи турските 
сили, што предизвика и реагирагье во Цариград, а животот на 
Петар Чардаклија беше во опасност, а Баталака за тоа вака 
зборуваше:

„Међутим оставит у Цариграду Чардаклија и прота Алекса кад гла- 
сови о разбијању Афис-паше у Цариграду стигну још у већу опасност по- 
стављени буду, но помоћу пријатељског избављења из Цариграда у Одесу 
избегну, а из ове с почетном октобра исте, 1805 године оду у Петроград 
који су 13 октобра приспели. Зашто су сад ова два депутата у Петербург 
отишла, то се управо незна но могуће je да их je Руски послании у Цари
граду у столицу Руске упутио да сами лично двор пријатељски увере како 
се са Портом ништа, договарајући се путем и молбама учинити не може, и 
да се већма приближе Русији која je већ у камери била скоро у рат с Портом 
упустити као што je овај одмах затим, са почетном 1806 године“.15)

Се гледа дека Чардаклија навистина бил во опасност, но 
го спасиле руските претставници во Цариград, кои го префр- 
лиле во Одеса, од каде што отпатувал директно во Петербург 
кај Руската влада за да ja придобие за српското дело, бидејќи 
востаничката војска веќе во тој период извојува мошне зна- 
чајни победи над Турците. Чардаклија мораше како прв воста- 
нички дипломат да го убеди рускиот кабинет за приврзаноста 
на српскиот народ кон Руси ja и да го увери дека поддршката 
на рускиот кабинет на востаничка Србија й е потребна.16)

„Кабинет Руски и ову двојицу депутата који су из Цариграда избегли, 
паведува Баталака, je примио благонаклоно за сва лретршьена страдања уте- 
шио и, народу српском благодељствовети обећао и, но и њима као и првим 
перед свега другог препоручи: да Карађорђу и свима старешинама по пре-

15) Λ. Арсенијевић Баталака, нав. дело 183.
16) Исто.
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поруци, жељи и Совјету царском кажу, да се они још једанпут с молбом 
султану непосредно обрате“.17)

Се гледа дека рускиот кабинет повторно ja упатувал срп- 
ската депутација во Дариград во исто време Божо Груевиќ на 
12 април му пишал на Чардаклија:

„сад код нас више браће има, ми смо Пореч, парачинску, ражањску, 
крушевачку, и алексиначку нахију добили, добили смо и пола пажарске и 
стари влах и надамо се кроз који дан с Црногорцима састати с е . . .  Чебане 
и оружје највише требамо, а сви околни Срби су готови да са нама заједно 
раде. Сви нас себи зову само оружја немају. Чујемо да су се Црногорци 
кренули и Скадар опколили, Дубровник и Далмацију освојили. И тако je, 
у мме божије Босна опкољена још једино то желим да се с Црногорцима 
састанемо“.18)

Божо Груевиќ и Петар Чардаклија постојано беа во врска 
не само по прашањето на воспоставување државни органи во 
Србија туку и по сите друга прашања, а во прв ред за односите 
на востаничка Србија со надворешниот свет.

Не салю што воената стратегија и тактика на Австрија 
влијаеше врз востаниците, туку и нејзината дипломатија, сис- 
темот на државното уредување, туку тоа влијаеше врз форми- 
рањето на државата и востаниците. Сепак тоа во најголема 
мера потекнуваше од Божо Груевиќ како австриски доктор по 
право, Чардаклија како австриски капетан, Стефан Стратими- 
ровиќ како митрополит карловачки. Австриските воени и ирав- 
ни обичаи во эначителна мера влијаеја врз оистемот на држав
ното уредување во обновената Србија.

Караѓорѓе настојуваше во својот систем на државно уре- 
дување да воведе западноевропски обичаи, а пред се австри
ските, поради што го обвини Родофиникина.

Во писмото на Караѓорѓе и на Совјетот до Кутузов од 12 
декември 1809 г., со кое Родофиникин и Аеонтие се трудеа да 
го запрат воведувањето на европскиот поредок и на правните 
обичаи во Срби ja , не допуштија обучување регуларна воена 
служба, се плашеа од луѓето кои сакаа народот да го подучу- 
ваат во воена вештина и не му дозволија на рускиот офицер 
Беј Новолрешченов да го обучува народот на регуларна воена 
служба. А во сето тоа голема е улогата на Чардаклија, кој тол
ку многу вложил CBoja енергија со цел востаничка Србија да 
си најде покровител, кој на Србија и беше најмногу потребен 
не само да й се укаже помош во оружје и во друга воени

17) А. А. Баталака, нав. дело 243.
18) Архив Богишића у Цавтату (даље АБЦ), 4, 25—26,
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материјали, туку во прв ред на еден искрен со]узник ко] би 
ги застапувал нејзините интересы пред Портата, барајќи од неа 
автономии права. Чардаклија беше свесен дека Русија е накло- 
нета да им помогне на Сроите во оружје, муниција како и да 
ги застапува српските интересы во Цариград. Тоа е голема 
заслуга на Петар Новаковик Чардаклија; тој се издига како 
политичар на востаничка Србија, ко] со своите идеи и мисли 
ги надоврзува многуте потфати кои како задача му ги даде 
Остружничкото собрание и самиот Караѓорѓе и востаничкиот 
народ во целина. Toj ги убедува руските дипломати, води со 
нив мошне претпазлива и успешна политика ако не од мате- 
ријална и воена помош, макар морална и чекой на поли- 
тички план. Русите во лицето на Чардаклија забележаа добар 
политичар, кој знае да разговара со луѓето и да ги вовлече во 
корист на своите идеи и од нив да се добие наклоност во своите 
благородии идеи, кои беа од решавачко значенье за востаничка 
Србија; тој настојува да отвори нова врата на руската поли
тика спрема Цариград во корист на српскиот народ.

Непосредно за време на престо] от на Чардаклија во Мол- 
давија, во Србија беше упатен Гречи Требињски, а во докумен
т о в  беше означен како Беј Новокрешченов. Можеби и Чар- 
даклија бил иницијатор во Србија да се упати то] руски ка- 
петан. Руската влада тоа одвај го дочека, бидејќи Русија ce 
нодготвуваше за војна протхгв Турците.

Беј Новокрешченов по наредба е испратен во Србија, како и на други 
места на турската империја. Toj бил- овластен да може слободно да патува 
како претставник на Русија во пријателските држави и слободно да се наоѓа 
во тие држави и да му се укаже секаква помош што Не му биде потребна.19) 
Неоспорен е фактот дека Беј Новокрешченов се состанал со Петар Новако- 
виќ Чардаклија, a Караѓорѓе го молел Михалсона повторно да го враги 
Новокрешченов во Србија, бидејќи тој отпатува во Молдавија. Освен тоа, 
Караѓорѓе побарал од Михалсон пари, оружје и муниција.20)

Ова писмо Караѓорѓе му го упати на Михалсон преку Новокрешченов 
во кое го молел веднаш да го врати во Србија тој руски капетан.21) Михал
сон од министерствата за ыадворешни работи во Русија извести дека Беј 
Новокрешченов се вратил од Србија и оти донесол писмо од началникот на 
Србите, Караѓорѓе, во кое Караѓорѓе бара помош. Toj истакна дека е по
требно да им се даде помош и кој ќе им ja подаде раката од големите 
држави, тој ќе биде покровител на Србија и оти треба да се има предвид 
дека Франција cè повеќе работи на тоа да ги постави под свое влијание 
турската империја и нејзините поданици.

19) АБЦ, 258, 91.
20) АБЦ, XIV, 47.
21) Писмо КараЬорЬу Михалсону 18 јуна 1806. г. АБЦ 258, 91.
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Kora почна руско-турската војна, Михалсоы во манифес* 
тот до српскиот народ изрази желЬа востаниците да стапат во 
заедничка војна со Русија против турската империја. Нема 
сигурна изворна граѓа, ко ja би посведочила за не само фор- 
малното туку и суштинското влијание на Чардаклија врз него- 
вата содржина. Чардаклија долго време се наоѓаше во Михал- 
соновиот кабинет и неговото влијание врз српско-руските од* 
носи се од големо значење од самиот почеток на востанието. 
Toj беше еден од водечките личности ко ja бараше востаниците 
да земат руско покровителство, како што и земунскиот трговец 
Милош Урошевиќ настојуваше востаниците да дој дат под ав- 
стриско покровителство. За разлика од Милош Урошевиќ, тој 
никогаш не се наоѓаше во руска служба туку само беше при- 
врзаник на идејата рускиот двор да биде покровител и един
ствен пријател на востаничкиот народ. Тоа беше неговата ос- 
новна политичка идеја од ко ja тој не можеше да се откаже 
до смртта. Во сите важни планови во надворешната политика 
на востаниците со Ру си ja, тој беше шшен творец, а на то** поле 
на работа тој го имаше зад себе врховниот водач КараГорѓе.

