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У научној литератури било је различитих претпоставка о то· 

ме када су настали (написани) Мемоари Проте Матеје НснадовиГ.а. 
Утврћено је засигурно да нису написани одјеланпут, него су наста· 
јали у дужем временском распону. Према сведочанству књижег.· 
ника Jlo. Нснадовића, Протнна сина, који је први и објавао Мемоаре, 
најпре у .. Шумадннци" 1856 (делнмнчно), а затим у посебном rrзд<Ј
њу, Ј 867, Прота је заnочео да пише своја сећања 1833. године .. а н 
пре тога имао је доста белешкн, нарочито своје пословање у Бечу 
написао је још онда, 1815. rод"Ј. Јlоубомир Ненадовнћ повезује пнсање 
Мемоара с Пропшном болешћу н одласком у пензију: .. Помисао 
да може скоро умрети (а 1833. гол. и био је оболео) ... зато је и писао 
деци својој за спомен, као што је у почетку казао"2. Мећутим, како 
се у Мемоарима помињу и догаћаји из каснијег времена, јасно је да 
су поједини одеtьци мораАн да буду касније и написани или прера· 

ћивани и дотеривани. (Измећу остаАог, Прота спомиње Историју Ср
бије Симе МиАутиновића СарајАије, објавtьену тек 1837, што јасно 
показује да је тај одеtьак писан након тога времена). 

У литератури о Проти Матеји није биАо спора о томе када 

је започето објавtьивање Мемоара. Прихваћене су као сасвим поуз· 

дане тврдње .Јiоубомира Ковачевића, приреЬивача Мемоара у издању 

СКЗ, и Владимира Rоровића, редактора Протиних Целокупних деАа 

у издању Народне просвете, да Мемоари нису објавtьивюш за живо

та Проте Матеје (Прота је умро 29. новембра 1854), него да је први 

• Овај текст објављен је у скраћеној верзији и без прилога у ли<:
ту ,.Књижевна реч", бр. 35, 1975. 

1 Мемоари Проте Матије Ненадовића. Издао Љубомир П. Ненадu
виh, Београд, 1867, с. 381. 

2 Исто. 
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текст из љих објављен у ,.Шумадинки" 1856. годинез. Rоровић из
ричито каже: ,.И доиста, за свог живота Прота из љих (Мемоара) 
није објавио ништа; Мемоари су издати после љегове смрти"4 • 

Првобитна Протина намера, како је више пута истицао, и није 
била да своја сећаља на славне устаничке лане и на свој богати жп
вотни пут пише за јавност, за штампаље, него је Мемоаре наменио 
својој деци ,.за сећаље н поуку". Зна се такоће да је зазирао и од 
моrућих незгода полипtчке природе које би штампани Мемоари, 

евентуално, изазвали. Јован Хаџиh (који је у ,.Голубици" 1843. и 
1844. објавио више Протиних писама и других докумената нз Ус
танка) оставио је сведочанство у свом Дневнику како је Прота Не
надовић саветовао Симу М ил утиновнhа, да нс шта~ша своје Исто
РЈ:IЈе Србије: .,Ако успишсш истину изгубићеш главу, јер ће те посећи 
господар Мнлош; ако ли успишеш лаж, глава ће ти остати, ал ћеш 
изгубити чест"s. 

МеЬутим, упркос оградама да је Мемоаре само породици, сво

јој деци наменио, и насупрот саветима Сарајлији и стрепљама о.\ 
моrућих последица, ипак је део Meмofipa објавЛ>СII већ за време 
Протина живота, и то 1852. године у алманаху (забавнику) .,Шума
динче", којег је уреЬнвао и издавао Љубомир Ненадовић. Реч је о 
другој, заправо првој верзији одел,ка који у склопу Мемоара има 
наслов: О ПРАВИТЕ.tЬСТВУЈУШЧЕМ СОВЈЕТУ. Како је совјет у 
Србији постао 1805. августа 15. 

У "Шумадинчету" је наслов овог поглавља нешто друкчије 
форму,\Исан: О постанку и трајаљу првог совјета (Синода или Се
ната), у Кљажеству Србији. (1805. rод)6 • Разлике се никако не исцрп-

• • 
·"'УЈУ само у дрvкчиЈеМ нас.\ову, него их пма повише и у тексту, 

како ће наредни пример11 показати. 
Већ је Љ. Ковачевић у издаљу Мемоара у СКЗ, у додатку, 

објавио и разлике у тексту измећу првог издаља у "Шумадинки" 
1856. под насловом: Рукописи Проте Ненадовића и издаља из 1867. 
Та разлика, констатује Ковачевић, .,долази поглавито отуда, што 
г. Љ. Ненадовић нека места, а особито доцније незнатне дометке 
Протине, није штампао у "Шумадинци", а у издаље од 1867. године 
није унео нека места, која се налазе у "Шумадинци"7. Други узрок 
је тим разликама и чиљеница да Прота, како тврди Јь. Ненадовић: 
.,0 неким догаћајима има ло два ло трн рукописа, но у самој ствари 
не разАикују се"8 • Та тврдља, углавном, ыоже да се односи само на 
разлике које је Јь. Ковачевић идентификовао у додатку своме из-

з Љ. Ковачевић говори о томе у nредговору Мемоарима, СКЗ, Бео
град, 1893, с. XVII, а Вл. Ћоровиh такође у предговору Протиних Цедо
куnних дела, Народна nросвета, Београд, 1928, с. LIV. 

4 Целокуnна дела Проте Матеје Ненадовиhа, с. LIV. 
5 .,Огледало србска", Нови Сад, 1864, с. 238. 
6

11 
.. 5Ш. умадинче" Љубомира П. Ненадовиhа. Прва свеска, Земун, 1852, 

с. 88:.-
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7 Наведено дело, с. XVIII. 
з Мемоари, 1867, с. 381. 
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дању Мемоара, и које заиста нису битне. Мећутим, разлике измећу 
текста у "Шумадинчету" и одгрварајућег оде,ька у Мемоарима знат· 
но су озби.ъније природе, не само по подацима које садрже, него 
и у начину излагања и по обиму посвећеном појединим догаћајима 
или Лliчностима. Сем тога, неки подаци из овог оде,ька у "Шума
динчету" унесени су у претходна поглав,ьа Мемоара (на пример по· 
датак о јеванЬе,ьу које је Прота добио од Карамзина поменут ј<:: 
онда када је била реч о боравку српских делегата у Русији)9 • 

Иако је текст у "Шумадннчету" вепотnнсан, он може да буде 
само Протин. Нс само зато што је објав,ьен у ам.шнаху њсrовоr 

сина још за Протина жнвота (1шслов алманаха је: "ШУМАДИНЧЕ 
!t>убомира П. Ненадовнhа, nрва свеска, Земун, 1852") а на некr1 
начин све што је у .,Шумадинчету" нсnотnисано nриnисује се /t>. Не
надовићу него што је још битније, доrаћаје, како се ту износе, 
једино је Прота могао тако да познаје и прикаже. Додуше, како 
овде излаrање није у nрвом лицу као у Мемоарима, него је nрпrю
ведање објективизирано путем наратора, односно нсутралне г,>ормс. 
може се претnоставити да је овакав облик тексту дао /t>убомнр Не
надовић. На то уnућују и његове Примедбе nоговор нзда1ъу Ме
моара из 1867. где он на крају каже: .,Осим ових кратких приметби, 
ја се надам доспети, да напишем и о оним догаћајима о којима мој 
отац није писао, али ми је више пута причао и онда ћу nространије 
и о неким местима ових мемоара, а и уобште о свему о чем зшt:\i 

и о чему имам бе.\ешкн, говорнтн"IО, (Подвукао В. М.). Тако овај 

текст више де.\ује као чланак него к<:~о успомене сећања. У оста
лом, исти оде.ъак се 11 у свнм другнм издаљнма Мемоара даје као 

nосебна цс.шна, с nосебrшм наслово~t. Значајно је, мећутнм, да се 

у верзији из .,Шумадинчета" говори дета,ьннје о неким доrаЬаји~ш 
и лнчностrЈма из 1805. године него у Мемоарима у одговарајућем 
оде,ьку, што опет потврЬује да је реч заиста о Протину саставу, 
јер нико други у то време није могао да зна више о тим догаћаји
ма од Проте. 

Заним,ьнво је, такоће, да је Бура Даничић, приказујући ову 
свеску .,Шумадинчета" у .,Српсю!М новннама" 1852. замерио /t>. Нс
надовићу што није навео извор подацима у овом раду. Истичући 
да је овај рад врло значајан за нову историју српског народа, и на
водећи о чему се у њему говори, Даничић настав,ьа: .. У овоме члан
ку аутор о неким стварима казује више него други који су досад 
о томе пи-сали, а о неким 11 друкч-ије, и тим досадашње наше знање 

о о • 

о ноВОЈ исторИЈИ народнОЈ попуњава и поправА>а, на чему велика му 

хвала. Само бисмо же,ьели да је изријеком казао откуда му ова ис· 
о о 

торичка дата: ми, КОЈИ га познаЈемо, ласно можемо то знати, и вје-

роваћемо му с радости што казује, али треба да му могу вјеро
вати и они који га не nознају"н. (подвукао В.М.). Очито је да да .. 

9 Исто, поглавље VI, с. 127. 
10 Исто, с. 382. 
11 Ситнији списи Ђуре Даничића, Ср. Карловци 1925, с. 141 142. 
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ничић као аутора сматра Љубомира Ненадовића (тада није било 
познато да и Прота nише), али је ван сумње да он сматра Проту 

' . . 
као извор чиљеница у овом раду, али га намерно не nомиње, кад .1е 

већ сам желео да остане анониман. 
Али вратимо се још мало на време настанка Мемоара. Љ. Ко

вачевић сматра (држећи се основних nретnоставки Љ. Ненадовића), 
да су одељци из Мемоара О правитељствујушчем совјету и После 
пропасти писани касније од осталих делова, али иnак пре 1840. го
дине, наводећи за ту тврдњу прилично уверљиве nодатке. То може 
да буде тачно за верзију текста о Правитељствујушчем совјету ук
ључену у Мемоаре у досадашњим издаљима. Мећутим, верзија из 
,.Шумадинчета", иако је прва објављена, биће да је настала кас
није, вероватно онда ка.Ј.а је и објав,ьена у алманнаху ,.Шумадин
че" или годину две раније. А ево зашто. 

Неnосредан nовод за објав.ьивање овог текста 1852. може да 
буде Протин сусрет с Вуком у то време. О томе сусрету Љуба Не
надовић nисао је !ь. Ковачевићу (1893. или раније): ,.Ја се сећам -
писао ми је г. !ь. Ненадовић, једном доће к њему Вук Караџић 

(око 1850)12, и био сам кад су се они разговарали о старим време
нима, и nрота му каже: ,.Имам понешто написано само као спомен 
деци, али ја не умем ла пишем за труковањс". На то му Вук рече 
,.Наnишнте Ви, тако као што прнчате; а ако почнс[те] учено пп
сати, неће ваљати"1з. 

Имајући на уму .\а је у ,.Шумадинчету" објав,ьен текст (у 
форми чланка) о поставку Правнтељствујушчсг совјета у устанич
кој Србији, утолнко се пре н настанак овога текста може повезатн 
с Вуком, из следећих разлога. 

Прво, Вук се у својој расправи ,Дравитељствујушчи совјет 
србски" за времена Кара-Борћијева или отимање ондашњијех ве
ликаша око власти (објављеној у Бечу 1860) позива и на Протина 
сведочанства из 1807: "Овако је мени казивао Прото у Лозници го
дине 1807. и управо онда није могао друкчије ни говорити". Но од
мах у продужетку Вук наглашава: .. А.-ш послије не знам да ли би 
признао, да је тако рекао и тијем показао да није признавао Кара
ћорћија за главног господара и управите.ьа"н. Вук се позива на 
Протине напомене о томе како је Чарториски (,.један од прве рус
ке господе") саветовао српским посланицима да ваља што пре да 
поставе ,.со в ј ет". 

Друго, нешто касније Вук се у свом делу поново позива на 
Проту Ненадовића (у то време Мемоари још нису били објављени 

1"Ј Изгледа да је Протин и Вуков сусрет био 14. јуна 1850. године, 
наиме, тада је Прота записао у Споменар Мине Караџиh: "Г ... Вука С.К. 
за чест дшчери његове Мине - Матвеј Ненадович прото". Споменар Ми
не Караџиh, Вуков и Доситејев музеј, приредио Голуб Добрашиновиh, Бео
град, 1974, с. 44. 

1з Мемоари, СКЗ, Београд, 1893, с. XVII. 
14 Вук Караџиh: Српска историја нашега времена (Правитељству

јушчи совјет сербски), Нолит, Београд, 1972, с. 179. 
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- бар овај део није био ни у "Шумадинци" наглашавајући како се 
не слажу њеrово и Протнно (касније) гледаље на догаЬаје око пос
танка Правитељствујушчег совјета: "Године 1839. у прољеће мене 
је прото Ненадовић пред људима у очи корио и карао и готово 
ружно за ово, говорећи да то ништа није истина, то јест: ни да је 
КараЬорЬе изашао напоље, ни да је с м •• мцима пушке на прозоре 
промолио итд.; али његов братучед, г. Јеврем Ненадовић, који је 
и сад жив, одговори му: "Ја сам од мога оца и од свију старјепшна 
у Бесарабији слушао тако као што каже Вук да је било". Прото је 
Ненадовић ово зато чинио што је мислио да се тијем срамоти Ка
раЬорћије, који се онда у Биограду за свеца држао и до неба по
дизао; а да се правда Милош Обреновић, на којега је онда онЬс 
викала ала и врана"15. 

