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1) УБ:Београд 1848. г, Издање ДСС 

2) У даљем тексту: И. Б. 
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(21. мај 1812.-5. августа 1813. г.)
(1)

 

 

МАЈ 
 

Но. 615: ЗАПОВЕСТ РАЖАЊСКОМ ВОЈВОДИ 
Писато Илији Барјактаровићу, да преда диплому Ражањскоме војводи 

писма из Совјета, и да не пуштају у Турску никога, и да нам новине ја- 
вљају. 

Но. 633: ДОВЕСТИ ИХ ВЕЗАНЕ 
Писато Илији Барјактаровићу

(2) 
да призове Андрију Живадиновића и 

Васу Катанче из Кикевца и Милка Штрбића из Смилове и Живка Бо- 
шковића из Радошевца, и да им прочита писмо, које њи се пише, да им 
усмено каже, да дођу овамо са кнезом Милићем на договор да се суоче и 
да им се пресуди : ако некнете који доћи, везане да пошаље. 

 

Но.634: ИЛИ НА РАПОРТ ИЛИ ВАН ЗЕМЉЕ 
Писато Андреји Живадиновићу и Васи Катанчету из Кикевца и Ми- 

лку Штрбићу из Смиловца и Живку Бошковићу из Радошевца, да дођу за- 
једно са кнезом Милићем на одговор: ако нектену, нека иду из ове земље. 

 

Но.640: НЕ ЗАДЕВАТИ ТУРКЕ 
Писато војводи Антонију Пљакићу заповест, да од сада за живот у 

Турску не задева, нити кога да шаље, и прочим војвoдама да јави, да се не 
усуде у Турску прелазити, нити кога ајдучки слати, ни какву трговину 
пропушћати за живот ; ако би какву трговину уватио, све да узме у беглук. 

 

ЈУНИ 
 

Но.646: ТОПОВСКА ЂУЛАД 
Писто И. Б. да изброји ђулад и вишеке од кумфуза Московски и да по- 

шаље репорт, колико има свега ђулади оваки, као што су у Ћуприји. 
 

Но.691: КНЕЗ МИЛИЋ НА ОПРЕЗУ 
Писто И. Б. да пошаље ражањске ребелијаше које му је пре писато и 

кнеза Милића; у Турску никога да не пушћа и да вата, који трговац у Ту- 
рску носи и овамо да шаље кога увати.(рукопис Но. 3)
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Но.720: СОВЕТ ЗАХВАЛАН РАЖАЊСКОМ КНЕЗУ 
Писато Господину И.Б. да смо задовољни, што су оне људе помирили, 

он и кнез Милић . 
 

Но.724: ПРИСТОЈНО СА НАРОДОМ 
Писато војводи Вељку, да се опкоди пристојно са народом и да народ 

не угњетава, и да се повинује својему магистрату, и да нам јавља новине, и 
да се не замери код Росиског Начелства – и да премери жито у Бањи, и ко- 
лико му изиђе, онолико да му даду из Совјета. 

 

Но.748: ПАСОШ ЗА ОДЛАЗАК ИЗ БАЊЕ У СМЕДЕРЕВО 
Писат пасош на 12 дана Павлу и Петру Ризнићу из Бање да иду у Сме- 

деревску Нахију, да траже коње, што су им погубили и обратно. 
 

Но.785:ДОК ТУРЦИ КАВГУ НЕ ПОЧНУ 
Писато И. Б. и послат одговор Рушит-паши у Ниш да оно oтправи; да 

смо његово писмо примили и разумели шта пише, и да шњиме разговора 
нема сад за нас, и тако се стара и мир учинити и кавгу; и писато прочим 
свим војводама, како Г. Илији, потоњега човека да у логор истерају и Гу- 
ргусовцу помоћи даду ако нуждно буде и Турци нападну, и у Турке не ди- 
рају пре, док Турци у наше кавгу не почну. 

 

Но.792: ХАЈДУЦИ ОТЕЛИ ВЕЗИРОВЕ ВОЛОВЕ 
21. јуна писато И. Б. да одпише везиру одговор, што му је писао за 30 

чивита волова, што су ајдуци отели на друму, да ће му се волови вратити, 
само ако његова војска не буде страже наше попалила и два човека увати- 
ла у Сврљишкој. Ако буду то Турци учинили, то се неће враћати; ако небу- 
ду, ови ће, који су преко заповести, без узрока отишли, каштиговани бити, 
и волови везиру вратити се натраг. 

 

Но.794: САЧУВАТИ ОТЕТЕ ВОЛОВЕ 
Писато Магистрату Гургусовачком, да јаве Маринку, Мити Пиро- 

тским и кнезу Милоју, да волове које су отели од ишћирџија, не разтурају 
ни једнога вола до мое заповести. 