Во овие тешки денови на револуцијата, востаничките во- 
дачи беа задоволни со надворешно-политичката поддршка на 
Русија. Влегувањето на Русија во војна против Портата уште 
повеќе ги охрабри востаниците дека дошол моментот кога ќе 
добијат сигурна помош од рускиот двор. Караѓорѓе мислеше 
дека со својот меч ќе затропа на вратата на Константинопол и 
Цариград иако во тоа подоцна се излажа. Чардаклија за него 
беше еден од омилените соработници. Toj постојано му тврде- 
ше на Караѓорѓе дека само Ру си ja  може да укаже помош во 
остварувањето на идеите и плановите. Toj по ослободувањето 
на Белград беше занесен од воинствените потфати. Не ja  знаеше 
политиката на големите сили, кои секоја на свој начин насто- 
јуваше да га искористи придобивките на српската револуција 
и личните интереси при стапување во заедничка војна против 
турската империја. Востаничката дипломатија беше до некоја 
степей и претпазлива. Караѓорѓе не ja потпиша Паулучиевата 
конвенција за обединување на Србија и Ру си ja во една држава. 
Можеби е и тука озлијанието на Петар Новаковиќ Чардаклија, 
кој во тие моменти им беше многу близок на идеј но-политич- 
ките концепции на самиот врховен водач. Концепциите на Пе
тар Новаковиќ Чардаклија и на Караѓорѓе беа спротивни на 
концепциите на Петар Ичко, зашто Петар Ичко гледаше един
ствен спас на востаниците во мирното решение на востаничките 
проблеми. Петар Новаковиќ Чардаклија беше далеку од тие 
сфаќања иако Петар Ичко имаше право. Караѓорѓе го поддр- 
жуваше Чардаклија. Планот за мир на Петар Ичко влезе во 
историјата како Ичков план. Toj можеше да биде од решавачко 
значење за востаниците ако беше усвоен и остварен. На него-
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Бото остварување најмногу му ce противстави Чардаклија за- 
едно со Караѓорѓе, бидејќи Чардаклија гледаше низ призмата 
на политичките односи на Србија со Руси] а, така што двајцата 
Македонци во првото востание се двајца дипломати со сиро- 
тивни гледишта на политичката ситуација на востаничка Ср- 
бија. Тоа беа две струи на дипломатски план, кои подоцна 
кота ќе се вмешаат руските чиновници во востаничките држав- 
ни работи, ќе дојде до израз и нивното влијание ќе се однесува 
на внатрешната политичка борба. Неговото влијание е неос
порно во настојувањето Беј Повокрешченов повторно да се 
врати во Србија. Михалсон доби извештај од Андреја Будберг 
дека Беј Новокрешченов по своето доаѓање во Руси ja се разбо- 
лел, но дека ќе се врати кај Караѓорѓе веднаш по неговото 
оздравување.22)

Интервенцијата на Петар Новаковиќ Чардаклија и на 
Караѓорѓе кај руските официјални кругови одговараше на вре- 
менскиот период кога Руси] а си бараше сојузник во борбата 
против турската империја. Тоа се гледа од писмото на Андре ja 
Бунберг, во кое се истакнува дека е потребно да им се помогне 
на Србите во пари и во воен материјал, како и на дипломат- 
ското поле.23) Toj го извести и писмено генералниот конзул Бал- 
кумоб за и тој од своја страна да й помогне на востаничка 
Србија. Престо ј от на Чардаклија во Ру си ja  доведе до тоа, што 
Русија й посвети поголемо внимание на Србија. Неговото дело 
е неоспорно и испраќањето во Србија тајиа „експедиција“ од- 
косно разузнавачка служба. Андреј Рудберг му соопшти на 
Родофиникин дека во Србија се испраќа тајна експедиција, 
ко ja ќе се занимава со та] ни работи во пределите на турската 
империја.24) Точно е дека Родофиникин бил поставен како глав
на личност за Српското прашање, а неговите први контакта со 
Чардаклија беа во Молдавија, каде што Родофиникин ce m ora
ine на служба како началник на управа за снабдување на мол- 
давската армија. Од самиот почеток, Петар Новаковиќ Чар- 
даклија немаше доверба во Родофиникин, бидејќи тој беше 
Грк по народност.

❖

Значителна е улогата на Чардаклија во создавањето на 
државните органи на власта на востаничка Србија. Чардак- 
лија настојуваше во Србија да воведе класични закони на 
европските држави.

22) Писмо Михелсона А. Будбергу, 13 августа 1806 год. АБЦ, XIV, 90,
23) Писмо Будберга Михелсону 12 септембра 1806 г. АБЦ, 258, 80.
24) Исто.

278



„Он je у једном времену од 14 година у Аустрији живећи, пишува 
Баталака, и после у два пута из Србије идући у Русију, у Петербург видео 
да тамо влада неки ред и закони па je могао желити да се у Србију закони 
и ред онакав уведе али, јесу ли тамо земни закони, наредбе и уредбе могле 
принарављење бити у Србији, и њеном народу, док кога никаква посвета 
за четири и по века доприњела није, који je за голико векова у мртвилу 
чамио. Када je Карађорђе, пре три године пробудио и слободи узнео, и који 
се све једнако у радном стању налази, да ли je Србија, за такво скоро 
установљење закона, има начина и средства, и на послетку дали има и 
органа за удешавање закона и уредаба по нарави народа и по месним потре- 
бама и околностима и за извршавање тих закона, о томе Чардаклија никаква 
пометња није имао. Он je држао, да то свако особито виши чиновник досто- 
јанствени из Аустрије, а нарочито из Русије, зна и може урадити”.25)

Матеја Н е н а д о в и ќ  уште кон средината на 1804 година за 
ваљевската нахија создаде суд и се потпира веќе врз некой 
закони. Ке видимо дека бил создаден Правителствујушчи совет 
во 1805 година, кој од својата канцеларија донесе неколку за- 
конски прописи и одлуки, кои се однесуваат на озаконувањето 
на државното уредување на востаничка Србија, а на ко ja ра
бота Чардаклија го работеше истото. Чардаклија од самиот 
почеток на востанието учествуваше во собраниската работа на 
Собранието во Остружница, кое се состануваше во април-мај 
1804 година. Тоа донесе одлука Чардаклија заедно со Ненадо- 
виќ и Протич да се испратат во Петербург за да бараат помош 
и покровителство од Русија. Австрискиот капетан, кој добро 
го познаваше теренот и знаеше да се ориентира во тие тешки 
услови на патување преку Молдавија и Влашко, тој смело како 
офицер на востаничка Србија ja водеше српската делегација 
во Русија и мајсторски се снајде во Молдавија и во Влашко. 
Во Петербург започнаа официјалните разговори помеѓу сри» 
ската депутација и министерот за надворешни работи на Руси» 
ja Чарторијски. За тие преговори Вук пишува вака:

„Кад je од прве Руске господе запитао српске посланике Проту Матеју 
Ненадовића и Петра Чардаклију у Петербургу на свршетку године 1804 ко 
им je старешина у Србији, Прота Ненадовић одговори да немају никаквог 
једног старешине, него да нахије имају команду јушћи“.26)

Србите добија ветување од рускиот кабинет дека ќе га 
застапува српските интересы во Дариград, но од страна на Ру- 
сија малку се правеше во корист на српскиот народ. Од друга 
страна, Ру си ja заедно со Австрија водеше борба против На
полеон и сите свои воени силы мораше да ги испрати во 
Полска за да го запре француското навлегување. Таа уште

25) Л. А. Баталака, нав. дело, 243—245.
26) Вук. Стеф. Карађић, Историјски описи II, 1969, 53.
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тогаш помислуваше дека би можела да го добие на своја стра
на српскиот народ, кој ќе и помогне на Русија во војната про
тив Турција. Затоа Петар Чардаклија беше добро примен со 
српските депутати. И како трето прашање, српските водачи го 
искористија доаѓањето на српската депутација за да га потгак- 
нат востанидите дека рускиот цар им дошол на помош. Фак- 
тички се до 1807 година Русија ништо не й помогна на Србија. 
Освен тоа, заминувањето на Петар Чардаклија во Харков при- 
донесе во Србија да се врага Божо Груевиќ, кого Петар Нова- 
ковиќ Чардаклија лично го познаваше и беше негов добар при- 
јател — тој и него го повика да се врага во Србија и да ш  
напушти: „лепу катедру и сјајну будућност своју“.27) Враќа- 
њето на Божо Груевиќ во Србија, како и неговите контакта 
со Чардаклија имаа големо значење за создавање на Прави- 
тељствујушчиот совет, како и на системот на државното уре- 
дување на Србија. Заедно со Чардаклија до Букурешт допатува 
и Божо Груевиќ. Божо дојде во Србија, a Чардаклија остана 
во Букурешт по дипломатска служба. По доаѓањето од Петер
бург, во Букурешт тие се советуваа какво уредување треба да 
се воведе во востаничка Србија, а некой идеи тие добија и од 
рускиот министер за надворешни работа. Што се однесува до 
политичкото гледиште на Чардаклија, наведовме дека Бата- 
лака искажа мислење „да je он бијо за увођење модерних за
кона у Устаничкој Србији“. Веднап1 по доаѓањето на Божо, во 
Србија беше создаден Правител>ствујушчиј совјет, кој веќе 
на првите свои седници донесе неколку закони за внатрешното 
уредување на Србија. Така, на 4 октомври .1804 година совјетот 
донесе одлука за негов претседател да се избере Караѓорѓе. Во 
другите точки се зборува за односот на Караѓорѓе и Совјетот.28 29)

Чардаклија беше голем пријател со Караѓорѓе и можеби 
соучествувањето на Чардаклија е токму и во формирањето на 
овој законски акт, бидејќи тој се наоѓаше под влијанието на 
монархистичките идеи на Франција и Австрија. Ценејќи ja  мо- 
нархистичката власт, настојуваше Караѓорѓе да се прогласи за 
монарх. Чардаклија во дијалогот со Груевиќ предлагал што 
ново би било потребно да се воведе во Србија, а што старо да 
се укине. На 12 октомври 1805 година Совјетот донесе одлука 
да се укинат старите казни на турското право и обичаи — 
убивање на човек со секира и со боздоган и да се воведат нови 
казни затвор и тепање. Гака, во Србија под. влијанието на Чар- 
даклија и на Груевиќ се воведува нов систем на казна, кој й 
одговараше и на новата епоха. За да се извршуваат тие одлуки, 
на 14 октомври 1805 година се создаваат селски суд, кнежевински 
суд, нахиски суд и врховен суд — Правитељствујушчи Совјет.

27) Л. А. Баталака, нав. дело 273—278.
28) ЦДВИА, ф. 9190, опис 170, св. 2, дело 605, 1—3.
29) Исто.
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Лазар Арсенијевиќ смета дека Чардаклија бил еден од првите 
водачи во востанието, кој инсистирал во Србија да се воведат 
суд и закони, дека улогата на Чардаклија во создавањето на 
државните органи на власта била присутна од самиот почеток. 
на востанието, како што веќе наведовме.30) Божо Груевиќ и 
Чардаклија имаа постојани врски. Така Груевиќ му пишал на 
Чардаклија дека народыиот совјет со своите вилетски работа 
управува, како што се: судот, казната, внатрешното уредување, 
военото и со други.