Вук даље наглашава да су људи који су, попут Проте, имали 
дручкије схватање о историјским догаЬајима својим подацима и вер
зијама преварили и немачког професора у Липисци Хајнриха Вут
ке-а тако да је он писао и говорио пред светом о стварима о ко

јима нема појма као њихово оруће у делу Serblen und Ranke (Бер
лин, 1848). 

Лако је претпоставити да су Прота Ненадовић и Вук и прили
ком састанка 1850. године разговарајући .,о старим временима", 
говорили и о постанку Совјета. Како им се погледи, то је очигледно 
из Вукових напомена и из Протиног текста, нису слагали, Прота је 
решио да објави своје сведочанство о постанку Правитељствујушчеr 
совјета, Illlaшeћи се да ће преовладати, њему неприхватљива,' Ву
кова верзија. Кад је реч о осталим деловима Мемоара, можда је 
заиста сматрао да их не треба штампати, тако да су и издати на~ 
кон његове смрти. 

Сем неутралне форме приповедања у Протином тексту из 
.,Шумадинчета" (одсуство приповедања у првом лицу), чини се да 
у њему понегде без обзира на то што се ту даје више података 
на појединим местима него у верзији из Мемоара има више ,,ли
терарисања" уношења одрећених констатација књишког типа, 
које каткад добијају и афористички карактер. Те особине могле 
би се приписати 1Dубомиру Ненадовићу бар кад је реч о облику 
у коме су дате .На пример: .,Ко из очајанија подигне оружије да се 
брани, за тога нема стра'а ни смрти". Или: "Нигди нема правог 
јунаштва без очајанија"1б. Чини се да је 1Dубомир Ненадовић ре
диговао и уводни део у овај одељак (тога дела нема у верзији у 

15 Исто, с. 181-3. Наиме, описујући Смедеревску скупштину 1805. 
Вук каже: .,Кад се та скуmптина састане и у совјетној канцеларији ка
же се управо шта се хоће, онда Кара-'Ворђије, видећи да му се гледа 
власт из руку да узме, изиђе напоље, па са својијем момцима, којијех 
је б~о више него у свију осталих поглавица, опколи ону куhицу гдје је 
Совзет био, и промоливши кроз прозоре пушке у канцеларију, повиче: 
,,Напоље, курве, по души вас ... ! Ласно је у врућој соби уређивати и 

• • 
заповизедати; него да вас видим СЈутра у пољу кад Турци ударе". 

1& .,Шумадинче", с. 91. и 93. 
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Мемоарима). Ту се, на пример, каже да је Караћорће .,својим да-
• 

леко чувеним именом и гласом заповедао Је само морално, свима 

војводама, и преко љи целом народу"17. (Подвукао В.М.). 
Указаћемо и на друге занимљивије разлике текстова у Мемо

арима и .,Шумадинчету", док ћемо цео текст из .,Шумадинчета", с 
обзиром да је неприступачан и да је остао толико времена сасвим 
неуочен у научној литератури, дати као прилог у изворном облику. 
Он то заиста заслужује јер реч је о једном од најзанимљивијих 
одељака Мемоара у којем се говори не само о осниваљу Правите,ь
ствујушчег совјета и о Протиним погледима на односе власти у Ср
бији, него и о бојевима на Иванковцу и Ужицу. Ту је и драматич· 
ни опис Протиног преузимаља Фочићевог Белог (кр)хара након зау
зимаља Ужица. 

Како је одељак о Правитељствујушчем совјету истоветан (уз 
минималне, занемарљиве нијансе) у свим издаљима Мемоара, по

реоеље текста из .,Шумадинчета" вршићемо с одговарајућим одеlt.
ком из издаља Мемоара Љубомира Ненадовића 1867, с обзиром 

• • 
да Је то прво издаље и да Је оно послужило као основа свим кас-

нијим издаљима Протиног дела. Иначе, тај одељак није био објав
љен у .,Шумадинци" 1856. године. 

11 

Цитираћемо, најпре, уводни текст који нема еквивалента у 
Мемоарима у одговарајућем одељку: 

.,Србија пренута од сна, напредовала је у ратовима, и снажи
ла се све више. Војводе у својим логорима, биле су неограничене, 
и смрт и живот љиови војника и подчиљени, били су у љиовим ру
кама. Једино непрестано бореље с Турцима, држало је све у слогн 
и послушности и што су гди слабији били, тим су више један 

другог слушали. Постојаног правитељства или законе власти није 
било. Кара-Борће својим далеко чувеним именом и гласом запо-

• • 
ведао Је само морално, свима ВОЈВОдама, и преко љи целом наро-

ду. Свак је осећао да треба један најстарији да буде, али Срби, бо
рећи се противу самовољства турског, нису ради били предати се 
ннчијег другом самовољству. Сваки је пожелио да закон, на ког се 
сви сагласе, буде највећи и први управитељ; а војводе да буду и:>.
вршитељи законом урећени основа"lв. 

Мећутим, разлике се протежу и на даљи текст који прича о 
истим догаћајима у обе верзије, с тим што је верзија из "Шума-
динчета", скоро редовно, како ће наредна порећеља показати, 

• • • 
опширниЈа, с више података, а нешто друкчиЈе Је приказан и начип 

осниваља совјета, наиме жеља за осниваљем и љегова будућа уло-
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17 Исто, с. 88. 
18 Исто. 
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га, у ,Щумадинчету" него у Мемоарима, а поготову се то разли
кује од Вукове верзије, у којој нема идеализоваља ни личности нити 
догаЬаја. Али нека то покажу одговарајући текстови. Ево, најnре, 
верзије из "Шумадинчета": 

"У половини јануарија 1805 године, поврате се из Пе
терсбурга србски посланици: Прота Ненадовић и Јова Протић, 
и доведу са собом ученог и поштеног Србина, Божу Грујовића 
професора с универзитета Харковског, родом из Руме. Пов
раћени посланици, одма су представили Караћорћу и војво
дама, како ни један двор ни држава, неће се за Србију зау
зети донде, докле Србија, не постави једно законо правител
ство, и представе пребациваља Чаториског министера иностра

ни дела у Петерсбурrу, да у Србији војводе самовољно уби
јају и пљачкају, и да ни једно правитељство неће ступити у 

• • • 
преговоре с поЈединим људима и са оном земљом, у КОЈОЈ не-

ма стални закона. Бадава су они казивали, да је Кара
ћорће од сваког уздигнутог окружија имао уза'се по једног 
човека, с којим је све што се љеговог окружија тиче радио. 
- Чаториски после дугог пребациваља, изразио се, да Србија, 

• • 
осим воЈене власти, мора имати и државни совЈет или синод. 

Јер само у једном човеку, нити држава, нити народ може има
ти повереље. 

Први је посао дакле сада био, поставити совјет, и тиме 
увести форму постојаног правителства и реда државног. Про
та Ненадовић настојавао је око Караћорћа, Јакова Ненадови
ћа, кнеза Симе, Милана Обреновића и други војвода, а такоће 
и око духовни старешина; исто тако и други депутирац Јова 

Протић наваљивао је на друге старешине, а особито на Ми
ленка Аобриљца, да се совјет што пре, ма как9, ма гди уста
нови. Караћорће готов на све оно, што је ишло у ползу наро
да, пристане одма и све војводе и сав народ једва су че

кали, да се подвргну закону и уредбама, и сваки је радо по 
нешто од своје ајдучке слободе жертвовати био готов, за љу
бов општег србског напретка и свои ближљи. Но нападаље 
турско са свију страна, није дозволило Србима, ради тога пра
вити скупштину. Како народ тако и све војводе, имали су 
свуда итнијег и важнијег посла"19. 

Почетак одговарајућег одел,ка у Мемоарима (издаље Jto. Не
надовића из 1867) гласи: 

"У Петербургу србској депутацији пребацивали су и nре
говарали (Чаторински, инострани дела): да наш Кара-Борће 
убија и неправде чини. На то смо ми депутирци одговорили: 
да није ~стина, но Кара-Борће, од сваке оне нахије, која је 
с оружиЈем на Турке устала заиште од нахије најбољега и 
правосуднога човека, и тако од сваке нахије по једнога са со-

19 Исто, с. 88 90. 
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бом води, и свакога кривога даде оним људима те пресуде, и 

какву каштигу они изрекну, он, Кара-Борће, даде својим мом
цима те изврше. Он (Чаториски) каже: "ако је тако, то је 
добро; ако и није нека буде. И ваља да имате синод. Јербо 
нити ће Росија нити икаква држава, корешпондирати са јед
ним човеком, но са народом и са синодом". Како депутати из 
Петербурга ја и Јован Протић доћу око половине Јануа
ра 1805. године, први око Караћорћа, Јакова, Милана и кнеза 
Симе и прочи старешина мирски и духовни; Јова Протић пак, 
око Миленка Добрњца и проч. навале да се синод постави. И 
како Кара-Борће, тако и сви друm и народ кабули и жели 
да се темељ правите.ъству постави. Но будући да је навала 
турска од свију страна, зато се није могла скупштина саб
рати"2О. 

Сличног карактера су и разлике у другим деловима, на при

мер, у опису преговора с ужичким Турцима и у опису заузимаља 
Ужица. И начин писања појединих локалитета разликује се у ,.Шу
мадинчету" и Мемоарима. У "Шумадинчету" пише: " ... у планину 
Црну-косу", а у Мемоарима стоји: ,. ... у планину Црнокосу". Ме
ћутим, знатније су следеће резлике на истом месту, када се даје 
oru1c преговора с ужичким Турцима (ту је убачена и реплика Јакова 
Ненадовића Турцима, у "Шумадинчету": ,.Доста је вашег ерског 

. ") lfЗВИЈаЊа. • • : 
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.,Турци се узжуборе и мећу собом почну се договарати. 
- После кратког договора, један стари Турчин рекне србским 
поглавицама: ,,Аирl старешине раје, нама дин неподноси, да 
иј ми у ваше руке предамо, [стране Турке] а и неможемо 
нити иј можемо истерати". ,.Е па лепо!" одговори Јаков Не
надовић, ,.ви сте сами своје куће попалили. Идите и поз
дравите ми Осман-аrу Фочића, нека се опомене, да је његов 
брат посекао мога брата, кнеза Алексу, и кажите му, да Не

надовићи и Фочићи немогу више нигда заједно у Србији жи
вити". Турци уплашени врате се у ужички град; а разљућене 
србске поглавице разићу се да купе војску"21. 

У Мемоарима исто место је дато знатно сажетије: 

"Ужичани кажу: да иј они истерати немогу, нити иј nа
ма у руке предати можемо, јербо то и наш дин (вјера) недо
пушта. Срби рекну: да ће они доћи са војском да иј отерају 
или побију, пак ће онда целоме Ужицу и свој сиротињи бити 
тешко, а сав грех на ваше душе"22. 

20 Мемоари, Београд, 1867, с. 177. 
21 ш .. 92 " умадинче , с. . 
22 Мемоари, с. 179. 
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.,Шумадинче": ,,Док је се војска у Бранковини, под ве

лики свилени барјак, који је у гробу кнеза Алексе био побо

ден, скулила, и Прота био је већ приспео са џебаном. Војска 
је била весела и одушевљена. Сви се крену. Прота пошље те 
јави Јакову и Милану, да ће провести војску преко Маљена 
планине и Пожеге ... "23. 

У Мемоарима, мећутим, дато је све то знатно ,,пословније": 

.,Како доћем одма са оном војском из Бранковине и 
топовима и џебаном поћем, најпре јавивпrn Јакову и Милану, 
да ћу ја преко Маљена у Пожегу ... "'14. 

Очито је да се у првој верзији више истичу и Јаков и Прота 
Ненадовић него у Мемоарима, где су nоједине личности мање експо
ниране, а више се говори неодрећено: .,Срби одговоре", .,Срби реr(
ну" и сл. 

Тако и у опису боја за Ужице у Мемоарима се не nомиње Ми
лош Обреновић. Тамо стоји само: .,Милан [Обреновић] узе реку 
Бетињу од истока са рудничани"2s, док у .,Шумадинчету" то исто 
место гласи: 

.,Милан Обреновић са рудннчком војском уватио је реку 
Бетињу у којој војсци њеrов млаћи брат Милош, вешто је раз
nолагао ... 26 

Видне су и разлике у опису покушаја Афис-nаше да својом бу
рунтијом nривуче Проту на своју страну: И на овом месту опшир
није се о томе прича у .,Шумадинчету": 

.,Исти Турци донели су од Омер-аге Афис-пашину бурун
тију, Проти Ненадовићу, у којој вели: .,Ти као човек кљижев
ник знаћеш и знаш да је греота од Бога и проклета од свију 
пророка војевати на цара. Него умири народ и окрени га 
опет под царев скут; и такоми цареве речи, он ће ти дати бе

рат и ферман као и твом отцу, и да будеш велики кнез као и 
твој отац, и да скеле на Палежу и на Забрежју буду твоје као 
што су биле твог отца". Прота сгужва бурунтију и врати је rо
ворећи: .,Кажите Омер-аги, да ни ја, ни кнежина мога отца, 
ништа друго нећемо од Турака, до њиову крв и њиове главе, 
они су мени отца, а кнежини и отца и кнеза посекли, и кад 

би се сви Турци из крштени држава изселили, опет нама Ср
бима, неби могли оно повратити што су нам узели". И одма 
почне настојавати још више, да се од србски захтевања ни-

23 ,,Шумадинче", с. 92-3. 
24 Мемоари, с. 179. 
25 Исто, с. 180. 
26 ,,Шумадинче", с. 93. 
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lliТa непопусти. 

мена пристану 

коња"~. 

