augusztus 29-én kelt, felhatalmazta őket, hogy tárgyaljanak a szerbek küldötteivel,
ha azok kellően igazolták magukat, a fejedelem nevében a m á r korábban említett
szabadságjogokat felajánlják és biztosítsák a szerbeket a cár jótállásáról. Ezzel
egyidőben Rákóczi ünnepélyes formában közhírré tétette a szerbekhez szóló, még
1707-ben fogalmazott kiáltványt.
Minden a legjobb reménnyel kecsegtetett, Rhédeyék elindulására mégsem került
sor. Szeptember legelső napjaiban Ukraincev vérhasban megbetegedett, s pár nap
múlva, szeptember 10-én meghalt. Egerben temették el, a görögkeleti templomban.
Hogy ez volt-e az ok, ami miatt a követek nem indultak el, vagy más, nem tudjuk,
annyi bizonyos, hogy a már kész utasítást és a megbízóleveleket irattárba rakták,
ott maradtak ránk Rákóczi levéltárában. A Cantacuzinokkal való levelezés ugyan
1709 elején felújult, a szerbekről való tárgyalásról azonban m á r nem esett szó bennük. Nem került sor újabb lépésre a cár részéről sem. I. Pétert egyre jobban lekötötte az országára tört XII. Károly svéd királlyal való élet-halál harc, a magyarországi dolgokkal nem tudott foglalkozni.
A szabadságharc csillaga ekkor már hanyatlóban volt. A sárospataki országgyűlés 1708 végén ugyan kimondotta a katonáskodó jobbágyok földesúri kötöttség
alól való fölszabadítását, a rendelet azonban elkésett, a parasztság már elkedvetlenedett, s egyre nagyobb tömegekben hagyta ott a kuruc zászlókat. A francia hadszíntéren győzedelmeskedő császáriak mind nagyobb csapatokat tudtak Magyarországon bevetni, a szerbek fegyvereire egyre kevésbé szorultak rá. Amikor pedig
1711 tavaszán a szabadságharc végleg elbukott, egyformán nehéz sors szakadt a
magyar jobbágyokra és a szerb határőrökre.
A közös sors lassan érlelte a megtévesztett, egymással álnok politikával szembefordított két népben az egymásrautaltság tudatát. 1735-ben a Békés megyei magyar
parasztok és Szegedinac Péro kapitány határőrvidéki szerb katonái, Rákóczi nevével ajkukon, együtt fogtak fegyvert az elnyomó urak és az őket támogató bécsi
udvar ellen. Az elszalasztott alkalmat azonban m á r nem lehetett visszahozni, magára maradt kísérletük véres és kegyetlen megtorlásban bukott el.
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