 

Но.797: ХАЈДУКЕ И УБИЦЕ ДОВЕСТИ КАРАЂОРЂУ 
Писато Магистрату Гургусовачком и војводама, кнезовима, и послат 

Петар буљубаша са писмима, да им прочита у Магистрату и да види јесу 
ли Турци штету и страже попалили ; ако небуде штете, да врати волове, 
који су похарани од рабаџија турски; убице, злочинце, који иду у ајдуке, 
Миту и Маринка Пироћанскога да доведе на одговор, што су слали ајдуке, 
давали со и коње у Турску, и оне све ајдуке да повата и убице да доведе. 

 

 
 
 

*И друга писма показују да је био потребан пасош за одлазак у другу нахију уз ограни- 
чено време (П.А.).
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ЈУЛИ 
 

Но.810: ШТО ВИШЕ ВОЈСКЕ У ДЕЛИГРАДУ 
Писато И. Б. да смо примили писмо његово и Рушит-пашино, и разу- 

мели што пишу, и да смо писмо Рушит- пашино послали у Београд, да јаве 
Русиском начелству, па кад они нама одговоре, онда ми њему да пошаље- 
мо одговор – и писали смо, да собере војске што више и заире у Делиград 
да преготови, и за свашта да нам јавља, и опет да шаље чпиуне у Турску да 
разабирају. 

 

Но.835: ДОВЕСТИ ХАЈДУКЕ ЖИВЕ ИЛИ МРТВЕ 
Писато Петру Буљубаши за Маринка и Миту Пиротскога, жива јали 

мртва да доведе. 
АВГУСТ 

 

Но.901: ПРВИ ЋУМРУК У СРБИЈИ 
Писато И. Б. како ћемо послати Дукића, да трговину отворе са обе 

стране до Параћина. 
 

Но.912: ТУРЦИ САМО ДО ПАРАЋИНА 
Писато Алексију Дукићу 25. августа, да держи ћату јагодинскога за 

време и да уређује онако, као што му је речено, и по наставленију, и да без 
нашег изуна никога не шаље даље од Параћина у Турску нађе, а тако Ту- 
рке унутра у Србију даље да не иду од Параћина. Ако који иде остати на 
век у поданство код нас са својом вамилијом, онога да пустите – и да со- 
держан, таин узимају од Илије Барјактаровића. 

 

Но.913: ОБЕСИТИ БЕГУНЦЕ 
Писато И. Б. да даје таина од стоке беглучке Дукићу и момцима, а тако 

леба, зоби од десетка, и да се стара да стегу чини, да ником не би ништа 
валило. А који у Турску пређу да арају, гди кога увати, онде да обесе – гди 
ће видјети турски људи. 

 

Но.918.: УТВРДИТИ ЗИМОВНИКЕ ОКО АЛЕКСИНЦА 
Писато алексиначком војводи Стојану, да граде зимовнике око Але- 

ксинца и сена да косе и да се не сме јоште док наши депутати дођу из Ста- 
мбола. 

СЕПТЕМБАР 
 

Но.933: НА ГРАНИЦИ У ДЕЛИГРАДУ НЕКА БУДЕ МИРНО 
Писато И.Б. да се влада по заповести нашој и да уређује, да се по на- 

ставленију Дукићу датом владају – и да се мира не наруши, а кои наруши, 
да нам јави, а да онога ома обесе на граници, особито терговину да про- 
пушћа и у Немачку да пролази. 

-рукопис Но 2-
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Но.945: ДЕВИЗНИ КУРС НА ГРАНИЦИ 
Писато И. Б. 8. септембра да јави трговцима у Ниш, да овамо немогу 

се новци примати пошто у њих иду него код нас иду, онако, и послато пи- 
смо паши, да пошаље у Ниш, које писмо грчко писато на трговце у Серез. 

- рукопис Но 1 - 
 

Но.946: КАКО ПЛАЋАТИ ЦАРИНУ У ПАРАЋИНУ 
Писато Алекси Дукићу у Параћин ћумрукџији, како смо примили пи- 

смо и рачун и паре од Павла момка нашега, и да смо им препоручили да се 
старају совершавати – и како ће ћумрук узимати. 

 

ОКТОБАР 
 

Но.978: У ДЕЛИГРАДУ СВЕ ОПРЕЗНИЈИ 
Писато И. Б. у Делиград, да укрепе бољом високом грађом и да нам 

новине разбирају и јављају, и да стане код њи стока, која је послата у Ниш, 
пешкеш, до даљега провиђенија , а наше момке да нам врате. 

 

Но.986: ИЗБЕГЛИЦЕ ИЗ ТУРСКЕ ЗА САДА ЗАДРЖАТИ 
Писато И. Б. 11. септембра у Делиград, да запти сиротињу, да не бега 

за време овамо, док се уговори међу нама и Турцима, како ће бити. 
 