ТурЦй оду на договор -
и донесу 50 хиљада 

и после кратког вре

гроша, и доведу 80 

У Мемоарима исти догаћај се описује на следећи начин: 

"(Да заборавио сам, овај Омер-ага послао ми Афиз-па-
шину бурунтију: да ја као човек књижевник знам да је грео
та се цару противити, но да окренем народ опет под царев 

скут и да ће ме цар бератом и ферманом као мог оца учинити 
обор-кнезом и проч. Баш је лепо погодио коме је послао бу
рунтију. Посекао ми оца па мене кнежи, лепа памет!). Ми 
останемо при првоме искању. По многом разговору и ценкању, 

веће Турци кабулише, изнесоше 50.000 гроша, и доведоше 80. 
добри коња"2в. 

Одрећених нијанси има и у опису преузимаља Белог крхата од 

Осман-аге Фочића у "Шумадинчету" и ,,Мемоарима". Чини се да је 
то место, једно од најлепших у читавом Протином делу, дато дра
матичније, лепше у Мемоарима него у "Шумадинчету", мада су исти 
подаци садржани у оба текста. Додуше, у "Шумадинчету", после 
описа предаје коња Проти Матеји и Луки Лазаревићу, стоји и ко
ментар којег нема у Мемоарима, али се подразумева: "Сва србска 
војска прими та два хата, као најлепши спомен ужичке победе, и 
као неко мало покајање за исечене своје кнезове"29. 

Ваља упозорити и на разлике у тексту измећу ,,Шумадинчета" 
и Мемоара на оном месту где се говори о избору совјетника за скуп
штину. У ,,Шумадинчету" је тај догаћај нешто опширније, развије
није дат, а разлика има и у опису одржавања прве скупштине у 

Борку уместо у Боговаћи, камо Караћорће није хтео да доће: 
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"Но у вече 14. Августа стигне Татарин од Кара-Борћа, и 
донесе писмо у ком јавља: да он неможе доћи у Боговаћу на 
скупштину, него да је он наредио да буде скупштина у Борку 
код куће кнеза Симе, и свима скупљеним у Боговаћи војводама 
заповеда, да доћу у Борак на скупштину. Тај глас буде не
повољан за све скупљене у Боговаћи. Народ утиша игре, свир

ке и песме, и у гомилама један другом је шаптао: "неће Кара
-Борће да доће". Војводе покуње главе, и мислили су и тра
жили узрока, зашто Кара-Борће неће да доће, и никаква дру
гог узрока нису могли наћи, него, што се Кара-Борће није хтео 
понизити, да доће на позив други војвода. Скупљене стареши
не, а особито Јаков и Милан, чуствовали су тај поступак Ка
ра-Борћев (Подвукао В.М.). Али јоште слабо и ровито стање и 
стра од Турака држало је све у слоrи ... " Распусте скупљене 
људе, само одаберу једно триста кметова, и владика Антим и 
старешине, дигну се те из Боговаће доћу у Борак, гди је све 

27 Исто, с. 96 7. 
28 Мемоари, с. 182. 
29 "Шумадинче", с. 98 9. 



за скушптину nриправљено било". [ ... ) Покажу Кара-Борћу 
који је за које окружје опредељен, и он рекне: "срећно да 
Бог да", с тим је речма народни совјет потврћен, и то су биле 
дИIПАоме nрви членови совјета. Караћорће nродужи реч но
воизабраним членовима: "Сад идите у манастир Вољавчу, и 
радите колико год можете, старајте се и дању и ноћу, особито 
гледајте да нејачи нестрада од јачега, да nраведан не закука 
на ваш суд да би тако и од мене мало бриге и терета скинули 

- али вас је мало, ви јоште немате право заступати целу Ср
бију, и у име целог народа радити зато, нека Грујовић пи
ше од моје стране на сва окружја, нека се у сваком окружију 
скупе старешине, буљубаше (место капетана биле су буљуба
ше), попови, калућери и осталог народа, што више тиме боље, 
и да изберу онда онога у ком највише поверења имају, кога 
познају да је прав и поштен човек .. ,"30 

У Мемоарима се такоће говори о томе како су сви жалиАи 
што Караћорће није дошао у Боговаћу, али се не помињу изричито 

Јаков Ненадовић и Милан Обреновић: 

"Док пред мрак 14. Авг. доће татарин, донесе нам од Ка
ра-Борћа писмо, да он у Боrоваћу неможе доћи, но да је он 
наредио да буде скушптина у Борку код кнеза Симине куће, 
но мн тамо да идемо. (Тога узрока нисмо дознали, зашто нам 
недоће; може бити није хтео себе понизити на наш позив, но 
он хоће, како и где он рекне'. Како нам је свима сабратим жао 
било, што не мого смо чинити наше намерене церемоније, на 
славу Кара-Борћа тако и целог народа ... но се повинујемо за
повести, одаберемо најотменији око 300. људи и владику Ан
тима, а проче одпустимо кућама. Доћемо у Борак, и тамо је 
све готово за скупштину". [ ... ] ,Дреставим како Кара-Борћу 
тако и свима, и кажем који је за коју нахију. Кара-Борће и 
сви рекну: да боrда срећно! "Сад" вели Кара-Борће "узми иј 
пак води у Вољавчу, и старајте се како вас Бог учи за сав 
народ србски да би и мени терета мало скинули; а ја ћу ско
ро тамо доћи". Али ваља да од сваке нахије по један совјет
ник буде, зато Божа одма написа, од њеrове Кара-Борћеве 
- стране заповест: да свака нахија собере од старешина, бу
љубаша, калућера, попова, кметова и од простог народа целу 
скупштину, и да измећу себе изберу најбољега, најправдољу
бивијег човека"3I, 

Треба нагласити да у овим верзијама има понегде друкчијег 
распореда градива, друкчијег редоследа излаrања истих чињеница. 
Иначе, у "Шумадинчету" је дат и податак да су се изабрани сов-

30 Исто, с. 105. и 106 7. 
З! Мемоари, с. 188 9. 
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јетници заклели на оном јеванће.ъу које је Прота добио од I<арам
зина при поласку из Петроrрада за Србију (то је дато у напомени 
испод текста), а опширније се прича и о изгледу и урећењу калу
Ьерске собице у којој су заклетве полагане (Види прилог). 

Разлика у верзијама има и у опису боравка совјетника у Во
.IЫiвчу, где су били изложени различитим тегобама: морали су на 
себи носити намирнице, јер није било путева ни прилаза за кола. 

Када се Прота пожалио Караћорћу на тегобе, он му је одговорио, 
друкчије и оппгирније у .,Шумадинчету", него у Мемоарима: 

.,Видим и сам да се мучите" одговори Кара-Борће Сад 
је време мучења, да Бог да само да наша деца узживе, а ми 

целог нашег живота ићи ћемо из Во.ъавче у Во.ъавчу". 

Нешто да.ъе Караћорће је рекао Проти: .,Кад узмемо Беог
рад", придода Кара-Борће смешећи се .,а ви ћете седити у ве
зирском сарају"32, 

У Мемоарима исти разговор далеко је сажетије представ.ъен: 
.,Он" [Караћорће] каже: видим и сам да се мучите, али тако је сад 
време, а да ће Бог и бо.ъе"33, 

Прота такоће у .,Шумадинчету" обавештава да су сва акта 
(писма и наредбе) из Боговаће, камо се Совјет био преселио, слата 
и примана под .,нумерама": .,На посланим писмама обично стајао је 
надпис: ,,Матвеј Стеф. Ненадовић Прота, са правите.ъствујушчим 
Синодом"34 • (ових података нема у Мемоарима). 

Ва.ъа такоће поменути да је и ослобоћење Смедерева у ,,Шу
мадинчету" дато ошrшрније и сликовитије него у Мемоарима, ка
ко ће делимично порећење текстова показати: 

,.Војска се одмарала. Кара-Борће је са војводама шетао 
по бедемима града. Нигда га војници нису тако ведрог и ве
селог видили. И одајући по бедему, више је пута рекао: .,Да
кле узесмо столицу наши деспота и то нам даје известну 

надежду, да ћемо узети и столицу наши кра.ъева и царева!" 
- И кад је био према једној лепој кући, уће унутра, и nошто 
је прегледао, рекне Проти: .,Ево лепе и простране куће за кан
целарију Сената, зато иди, и све преселите овамо! а ове дру
ге мање куће, поделите за ваша обиталишта"35, 

У Мемоарима овај опис је дат сажетије и растав.ъен је и дру
гим подацима: 

40 

,.Сад Караћорће рече: ајде, вели, да бирамо куће за си
нод. Наћемо једну прилично лепу кућу. ,.Ево ти, вели, куће 
за синод, а ево около други за ноћивање синоџија, но иди у 

32 .,Шумадинче", с. 109 110. 
33 Мемоари, с. 190. 
34 .,Шумадинче", с. 111. 
35 Исто, с. 114. 



Боrоваћу, ;и све пренесите овде у ову кућу". Нешто даље сто
ји: .,Доћемо у Смедерево, у наши царева и деспота град, и све 

како ваља понамештамо"зв. 

Док је у већини случајева верзија из ,.Шумадинчета" оmиир
није износила исте догаћаје, на крају текста она је непошунија од 
Мемоара. Реч је о томе да у ,.Шумадинчету" недостају три послед
ње странице из Мемоара, наиме, текст у ,.Шумадинчету" завршава 
се на оном месту где се говори да је Правитељствујушчи совјет 
слао Аврама Лукића из Драrачева у Трст по новчани прилог од 
родољубивих Срба трговацаз7. Мећутим, има у ,.Шумадинчету" на 
том месту то је крај чланка, за српску историју и културу 
значајан податак који се не налази у Мемоарима, мада је, иначе 
познат из других извора. Када Прота каже да су родољубиви Срби, 
тршћански трговци дали Авраму Лукићу 2000 форината као помоћ 
устаницима додато је и следеће: 

,.Гди Доситеј десивши се, одвојио је половину целе своје го
товности, и послао браћи у помоћ"зs. 

* 
* * 

Из ових порећења и навода, и посебно из приложеног инте
гралног текста из ,.Шумадинчета" о постанку и трајању првог сов
јета у Србији 1805, сасвим је јасно (иако је у оба текста реч о ис
тим догаћајима и личностима) да је текст у ,.Шумадинчету" из 1852. 
године друкчији од одговарајућег одељка у Мемоарима, али је и он, 
несумњиво, дело Проте Матеје Ненадовића. То није друга верзија 
одељка из Мемоара, већ је друrи текст о истим догаћајима и лич
ностима о којима се говори и у Мемоарима у поглављу о Прави
тељствујушчем совјету. Његов значај је првенствено у томе што он 
проптирује наше сазнање не само о Проти Ненадовићу као писцу 
и хроннчару Устанка, него и о другим најзначајнијим устаничким 
воћама, Караћорћу посебно. Овим текстом знамо више и о једном 

од најзначајнијих догаћаја српске револуције с почетка 19. века, 
о стварању највише власти у ослобоћеној Србији . 

• 

36 Мемоари, с. 194. 
37 Заправо у ,.Шумадинчету" је из текста о Правитељствујушчем 

совјету изостала она прича о смени Ћурице, ресавског совјетника и пос
тављања Велисава ЗдРавковића на његово место - Мемоари, с. 195 7. 

за ,.Шумадинче", с. 115. 
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•шJ•n.,n, 11(\\lt:ншr o,rмn - и све воltводе и савъ наро.tъ 

6,\1111 •·у 'lt'IШ.III , да се подвргну закон,у 11 уредбами , и 

4'111Шilt R JIH,\() ПО неШТО 0;\Ъ CROG Bii:t}"ШJ C.106U,\C Жep
TIIIIIШПI uыu готооъ , за .11ю6оnь обштсгъ србскогъ нa

IIJII'.\I:a 11 c.no11 6.11\ЖIIr.Jt. Но нaпn.tnllt турсrю са свiю 

••·pmr.• • 11iв доаnо.ш.ю Србшш, pn.111 тщ·а npnn11ти r.l;yn-
1111'1\H,Y. 1\щш 1111родъ· та1;о 11 све во.iшо,tс, 11ма.ш су свЈ-

• • 
,\11 IITIII~t·J, Jt ШШ\11161h ПОСЛа. 

'Ј'Рнъ што R 1\apa'!Jnp~c 2!1 I011in fS05 rщ. 1\apn
""""''"' щtnн.1io , 11 'f,l'pнt• ••~тера~..; n .1\О~С му г.шсъ дн " 
1/ортн IIIIIIШII\'1• АФIIСЪ-nашу iюcтar!t.ta nез11ро!ЈЪ Бrо1'рад

С1<юоъ , 11 заnоведила му да скушt вulicкc ЈЮЛЈIКО oho, n 
• 

r;.,,шко М.)' тrcr1a , n .11а noдltГH)'Te Србе noкnptt. АФнrъ-

пшrrа по•шr t;~·n11r11 noiicнy, n у~.нноlш се тnр.1о , да Ј.с 

Срlн• нn6Ћ.111Пt 11 ;,· старе Аанцr о1юnат11, IIЛ(J)'ЧII, те се 
• 

Г.Н/1\Њ 111'1:0.1JIKII XII,!JJДa Ъlа.ш, ОДЪ CJKIIЗ Ct>p06HЬI 11 CHUIII-

ПCIIIl каnа , (као што в онда обичаli быо у noжapeвaч

IIO)I'L окрЈжiю да рая коси,) и спреми неколико rюАа ма

ш 6[111Пstщn; АФ11съ-nаша мыс!liО в да nоNоренымъ Cp
r"'"'' t:IШIII' Ф~соп11 съ rлane, и да нмъ да , те ма.ш цprre 

""'"'; .11а ш11. 11,1у~мс IIJIJЖ'I> " ЪICCTII "tra •а шrъ nn ~е-
111 АIП.11' 1:0:шрс:11е UJIIПIIIЩC. Да 6Ы iОШТЪ CIIГ.\'JIIIill бЫО 

, . ., •·1шi11)11. пortt,\OMЪ, ш1m.tt свогъ Омсръ-аг;,• ;,· Ужtще 
~IJ''"·'"''Y• .11n ску1111 воliску од-ь Босие, и AR 6удс 11 оиъ 
111Тсш1., 11 liHд'h •1ув .1111 в ЛФttсъ-паша пошао, ои.~а и 011ъ 

<'IIIIIO 1111i11'1;y 411 крс1ю l>rorpaд;,·, 11 тако да воliво,щ с6Ј-
• 

111', 11 .\<1 ('pftt' Шlllllllll J'IIIIIC (IRiШIЪ. 