И покрај Караѓорѓевата стварна превласт во Србија, осо- 
бено во текот на 1806 и 1807 година, Груевиќевата изјава на 
Чардаклија дека тој е вистински претседател на Совјетот, не 
мора да значи дека советот бил негов орган. Груевиќевите збо 
рови пред cè се однесуваат на моментите кога Караѓорѓе и Сов- 
јетот заеднички решаваа и донесуваа одлуки. Ова не ja деман - 
тира извесната Караѓорѓева супрематија над Совјетот, но е 
тешко да се констатира дека тоа веќе бил изграден однос no- 
M ery монархот и неговата влада, како што не е потребно да се 
ннсистира ни на трајко Караѓорѓево самоволие епрема Совјетот.

Првиот иисател кој пишувал за прогласувањето на Совјетот на Смеде- 
ревското сорбание е рускиот писател Бентиш Каменски, кој ja посети Србија 
во 1808 година за да ja намали Караѓорѓевата улога во системот на држаз- 
ното уредување на обновена Србија. Toj во својата книга во 1810 година 
иагтш а дека Караѓорѓе го распуштил Совјетот. Можеби идеја му дал Родо- 
финикин за пред рускиот цар да покаже како Родофиникин го обновил 
Совјетот. Ова е уште повеќе веројатно, бидејќи Родофиникин непосредно 
по него му пишал на генерал Прозоровски дека тој фактички го обновил 
Совјетот и оти од него била само една сенка. Под влијание на Каменски 
падна и Вук Стефановиќ Караџиќ, кога во Виена во 1860 г. ja издаде кни- 
гата „Правитељствујушчи совјет српски", во која истакна дека Караѓорѓе не 
дозволил Правитељствујушчи совјет да се прогласи за врховен орган на 
власта.31)

Нападот на Вук Караџиќ дојде и од яеговиот стар противник на 
гходрачјето на филологијата и историјата — Јован Хаџиќ. Toj во својата 
книга за српското востание под Караѓорѓе, која е објавена во 1862 г. пред 
cè го изнесе оиштопознатото реагирање на кнез Милош на појавата на Ву- 
ковиот Правитељствујушчи совјет pi на Вуковото непочитување на Караѓорѓе, 
за што има податоци и кај други современици. Потоа Хаџиќ го потврди 
фактот за нападот на Прота Матеја Ненадовиќ на Вука во 1839 г. „Предам- 
ном je било када Прота Ненадовић карао Вука. . .  што не пише истину о 
српским стварима овим речима·. , , К а д  ћеш да прплеш Буче, а ти пиши исти
ну, a немој лагати као што je на пр. и оно да je Карађорђе са момцима

зп) Λ. А. Баталака, нав. дело, 242—243.
31) Βγκ Карађић, нав. дело, 53—54 да се спореди; Бантиш Каменски, 

Путешествије у Влахии, Молдавии и Сербии, Москва 1810, 22.
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дош ао γ  Смедереву и  кроз прозоре уперио пуш ке н а  С о в јетн ж е, псујући их, 
а то никада није било, јер би ja то најбоље знао, који сам председатељ тог 
совјета био. A ja знам да je Карађорђе поштовао Совјет“.32) Јован Хаџиќ му 
беше близок пријател на Прота Матеја Ненадовиќ и од него ja презеде 
на чување и ja обработи големата архивска граѓа, како што ги консултираше 
и неговите усни искази. Поради тоа, овој акт е пишуван во град Смедерево, 
на општонародниот pi собраниски ообир на 25 ноември 1805 година.

Mery внатрешните елементи, кои ja утврдуваат веродостојноста на овој 
акт, треба пред cè да се спомнат оние точки кои имаат содржина од други 
извори или кои претставуваат утврдување на оние прерогативи на Совјетог 
за кои знаеме дека му се дадени пред Смедеревското собрание. Тоа се: точ
ка 4, каде што на Совјетот му се предаваат во надлежност државните фи- 
нансии и грижа за дрхсавните набавки, точка 7 со која на Совјетот му се 
дадени прерогативи „највећег суда“, точка 8, дека едршствено Совјетот има 
право на изречување смртна казна и делумно точка 9, дека за cera е 
старешина и претседател Прота Матеја. Од своја страна, овие точки ja утвр
дуваат веродостојеоста н а  овој атак. Т аа м ож е д а  се порекне единствено н а 
тој начин ако другите точки не можат да бидат прифатени, бидејќи во 
целост не одговараат на контекстот на барањата на епохата. Така, овој закон 
па Правитељствујушчиот Совјет, на врховниот орган на власта на Смедерев
ското собрание од 25 ноември 1803 година е напишан од раката на австри- 
скиот доктор на правните науки Божо Груевиќ, кој во Австрија беше по 
знат како Тодор Филиповиќ.

Во првата точка од законот се говори:
„Совјету се даје верховна власт заповести издавати". Оваа одредба се 

однесува на целокупното население на Србија: на народните поглавари, на 
свештенството и на сите воопшто во Србија. „Ова власт Совјета заштићена 
je одређеним санкцијама заједничком обавезом и заклетвом („и тако нас 
Бог и Мати Божја помогла и наше крон» име у помоћ-и било“) и  оретњом 
изреченом у име окупштине да je повреда Совјетске владе атак на сам 
народ („такав нека зна да ће е найм и нас и оав народ и ову оиротињу 
увредити“).33)

Занимливо е што Чардаклија и Груевиќ под власта на 
Правительствујушчиот совјет го ставаа и целокупното свештен- 
ство на Србија. Во своето излагање на разните подрачја на 
дејствување на Советот, Јанковиќ зборувал скоро исклучиво 
за таксите, кои за разни услуги му се плаќаат на свештенството 
и со кои народот се штити од злоупотреба. Податокот во на- 
шиот документ покажува како до тоа можело да дојде. Бидејќи 
српската патријаршија беше укината, а ингеренциите на Карло 
вачката митрополија не можеа да бидат ефикасни, Совјетот 
на извесен начин ja  презеде улогата на врховната црковна власт. 
Од друга страна, свештенството врз традиционалните основи 
е вклучено во судските органи на управата. Според документот

32) Јован Хаџмћ, (Милош Светић), Устанак Сербски под Црним Бор- 
ђем (прве три године) Нови Сад 1862, 5—20.

33) ЦДВИА, ф. 9190, оп. 170, св. 2, дело 605, 35.
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донесен на Смедеревското собрание, српската држава презела 
низа ингеренции што ќе се однесуваат до црквата. Тоа силно 
ќе се одрази врз идниот развиток на црквата и врз обновената 
држава и можеби ќе остави последици врз односите помеху 
државата и црквата.

❖
*  *

Народните собранија кои се одржани во Смедерево на 
1 јули го затекоа Чардаклија во Белград, а и на тие на кои 
присуствуваше, минаа во знакот на извесни несогласици поме
ху мирољубивата и воинствената струја меѓу востаниците. По- 
ложбата на востаничка Србија во првата половина на 1806 
година беше мошне неповолна поради поразох на Русија и 
Австрија и воспоставувањето на француската превласт кај 
Портата. Поради тоа, на собранието во Смедерево, одржано на 
1 јули преовладуваше мирољубивата страна, така што преку 
Петар Ичко, вториот Македонец, й се поставени на Портата 
мошне умерени барања за да дојде до помируваиье.

1. Орбите се согласуваат да плаќаат данок во знак на покорност,-
2. Во Србија да се испрати еден царски мухасил (финансиски чинов

ник) со извесен број службеиици и нему ке му се предава данокот;
3. Сите царски, мухасилски и народни служби да ги вршат Срби кои 

встуваат дека ке ги вршат по царска заповед;
4. Јаничарите крџалии и другите лоши Турци да се истераат од 

Србија, а Срби да ги чуваат границите.

Истиот ден Караѓорѓе со „целом Собрањем народним“ му 
пиша на рускиот пратеник во Цариград — на Нталински и го 
замоли да ja  помогне ыеговата акција.34)

Работата на Петар Ичко во Цариград доби мошне неоче- 
кувано силна поддршка на српските победи на Мишар и Дели- 
храд. И меѓународната ситуација стана поповолна за востани
ците, бидејќи Ру си ja почна cè поактивно да истапува во Влаш- 
ко и во Молдавија. Во септември истата година е склучено 
шестнеделно примирје помету турската и српската војска.

Тогаш во Срби ja се врати Македонецот Петар Ичко со 
мухасилот за пред собранието да ги изнесат условите кои Пор
тата им ги нудеше на Србите. Собранието е свикано во Смеде
рево кон крајот на октомври 1806 година. Откако го ислуша 
извештајот на Петар Ичко, Собранието ги прифати условите 
на Портата и му изјави благо дарност на султанот за мило ста. 
На петти ноември, на Собранието е составено писмо до Пор-

34) М. Ристић, нав. дело 48—49.
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тата: во Дариград се испраќа пак Петар Ичко „твердо и ко
нечно“ да ги утврди српските работи,

Судејќи по cè, Смедеревското собрание ги прифати пред- 
лозите на Портата за мир и исчекување на натамошните наста- 
ни помеѓу Русија и Турција. Во западниот печат во тоа време 
е објавена една вест од Земун како „побуњеници нису задоволг 
ни посљедним султановим уступцима и да они захтевају да се 
призна независност Србије“. Имаме основа да веруваме дека 
скорашните преговори имаат побргу задача да се добие во 
време отколку да се склучи едно вистинско примирје.35) Кара- 
ѓорѓе води преговори со Турција за мир, а во исто време ja 
продолжува борбата за ослободување на Белград. Додека ерш 
ската депутација водеше преговори во Дариград, Караѓорѓе 
го ослободува Белград. Непосредно по тоа, Иетар Ичко, доби- 
вајќи наредба од Караѓорѓе да ги продолжи преговорите со 
Турција, дури на 31 јануари ги извести Караѓорѓе и Собранието 
дека преговорите се успешно завршени; дека е потпишан фер- 
ман со амнестија и повластици за српските востаници. За Бел
град повторно е утврден поранешниот везир Ага-Хасан паша, 
со тоа да ja врши должноста Мухаз Ила. За Белградскиот гар
низон се предвидуваше 300 турски регуларни војници и 500 
Срби. Врховниот кнез Караѓорѓе би престојувал во Белград, а 
20 киезови во нахиите. Од преводот на еден арзухал на ерп- 
ската раја, оверен со вилаетски печат, сознаваме:

„Сад се ваш слуга Петар Ичко вратио са Порте и донио радосыу 
вест од царске милостр1 које je показао према својим слугама. Послат 
je човек који ће бити постављен за београдског мухасулака и миријска 
имовина je одређена одсеком".36)

Смедеревското собрание кое го прифати Ичковиот извеш- 
тај, но притоа не дојде до поголем израз спротивните ставови на 
мирољубивата и воииствена струја мету старешините. И на 
едната и на другата струја й се чинеше погодно да се продол
жи состојбата на примирје и да се прифатат у словите на Пор
тата за мир, бидејќи тоа и на едната и на другата страна е 
сфатено како привремена состојба. Во суштина, превласт и 
натаму имаше воинствената струја,

„Kojoj je припадала већина војвода и ратничких старешина и већрша 
народа, који je у ратовању има корршти, постајући господарем земаља које 
су раније биле у рукама спахија, однела je победа над мањином мрфољу- 
бивих кнезова pi3 народа који су желе ли мира“.37)

35) М. Вукићевић, Карађорђе, 1907, 367—368.
36) Архив председништва владе у Цариграду у серији hatti Humau- 

ynnlar, бр. 5460.
37) Л>. Кандић, нав. дело 52.
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Тоа натамошните настани наскоро и ќе го потфатат, осо- 
бено кога Србите од влегувањето на Русија во војна го одбија 
Ичковиот мир.