Но.990: НЕ ПРОДАВАТИ ТУРЦИМА КОЊЕ 
Писато Алекси Дукићу ћумрукџији у Параћин, да нам јави, како се ко- 

њи добри и лоши млого продавају у Турску, да нам јави, и да се устави, и 
да кажу тајно сиротињи да не бегају за сад из Турске.

(1)
 

 

НОВЕМБАР 
 

Но.1014: ВОЈСКА СПРЕМНА У ДЕЛИГРАДУ 
Писато И.Б. 7. септембра да смо му примили новине и писма Али - па- 

шина из Ниша и челеби – евендина, и заповедили смо му, да се договарају 
међу собом са Паулом и Јанком, да војске потпуно держе у граду, и да вра- 
те Турком паре од робиња. 

1813. 
 

Но.1 065: ДЕЛИГРАД СЕ ПРИПРЕМА ЗА ВЕЛИКИ ОКРШАЈ 
Писато војводи И. Б. 14. фебруара да набави коља и прућа, и да на ста- 

ра, да шанац оправи и утврди како најбоље може, и јављено му, да смо пи- 
сали војводи Милији Здравковићу, да му помогне с Ресавцима извући гра- 
ђу; и јављено му да смо писали војводи Здравку, да и он Топољак оправља, 
и И. Б. да му даде сваку рукопомоћ; и препоручено му, да набави заире до- 
ста од десетка у шанац, и да поправи куће и бурдеље, што је изгорело и по- 
кварило се. 

 

1) Писмо овакве садржине послато је и Милоју Тодоровићу у Гургусовац „да јави преко 
пријатеља тајно у Турску сиротињи, да за ово време не наваљују овамо, но да се претрпе 
за време“ (П.А.)
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Но.1 068: СПРЕМАН И ГУРГУСОВАЦ 
Писато војводи Милоју Теодоровићу,14. фебруара да остави на место 

његово једног човека, који ће солдата егзирцирати, а он да иде у Гургусо- 
вац, да настоји да се све лепо по шанцу оправи и утврди, и прочим војво- 
дама онога места да заповеди, да тачно исполњавају заповести, и да се до- 
бро чува, да се не би каква превара учинила, и заире да навуче у град што 
више може од десетка – и војске доста да држи. 

 

Но. 1 071:ДЕЛИГРАД ОПРЕМИТИ ШТО БОЉЕ 
Писато војводи Милоју Здравковићу, 14. фебруара, да опреми: 20 кола 

и 50 људи у Делиград војводи Илији Барјактаровићу да му помажу опре- 
мити шанац. 

 

Но. 1 075: ШАНЧЕВЕ ПОПРАВЉАТИ 
Препоручено свим војводама "да шанчеве поправљају и укрепљавају, 

и препоручено им, да се и они за сваки случај старају и расуждавају". 
 

Но.1 089: ДОЈАВЕ ИЗ ТУРСКЕ 
Писато војводи И. Б. да наложи војводама Гургусовачким да у напре- 

дак не зодержавају турске посланике и да се стара укрепљавати шанац и у 
свему спремити се, што боље може, и што ново чуе да нам одма јави. 

 
Но. 1 096: ЋУМРУК ИЗ ПАРАЋИНА СЕЛИ СЕ У ДЕЛИГРАД 

Писато војводи И. Б. како ће се преселити Дукић из Параћина у Дели- 
град, да држи ћумрук у његовом ану, и он да му се дае свака рукопомоћ, и 
да се у свему владају по заповести. 

 

Но.1 103: НЕПОСЛУШНИ МИЛОЈЕ 
Писато војводи Милоју Теодоровићу по трећи пут да иде у Гургусо- 

вац, ако не буде отишао, и да се стара укрепљавати шанац, и да се у свему 
влада како мује писато. 

 

Но.1 103: У ДЕЛИГРАДУ ЈЕДИНИ ЋУМРУК 
Наређује се, 23. фебруара, да се само „на једном месту у држави на- 

шој, у Делиграду ћумрук одржи, и тамо смо Дукића послали“. 
 

Но.1 106: ПИСМО МИТРОПОЛИТУ ЦРНОГОРСКОМ 
Писато 24. фебруара митрополиту черногорском „и препоручено му 

ако Турци на нас пођу, а он да се покаже Арнаутима противан, да не би мо- 
гли сви на нас поћи“. 