!11 

1:\о' IIЗ'Ь O'IBRHIR ПO.IIIГHf1 npJ;r.-fl ДП Ct" flpa1111, 311 ТО!:. 
га немо стрв'в ни смрт11. - Cplil'кo старешине HIIШTa се 

тымъ гласомъ несбунt". 1:\арn!)орђс o.tc ОЈ\ма }' ЯrодRR
гко ОКружiа да СКЈПИ BOIICK)' , IIП да 11.\С ,щ дO'It"KR А

ФIIЭЪ-Па\11)'. Пр()та НЗнадптrt.ъ пши.1t съ Баршювrtа cвolt 
топъ по Бож11 Гpyion11l.y 11 Bnt'll Be,tнmtpnnlll.)' Ј Брnн
ковrшЈ, а 111\Ъ СЮI'Ь по11та къ }'жшtы , да бы с1. Нковомъ 

11 l\l11.1аншrъ AIR одъ 1юв JIJKtl )\llr.ш за6ушп11 Турке 
11.1н да бы баr~,.." )lnr.ш yrrmnJIIIПI , да et• YЖII'IR\111 не

аюшnю HIIШTR у 6о~не; ДОiiЪ (\ЩJUf;jnp~e IICJЗtiiG АФ113'Ь
П11Шу. 

Прота се t•астан~ 11 rar.шerr с-ь Нкnно"·ь п :\111.18-
помъ. Пор.г1е ђ·рцыт1 у rрадъ , 11 шщ пош.tю 20 ђ·
раки у n.tан11ну Прн~·-кос.)· Cpun"a на доrовоr-ь. f'pl\11 
запытаю Тур~!': f -nn ~n што су доэnа.ш 01111 11ъ се б п Бе
Г)' HoD.ШI\111111, 11 Фо•шhа Oc:~~aн-nry II~'Ь Босl!е? 2-ro urтo 
1111ъ 6 дошао АФ11зъ-пашин-ь Љюръ-аrа II:JЪ Н1111ЈЯ? и 3-lie 
Зашто су поче.tи да J!yne oolit'li)' ttз1. Босне , и што Le 
И)IЪ та воliска ? - "Бонш nr1щ !ЈЫ IIC~JПII~IO вnilcнe" 
одrопоре Т)'рцы Ужпчашt "а О:~~ср-ь-аrа 11аъ Њ1ша .\nшао 
6 CR 1\ФI'~Ъ-ПRШ\11\О)IЪ бурунтiощ, , 11 IJII'h Гll 31\3 11\Т/1 1.1.', 
11 шта pa.tll. ~ И тако за све JII'.\0.\I'Ь rrр;щщ.щ СЈ' rг .t.)·

КI\011 Ужttчашr f'ptiюш. Лкunъ Hcнll,\llnrll•ъ )'t'HIHC 11 rrpc
KIIIIe рааrовпръ : .;{nстц 11 11<11111'\'Ъ t'ЈН'IЮГЪ rr:шiяrщ. En•• 
DRMЪ IIOC,\IJ,\HIO Ка~;е,\Ю : \I:ПI')Iaiпt• llhl l\31o ГJIH.Ia ()щ•ръ-

81'.)' , Бсrу Ноu.щшща • 11 nещшъ-НI',I' Фо•щhа , 11 НЈ,iону 
BO/Icr;J, Па lllbl hC!\1) 11h11 CIJOII!IЪ 1;,1')11\)Щ , Л Щ~ IН'I'IIИIITC 

'· 



""' Vl 

~~ 

у миру , 11 <t:•:ш11 с съ llfl'lll шю 11 ,\n t'll,\11 у .tюбnn11. А 

Bbl се нама НД)'ПреТII IICMOЖt'Tt' , IJLI СТС ЧЈ.Ш 11 ДО(ЈЈЮ 

ЗНUТС, ДА HIOI'L 6 бut'llll!'ll\1 П!.'311р'L J)e\tiJpn-ШIIUR, I01.\'L C!IO 

~IIПCiiR.Ш, морао П(ICДRТII OIIC CIIAIIC ЧСТЩНI Дalll< , ТС СШI 

tiM'Ь r.taвe пnn,tсrцн.ш. Вы сте чу.ш 11 дnбрn знате , дn 

су шnuuч1ш Турцы .tnнc, no.lt'JJI нзтсрrtт\1 IIЗ'L града ~lyt·

ury Фоч11t,а, са нtгоnы тр11ста шшчара , него съ нама ~~с 

т,\'~11; н с ма ж11nР съ Иfi!Ш у люGanit , n другче бьr пn

rnpc.tn 11 tJЗГtllt~·.ш ; тано тpctia 11 вы да чин11тс , другчiЕ 

llt'JIИTe Се НIIIOШDOJJ'L добру НIЏRТII." 

Туущы ro ржу(юрс 11 М<'9У соfiомъ nоцну се дn

гоnарати. Пос.Је t:ратnогъ дoгunopu, едrtнъ rтapьrll Тур

ЧIIНЪ реКНС СЈЈСiСЈШМЪ ПOГ.IR81ЩUJJU: "А11ръ! CПipCUIIIIIC рае, 
вюtа АIIНЪ нсподносn , ,~;а ill мы у IШШе рукu прс,щио, u 

и нсможе~ю нити ii! можемо изтеращ." "Е па лс

по!~ одовори Лковъ Нснмовиt.ъ, .вы стс camt свов 
~:у~с попа.ш.ш. Ид1пс 11 по:цраотс щt Oc!tnllъ-ary Фо

чиlш, нека се IIПO!ICHe. ,~;а е нtrunъ брптъ пuccкrto мога 

Г•рита, nнсза Алекс.,·, и ~<ааште Ј!)', дn Нсшцовиlш 11 Фо
ЧIII\П HC!!Ory BIIWC 1111гда ЗUf:.\110 Х f'pбi11 ЖIIПII'ГII." Typii.ЬI 

уп.1ашею1 врnтс се )" )"ЖII'tнill rрадъ ; а раз;~юt.снс срб

СЈ>С ПОГ.IUПЈЩ~ [ЈRЗН~.У r:e да К)'П!! 00/ICI(J. Прота AU~C у 
Брашюв11ну , 11а.шж11 1Јо11ш Гpyioniii>.V да разпишс на све 

IOICTODC 11 б)".IЮЈ:6АШС, да ШТО DIIUIC B011CJte СI'УПС 11 у 
БранковЈIНЈ' дonc.ty а онъ са!tЪ собомъ, брже бодt о,~;е 

на 3абрељ11 , а одат.1е ноЪ}1 у 3Р!!)ЋЪ ра,~;и Џ()бане и 

друге вoiiНII'IIШ потреб!.'. Доi'Ъ в се вul!скн у Бршшов11-

, .. , 
·'· 

Hll. Пll.I'Ь Bt'.!ИHill CDIIAГ.IIhlll (tарнн·ь, IЩП 6 ~· ГЈIUб}' КИе3R 

А.1ексе Сtыо по6одс11ъ, скуtшЈи, и Прота 6ыо в ос!.ъ npм

cnto са џсбаноиъ. Bollcl'a в бьuа оосс.1а n nдушев.r!lна. 
('он С() nрену. 1\ротн noш.1t те Ј\011 Љюоу и 1\lи.laп.v, ,~;а 

tю 11puuecт11 nuhcкy преко Ма.Јtнн •шшtшс 11 Пож~rс, вр

бо ,~;ругю1ъ пЈтсмъ нiе могао тооопс оу\111 - в АО щ• 

стnраю. да небы изнt•нада на Typ11u !Шпtзн.ш. 

Bollnoдe съ nohciiO!IЪ спс се сну11е. Уж1щс се об

ко.tс. Срб11 жестuко Т.}'IIJI>II се tшправс аштсризс око це

ЈЫ Ужнца , а TJpllbl ORO COO.iii RJfta П!IВUТUдИ бусiв 
7 

П~ 

се живо Сiране 11з·~ пушш;а 11 тшюtЈюlа са града. Србска 

воilска разде.t1ша на nuiiвoдe стал.1u в око цезьr }' анща. 
О,~;·ь Поюшова са запада быо в ЮЈсзъ MIIAиhъ Kcдtlh'L 

11зъ СуводWIЛ са по,~;горсноаrь nоliскомъ, и хаџи Ме.11ентi6 

арХШIUIЏрИТЪ paчaнCJiiil СЪ 6.\IIЫJIЪ од1ыенi6.11Ъ СОКО.&СКО 

войсnс. Њювъ Нснмошt\iъ са Вмtвскомъ noticnon 
стало 6 о,~;ъ ctncpa на Circry Татшщ_у, 11 Крчаrову 110 

1\рушчицс. l\Iпзш1Ъ Оuреновпt.ъ са ру АНИчкомъ noh
CRФIЪ ynaтio в ре11у I) с т и 11 ю }' noioil вolicii.ЬI нtrоВ'Ь 

aыaђili Сiратъ l\!11.1ОШЪ, nсшто в раэподаrао. Прота Mн

.1,\'TIIIIЪ 11зъ Гуча са Драгu•ЈсоR•шо:иъ воiiскомъ быо в о..rь 
юга cu 3auyчn. ('вс 6 то Сiы.ю у двltжснiю , спе се то 

• 

тук.ю, Турцьr Уа;ичонlt бЫЈЈI С.): пр11тешt1iши, а1и су се 

оштро брюш.ш. И што 6 всt.п опасность бwа тыn С.)' 

се ccliмa 11 жtш,tt 6ран11.111. Jlиr.u1 HC!IB npanon. юнаш
ства безъ O'IMJiiл. Ср611 су попрmШ.IIЈЈ метеризе б.tltЗ,Y 
ОКО l'рада, RJR ,!;ОКЪ С}' iil 1111ПрW1Ш11 CIIJПO t')' iii ПJDTII-

., 
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.!S. Куршухи са обе стране Јети.~:и су ~<ао киша. У тоиъ 

nрнслt Прота Неяадовићъ са иово11ъ воllскоиъ и са свов 

.сва топ а , н то су uы.1и први 11 един11 то пови Ј · це.юll 
србс11011 вollcwr. Прота иаnсстп свою воllску и топове 

пре11а rpa.~y на Крушчицrr. 
Ужице .1еже у равн11ци, и наокшю су брда 1шо ве

r.ацъ н воilске могле су една другу видити. Кадъ 

топови са Крушчице почну грувати , србска воllска на

ново оживи , подигне се весе.1а вшш ltзъ свiю србски 

.JOropa , Турцы се забсзеnну 11 ушtашс , Срби се nочну 

за юришъ спрсмаТII пушне ма.1с умуюrу, само су то-

повп еданъ за друrпмъ раз.Јежа.ш се 11 пре.1юrа.ш ~<рuзъ 

брегове П ДО.1ИКе )'ЖIIЧКе. Еданъ ТОПЪ Са CBOIIMЪ сув

ПОрОВВТIUIЪ нрпаАrа обвiенымъ ~у.tстомъ , у дар и у мунаре 
џамiе и сваЈ:и га , а дР}ТО пето такво ~улс удар11 и за

лаш џамiю , кол е одъ боровы дасака била начшсtна. 

200 до 300 yж11ЧRII Цыrаuа бы.ш су напраш1.ш бусiю 

одъ камена , и одат.ЈС Србшса доста 11да чшш.ш нu 

дpyтiil топъ продре наменt изпр~дъ нш, 11 зtша.l'lшз суи

поровете нрпе KOG су горс.tе мс~ъ ньпиа, с»сту iil 11 он11 
nобегну св11 nper:u воде !)епшt граду, а прота Ми.1ут1111ъ 
са драга•!свцыма зармс ньiову бусiю. Џамiн быЈа в у 
средъ варош11 но 1шко она, тако 11 цела варошь бьrЈа 
в у п•амену. Време. в _бы.Јо тихо и мирно. Ни одкуд'Ь 
ветаръ нiе .tувао , 11 n.ta:ueиъ управо в до у ведро небо 

IJЗбiiiO. У СВЮI'Ь србСIШМ'Ь .10ГОр11118 Зt:Чу СС BIIKB: "у
fСКОШе Турци! ЈТt$11ШС Т)·рцыl"' ll сви оставе свое за-

t#~ 

сtдс и юрнw~ у варuшь. Сви су зно.1и АВ у оарошв у .. 
џноll n)·lш юш 60. Срба затворсНЈI зато ни &NIOII"Ь 

Србин}' нiв 110 па1ссть ПЈII•ш! пре па.ш , дсжь се вiв та 
куlш иаш.Iа , 11 затворени очаilшtцы изъ гореће КЈће о

с.~ободrшr. Турцьr утеку сви граду, Cpбrr зауз11у попа

Јiшу и uпзячкану варошь. То в све бwо на дnиъ сnе

тогъ ll.rie 20. I0.1iя Ј 805 roдrrиe, и траяu в бolt ноћу, н 

одъ ютра до 4 сата пос.1е подне; 11 у то доба nећъ 111'

сто 5. XH.IIIДR ТJPCiiH куl;а , ИИШТО др}"1'0 нiв се IIIOГ.Itl 

IIIЏUTИ ОСЮIЪ CD.I!C IIЗГОрСТШIС 11 ЧD~Ъ. 