„Ако Турска Империја не жели да уважи наше захтеве, да обезбеди 
мирни живот Срба, ми ће мо тада морати снабдети Србе оружјем. Осим 
тога Срби могут рачунати на покровительство Г. И. Господара империјатора 
на поновним успостављењу и потврђивању њиховог мирног живота“.38)

Ако од влегувањето на Ру си ja во војната и доаѓањето на 
руските чиновници во Белград, воинствената струја меѓу по- 
старите кнезови во Срби ja загубила секакво влијание, од то] 
момент доаѓа до нов расцеп кај востаниците. Посебно Родо- 
финикин настојуваше со донесувањето на уставните проекта 
во внатрешната организација на Срби ja да ja поддржи Кара- 
ѓорѓевата опозиција и да ja ограничи неговата власт. Русите 
тоа сигурно не го правеа, бидејќи им беше до тоа да го задржат 
уставного уредување на Срби ja отколку со камера да го осла- 
бат Караѓорѓе, а со тоа и земјата ко ja се обновува како држава 
и да доведат до доволен степей на потчинетост спрема себеси. 
Ваквата работа на руските претставници го зајакна антагониз- 
мот спрема Караѓорѓе, ги подвои од него. Но со тоа Караѓор- 
ѓевата власт, како и неговиот углед не се сменети. Од една 
страна, руското војување како и нејзините дипломатски акции 
немаа таков ефект за да се доведат во прашање резултатите 
од Српското востание и прашањето на Србща да се реши во 
зависност од Русија. Од друга страна, способностите на Кара- 
ѓорѓе и неговата популарност беа толку големи што тие дојдоа 
во согласност со желбата на поголемиот дел старейший и наро- 
дот во својата држава да добијат свој врховен во дач како из- 
раз на националниот суверенитет.

Во почетокот на 1807 година во Србија се знаеше и се 
зборуваше дека Караѓорѓе е главен управител над сите старе
йший. Но во исто време „изиђу на глас тамо доле преко Мораве 
у нахију Пожаревачкој, двије поглавице: Миленко Стојковић 
из села Причевца и Петар Теодоровић из Добриње . .. Миленко 
je сам на почетку био између првије старейшие“.

На Собранието помеѓу другото е решено пред cè против 
Турците да се поведе пожива борба на сите фронтови, да се 
заиврсти Белградската тврдина, да се основа тополеарница и 
работилнитш за оружие. Заради преземање нови воени акпии, 
Миленко Стојковиќ е наимеиуван за командант на источниот 
фронт, а останатите старешини со своите војски се упатени да 
заземат одредени позиции спрема Турците. тоа се однесуваше 
на Ха1дук Вељко, Петар Аобрц>ац, Јаков Неналовиќ, Лука Ла- 
заревиќ и на Симо Марковиќ. Од дхотломатските чекори, Hai- 
важно беше упатуватье на српска депутација во Букурешт за-

Щ А Щ ,  15, 20, 23,
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ради разговори со Михалсон и со други руски претставници. 
Депутатите Петар Чардаклија, A. Аукик и Јеремија Дагиќ 
за тие разговори ги добија следниве инструкции:

1. Да му мзразат благодарност на Михалсон заради помошта што 
им е дадена до тогаш.

2. Да го известат за ситуацијата во Србија.
3. Да му стават до знаење на Михалсон дека не можат во сегашната 

ситуација да го исполнит неговото барање да испратат во Влашко и во 
Крајова, 4 000—5 000 српски војницм.

4. Покрај тоа, молеа за руска помош во војската, која во Србија 
ностојано би ja имало и би учествувала заедно со Орбите во борба против 
Турците.

5. Требаше да бара мајстори кои &е знаат да леат топови,
6. Како најважно, српската депутација требаше да бара кај главниот 

командант „да се у Србији пошаље какав вишег реда достојанственик и то: 
пиродни прави Рус који ће ауторитетом својим кадар бити и народ уверити 
о покровитељство руском и који ће знати и хтети пријатељство српско сво
дим саветима и свим догађајима из сваког искрено подмагати” .39)

Меѓутоа, како што е познато, депутацијата не се придр- 
жувала кон овие упатства, како што тоа го претставува Бата- 
лака, овегројатно под влијанието на Миленко Стојковиќ, побара- 
ла од Русите, во Србија да испратат еден руски чиновник кој 
ке претседава на Совјетот и така да će рече ќе îa управува 
земјата. Така, според сведочењето на Бук Караџиќ, Караѓорѓе 
убедувал, интервенирал и наредил во Србија да не се доведува 
никаков Грк туку само Русин.40) Kora Ќараѓорѓе се вратил од 
Неготин од состанокот со полковникот Павључиј, на Собра- 
нието се изнесени у словите што Руси ja им ги Ш7деше на Србите. 
Откако е ислушан извештајот на Караѓорѓе, Собранието п р и - 
фати, Русија да испрати „сваког рода чиновника по вошој и 
пивилној заштити осим Грка“. Бидејќи на Собоанието се ислу- 
шани Михалсоновите писма кои овој ги испрати на 16 јуни 
1807 година до Правитељствујушчиот сов1ет и до Катаѓорѓе, 
а во првото писмо Михалсон го извести Птвителствујушчиот 
совјет по молба од српските депутата во Срби1а да го испрати 
Родофиникин. Во писмото натаму се зборува дека рускиот чи
новник се праќа во Србија за да помогне во усовршувањето 
на српската војска, изградбата на српската управа и да им 
биде на помош на Србите и во другите работа. Во второто пис
мо до водачот на храбриот српски народ до Нпниот Геооги 
Петровик; Михалсон укажа дека по желба од Правителству- 
јушчиот coBieT му го испрака на Караѓорѓе на располагайте 
Родофиникин.41)

39) М. Ристић, нав. дело 56.
м) ВVK Стеф. Карађић, нав. место.
41) АБЦ, 90.
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Судејќи по се, Собранието го прифати Михалсоновиот 
предлог. Toj имаше цел да ja  ослаби власта на Караѓорѓе и со 
тоа востаничка Србија да ja доведе во поголема зависност 
од Русија.

Од писмото на кнезот Позоровски до Будберг, од 17 јуни 
1807 година се наоѓа дополна на Родофиникиновите задачи во 
Србија.42) Освен задачите за помоги на Србија на полето на 
внатрешната изградба, како и во финансиска помош, да й пре- 
даде на Србија 50 илјади грошеви, Родофиникин имал задача 
да упати во Србија грчки одред доброволци под команда на 
Грк — мајорот Пангар, како и да им врачи писма од Позоров
ски на Караѓорѓе и на Совјетот.43)

Во рапортот на Михалсон од 26 август 1807 година, Родо
финикин соопштил дека српската депутација ко ja е испратена 
од Караѓорѓе предала молба до рускиот цар со следниов текст:

1. Да се пошаље њима особа која би председавала у њиховом Совјету 
и то особа која би давала упутстава како да се организује Српска влада. 
Друга особа војна која би се налазила под Карађорђа а та особа мора да 
буде официр инжењер који би подизао тврђаве Српске артилеристе научил 
руквањем, топовима

2. Да да 10 хшьада пушака.
3. Срби веома оскудују у ослубу.
4. Најмање 200 000 пистелова да би могли тој сумој вратити дуг.
5. Уједно им два официра по рударство.

Стварни статски советник Родофиникин 
26, август 1807 г.44)

Овој предлог Чардаклија му го предложил на Родофини
кин, кој ja преработи само првата точка, a тој самиот сакаше 
да претседава на Совјетот. Непосредно по своето доаѓање во 
Букурешт, Гашќ го известил со едно писмо Родофиникин дека 
Совјетот ги зема врз себе сите надворешно-политички функции 
я  оти ништо не смее да се направи „без сведенија правител»- 
ствујушћега Совјета сербскога“45) Пред тоа, Гагиќевото писмо 
Родофиникин го испратил до Михалсон на 6 јуни 1807 година. 
Во исто време, Гагиќ неколку пати интервенирал кај Родофи
никин да му се дозволи посета на цар Александар. Со намера 
конвенцијата да се спроведе во живот, иако немаше Караѓор- 
ѓев потпис, Михалсон од името на рускиот цар го известил на 
19 јули 1807 година Родофиникин дека не ќе му дозволи на 
српскиот депутат Јеремија Гагик да дојде кај рускиот цар

42) АБЦ, 84.
43) АБЦ, 80.
4̂) ИСТО.