Н п у tџио/1 oapoшrr , до то доби , IIHCY Турцы 11 

иьiоnс ЖС'НС 11 дшщ, Bl't.iй стра' прстршш1 , 11cro ту, 

врСо в градъ щвсћъ ма.њПI , н што 11ie :иor.to унутра 

стати, то е 11 IIJШIIO 11 женсnо ц ма.ю 11 старо , прiону.tо 
узъ rрадъ, 1<30 polt П 11СЈR узъ Грану П IIIIШTO Се дру-

го нiв чу.ю, IIL'ro нунъ женн , врисnа дrце, и тешко уз

дпсшtt стары iоrунаст11 Тур:ша , кu11 су се Dll~a.ш да су 

Ul'l.ъ у р,паАш рае. 

lluiinoдe зауставе србску воilску. На»ссте страже, 

да се вoilc1ca небы б.шзu прс11учиза турско!!, бсзъ nомо

Lи ucтao.Jtнuil CllpOTIIHЪII. ДоЪс СД811Ъ ОДЪ ђ•рака 11 RBU 

да Т лщы жt•.Ic 11 АШ.Iс, да 11за~у но pa~ronupъ. То ннъ 

се до:шо.ш. И 20. Турака са бc.JJtiiЪ брада.11а прпбЈIIже 

се cpurнuii oollc11ЬI. Пuс.ш проьr поздрава одъ турске 

стране nu џрrнu.11ъ • а одъ србске стране по србсКОЈIЪ 

u611чню - no•rнy се разговори. ђ·раы рскну : "Вu.щ 

вщи.~u. да ~; vщ• cue с;'с)ЈСТЪ (L'Јдбшш) одъ Бorn, 11 што 
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t> IШIIC Jllucauo nри ро~сню , мuра да npCТ\IПII ucro 
tiliБO Ъсnо о.tъ смъ ?"' "Добро licмu- одоворе cpб

CiiO старсuшне: ~вы изтuриilтс Омсръ-агу Нншкога, Бer.r 

ЊIBJЯJiJma, Ос!)инъ-агу Фо•шl.а, 11 ньiову воnску , нон с.\· 

дuиu.ш .)тара1;ъ те запа.шди ваше нуЈ.с. 2-ro дuносЈпс 

5U, XIJ.IIЦB .Г\)01110 , да 110.\САIШО BOIJCЦII IIOR 6 CD06 БЈ

Ј,сnне IЮСЈове ; ucтauщn , 11 TJKJI••t се овде данrуб11.ш. 
3-:hc да доведете 1'0. II0\111 да да!ю ошшu ЈЮ113Ш СЈ но1љ11 
ИЗГIIН.)".Щ. Онн IЮИ оЬе 11 JIIUГ.)" IICHD СС,Ј,С 11 ,t!1.1t .)" 

Уж1щн, а. IIOII нсЬс, П.)'Т'Ь шrъ е отnорснъ у Босllу!-

Турд11 nристану да Ьс Омерд-аrу, Ноп.11111111ш Бег у 

11 Фoчlll,u 11 ньiuuy noiiCK.)' ЈЈзтораш 1\ЗЪ града , а.щ ,щ 

·HCJIIOl'.)' 111\TI\ ШIDIO ОДН.)' д"Ь IIOBЦC 11 БOIIt Србшш ДОТ\1. 

Срби .остану при свuмъ првшi'Ь захтсnuню. llьтll Тур-
• 

цы, доне.ш су одъ Омеръ-аге АФ11Съ-паш11ну буруптiю, 

nрото Heнaдunиliy, у КОiОй BCAU : "'fы БUО ЧОВСЈОЪ RHLII
ЖCBUI\Ii"Ь, зuаl\t!шъ 11 Зlluшъ да е rреота одъ Бога п npo
n.teтo одъ свiю npupo"a воевап1 на цара. Hcru у~шрu 
иародъ и щ;рсни га опетъ подъ царсоъ скуn ; и тако1111 

цареве речи , онъ lic ш дап1 бсратъ. 11 Ферма11ъ ~>ао 11 

ТВО!\'Ь OTIQ', И да б.)' ДСШ"Ь BOJИKiil ЮIСЗЪ KOU И тв оn 0-

ТВЦ'Ь, и да скеле 11а ПаЈЈежу и ва Забрежю буд.)' rnoe 
I'BO што су бwе твоrъ отца." Прота сгужва бурувriю и 
врати в ronopeliи: "Кажите Омеръ-аr11 , да ни я, ни кне
ЖIIНП 1\ОГВ ОТЦО , HIIШTa Аруго нсl\емо ОД'Ь Т.)· рана, ДО 

• • 
НЫОВЈ IIJIBЬ 11 НЫЩIС ГJIIBC, OНII СЈ ЈIСНИ отца, а liHeЖIIШI 

~ R отца 11 li\ICЗR ПOCCii.lll , 11 RUД"Ь бћ\ се CBII ђ·pll.bl ПЗ'Ь 
-~ 
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~;рште!IЪI држаnа пзссо~и.m, опеn вuа Србмма , вебu •о-о 
Г.IИ 'о\10 ПOD)IaTIITR ШТО су Н.8'Ь yae.m." И OAJII UOq.:. 

ве вадстояnат11 ioшn u1tшe , да се О..tЬ cpбcкilt 381Јеаа

вя ништа нспопусти. Турцы о11у ва АОrоворъ lf по

сле краткоrъ времена пр1tстану 11 AOuecy 50 жв•!IА8 
rроша , 11 доведу 80 IIOHII. Љювъ 11 Иu.tаиъ 6ро111п су 

11 дСЈIIЈП новце 11 Јюнt ие~ъ воllвицыха. Соанiй войво

Аа добыо е по 30 40 до 50 дуката, а воilнвцца Аnва-

110 е по еданъ и по в1щ1е дуката , ~>ако се liOII показао. 
ду~>атъ ишао е онда у 10. rроша. 

Прот\\ Нспадовпl\у доведу Турцы нallбo.тllra хата 

ПОА"Ь срсбрнымъ рахтuлъ 11 свомъ оправохъ. "Heliy li 
тога коня" одrовор11 Прота, неrо ol\y да ми доведете, 

uнora белоrъ хата , ua номъ в Османъ-аrа ФочвМ. доя

шin у У жице ; еръ нtгоnъ братъ , 1;адъ в моrа отца по

~с као , одвео е 11стоrъ онакnоrъ моrъ хатаl" Бадааа су 

'Гурцы roвopiLш, да Фо•щl\евъ хатъ пiе тако добаръ, ~>ао 

тай, и да неврем1 тоЈико, бадава су Мuаиъ и Яковъ· 

ФаЈЈНIIИ тога доведсноn хата , Прота остане пocтOIIII'Ь , в 
тражiо е да му се хатъ ФочпliеВ'Ь изведе и преда. Фо

чиhъ 11 Турны зате~а.ш су се. Прота се врати у воа

с~>у, и lllyтonъ побратiiП'Ь ПротtiН'Ь, coOJI:II"Ь оби'11\о затс

жуhимъ r.tacO!I'Ь пош1чс у воi\сци: "аf1дете 6palio, посil
као 11111 е отца 1 noapao ми к,yliy ! о.~всо 11а кона па 

садъ, побе~енъ 11 затnоренъ. у rpuy, 11одъ овоЈпке ваше 
войске, да ra яшс нn срn:~~оту аliдсте 6pиlio нn rpa.tъl" 

БарiЩЈI се наново рuзвiю , добош11 зu.)'nnю , Воllнвцп 

- --- ' . , 
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uo.aere cвonn булюбаш 01 , арбiе аазвсчс у пушкь, 
чпав'Ь се .аоrоръ крене; На то одиа уПЈiапrепи Тур

цы, пош.rю хаџи-Ибраиtrа Ва.rhвца , в iоште два старца, 

IIOD кажу да пристаю макаръ се съ Фочпhеn поб1L1П. 

Прота пom.rh у rрадъ Цинцара Марна , И.iю Кlоипу иоп 
в познавао Фoчuht•na хата, 11 iоште чещри иомка , ко11:11а 
се придруже они Турцы 11 оду у гра.'!'Ъ. Фочпl;ъ нiе 

могао прегореnr ха та 11 свою срюю1·у. Хатъ бу де IIЗ

ведецъ го' изъ ар01 , Турцы rю•шу шн;апr 11 псоnатп Фо

чиl;а. И оиъ в двапутъ эarfшmo пrrштоль да убiв xa
J.rt, 11 оба пута , Турцы кок су шrаш жене п децу or;o 
rраџ 1 OICpelta.ш су свов ПЈШКС на нtга. На ПОС.lСДКЈ 
Фочиhъ ПОПЈ'СШ. Но !103ЩЫ IIOII су 1rэъ србскогъ .tо
гора дОШЈЈИ за ха та , пехте.џrу прю1нш гош ха та гово

peh1r: "~Iы ra неснежо беэъ све оnраве водrrтп." Фочиliъ 

<~ачоnедп те се II~IICce ср~брпъ рахтъ н cna дю•га опра

ва, 11 моЈщы опреме 11 оrштс што су бо.1t мог.ш, п вр'i 

свега сребрнс куuуре. Докъ су IЮШI onpeмiLiи, Фочиi;'Ь 

в в.шако стаяо и г.tедао. Кадъ буде сасвЈDfЬ опрем

Аtв'Ь, u за)'Здав'Ь завр11шти хатъ што в nrдa могао, 

Фоч11h'Ь се за/L1аче , по,lrобп хата у чсзо и 110мцы 

га одведу, и предаду Проти у utrовомъ Aoropy, на бре
гу Тапшцу, Олда и !yka !азареnиhъ, кои в доцнiв по
стао воliводо:uъ, nорЈ'ЧИ у rрмъ Бег11 Hoв.tnoi!Нy, вон ву 

в брата, кнеза Рuшш, пре пеn roдmra убiо, те ву 11 оuъ 
свога хата са сво:оrь опрапоi!ГЬ nошзt. Cna србска воll
сна, прюш та два хпта, sao IIRi!Aeпшilt rпone1rь .}'Љ"Ичке 
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nobli.tc , п као веко •aro пок•вd ав асечем ПО& ао
зове. Миръ буде сву да. Bollвo.te србсае скупе се, "" 
беру 11 поставе ~ексу Поповвhа за войоо..u'" У1111чко~ 

онружiл. Потоn ИЗАI!АЈ' г.щсъ: да свакiй Србпь воu 

до~•" сЈободио у Ужицс, и. да хоже продата в ауповапr 

ar;o што буде. връ в чаl!шiа бы:а сва пзгоре1а. 6в

ство ашра 11 сигурности бъшr су ђ'Pilbl u србске старе-
11111111!. Турцы отерuю свов нссреlще госте у Босну. А 

Срб11 2'2. IO.Iiн пуцнлвun топова, or.1ace 11111ръ в С.!Обоq 

Уа;r1чноЈ1Ъ u1;р_ужiю. И nо11сне п nor.taвapи рази~у се 
• • 

CDЗIOII 113 CD06 ОГI/ЫIШТС. 

(цъ аlцсло l\apa-l)op~y и 1\lп.tеику 4а BBft.к•o штп 

01111 1ш OI:UJI'Ь нраю са АФIIС-пашомъ рад(( . 
l\apa-ljop~e надъ в ••уо да АФЈrс-nаша иде съ вой

~ iiOJrъ , 11 да нос11 да де.ш Србюrа робскс црпе капе , и 

:ка.1е брптпиuе , несто оружя , по11та и СliЈПП потаl!во 

воliску о1ю Лrодиие , и чекао в непрестано да А Фис-па

ша пре9е пре~>о Ј\Јорапе. Kapa-l)op~e чекао в АФис-пашу 
у засс.щ што се зове Жи.rЬ, гди в такова шума и згода 

за Србе бы.tа, Бао што в у 1\uтогу. АФЈЈс-паша •Iув 

11 доэ1ш r ди га Kapa-ljop~e ч ена , 11 нес:исдне пpel;u .i\Јо

раву, u D\1.'!11 да в запао ис~у две ватре, врбо предъ 
вьшrъ в быо 1\ара-ђор!;е , а съ дрЈrе стране 1\lu.teur.o, 
кои s Ј шанцу на Пваннооцц быо, 11 коr1 в пшао са cno
ion ооliсковъ за ныrиъ. АФ1tс-паwа на~ е се у чу ду , 11 
nошдt тр11 своп Турчина у llf11.1enкoвъ стаii'Ъ. Мвзеni\О 

ceAio в у своиъ шатору , liадъ му прiяве TypRe, п IIIIA"Ь 

* 

-~ 
• 
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iй JJyCIH ПОА'Ь шаторъ рекпе HIII'Ь: "nы сте npвn ОАЪ ђ·
рака, ROII ЖIIDH ПОАЪ ОВШI'Ь Ш8ТОр011'Ь CTOIITe , АО С3А'Ь 

C8JIO су ньiове r.tane АО.Iазпде. Каюю 11111 Аобро АОно
свте?" "Добро ано Боrъ Ао," одговоре Турцы, "Насъ s 
noc;rao АФiю-пашu, 11 поцрав.ш те , .щ му се ЈК.IОШIШ'Ь 

сь пута, АО про~е са царсnО!IЪ поilсЈю:яъ и са Фср.llа

воиъ , и An НАС у БеограАЪ 110 свов всзпрство. И II0-
3Apaвio те iоштъ , !iано седне у БеоградЪ на везпрсЈ;у 

стоmцу, Аа he ОД}Ја цару п11сотп, АО т11 царъ пош.1t бе

ратъ, АО ти будешъ нaiinct.ili 1шсэъ у паша.l)'К)'." "Нс:иа 

впшто одъ тога Турцы!" одговори 1\lll.lCIIKO : "1\адъ 6 А
Фис-паша са царсюЈ:яъ ФСЈШВЈЈО!IЪ , а опъ nena 11де цар-

.,. сппмъ друмомъ , прс1ю Мораве 11 Лrод11не па да.1t у Бс

\0 оrрадъ нуАа су nсзир11 одъ Косова па до данасъ , у 
Србiю у.шзюп п 113.laЭIIдll. л што !111 бL•ратс ouchana, 
3наnте Аа л во.1ШЈЪ 6ыт11 во!!вода овоrъ 1;рая, него кнсзъ 

в&АЪ цею1111'Ь пашалу11омъ. И АО 11111 нруну обеt.а , я 11у 

недоii!'Ь преко пожаревочiюrъ окружiя прсhп." Турцы, да 

бы Ј\lш:сн11а смонп1п прш1tте М)': Аа 6 у otra ашза вoil
cna, а А Фис-паша да п:uа l!еЈику п rnJJI)' во/lску, u Аа 
lie CIIJIOIII'Ь продрет11 11 проћ11 у Београдъ ''У дъ М)' 6 во
т. "Выа Тур•шнс што Боrъ Аа!" ·одговори !111жспно: "И 
Л СВИЪ СИгуранЪ, АО Л ТО АОЧеi\ОТЈI ЖНD'Ь нс\iу, 11 IШЖIITC 

АФпс-паши, Аа he само пр ено щ)6 мртве паnе ~>орачатu 
• 

)'. JI06 OIIJ1YЖI6 , а IICRQ зна 11 ТО, IШДЪ MOJI Г.Iаоа ПRАИе, 

д11 п нtгова неnоже .!уго узпраоо остат11 , я IIJIU!JЪ .хру

rова 1\011 lie Г!\ )" cpt',t'Ь IIЋГODR ШDTOJl:l ЗRIШ\TII. Тщ:авъ 

IOi 

поздравъ п посзщны1 оАrоворъ повесвте А•ис-пвшв. А 
Богъ нена буде .)' по1юћ11 право~\ стровв." 

Турцы оду. )lиЈснно пр11хtт11 да АФвс-паша яес:ве 
• 

IIJICKO IJГOAIWC, 11 IIЗBtCTII СС поуџано , да lie са CBOD 
' 

сооiожъ вulicнoJI'Ь у дap!ITJI на нtга. Зато онъ о диа пo-

w.rk 11 nвн Кара-ђор~у, Аа lie АФIIс-паша сутра на и:l!ra 

у дар11т11, зато нека и онъ свою noilcнy принучп бвзу, м 

нек:~ у 11сты•i 1ш' у дарu Турцьmа за .1е~а. 1\ано се Кара
ђорЈје 11зntсш о тш1е , крене оАма воllску, в почне в 

пpcnoдiiTII преко 1\!opant•. АФпс-паша као што се l'lи

.lсшю надао, I>Jli!IIC соу вoitrкy, 11 y:1.apu ва l\I11.Ieвкa у 

Иnnнкооцу, гд11 в •штаuъ данъ воiiска Турска юрпша.1а, п 

6ы.ш в храбро uдъ Срба IIЗ"Ь шараипова одбiвва. Пыо в 

са oGe стране доста , а.ш 6 ТЈрак:t петъ пута више пo

rllнpo , 6рбо су С11611 IЈЗЪ заседе 11 шапца 11езамонtие 

'(ур~>с дО•Н$ЈЈПа.ш 11 IICJJII.lJЩc га~аз11. При пuс.1еднtмъ 

111р11шу выше 6 Турака В)'Ј>.ю 11ртве 11 ринtnе, него што 

се т_у~>.ю. Са:~~о четнр11 с1·uтинс •ртnы турски KOWI , .le
JIШJO в око rрбrкоrъ шанца. l\1 рю;ъ npciШIIC непрестано 

турско юрuшанt. 1\адъ се С.IIЈШне - АФЈЈс-пашu повра

т.u се cu своiо11ъ nоfiскомъ у Параћ1шъ. 1\uра-ђор~е 

11 .:IЈ.Та.tСНЪ', J>HI>O DOii<~IIJ Л(1СНО l\lopaШJ ПЈ!СВСА)' , 110111810 
11а Пnаиновце 1\IJIJt•нкy у по~юt., •. Но мра~"Ь i/1 JBBTII. Бр
;юконыщи OAD06 t•e 11 CTIIГIIY 118 ШRЈЈац'Ь )IJLteiiJ<OП'Ь, ГАН 

6 се с рб сна вoilci;ц Oд!lapa.ta, мртве саршљива.1n н ранt

нине 38DWa. 1\џъ ~IП.ICIIKO ocilтu KOНIIВIII\C Г АП у мраку 

трче 11Ћговомъ ::J!IIIЦ)', скоqи н по виче : "На ноге 

'~ 
• 
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ето опеr·ь АФис-паше." И во/lска мысЈеliи, да се в А-
• 

Фис-паша повратю, опаm пжотуii'Ь пзъ шапца на ноиi!Нп-

Јiе у мраку , одъ 11011 выше одъ десеть па.то в одма. 

Ови OA!Ia nову11у се натрагъ и добоmи118 orAacc да су 
Срб1r, и тано се познаду. 

Сутра рако Kapn-l)op~c ЈЈЗведе сву воliску п то
нове, ва 6рдо више Параliина. И почне изъ тоnова ту
lrи Параliивъ. АФис-паша ушаши се, 11 одма са вoiirкo~rь 
побегне у IЬшrь, rд11 пос.~с неко.mRо дана, ~<06 о.1ъ стра, 

ков стида и срамоте умре. АФrrс-паша ,VJIJIC , п пcшJ..tll 

свою нову вез11рску сто.шцу у Београду , а ЈШЈЮ ,щ ,щ 

разде.IR покоренимъ Срб11ма , спретtне рuбске ољ цр
НОГЪ СУЈШ& свmuвеве капе, и да mrь одузме оружt а да 

~ ПOJtC.IR бритвице •a.re, ков в све са со6омъ, на нско.mко 
• 

IIOИII ИОСЈО. ' 
Како АФис-паша утеqе изъ Параliшш, 1\ара-

~ор~е п01шЋ, те му до~е неЈЮАIIКО одабрuпiп ТЈршш ЈЈЗЪ 
Параliина и каже ВЈIЪ: ,.Вы Турц1~ седите 1ш ~шру, л Аш

iой вollcцu нмаn на Параliш1ъ. Cpбlf о.tъ ca.ta неБа о

пеtъ доЈазе у чаршiю, века нупую и продаю, шта 1ю ol;c, 
за r.жаву сваком. Србина , вы licтe м11 одговарати , u за 
СIП'урвость вашу и ваши че.111дi1t и шщнл, в. добаръ сто

••·ь. Србска войс11а ветуче се съ царсмъ , н11m в у кав
ав съ АРУ''"ИЪ namuyцыua, осњuъ само са беоrрадсiШtiЪ 

,411118.118, субаmаиа в са ЗJJJYIIIiapшиa. И тешко ваяа, ако 

Јов on васъ почве противу насъ радиm , n дuилма по
III'ВТПI Вк сте в сада у нашнn рунама , 11Ь1 ксliе.мо, 

ЈОЗ 

qинити ово одъ uасъ што бы ваши ауЈ)'Парв ЧDJII"R ОАЪ 

насъ. Ј\<lы васъ остав.uмо иа IIИPY ~ au ако вы непо-
кажете се вре..tшr оnогъ вежuкодушiв, Кара-~~е ево 

дае вяuъ речь , да ни едuогъ оџака нelie бытв у Пара

lшну. Л поЈаЭШI'Ь у Тополу, п иемойте ИИСЈЯТВ, Jtl е 
Топо, а дa.til од'!. Параlшна , него што в Ншиъ в ЛФНс-о 

паша. Упа~тпте добро ако у вече побушrте се иа 

Србе, 11 liy осванути овде; ако у зору прпстансте са 3IIt

ковцыяа , н liy о.чркнуш на ово:иъ 1rсто.>tъ брду, па ва-

-: .. 

Rаръ rд11 быо. То ЈШЖIIте свющ у Параliпну!" Турцu . 
се помоне 11 оду. Србска воiiска , rвзпа са своwrъ 

старсшшюиъ оде у cвoii эав11чаlt , а liapa-ђop~e до~е у 

TonoJy одацс разшнпс воtlво.щЈщ по цe.1olt Србiп, 

среliный усnЋхъ србском. оруж11, uадъ АФнс-пашоrь •. То 
в бшо у првоl! пo.toвllшt месеца Августа . 

Турцы свуда побеlјсшr, ста11.щ су п чу д11.111 се 1а•оа 

бы ОДЪ IIЫIOROГ'Ъ ГОСПОДСТВа, 11 0..\Ъ ПОСЈУШIIОС/'11 рав. 

Ср611 бы.ш су nссс.ш, шцъ су пог.шда.ш, ко.шко су с.rав

ны дtщ cвpШII.IIf. Осюtъ дpyrill иа1њi/1 бовва, за то су врат

ко време, освоiШI и попа.ш.ш 1\арановацъ, спа.:rпЈп Ужице 

и Т_vрне по cвoiuli возы1 дотеращ 11 yaurp11111' paэб1Lut 

BOIICI>J' СILТНОГЪ AФIIC-ПIIШt'. УrуШСRЬЈЙ нарОАПЫЙ ПОНОС'Ь 

почi!С со 6удrгш. Cвaкili СрбпЈrЬ кудъ в rод'Ь 11011 umact 
быu в весео и псоао, ц радо в CJJ'ПIIIO свов Cillpemм•e. 

Чоанс аљuпе, сребрие пущке и хатовы , пису бwе Р~"' 

кости ме~.У Србшш. Войводе в стареш11пе почt~у чусrво

ватu cвoil степенъ, и cropuп су се аа варо.n 11110 ЈIОА'Ъ 
.~ •• 
о"' 

.<11 
ј 
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аа себе саме. Садъ су вма.щ Србн врсиспn mс•и

п, па сво е )'Ћутрашнt ствари, в вршш е всhъ бшо , ,щ 
IIIIIUY праввте.1стnо 11 contn , 1юи lie у место народа 

сталтп. Прота Нснадовпt.ъ согжас11 се са коисндаnтп:ва 

&овохъ, 1\lи.Iаноиъ, 11 ю•сэъ Сшюмъ, да позову све дру

rе войводе 11 11ародъ пзъ свiю краева, 11 да у манастиру 

Боrовађи држе СК)ЋШпшу, гд11 да се с.шжно догово

ре н:шо lie се 11 1ю lie одъ садъ зсnљомъ уnрнв.1нш. 

Божа Груiовиt.ъ ссдiо е у Брmшоnпнп 11 nпсао е устро
енiе contтa, 11 цсАоrъ унутрашЈ1trъ щшвltтсдстnа. Прота, 

Нковъ, 1\lи.шнъ, ю1сэъ Сшш, 11 ~ш о гс друге поi!nоде ЈЈI!а

родъ буду сазnа1ш, да се скупе у Боговаlју 14. Авгу

ста а тако исто буде писано Кара-ђорlју, да 11 оnъ до

~с у, очn вСАике госпође у Богоnаlју, џп lie се држати 

скупштшrа, 11 г д11 lю га в.1адшш вwњевснiй Анr1пtъ, на све

той тайни 11111ропоЈшзатп 11 зщ;дстn за предводнте.Iл народ

не войске 11 врхоuногъ вш1вuду. flnoвъ довео в сво11 два 

топа да nущ•ю на щншс1ю возг.шсс , 11 наручсно в 6ы.ю 

uб.IWЖнышъ бу.Iюбаша:~~а, да .tовсду 7-800 iiiOдii съ ПЈШ
иаиа, да иеt.у щотунс, 11 да l\apa-ђopljc, иои в п до rадъ 

бью ГЈВВUЫ , б Ј де 0,\Ъ СЏЪ ЗUIЮНЫЙ , 11 у WIC ЦС.10ГЪ 

народа npuзuarь 3а срховногъ вожда; о6.1НЖ811 •сета cnpe
IIILШ су све што в 110-rрсбно за скупштш;у одъ ХЈWЈде 

.JIOAiii. Божа Гр)'iшшhъ cnpcмio се быо да говори C.iloвo, 

с'Ь ЈЮШIIЪ в жe.lio по бу AПTII народъ ioшn 11'Ь већеиъ оду

шев.rснiю за народну с~ободу, слогу и ввnреда~>ъ. Бьuо 

в rотово ycrpoeнie за совсn 11 бы.rе су по6е.1ежене дуж-
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носп1 врхоnногъ noliвoдc cnpan парода, n народа спраn. 
11tra, а у едно 11 ФОрЈiа за~>.Iствс 1\ара Ј;ор~евс. За rие
нове С!ШО__!а (contтa) бЫЈI! су 1 nctљ у niJJa избрапн: за 

Ва.mвску нашо, ЮЈетъ Васа nc.1Ш1Rp0BIIi>Ъ. За Шаба:t

F}': Ко11 Ивановпfiъ. ЈIЈЈыанъ в довео Стояиа nзъ Бсрчи-

Ьа за Руднпчч n тако мзогп. Све е то готово бы-

.1о , 11 све е чека! о на Кара-ђорђа. Но у вече ~ 4. 
Августа стигне Татарнnъ о.I'Ь 1\ара-ђорlја, и донесе писио 

у IЮ:ИЪ IID.J/1: .~а ОНЪ IICJ\OЖC доЈ,11 у Боrовађу ва CKJП

IIITIIHJ', liCГO да 6 0\IЪ II~]JC.!iO да буде CK}"ПIIITIIН8 у Бор

ку кодъ ку\; е кнеза Сю1с, 11 спюш c~:yп.ItшsJIЪ у Боrопа

~11 nоiiподюш зanonc.1n, да до~у у Бораnъ на с11упmт11ну. 
Ta!l r.шсъ бу.1с нenono.Imlъ за cne скуп.rhне у Бого

ва~••· l!ародъ ЈТI!ша игре, сnирке и песме, n у гоuЈа
иа едw1ъ дpyrolll} е шаптаu: ~нelie Кара-ђорђе да дође." 