45) АБЦ, 18, 17.
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Александар I без Караѓорѓева дозвола.46) Како што се гледа 
дека народното предание оти Караѓорѓе Петровиќ не ja пот- 
пишал коивенцијата за обединување на Србија и Pvchja во една 
држава, се потврдува со архивската граѓа ко] а како поепис се 
чува во Богишиќевиот архив. Русофилската трупа: Миленко 
Стојковиќ, Јеремија Гагиќ, Петар Добрњац, сознавајќи за неус- 
пешната конвенција, упатија од името на Правитељствујушчиот 
совјет писмо до Михалсон, во кое се зборува за тешката сос- 
тојба на српскиот народ по Михалсоновиот манифест, обвину- 
вајќи го за cè тој манифест, како и РодосЬиникиновото вету- 
вање на српскиот народ, да му се помогне по преминувањето 
на руската армија во Моддавија. Ова ветување на Русија и 
Правитељствујушќиот совјет го оцени само како измама

„и да би да смо пристали боље било с Турском на мир. Истина je 
да би народ до сад могао бити спокојнији да смо оно доста прилично
предложено које je нам лапе султан чинно примили“).47)

Во српската историографија не се знаеше за свикувањето 
на собранието кон крајот на јуни 1807 година. За неговата 
работа Родофиникин го известил Михалсон дека на 29 јули 
1807 година во Белград присуствувал на собранието кое го 
свикал Караѓорѓе и оти основното прашање за кое се решавало 
било „о правитељства обоазовању“. На то] начин на собранието 
како негов член бил и Чардаклија.

Напоредно по ова собрание, на 30 август 1807 година, Ро
дофиникин м у  соопштил на Михалсон дека Правител>ству]уш- 
ќиот совјет е пополнет со нови членови, од секоја нахија по 
еден член. На собранието се решавало вепојатно за кадров- 
ски прашања.

Собранието што го свикал Караѓорѓе кон крајот на јули 
1807 година мораше да реши многу сложени задачи не само 
од надворешно-политички карактер туку и против Турците да 
се поведе жива борба на сите фронтови и да им се помогне 
на „слабим силама Исаеве војске“. Меѓународните настантг 
толку брзо се развиваа и не го заобиколуваа Родофиникин иако 
то] беше Грк по народност, то] беше назначен како главна лич- 
пост ко]а ќе ги врши сите работи што се однесуваат на Cou- 
ското ппашање. Русија веке влегуваше во војна против Tvp- 
иија. Родофиникин од почетокот на 1808 година почна јавно 
да се меша во востаничките работи т.е. д у р и  по смртта на 
Чардаклија. Тогаш всушност ќе почне да се пенка востанич- 
кото раководство на три дела освен горенаведените стојат 
уште и австрофилските групи. Всушност, таа не најде потииро- 
ко значегье во самото востаничко раководство, бидејќи за

46) АБЦ, 23.
47) АБЦ, 28.
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австриско покровителство беа малку приврзаници освен повре
мените илузии на Караѓорѓе, Младен Миловановиќ и на Југо- 
виќ. Нај малку приврзаници имаше струјата на Петар Ичко. 
Таа беше поразена. Kora таа ce појави, не се одржа долго, би
де] ќи на нејзината страна немаше ни еден од големите во дачи. 
Карактеристично е дека Петар Новаковиќ, Чардаклија не й 
припаѓаше на русофилската трупа на Петар Добрњац, Миленке 
Стојковиќ и на митрополитот Леонтие. Можеби од тоа го изба
вила смртта кој а настали во моментот кога се формираше таа 
струја. А можеби дури и да беше жив, тој не би й припаднал 
на русофилската трупа, бидејќи беше силен Караѓорѓев привр- 
заник, во времето кога требаше да се направи колку што мо
ж ете  повеќе Србија да земе руско покровителство, дури вос- 
таниците и да стапат во заедничка војна со Руси] а против Пор- 
тата, а основниот иницијатор за тоа беше самиот Караѓорѓе. 
Петар Новаковиќ Чардаклија беше навреме искористен од 
страна на Караѓооѓе и го помина животот во слагање со Кара- 
ѓ-орѓе за надворешно-политичките односи ;на востаниците со 
Руси ja.

Чардаклија беше ставен заедно со Ненадовиќ на чело на 
српската депутација, ко]а на 6 мај 1807 година се упати од 
Смедерево за Молдавија. Знаеме дека Гагик беше писар.48) Ова 
мислење на Баталака е до толку пооправдано кога се има пред- 
вид дека Чардаклија беше и првиот министер за надворешни 
работи на востаничка Срби]а и како таков то] и остана во 
Руси]а за да ги среди надворешно-политичките односи не сахмо 
со Руси ja туку и да се упати во Цариград. За да го дознае ста- 
вот на Портата спрема востаниците, то] двапати се упатува 
непосредно, кон руските трупи кои ги командува генерал 
Исаев и во Крајова. Доаѓајќи таму кон средината на ма], то] 
поподробно ja разгледал состо]бата ка] руските трупи. Интере
сен е разговорот на генерал Исаев со капетанот Чаодаклша 
„V случају (да) Тлпэци потиону Орбе тада ће све пропасти пошто 
je вотске мало“.49)

Чардаклија се изненади на оваа из]ава, биде]ки то] беше 
уверен дека руските сили во ово] случа] се доволно мокни и 
оти на нив било можно да се смета и оти успешно ќе се совлада 
турската сила во ово] коа] на боиштето. За неуспехот на рус
ките трупи во Кракова истакнува РодосЬиникин во своют ра
порт до неко] руски чиновник, во ко] излажува дека комуни- 
катшите помету Русите и Спбите не се воспоставени. Чардак- 
ш]а не само како дипломат, туку и како познавай на воените 
зештини лојле до заклучок дека таквата слаба Исаева во]ска 
не може да биде ни од каква корист за српските востаници й 
поради тоа на 29 ма] \шати писмо до главниот командаит на

48) Л. А. Баталака, нав. дело 330—331.
49) АБЦ, 78.
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Руската војска во Молдавија Михалсон. Во писмото истакнува 
дека е потребно итно да му се испрати помош на генерал Исаев, 
бидејќи неговиот одред е мошне слаб и не може да игра ни- 
каква улога и значенье во војната против Турција. Тоа писмо 
го потпишале Чардаклија и останатите српски депутати.

Совјетот се интересираше дали тоа го пишува Чардакли- 
ja. Toj тогаш се наоѓаше во Молдавија и е најверојатно дека 
бил во друштво со Константин Родофиникин. Kora доби полно- 
мошно од Михалсон, едно кое било упатено до Караѓорѓе а 
друго до Правитељствујушчиот совјет. Во нив се истакнува 
дека Родофиникин се упатува во Србија по молба од српските 
депутати кои се наоѓаат во Молдавија и со нив понатаму се 
истакнува за задачите кои му се наложуваат на тој руски чи
новник. Освен тоа, Баталака истакнува дека Родофиникин вле- 
гувајќи во Србија е спроведен по наредба на Караѓорѓе, Чар- 
даклија и Лукик и насекаде нащскрено според тогашното срп- 
ско просто знаенье и скудната можност е пречекан и испра- 
ќан. Без претерување може да се констатира дека имало малку 
луѓе во востанието со кои Караѓорѓе можел толку убаво да се 
сложува по сите прашаньа не само од надворешната туку и од 
внатрешната политика како со Петар Н. Чардаклија. Чардак- 
лија го пречекал Родофиникина и го повел кај Караѓорѓе на 
првото народно собрание, кое се состануваше кон крајот на 
јуни 1807 година. Родофиникин за тоа собрание го известил 
Михалсон дека единствената желба на Караѓорѓе и на Чардак- 
лија, како и на другите востаници е да изградат систем на 
државно уредување онаков каков што најдобро й одговара на 
востаничката ситоација.50) Чардаклија како вистински минис- 
тер за надворешни работи приредуваше приеми во чест на 
странските дипломати. Така тој приреди ручек и во чест на 
Родофиникин. Љубимецот на Црниот Горѓе капетан Чардак- 
лија, по совет на Родофиникин, го повика на ручек и Кара- 
ѓорѓе. Ете како подофицер опишува една средба со Караѓорѓе 
и Чардаклија:

„Капетан Чардаклија довршио je без мене шта je даље требало, јер 
je Црни Ђорђе остао са осталом код Чардаклије до поноћи. Други дан 
после овог ручка био je код мене први пут од кад je дошао у Београд и 
тако су сва његова решења остала без дејства докле год му неко не 
смути ум".

По ова последното, каде што Родофиникин кажува дека 
по овој ручек кај капетанот Чардаклија сите решенија на 
Караѓорѓе останале без дејство, тогаш немал причина да го 
убие митрополитот Акеентие или барем да го испрати на зато

50) Лазар Арсенијевић Баталака, нав. место.
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чение во некаков манастир, ниту за тоа му го загрозувал 
животот.

Неоспорно е дека Чардаклија бил не само Караѓорѓев 
љубимец туку и негов претставник. Учествувал во сите меѓу- 
народни збиднувања на востаничка Србија. Тој беше искрен 
спрема врховниот водач и спрема придобивките на револуци- 
јата. Иако j a  сакаше Руси ja , никогаш не сакаше да стане Ро- 
дофиникинов агент. T o j викогаш не ги оддаваше државните T aj- 
ни на востаниците. Тоа се гледа од многу примери на тогаш- 
ните односи помеѓу него и Родофиникин. Родофиникин од не
го не можеше да дознае ни еден податок кој би штетел на 
интересите на Србија. Гагиќ j a  откри востаничката тајна пред 
Родофиникин дека востаничките водачи го молеле императорот 
Наполеон да им биде посредник и пријател. Toj не беше онолку 
русофил колку што го окарактеризира Лазар Арсениевиќ Ба- 
талака, туку тој го остваруваше стремежот на востаничкиот 
народ на ко j a  било страна од големите сили да добие поддршка 
я покровителство, не гледајќи дали тоа беше православна Ру- 
сија или католичка Австрија или Франција. На востаниците 
им беше потребно да им , се посредува помеѓу нив и Портата. 
Акцијата на Прота Мате j a  Ненадовиќ за австриско покрови
телство не vcnea поради тоа Караѓорѓе му порача на Чаодак- 
лија да ги убеди Русите за покровителство. Можеби Чардаклија 
одеше во крајност и можеби не му требаше да го доведува во 
Србија рускиот чиновник , до толку побргу што то i како иску
сен политичао добро го знаеше менталитетот на востаничките 
волачи. РодосЬиникин тоа го искористи за да го рязбие един- 
ството на востаничкиот борбен револуционерен штаб како ор- 
ганизационен центар на револуцијата, со пел слабата Србија 
нолесно да потпадне под рчско влшание. Свотата грешка како 
и грешката што j a  направија Караѓорѓе и СовЈетот, ^п д акд и ја  
заедно со сите нив ќе ja увиди кон средината на 1807 година. 
Тоа се гледа од едно писмо на Михалсон до СовЈетот во кое го 
кзвестиле дека направиле голема грешка напуштя^и го Ичко- 
виот мир и сташшаЈќи во заедничка воЈна со Рчсша п ро ти в  
Турција. Совјетот истакнал дека востаниците се излажани од 
страна на руските чиновчитти. а во н р в  ред од „пневясхоли- 
тел>ством господина Родойиникина“.51) Ова писмо го питпчватне 
Чардаклија, бидејќи и тој најдобро ги знаеше српско-оуските 
односи, зашто беше инипијатор на сите тие pvcKO-сопски од
носи; Чардаклија тогаш сфати дека допуштил сериозна грешка 
кога го послушал Караѓорѓе и стапил во војна со РусиЈа про
тив Турција. Петар Ичко, исто така, патриотски најдобро го 
поврзал својот живот како и тој на востаничкиот народ за 
судбината на востаничката борба. Поради тоа, Правитељству-

51) АБЦ, 24.
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јушќиот совјет со планот со кого заедно го правеше и Петар 
Чардаклија истакнува:

„Истина je  да би народ до сада могао бити спокојан да смо оно доста 
прилично предложење које je нами лане Султан чинио примили".52)

Кога Михалсон го доби ова писмо на Совјетот, дозна за
едно со Родофиникин дека Србите се покајале што не се со- 
гласиле со Ичковиот мир, а меѓутоа и самиот Ичко од страна 
на рускиот чиновник во условите на руско-турската војна беше 
обвинет како иницијатор за мир со Портата. Во таквата ситуа- 
ција пријателот на Петар Чардаклија, Петар Ичко беше при- 
нуден да емигрира во Земун каде што ќе биде и отруен со 
знаење на Родофиникин. Сево ова мошне тешко ќе се одрази 
врз Чардаклија, знаејќи за сето тоа што се збиднува помету 
Караѓорѓе и Родофиникин.

Така беше завршена 1807 година и настапи 1808 година, 
после дна година од животот на големиот Караѓорѓев пријател 
Петар Новаковиќ Чардаклија, кој во 1808 година сосема ги 
измени своите гледишта спрема Родофиникин и неговата по- 
штика спрема востаничка Србија. Длабоко убеден дека заедно 
со Караѓорѓе си допуштил грешка во надворешната политика 
на Србија со Ру си ja, тој cera во цврст сојуз со Караѓорѓе и со 
Доситеј Обрадовиќ работеше како и на кој начин востанич- 
ките водачи да се спасат од влијаиието на Родофиникин. Toj 
веке не го поканува на ручек Родофиникин и сите односи со 
него ги прекина како никогаш да не постоеле.

Re почнеме со рапортот на Прозоровский од 15 јануари 
1808 година. РодосЬиникин го опишува состанокот со Кара- 
ѓорѓе, на кој присуствувал и Чардаклија. На тој состанок Ка- 
раѓорѓе бил нерасположен, па на Родофиникин му рекол како 
сака да ja напушти Србита „јер не зна да управља земљом и 
да je његов занат да ратује са Турцима“. Некой старетиини не 
сакаат да го слушаат, ги гледаат само своите интереси, а малку 
работат за доброто на нагюдот. Така некой од тие старейший 
бараат од Караѓорѓе 90 илјади пјастепи а други 80.000 со цел 
Караѓорѓе да им дозволи да иродаваат дукани и куќи за да гй 
исплатат долговите. Мегутоа, тие парите ги потрошија, а дол- 
ювите не ги исплатија, па народот со тоа не е за доволен. Родо
финикин, потоа кажува дека Караѓорѓе истакнал:

„Ja знам да се ви нас љутите, а ли ти ниси у праву и што тражиш 
од л>уде који су до јуче пасли свиње, или су били хајдуци. Ти нам мораш 
опростити и учити нас, а не љутитр! се на наше глупости. Ти нас одма 
м ож еш  из-вући из ове беде“.53)

52) АБЦ, 43.
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На овие Караѓорѓеви зборови Родофиникин одговорил 
како тој како водач на српскиот народ, ги прифатил руските 
совети на нивните чиновници само на еден ден, a веќе другиот 
ден беше против нив, а сето тоа му штетеше и на Русија и на 
Србија. Му напомна дека Караѓорѓевите ополномошници мо- 
леле рускиот чиновник да дојде во Србија како и дека Кара- 
ѓорѓе по молба од Родофиникин ги отстранил од Совјетот ко- 
мандантот Младен, кој во канцеларијата на Совјетот секоганх 
доаѓал со закана со воружени слуги. Со нив Младен ги пла- 
шеше членовите на Совјетот кои не смееја да проговорат ни 
збор против него, а тоа отстранување на Младена од Совјетот 
Караѓорѓе требаше да го продолжи. Но Караѓорѓе набргу го 
врата Младена, кој уште со поголема власт ќе го управува 
Совјетот. Родофиникин тогаш го запрашал Караѓорѓе што него 
го привлекло? Не очекувајќи одговор од Караѓорѓе, Родофи- 
никин му рекол дека Младен го убедил Караѓорѓе како Русија, 
малку по малку, ja зема власта во Србија и затоа Караѓорѓе 
никој не го признана за водач. Му се прави замерка на Родо
финикин дека како руски агент ги продал српските водачи, но 
Родофиникин истакнува дека Караѓорѓе не сфатил дека на 
востаниците може да им притече во помош само Ру си ja, ко ja 
й сака целосен напредок на Србија.

Караѓорѓе крена востание против Турција „по молби рус- 
ког цара“, но српските востаиици не му укажаа помош на цар 
Александар I кога овој војуваше против Франција и Турција, 
а во исто време руската војска дојде да им помогне на воста
ниците. Што се однесува до „предавството“ на Србија, Родо
финикин го уверуваше Караѓорѓе во ирисуство на Чардаклија 
дека за Србија никој не ќе даде ни скршена пара, дури ни; 
соседните држави не ќе ja купат; а кога тие сакаат да ja 
предадат Србија на една или друга држава „неће вас питати ни 
за савет ни за сагласност“. Србија пред големите држави не 
значи ништо повеќе од капка вода во море, па на Караѓорѓе 
не му преостанува ништо повеќе туку верност кон рускиот 
император и „добро унутрашње управљање земљом“. Како што 
се гледа од овој разговор на Караѓорѓе и Родофиникин, на кој 
ирисуствувал и Чардаклија, тешко е да се поверува дека и 
Караѓорѓе сакал да ja напушти Србија. И самиот Родофиникин 
се побива со друго писмо до главииот командант на молдав- 
ската армија, со кое го известува дека Караѓорѓе не сакал да 
ja напушти Србија ни за големи пари што му ги нуделе Тур- 
ците. Не е точно и тврдењето на Родофиникин дека востани
ците кренале востание по молба од самиот руски цар, со што 
се намалува улогата на востаничкиот народ во историјата.

Факт е дека Родофиникин имал конфликти со Чардаклија 
од самото свое доаѓање во Србија, бидејќи тој се стремеше 
сите востанички институции да ги направи зависни од Ру си ja,
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а во прв ред Правитељствуј ушќиот совјет, вој ската, законите 
кои ги пропишува врховниот водач, па дури и Српската право
славна црква настојувал да му ja  подреди на рускиот синод. 
Неговата дејност во Белград е мошне схематична, тој не ги 
задоволува ни основните востанички интереси, а неговите на- 
мери Караѓорѓе и народното собрание брзо ги открија. Во по- 
четокот Родофиникин сакаше да ja  приграби власта, но подоц- 
на се увери дека нај голема власт претставуваше народното 
собрание. Мислејќи дека ќе го придобие собранието за свои 
цели, Родофиникин уште во почетокот на 1808 година се обиде 
сам да го свика, но тоа не му појде од рака. Тогаш тој го мо- 
леше Доситеј Обрадовиќ да влијае кај Караѓорѓе и кај голе- 
мите војводи да дојдат кај него на состанок. Но мудриот До- 
ситеј и Чардаклија не ja  сакаа револуцијата помалку отколку 
вој водите и Караѓорѓе, па не потпаднаа под Родофиникиновото 
влијание.53)

Kora Родофиникин увиде дека не може да ги оствари 
своите желби, се обиде да го свика собранието под форма на 
приватен ручек.54) Така, на 7 мај 1808 година тој го извести 
Прозоровски дека ги поканил на ручек војводите, командан- 
тите и членовите на Совјетот со цел да ги настрои против 
Австрија.55) Но и на тој Родофиникинов приватен собир вода- 
чите на востанието беа единствени во сите прашања на држав- 
ната изградба, зашто Родофиникин го извести Прозоровски на 
5 мај 1808 година дека Караѓорѓе и големите водачи не го слу- 
шаат и оти тој мислел непосредно по преминувањето на гене
рал Исаев на оваа страна од Дунав дека ќе стане и српски 
командант, но востаничките водачи тоа не сакаат ни да го 
слушнат.56) Во другото писмо (без датум), кое, исто така, се 
чува во Богишиќевиот архив, Родофиникин предлага Караѓор- 
ѓевите воени установи да му се потчинат на генерал Исаев.

Судирот помеѓу Караѓорѓе и Чардаклија и Родофиникин 
ги присили првите да остварат поблизоќ контакт со Австрија. 
Во тоа зближување на Караѓорѓе со Австрија, може да се прет- 
постави дека доволна улога одиграле Чардаклија и Петар 
Ичко.57)

Во едно друго писмо, без датум, но може да се заклучи 
дека тоа било во почетокот на 1808 година, Родофиникин го 
известува Прозоровски дека и Младен Миловановиќ е против 
покровителството на Русите над Србите и оти Младен е повеќе 
наклонет кон Французите.58) Во писмото од 3 мај 1808 година 
Родофиникин му јавува на Прозоровски дека Караѓорѓе ги

53) АБТХ, 105. 
м) АБЦ, 106.
55) И пто.
56) АБЦ, 132.
57) АБЦ, ИЗ.
58) АБЦ, 112.