Войnоде ПOJC)'Irn r.Iane, 11 :nыс.ш.ш су н трап:и.m узро1rа, 
зашто 1\apa-l)up~e псhс да доlје, и нш>аliва другоrъ узро

nа 1111су иог.ш паt.п, НС'гn, што се Kapa-f)op~e нiв хтrо 

nонизnти , да дође на позиnъ другiй воliводn. Cs;yп.rllнe 

старешине , а особыто Љювъ n MJLiasrь , чувстnоnащ су 

тall nGступа!I'Ь Кuра-ђор~евъ. .А.1Н iоштс слабо и ровито 

стапt, n стрn одъ Турака држа.1о в све у с.юrи. Рвзп)·

стс сЈСущtне ЈЮАс, симо одбсру едно трnста цстова, 

в вrадиnа .AJrnoi-ь и старешине, АИгну се те изъ Боговв

~е у Бораь-ь, 1'.111 в све за скупmтину npnпpaв~tuo бы:~о. 
Први разговори I!B тolt Cllymтnпи, 6ьыn су о џс6и-

ИЈ11 n.)'miiUJO п тоnовпв и ааuючено бу.'lс , Аа се о 

. . . .•. 

-·~ .. 
• • ··.• , . .. 
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&CCIIII АЈIЖИ onerь скупштина, п да се на тoil скупштП!IR 

011рсА"Uи, и пореже давакъ, ко.tи1ю ће се одъ rЈаве уэii-

111\ТВ~ да бЬl ЈIОГ.1И С'Ь ТВ!Iе KOIIЦЬI се ПЗАЈIЖВВВТИ, Op}'Jilt, 
а особыто џебана куповати, п збогъ тога учввtныА всћъ 

А)'Л. .11а бы се воrао вашатити. Разrоворъ се поведе о 

устаноыеию с в е т о r ъ с 11 н од а (наро,щtгъ совtта). "1\о

вкуде !" рекне Kapa-ljop~e Проти Ненадовиt.у, коu в най
ввше наваљивао да сино~ъ предузме в.tасть; "1юекудс! 

ето хюдШ у скуоштины, па пзберн ове у rюпма пиа ut
roвo окружiв поверенt, 11 KOII .iОбiю пупшюt.iв , па онда 

ИДЈЈТе у 111анастиръ Вожлвчу, па седите 11 су д11те, п paдll

'\"e како наilбодt знате.~ Cпa11il1 вuйвода пре~ставu за 

ЧЈева, по вдногъ свогъ одабраногъ кмета; тако за ва.rliв

ску HIIIIW буде ПЈЈедстапЈtнъ Васа Ве.иuшровићъ В3'Ь Jlю

&uНJiha. За шабачку lio11 Ивановићъ пзъ Свп.tу ве. 

3а ру дппч11У Столнъ изъ Берчиlш -- за бсоградс~;у Па в

Је Попов11ћъ IIзъ Вран11l•а nокажу 1\ара-ђор~у 1'011 в 

за ков окружiе О!lредtЈснъ, и ottъ рш;не: ~cpcl.нu дн 

Богъ да," съ ТШIЪ в pe•t:IHI 11ародны!i совiн ъ потnр~енъ , ц 
то С.}' бwе дltn.ю:ue првы ч.~rнова cuвtтu. 1\apu~up~e 
ПрОА.}'ЖИ ре•њ !IODOI!ЭбpauЫ.\I'Ь 'I.ICHUDH.Ya: ,.СадЪ IIДIIТe у 

ка.иастиръ ВоЈнвчу, 11 ра,џпе IЮJIIIIO rодъ 11ожеr1Ј , ста

раilте се 11 даП/0 и ноћу , особыто r.11eдaiire да иеnч11 

иестрВАа од R'!tJra , да праведанъ незакука на вашъ 

судъ да бы тано и одъ меuе ма.tо бриге в терета 

скввуЈп ыu ваеъ в ммо, вы iошть немате право за-

. стЈпатн це1у Србiю , в у 101е це.tогъ народа раАВтн -
• 
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зато, нека Груiооиhъ пише o.n •ов сrране ва сва окру
жiи, нем се у сваtшиъ окружiю скупе старешине, бу

Јюбаще (место капетана бызе су бу.tюбаше), попови, ва

llу~ери и оста .. tогъ народа, што више ТЫ11'Ь бo.til, и да кз

беру онда онога у ко:u-ь иаllвишс повсреИ11 П!IШО , коrа 

поэнюо да в npanъ и пошrсЈI'Ь '!оаекъ, н кадъ се car.aace 
CD!t за вдногъ онда да га закуну, да :иу дВ.Q' пунокоliiв, 

11 да ra пош.1ю у совtтъ , 11 свакогъ тако пзбраtюгъ Jf 

пос.шногъ совtтнина 11 приэнаемъ, 11 вы прпзвайте, а др.}т-
• 

чiв нс. Сnш;iй кои до~е у совtтъ да се ва ново заку-

не, да lю одъ свсгъ српа радити за савъ народъ у об

ште, а у особъ за свов окружiе; да lie nраво rоворит11 

и тоорити, да неће виrда сакрити и эатапm вакво у вil-
• 

rово!I'Ь окружiю yчmrhнo ЗЈIО дi!Jio , ков бы требаЈiо каз-

ВIПII, HJII какво добро дtJio, ков бы треба.:ю похга•иш в 

иаrрад11ш, rвакiй спнодџiа ILJП совtnmкъ да бу де АУ

жшiъ о сво:uъ ш;ружiю у СЈ!Но.џ· Јlзвtстiе даоатir, а со

nстъ Ј!СЈШ." 1\upa-ljop~e в дуго iошrь rooopiu новоМ'Ь со

вету, 11 одане буду разпос.tана nпс.иа на сва окру

жiа, да народъ 1rзбсре 11 поШАt у Во.tлвчу свое поверни
кс 11 застуnнике. 

СI!.}Ћштина се сnрши 11 рнэпl,е. 1\apa-ljop~e при по
Јазку обећа се , да lie с1юро дoli11 у lloJRвчy , да BIIAII 
.. unv ,. ШТ3 тnti нокiй совtтъ pa.ur. 

Прота Неuа~овићъ, 1100 в быо nредсtдатељ , Божа 

Груiовићъ, секретар-ь, 11 опа •1еmри I!Мelювarta ЧЈена O.Q' 
о;tма взъ Бор1;а у маиасruр-ь Во..ЈЯВчу. 6дан-ь сеЈакъ оте-

.. 
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шс п вnпрnвн вста.rь ОА'Ь Јнnовн ;tасака , н nаисстс ra у 
в.щу Jm.IJ~epcкy собиnу, н око пtra исту ;toc Jttync. На 
аствzь •ету иапастирс~>ilt Npcn, в;tny воштапу cвeliy , н 

в..џtо Јепо Еванrе.1iв *) ков в са КЗАИФо:иъ обвiвно 6ы.10, 

П у срt\Щ .IИК'Ь ICJ'Ca Хрпста, а ПП CBRHOIII'Ь Јюшку ЈIПКО

ВП ОА'Ь чстирп Еванrеn1ста , сре6рш1ъ о~>ова11п 6ызrr, 

o.ura бу АУ све кавцеЈI8рiilске потребе, 1шо зежепа чоа за 

вста.n. , црвеВЬiй восанъ , артiа , п АРЈТС сптиице иn-

1'.)'1ЈШЮ. 

Сие;tсрсвс1ю окр)-жiв ка~>о чуе за спноАЋ ILm со
вЋn, избсре кнеза Ян~>а, 11 са П)'НО!Юiiiю1ъ пошхh ra у 
BoJIRnчy. liyпpiilcкo о~>ружiв по1шЋ Ј))liИПУ пзъ Ресnве. 

Нrодинско о~>ружiв пom.tt В.)'КОлана иэъ Сабавте. Пожа

рсвачко пэбсре п попыt Iooy Проп11iа. Сваrйй в ;tонео 

пуноиоЬlе одъ свогъ наро;tа и о~>ружiл, на IIOJUЪ су бы.111 

Јl.lОГП ПONIIICQIIII 1 П ва CBRKO!IЪ П)'IIOMOiiiiO CTOR.IR в )'ПII

сана эаКЈетоа оногъ ко11 в по.1азiо у ВоЈIЛвчу за сооtтъ. 

И свакiй съ такооюrь пуномоliiвмъ морао в быщ прю1.Itнъ, 

и и.11ао е право rоворптп у Иllle це.1огъ соогъ окружiл. И 
тако скуп!Ћны и опуиомоliеиы са сви страва готово , 11а-

•) То Е,вавrежiв BacиJis Квра•знп-., чувепыn pycril rnlосв

тыь, пшuовiо Проти при иilroвox-. по•••К)' nз"Ь • Пет~рбЈрrа, 
• 

14. Дскехnрiв, и ва TOII'Ь ЕаавrеАiю свы nрвы совilтницн по-
.ао~енЈн ry зак:rетву. То в еванrе1iв стаnЈо у совtту до IR\3. 
ro,11. и по тох"Ь до 1815. roA. вiв се зна.tо за иilra, те ro
AHII~, дn~с опет"Ь Проти у р)·ке, Rов ов'Ь и АВПВС'Ь ~ао ваii

аећу Apnroцi;•orrь )"8&8ава н •ува. 

1\Ь) 

ро,щв зnстуmiИПЬI, почну ЩЈссу~пватн, Иl!рИП, tонисiв 
IЈзаЈШЈЈлтн, тnniв на зеи.rh мваТir. НароА'Ь KIIA'Ь чув 
за совЋn nочне наважьиват11 са coim стрuна са тy•бaJIII 
ши са потраживанлиа. И сос в то contn реwавао • 
ЈЮАе задовољuе куt111 шuЈво. 1\a.ty~ep•• са сви страва, 
O))IB су се бы.ш Cl>ynwн , да IIH'Ь coвtn npnвll.terie на 
се1а n зex.It noтвp;tlr 11.111 нове Јrз,щ , ков coвtn ОАбiв 
СЪ ТЊIIЪ IIЗГОООрОМЪ 1 ,48 ТО ИСИОГУ UIIТII С)Једу ЧIЈНИТ8 

беЗЪ ве.tЈШе СКЈПШТЈIНС1 11 ;ta СОВСТ'Ь1 KOII iОШТ'Ь нiв ПОА-
• 

nунЪ 11 нс :nа •tJCIIOBП 1\ЭЪ сваКОГЪ OiipJЖIR 1 НСНОЖе реша-

ватн тако вnж1ю ствари. 

Ч.tснош1 СЈШОАа , у манасmру Во;IЯЈЈчR вр.1о су се 

муч11ЈП , са соачшrъ , а особито са раномъ. И кад'Ь су 
nOBJII Зf\TCЧCIIO IIIOURCT11pC1>0 браШIIО 1 III!Llll су ШОГИ ре
ДО)ЈЪ прс1ю брда Ј' Црнућс, 11 у друга сс.1а , 11 ;tоносвэп 
су на Јс~шш брашна , пас рв 11 АР)ТС nотребе , 1Ю6 су 

кynooa.IJI по седи:ош за свов новце. Ko.ta у Ва.tввчу нису 
иогза Нll съ в дне стрепе доћи. Нiв се нма.1о г .ur сnава
ти, 11 срсlш те в дето бызо, дрЈrЧiв бы се морази ioшn 
оЫШе naT/ITИ. HaDПOCJtJ , IШД Ъ се CBIIIIR ДОСЗАИ Па11111, 

nош.tю cnora прсдсtдате.1и Проту у 'fonOJ)', те пре;tстаоа 
1\upa-ljop~y, ЈШЈшу ос~;у;t1щу трnе у Во.IИвчи, неrо Аа 
iil npCJJCCТII IIIR у 1\06 ГОДЪ СеЈО , Г АН бЫ МОГ ЈИ себе 8 

СВ06 IЮirh paiiiiTII. "ВIЏИII'Ь В Са.!I'Ъ да се мучиrе" ОА

ГОВОЈIН 1\apn-ђoll~e "Са;t'Ь в време мученя, да Богъ Аа 
СП:ИU ;ta IIRIIIII ДСЦR )'ЗЖЈIВе 1 а lllbl це;rогъ uашегъ живота 

1\адъ сuь быо ва-. 111i11 ћсмо 11зъ Во.1лвчс у Во.IИВЧ)'. -

.• ;1'1 
. . 

1 
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Aio савь да в Во.1явча neзrOARO весто за совеn , R не~ 
Јfожсаю за СВАЪ ваliи бo.rhrъ хеста одъ мопастира Боrо

вађе , 3ато пpcce.IIИtc СIIНОА'Ь Ј Боrоnађу , а п liy одма 
nисати Мн.1ану и Ннову, ис1щ нажу боrовађскпМ"Ь ка!IЈ

~ерЮЈа, да сnреме што треба за васъ. liадъ узме!IО Бе
оrрмъ" nридода 1\ара-ђорlје с3rсшсtш се "а вы t.ете сс
АИТП у всэирско~1ъ сараю." 