294



испратил на преговори со Шимбешен М.ладен Миловановиќ и 
секретарот Стефан Јефтиќ и оти Австријците концентрирале 
доста своја војска на границата спрема Србија, а за тоа Кара- 
ѓорѓе го известил Совјетот.59)

Родофиникин му испратил на Прозоровски и проект писма 
од Караѓорѓе до Шимбешен, од кое се гледа дека Караѓорѓе 
го повикал Шимбешен на преговори, а оти тој не му придал 
значење на тој позив, со оглед на тоа дека бил зафатен со 
борбата против Турците, кои навлегле преку српските граници 
и затоа на разговор ги испратил Стефан Јефтиќ и советников 
Младен Миловановиќ. Откако се вратила, оваа српска депута- 
ција му соопштила на Караѓорѓе дека Австрија сака да ja 
земе Србија под свое покровителство и во поголемите градови 
да создаде свои гарнизони. Караѓорѓе ja одби австриската 
понуда, истакнувајќи дека запоседнување на српските градови 
со австриска војска не ќе дозволи ни Русија ни Франција.60) 
Непосредно по ова, министерството за надворешни работа на 
Русија составило свој проект од 12 точки, но зачувани се вкуп- 
но 8. Првата точка не е зачувана, а во втората се зборува за 
тоа како Србите се склони кон Австрија и затоа Прозоровски 
добил директива од министерството за надворешни работа да 
ги одврати Србите од Австрија. Во третата точка се зборува 
како Родофиникин веќе извршил дел од таа работа, што напи- 
шал писмо до Шинбешен и ставил печат на правительствујуш- 
ќиот совјет. Во шестата точка се одобрува текстот на Шинбе- 
шеновото писмо кое му го испратил Родофиникин. Во седмата 
точка се зборува дека Австрија сака да ja скара Руси ja  со 
Турција и дури со Франција. Последната точка зборува за 
нримената на сите мерки.61)

За мешаницата што избувна поради стремежот на Австрија 
да го земе покровителството на востаниците, Караѓорѓе го из
вестил Прозоровски на 31 март 1808 година. Toj зборува за 
состанокот со генералот и истакнува дека не се одрекол од 
руското покровителство. Но на 14 мај 1808 година Караѓорѓе 
му пишува на Прозоровски како австрискиот претставник 
Шимбешен му изјавил дека ќе внесе австриска војска во вос- 
таничките гарнизони и оти Австријците ќе ja владеат воста- 
ничката земја.62)

Зачуван е и Караѓорѓевиот разговор со Шинбешен, што 
го запишал Караѓорѓевиот секретар Јефтиќ, a кој се чува во 
Богишиќевиот архив во Цавтат. Го наведуваме тој разговор 
во целост.

59) АБЦ, 142.
60) АБЦ, 42 L
61) Исто.
62)  АБЦ, 12—13.
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„Господин генерал пита господина Петровича Ђорђа очеш топове 
или паре, или олово или тобџије или праве учене војиике? Ш то год ж елиш  
тражи од нас, хочеш добити. Карађорђе je одговорио: да одаје захвалност 
свој нем ачкој господи, са  њ има сам увек задовољ ан али за  сада не треба 
ништа, а када што год потреба буде, јавићу и искати хоћу за готови новац. 
Генерал говори: не треба вам новаца давати Чесар ће вам онолико давати, 
што год вам треба не само ствари но и новаца ако вам утреба. Иштите 
колико хоћете сахмо будите наш пријатељ и друг и не препознај другог 
после нас. А ми смо вам најближе како вам увек можемо за свашта помоћи, 
а Москва ни je веровати зато што његова земља врло далеко но он може 
утећи натраг а ви останете сами хоћете пропасти. Зато ће Турска империја 
ће на нас да навалити а Москва више нема освајати али су незадржано остав
ляла". У Београду 23 марта 1808 г. Стево Јевтић секретар.63)

На ваков став на Караѓорѓе спрема Австрија значително 
е влијанието, неоспорно, на Чардаклија, кој му беше на Кара- 
торге мошне искрен соработник и интимен пријател. Меѓутоа, 
Чардаклија во прв ред со овој совет влијаел кај врховниот 
водач Караѓорѓе да заземе претпазливи ставови спрема австри- 
ските односи.

Јасно е дека Чардаклија бил зачуден со ваквото однесу- 
ваше на рускиот чиновник, уште повеќе кота тој во свое време 
беше и самиот иницијатор руски чиновници да дој дат во Ср
ои ja  за да им помогкат на востаниците во изградбата на систе- 
мот на државното уредување. Сега во таквата ситуација тој 
како и Караѓорѓе почнаа да мислат како да се извлечат од тие 
руски чиновници. Караѓорѓе најмногу им се доверуваше на Чар- 
даклија и на Доситеј Обрадовиќ. Kora Караѓорѓе ce наоѓаше 
на боиштата оддалечен од Белград, тој ги оставаше зад себе 
Чардаклија и Обрадовиќ. На 5 мај 1808 година рускиот чинов
ник го обвинуваше Караѓорѓе дека е наклонет кон Австрија, 
на Младен Миловановиќ му правеше замерка што граби од 
народот и што сака Србија да се стави под француско покро- 
вителство, а востаниците ги обвинуваше (нај многу Хај дух Вел>- 
ко) што го нарушуваат примирјето со Турците. Затоа Карагор- 
ге го известил Родофиникин преку Чардаклија дека никој во 
Србија без иегова дозвола не ќе го нарушува примирјето 
со Турција.64)

Во досегашната научна литература дејствувањето на вр
ховниот водач прикажано во светлината на односите помету 
него и големите војводи, а односите на Совјетот спрема Кара- 
ѓорѓе некой го прикажаа така како Совјетот во целина па дури 
и Чардаклија барал Караѓорѓе да се отстрани од земјата.65) 
Ваквите заклучоци се произволни и со нив не може да се утвр-

63) АБЦ, 8.
64) АБЦ, 19.
65) АБЦ Љубица Кандић, нав. дело, 68.
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ди дека внатрешиите несогласици помеѓу Караѓорѓе и старе- 
шините биле толку силни што тие барале Руси ja да го лиши 
Караѓорѓе од врховната власт. Писмото со молба на Правитель
ству] ушчиот Совјет Караѓорѓе да се отстрани од земјата упа- 
тено до Прозоровски на 25 април 1808 година оверено со печа- 
тот на Совјетот, кој Родофиникин го зел од секретарот Жив- 
ковиќ без знаење на Чарда1слија. Писмото е напишако од рака- 
та на Родофиникин како писмо кое Совјетот го упатува до 
Австрија. Kora Живковиќ го зел печатот од Правительству]уш- 
чиот Совјет, Родофиникин еигурно според оригиналот израбо- 
тил копи]а на то] печат за своја употреба. Но Родофиникин, 
уплашен од гневот на Торте, го замолил Прозоровски да не му 
зборува на Караѓорѓе како то] го напишал тоа писмо за вода- 
чот да не помисли како е то] против Караѓорѓевата власт, а 
Живковиќ предлага да го замени Караѓорѓе на должноста 
врховен водач. Ова писмо на Родофиникин и Живковиќ го ис- 
пратиле до Прозоровски на 25 април 1808 година, а веке на 3 
мај Караѓорѓе му изјавил на Чардаклија „како ће доћи време 
да се он с Родофиникином разрачуна“.66)

Дека Родофиникин работел на тоа на Караѓорѓе да му се 
одземе врховната власт во востаничка Србија, потврдува и 
писмото на Прозоровски од мај 1808 година во кое Родофини- 
кин предлага Караѓорѓе да се погуби и како на] по го дно место 
за тоа го наведува романскиот град Јаши.67 68) И во едно подоцно 
писмо на Прозоровски од 30 декември 1808 година, Родофини
кин повторно предлага Караѓорѓе да се одведе во ЈашиИ) 
Меѓутоа, ни се чини дека авторот на писмото што му го упатил 
на Прозоровски поетерал во своите барања: на почетокот на 
ова писмо веднаш се истакнува Родофиниковата улога во вос
таничка Србија, а потоа секаде се обвинува во Србија дека 
внесол стран, оти ги присвоил судот и законите и дека ги при
нудил водачите да го признаат за врховен водач, но оти тие 
ja увиделе неговата совршена неспособност за ваква важна 
работа.69) Но авторот самиот себе се побива, наведува]ќи ja 
потребата сите придобивки на востанието да се соединат во 
една целина. Затоа востаничките водачи, во прв ред Чардак- 
лија, своевремено донесле одлука и ja утврдиле таа можност 
со избор на Караѓорѓе за врховен водач, мислејќи дека неговата 
слава ќе исправи низа суровости што ги извршил.

66) АБЦ, 18 (37). Писмо што го напишал Родофиникин заедно со 
Кивковић и го испратил до Прозоровски 25 април 1808 год.

67) АБЦ, 88.
68) АБЦ, 67—68.
69) АБЦ, 12.
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Авторот (или авторите) на тие писма истакнуваат дека Караѓорѓе со 
својата рака (или со раката на своите приврзаници) погубил многу одлични 
луге од востаничката средина, па дури и оние кои со својата храброст ja 
придобиле љубовта на народот. Поради таквото однесување на Караѓорѓе, 
никој во Србија не може да биде спокоен во својата куќа, a најголема улога 
во изградбата на востаничкиот поредок има Родофиникин; потоа се наве- 
дува к ак о  Караѓорѓе принудил 3000 востаници да м у сечат дрва, да  м у косат 
сено и да му ги ораат неговите ниви, дека очевидец на сето тоа бил Родо
финикин. Веднаш потоа пак се истакнува угледот на Родофиникин сред 
востаничкиот народ, но востаниците нропто не можат да направат против 
Караѓорѓе, кој си ги убил својот татко и брат; кој од рано детство навикнал 
да живее во шума како ајдут. Караѓорѓе ништо не мисли за својата слава 
ни за славата за народот, туку е принуден да се занимава со своите пора- 
нешни занимања, а потоа се истакнува улогата на Родофиникин, кој им дал 
многу свои корисни искуства, а со желба за благосостојба на српскиот народ. 
И да не е автор на ова писмо, но тој за сево ова ja известил веќе рус- 
ката команда.

Непосредно по упатувањето на тоа писмо до Прозоров- 
ски, Родофиникин уште на 3 мај 1808 година по 8 дена пак му 
упатил писмо. Со тоа писмо Родофиникин известува дека пис- 
мото со молба да се отстрани Караѓорѓе од функцијата врхо* 
вен водач на востанието го испратил Совјетот. Тоа не е тешко 
да се спроведе во живот, бидејќи Караѓорѓе лесно би се согла
сил да отпатува во Крајова на разговори со господинот генерал 
Исаев и оттаму не е тешко да го повика во Јаши. Тоа е по
требно да се направи, бидејќи Караѓорѓе не е способен да ja 
управува земјата, но по Караѓорѓевото отстранување Родофи
никин се плаши да не избувне неред кај народот, бидејќи Ka- 
раѓорѓе иако е прост ужива углед кај народот. Народот му 
верува на Караѓорѓе, па затоа Родофиникин предлага истовре- 
мено со отстранувањето на Караѓорѓе од Србија неопходно е 
во Белград да се воведе руска вој ска, ако тоа го дозволат по- 
литичките односи во Европа.

Караѓорѓе како да знаеше што cè се збиднува во тој 
момент, па на 5 мај 1808 год. ги предупредува Доситеј Обрадо- 
виќ и Чардаклија дека не смеат да имаат никаква доверба кон 
рускиот агент Родофиникин и редовно да го известуваат за 
состојбата во Белград како и какви се односите помеѓу голе- 
мите војводи.70) Во исто време, Родофиникин го следеше секој 
чекор на Караѓорѓе и за тоа го известуваше Прозоровски. Така 
во мај 1808 година го извести како нај голем Караѓорѓев при- 
врзаник архимандритот Филиповиќ, инаку школуван човек, 
ги убедува востаниците и самиот Караѓорѓе дека Русите ги пот- 
купуваат единствено поради својата сопствена корист и оти

70) АБЦ, Исто.
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Русија не го сака политичкото издигање на востаничка Србија 
како држава.71)

На 7 мај 1808 година Родофиникин му соопшти на Про- 
зоровски дека сите големи војводи, воените команданти и Ка- 
рагорѓе сосема се согласии во политичкото прашање, a најмно- 
гу во поглед на војната со Турција. Во истото писмо го извес
тил дека во востаничка Србија претстои отворање поголема 
работилница за производство на барут, како и оти од Далма- 
ција по молба на Караѓорѓе пристигнал стручњак за подигање 
мелници.72) Родофиникин опишува како Совјетот го известува 
Караѓорѓе за својата работа. Во тоа време Совјетот купил 
брашно од земунските трговци за 7 000 гроша,73) а на 15 април 
Совјетот го известува Карашрге дека Шабачкиот команданг 
Лука Лазаревиќ примил вкупно 77 376 оки брашно. На 13 
мај го известува водачот дека се купени 89 569 оки брашно.74) 
Од ова може да се заклучи дека Правитељствујушќиот Совјет 
како и порано му поднесувал на водачот извештаи за својата 
работа и покрај тоа што Родофиникин го придобил секретарот 
на Совјетот Живковиќ. Тогаш на 13 мај стигнало и писмо до 
Родофиникин со кое Прозоровски му јавува дека тој неговото 
писмо и писмото со кое Совјетот бара да се отстрани Кара- 
ѓорѓе од врховната власт го испратил до рускиот цар Алек- 
сандар I, но дека тој не советува Караѓорѓе да се отстрани од 
власта, бидејќи „да врховни вођа устаничког народа, који je лич
но њим изабран за све време“ и да биде негов врховен водач, и 
оти тој со својата храброст и паметен ум ги заштитил земјата 
и народот од разрушу ваше и со тоа извојувал право на призна
ние и Родофиникин да му соопшти на народниот Совјет дека 
Караѓорѓевиќ им е потребен на војската и на народот. Но Про
зоровски го предупредува Родофиникин, дека тој мора да го 
присили Карашрге да му се потчинува на рускиот чиновник.75)

Како што се гледа, мислењата на Родофиникин и на Про
зоровски се слични. Двајцата сметаа дека востаничка Србија 
мора да им се потчини на руските чиновници, само што Родо
финикин мислеше дека потчинувањето може да се изврши со 
отстранувањето на Караѓорѓе од функцијата врховен водач, а 
Прозоровски сметаше дека сето тоа може да се постигне и 
до дека Караѓорѓе се наоѓа на таа функција.

Така Родофиникин со нестрпливост ќе чека каква одлука 
ќе донесе рускиот цар Александар I, па повторно ќе интерве- 
нира кај Прозоровски. Таа писмена интервенција, што Прозо-

71) АБЦ, 18 (37).
72) АБЦ, 67.
73) АБЦ, 88, 89, 90.
74) Исто.
75) АБЦ, 25.

299



ровски ja доби на 30 декември 1808 година се чува во Богиши- 
ќевиот архив во Цавтат.

Характеристично е што писмото лочнува како Караѓорѓе дознал дека 
против него се испратенм, затоа Родофиникин ja чека одлуката на руската 
влада на писмото не само на Совјетот туку и на неговото писмо, чија 
содржина на Прозоровски му е позната. Родофиникин кажува како чул 
дока руската влада решила да се уништи Караѓорѓе и оти на неговата 
функција можат да дојдат Младен или Живковик, но првиот според Родо
финикин не доаѓал предвид.

Веќе рековме дека Родофиникин го известил Прозоровски 
дека тој е за какво и да е потчинување на Срои ja под Руси ja, 
но тука Родофиникин се изговара дека Младен Миловановиќ 
има навика да граба од народот, па затоа го предлага наместо 
Караѓорѓе секретарот на Совјетот Живковиќ, кој криејќи го 
тоа од сите членови на Совјетот од името на Совјетот му на
питал писмо на Прозоровски Караѓорѓе да се отстрани од вр- 
ховната власт, но тоа Прозоровски мора тоа да го прави и да 
го чува во голема raj ноет до дека Караѓорѓе не се симне од 
власта. Инаку Караѓорѓе може да го уништи Живковиќа.76)

Се гледа дека Родофиникин се уплатил не само за ж и в о т о т  на Жиз- 
ковиќ, туку и за својот личен живот, а тоа се потврдува со тоа, што тој 
го моли Прозоровски да се дозволи неговото седиште да се пренесе од 
Белград во Крајова, укажувајќи на три основни причини: 1. дека од Крарва 
иовеќе би ги плашел Србите; 2. дека од Крајова тој може послободно да 
се објаснува и со Караѓорѓе и со Совјетот; з. од Крајова тој може подобро 
да го известува Прозоровски за cè што се збиднува во Србија и оти секој 
старешина ќе може послободно да има контакти со нив, бидејќи тие и во 
Белград тоа мораат да го прават само тајно, a тој контакт е уште повеќе 
отежнат по предупредувањето што го добија митрополитот Леонтие и се
кретарот на Совјетот Живковиќ, затоа што често доаѓале во домот кај 
Родофиникин.

На крајот од ова писмо, Родофиникин повторно моли, некако  Ка- 
раѓорте да се доведе во Јаши, но за тоа тој да не знае, бидејќи може да 
помисли дека го водат заради казнување.77)

Од наведеното се гледа дека Родофиникин настојувал Ка- 
раѓорѓе да се симне од власта, но врховниот водач решил да 
истапи против Родофиникин, кое нешто и го направи, изнесу- 
вајќи нов уставен план со кој се прецизира Караѓорѓе да оста
не на чело на Србија. Така и дојде и до состанок и договор 
на старешините собрани во Топола кај Караѓорѓе кон крајог 
на ноември 1808 година. На тој состанок, старешините едно-

76) Исто.
77) АБЦ.
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гласно го признаа Караѓорѓе за наследна врховна власт на вос- 
таничка Србија, што веќе й беше познато на нашата историо- 
графи ja, но не й беше познато дека од тој собир во Топола му 
е упатена молба на рускиот цар преку Родофиникин на 18 
декември 1808 година Ру си ja да го признае Караѓорѓе за вла- 
детел на Србија.78) Истата година Караѓорѓе му пиша на капе- 
тан Чардаклија и на Доситеј Обрадовиќ да бидат претпазливи 
во државните работа и оти не смеат да имаат никаква доверба 
спрема рускиот чиновник Родофиникин. Освен тоа, Караѓорѓе 
бара од нив редовно да го известуваат за состојбата во Србија 
— Белград и каков однос има владата спрема големите војводи.

Доситеј Обрадовиќ посебно го ценеше капетанот Чардак- 
лија. Kora умре Чардаклија во 1808 година, Доситеј Обрадовиќ 
држеше посмртен говор на гробот на Чардаклија, во кој ги 
истакна неговите заслуги пред востаничка Србија. На самиот 
гроб на Чардаклија стоеше како надгробен наслов, кој гласи:

Родољупцу камен сеј Серби полагауут,
Дела сего безмертием Серба увенчајут,
Серби во Росију посланику прва,
Да разори Турецка седину окова 
Легар од бил Новаковиќ родом Спирозиј,
Чардаклији капетан а сенатор первиу 
Благодарно] Сербии радост на плач паде,
У тисјаќи осем сот осмом преставилсја в Белград.79)

Од ова може да се заклучи дека во Србија во тоа време 
биле две личности во системот на државното уредување на 
востаничка Србија по Караѓорѓе: Петар Новаковиќ Чардаклија 
и Доситеј Обрадовиќ. Караѓорѓе само ним им ги довери држав
ните тајни и државните работа. Во исто време, Доситеј Обра- 
довиќ му беше голем пријател на капетан Чардаклија. Всуш- 
ност тие двајцата го застапуваа Караѓорѓе во Белград кога тој 
се наоѓаше надвор од Белград.

78) Исто.