Прота вратп се у Во.1лnчу, 11 rшже те речи 1\ара
~ор~све сшюду, ков буду вр.<о радостно прп.11.Itне. 

11 nосде Т[НЈ дана , опрости се сnстыr1 сшюдъ са !10!13-

стирФ!Ъ Воллвчомъ, и "рену се cn11 у Богоnи~у. У даре 
па Топо.ту r д11 iii liapa-ђoplje эадржп н угости а о

,!аТ.УС до~у у Боrова~у. 1\а.Iу~ерп nрш1е ill леnо 11 ne-
~ се.то , 11 Ааду JJatlвeliy п uati.Yeпшy пrЈМаноnу собу , за 

канцедарiю п засtданiв; а друге собе, nопхъ в бы.ю до

ста , nоделе •ыеЈюви синода. Ту се всt.ъ бо.Уt ж1ш11.10 и 

више рад11.10. Монастиръ быо в вct.iii и богатi11, 11 выше 
в света AOJiaЗIIJO. П.)'Т'Ь с быо раопiи 11 за ко.ш .11enшilt, 

11 ка.1у~ерска траnеэа , за коiомъ су 11 сснатор11 CDII за

едно ручават, бhиа в обuљнiя 11 !rастпiл. Пр11 ТО!IЪ iо
ште до~у нар)"чене наицслар11ске ствари : зс.Iспа чо11 за 

• 
астаn, црвевы1'1 восаrtъ, 21ena артш, маказе, д1шити 11 т. А· 

И буАуlш да сооеrъ иiа шшо нпnюше шате 1111 npll
xoдa, то в Прота Нс1шдов111i·ь ЈШIЮ за те паручене ства

Р"• тако 11 за све друге сенатсю~ потребе пзъ rooe nece 
ш~hао; а секрстаръ Божо Груiовиliъ IIO!Ieшt.ao в, и тако 

у Боrово~11 Јшнцс.1арiп бы.tа в )" свему свО!I'Ь ред.)·. Пвсва 

llt 

су nрввавв и mвiJII!в ПО4'Ь 'Јиерuа. На п 1111-

смаиа oбн'lllo сrаяо е ваmнСЋ: "М а т в е 1t С r е •· Н е н •-
4Овпl;ъ Прота, са правнrс.rствующвв .. Саао
АОмъ." 

.Ка~о в се сжсстiо conen у Боrова~и, П!IOM&iO • 

сво!i посао. Hut:iг.щuнiл ньiова .)"ре4ба 04BT.Ie бы.u 8 

та: ШТО су 04118 ПJICBJII у сва ОRр.}"ЖiЛ , 48 CBaiiO ORJIY
жie наnрави СR}"ПШТIШ}', на кoiotl да бу ду одъ те и1111в 

вовн11 nоrзавари, nоnови, na.Yyljepи, бу.1юнбаше (наnетаив), 

и одъ свакоГЋ се.щ по ncrъ 11.111 шссrъ JII04itl, и онда 

св11 м изберу три човека, ко е nоэваю 1шо павеше , по
штене, правдоЈюбне , боrо5олзве , и 11011 1111аю поштовапи 

у своiой OROJIПШI и 0114а та три човс~;а да зануну: 4& 
l;e OBII CВВI\OIIIe без'Ь раЗЈIИnС 11 брату R ДЈШИВЯИну ПО 

правди п по ЧIICTOJI caвilcТII су ттп, и та три човеRВ во

раю се nредъ цЋ.юмъ снупштиноЈtъ ЗllltiCYJI. И како вiа 

бьuо доста пысмены JlюAiJI, писато в в то , да по &AUon 
свештепика могу 11збратп , ков he по rдсшто о 

окружiн свога у ШIС тоrа сум пасати. И тако по-

стану по cвoli Срб.iЈ1 ваrвстратв , нт даиашньв 
суловв. CyAeкil да буАе по старивtl!и ниво, • Al 
свакiй uоже прn су .tеню дом, u liyтeliп nеАаП п cs,... 

• 
шатв, o.n коа суд1е н11су •or.1e прпстрасЈао в RJIDO во-
га ОСУАИТП ј а Ј11.1~П КОВ су ГЈIМВ-'• CyAeкil, уч&111 су 
се cyдtiТR. Нарс~еио в а то, .tв у већmrь в важвјв"' 
ЩIССУА11118 , •о гу су дiв позвати и иоеис старсшкве; а 

у саеву овоn о 'le111J' с Ј" Аовв С)'ЕЛЈО , Аа се обра. 

*-'' 
• 
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те сепnту у Eoronu~y, кок lie у договору са Кора-ђор
ђеЈiъ реwнтп 11 прес у ду 11зрећн. Ссиатска дt.1а све 
више уъшожава.1а се ; н ССI'ретпръ Божа шшо е у llry
мaнy 1\loi!ccy, 11 .)' ка.1у~сру НсоФЈiту добра два помоћ
ника, KOII су за чисту любавь ср6с1ш cpct.e , Јiзъ дана у 

данъ преr:nсива.111 писма. 

Сснатъ иеос1юrе дуго Hll у Богово~11 съ нfinред-

Јюnъ СЈ,:ЈСЈ>ОГЪ оруж11 11 онъ ~;; напрсдunао, 11 изъ бщtгъ 

)ICCПl у UU.It IIШUO. 

}\арађорђс Пре ГОДПIIУ ДШШ (1804.) !ШДЪ су ЪIУ се 
предаnt пожарсвачюt Турцы, дође да туче Смедерево 

110 Сясдереос~и Тлнщ пзи~у предъ пtra п кажу ъ1у : 
"Бегъ ђор~е! нeмull насъ дираш, м11 1\емо IIЗCClПTII се сви 

Itзъ вароши у rрадъ, 11 у граду ~шрно ћс!ю ЖIIВ!tтп; а ты 

пдп, па J>atiO годъ съ БсоградОј!'Ъ учшшшъ, 11 мы Јiсио 
nр11стап1, 11 нсћсмо се щюпшltПI. ~ II тако Карађор~с 

остави iй па миру, 11 даде шtъ речь, да Ш нсћс дот.tе 

Дi!pUТII, ДОI>Ъ ГОДЪ OIIП М!1р1111 буду, 11 НСД11раю Србе. ђ•рцы 
се ПЗССIС СВ\1 у ГрадЪ 11 ЖIIDИ,\H су МИрНО, ЧЈВВЛП се ДR 

кога Србипа неуnреде а IШ!ю.ш да убiю.. Но садъ 

ђуша Ву.1111чеnићъ, старсшшш 11 поr.tаваръ Смедеревс\iОrъ 

онружiя дође у С!1сдсрсво у србску варошь, 11 са 

Cpбll!ta до 11еко доба ноћи пiu 11 весслiо се па он,щ 

овако весео, дигне се сщrъ те 11а градску капiю. Турци 
• 

кадъ осете да се неко прикучув капш, почну Dl!ћaпt: 

~l\l.lв то иоћасъ !~ l)уша 11.111 в ћутао, и.111 што roвopio 
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незна се, но nпшо в све б.'"!же .)' rраА'Ъ , .роа'Ь 11Ј18К'Ь. 

Онда TypiiLI uпа.те nэъ пуша1>а 11 убiю ra. -
'l'ali г:mсъ · како стигне Kapa-ljop~)·, онъ 04118 скупа 

в крсне no/ic~;y шt Сан•дсрево. Овъ в одъ свеrь срца 

жa.1iu. ђушу , 11 I',Јасъ о нtговоR смртп ожшостiо rn в; 

а.ш вдnа в доЧСI(ЗО што су Турцы задану веру првв: 

noruзJШI 11 м11ръ наруш••.ш; 11 TLIJIЪ нtra охь нilгове дане 

речи, да ill нсћс д11рат11, сам11 собомъ одрешшш. Kapa
ђort>c быо в CIIrypaнъ, да !te осnоптn Смедерево, п 1шко 
крене noncкy на C)ЩtPpcon. ПЈШЈС проти Ненадоnпt.у у 

Бoruna~y , да по11та 11 до~е у СмедсрС!IО , да пзбсре у 

Смедсрепско~tъ граду кою R}·t,y оће, и да се сенаТ~> 11:rь 

БortJвa~r, }' Съюдсрево ЩЈСлссш. Kapa-l)op~e обседпе п 

почн<: тући Сме дrрсво. Прота пp1юnil пзъ Боrовађе, и 

ПОС.\С 1\CIIO.ШIIO д:IНR TyprtЫ ГС ПрС,,Му; И оду CВII IIПЗ'Ь 

Дупаnо, осшtъ нcкo.nrlO ъш рны и сиромашНЪI рыбара, за 

~ов су Срб11 CмcдepcnttLI добри с:тая.m, и ко11 ocтlllty да 

живе у Смедереву 11 дп cвoll звиатъ раде. 

1\apn-l)op~e, войводе и сва вollcrш србска, уђу ве
ссзо 11 певаюћи у градъ; гд11 измеђъ осталом. што·Турцьr 

на JIТIIЬII нису могли попети, 11а~у више одъ 50 везпкiй 
врсћа .tе11ом. пнршrча, ков в АФЈН:-паша 6ыо узъ Дуваво 

• 
пос.1110, нџъ в 11эъ Ни ш а пошао у БеоградЪ, и napyчio: 

да стоп у Сме дt•prn)·. па Ј>џъ OII'Ь cтtrrнe )' Беогрnдъ съ 
во!!rкомъ , 011д:t и nирнпачъ да му се пошn. Tall nнрм

iШЧЪ рuзrраб11 вotlcrш, oc1ruъ пеиоm1ю врећ s, па ~>Ов в 

Прота сво!! ша.1ъ бацiо, и тым-ь те врсће за6е1С11йо, аа 

···~ 
-

1 
• 

' 
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светы/1 СвнОА'Ь; у .ков 

вата нису щаЈи, 

BuiCica се одмf!Ра.1а. 1\apa-.l)op~e 11 са воilвода!lа 
weтuo по (iеде11111111 града. .Љ1rда га воllввцы носу 

тано ведроi"Ь и BI!Ce.lorъ BIIAJJJJI. И одnюlш по бедс.uу, 

•вышс в пута рснао: "Данiс узесмо столоцу нawiil дсс

пота 1\· то uамъ дае изтtстпу вадеж4у, да lieиo узсп1 

-11 сто.пщу цawiil нрuЋва 11 царева!" If 1шдъ е. быо 

пре~rа ед1юi1 лспоtt кyli11 , у~е у !'Јтра, 11 пошто 6 пџi)

ГЈе/tао, рекне. Проти: "Ево лепе 11 простране кylic 3U J;uu
цeJapiю С-ената, зато ИAII, Jt све пресе.:ште овамо! а ове 

друге мuu:h 1\Jii~ поде.ште <IU ЈЩШа обитаЈifшти." 

<.л Прот11 cyrpa АВНЪ одмц оде у Боrова~у , 11 о..1,11ссе 

о. Сева!rу pRJIQC~I\HТ.- ГЈ18СЪ да. 6 С~ЈедСреnо OЧIIШiicнo, 11 .Щ 
в 1\аро~ор!Је (WК!IO да се прсместе у CJrcдepcno. Све се 

спреми. lioбoJI'flll и гостопршши.1ш.tу~ер11, држащ су с.tуж-

6у тай данъ rд!l ау 61агодарљш Богу за cpeliшn Jcn·txъ 

и наnредакЪ cpiicкorъ оружп, в мо.ш.ш се Богу за среt.но 

пресе.rенiв 11 -путовWЈt Сената. 
Како ее Срветъ смест11 у С~с.4ерево пo'llle оnетъ 

cвoti посао paдJIТif, 11 дрi!lавный рсдъ Ј эеи.tьu све DIJUIC 
и в11ше уводити. Заузму одма све CIIOAe, да прu.ход:ь одъ 

~Ј:IIЏ.)Ћа -11 одъ скыарине иде у народню нас.)', 1юв дот.tе 

iowъ нiв бы.tо пошлю свое сне.шџiв на Па.1ежъ , 3a-
6pearh; Гро цк у, 11 .на све енеЈе узъ ~Iopanл 11 оту ..tЪ ске-

• 
.11еџiв WIUJIAII су . приходе 11 то111ю рuчущ\, 11 за ~>ратко 

вреЈ1е, Сlшодъ в 113П.Iатiо 1300 rр~ша (130 д. ц., дунаrь 
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по 10 rp.) w1·o в cu быо Прота на основаиЋ в на друге 
сЈшо,tекс потребе задужiо 11 с:шъ Пlпршuiо. Ту у Сксде
реву дошао в )' Совtтъ (синодъ) .ЈI.tадснъ ~lизoвaJJOBIIIiЪ, 

1/З'Ь БотунЋ 38 oJ;pya;ie 1\рuг.l'евачЈю, БЈЮЗ'Ь пa·cJLiiв за 

окружiв Ужич1ю, 11 Аnралъ .Iу.1шhъ З!~ Чачаиеко. - И<:тоrъ 

Аnраиа nошзЋ соnuтъ у Tpiecrъ , гди в одъ (IO..tO.IIOбiiBH 

Срба, трiвстанс1ш трговаца. 2000 Форинтill накЈпiо 11 донео. 
Г Дll ...{oCIITeЙ ДCCIIBШII Сс , O..tВOio в RO.IOBIIHJ' ЦСЈе СВОв 

ГIIТОВНОСТЈЈ, И ПОСЈ80 бpaJiJI у ПОЛОhЬ. 

·:) 
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