 
Но.1 118: ПОСЛЕДЊЕ ПРИПРЕМЕ ЗА ОДБРАНУ У ДЕЛИГРАДУ 

Писато И. Б. 26. фебруара и кнезу Ђуки и јављено им, како смо писали 
капетану Симићу и војводи Анти, да пошаљу помоћ Здравку, да му помо- 
гну Топољак оправљати, и препоручено им, ако би Здравко, још помоћи 
потребовао, да и они помажу и да му буду мукает; и они да се старају Де- 
лиград прочистити и утвердити; колико сваке џебане имају, да нам јави, и 
колико топова свега имају, да јаве.
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Но.1 126:МИЛОЈЕ УНОСИ РАЗДОР 
Јављају Совјету 27. фебруара, да су разумели да „иде кнез Јевта и г. 

Милоје Теодоровић с војском у Гургусовац, већ три пута Милоју писали, 
да иде у Гургусовац , и он нам није ни на једно писмо одговорио, а све је 
код куће био. 

МАРТ 
 

Но.1 144: ЗДРАВКО ИЗ ЂУНИСА У ТОПОЉАКУ 
Писато 4. марта војводи И. Б. „и препоручено му, када Делиград опра- 

ви, да иде к Здравку војводи, да му помаже Топољак оправљати. 
 

Но.1 147: ПОШТОВАТИ СРПСКЕ ИЗБЕГЛИЦЕ 
Писато 5. марта војводи Милоју Теодоровићу, и препоручено му, да 

људе Белоградчичке, који су под нашу страну прешли, добро чува, да се 
на би ником ни најмање штета учинила, и с јаслама новима да утврди ду- 
вар у граду. 

 

Но. 1 151: ЈАВЉАТИ ЗА НОВИНЕ ИЗ ТУРСКЕ 
Писато 6. марта И. Б. да отпреми писмо у Ниш, које се шаље, и препо- 

ручено му, да разбира за новине из Турске стране, и то што дозна да јави. 
 

Но. 1 172: CУЛТАНА НЕЋЕМО УВРЕДИТИ 
Писато војводи И. Б. 11. марта и препоручили му да он „по истом Ђо- 

ки јави (везиру нишком, П.А.) да му ми благодаримо за све, то је нам пре- 
поручио, али ми нипошто нећемо нашу реч покварити и Султана увреди- 
ти, да им тајно превару учинимо, и препоручено му, да му јави, ако везир 
буде само с наше стране, и ако се наш посао оконча онако, као што смо ми 
од цара просили, њему ће од нас јабука непрестано ићи у свое време, гди 
био он да био, а што ми наше шанце спремамо, то је само из узрока, што се 
преваре чувамо, ако би ко на нас напао, да се бранимо. 

 

Но.1 177:СА ДОЗВОЛОМ У ПАШАЛУК 
Писато 12. марта: знати се како дође овај именовани Дмитар Ивано- 

вић из села Сталаћа Крушевачке нахије с пасошом Ђорђа Симића да купи 
3 вола, и дошао својим рођацима у Тополу, Бугарима Сави и Вељку – и на 
то му је дао дозволеније кнез Јован Маринковић. 

 

Но. 1179: СРПСКИ МАГАЦИН У ЏАМИЈИ 
Писато Совјету 12. марта да купе 6.000 ексера шиндрали и да пошаљу 

у Јагодину, да се покрива џамија за магазин и да пошаљу 20 : ока гвожђа за 
скеле. 

Но.1 191: СТАЛАЋАНИНА ВЕЗАНОГ У ТОПОЛУ 
Писато Алекси Дукићу, да мотри да увати Дмитра Ивановића из села 

Сталаћа Нахије Крушевачке, ако дође да претера три вола у Турску стра- 
ну, и ако га увати, да га везана пошаље овамо у Тополу - и препоручено му 
и заповеђено, да више не пропушћа коње и волове у турску страну, а одо- 
вуд да неда да иду наши људи у турску страну.
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Но.1 202 СТАРЕШИНЕ СЕ СВАЂАЈУ 
Писато И. Б. коменданту (17. марта) да призове кнезове бањске Стојка 

и Јована, и да им закаже, да се унапредак не би усудили онаку распру међу 
собом имати, и један на другим старијим показивати, него поштено да се 
владај, јер ћемо узети друге мере против њих. 

 
Но.1 207: TУРЦИМА НЕ ПРОДАВАТИ КОЊЕ И ВОЛОВЕ 

Писато 17. марта Алексију Дукићу како смо примили рачун од ћумру- 
ка, и послали Совјету на провиђење, и препоручено му да у напредак до- 
бро мотри, да увати такова писма, и да у Турску не продае коње и волове, а 
друго све може, и да добро мотри, да се не би наши људи с Турцима и Ту- 
рци с нашима састајали. 

 

Но.1 222: ОБУКА АРТИЉЕРАЦА У КРУШЕВЦУ 
Писато 19. марта војводи И.Б. да пошаље једног искусног топџију у 

Крушевац, да учи друге топџие. 
 

Но.1 241: ОД ДЕСЕТКА ИЗДРЖАВАТИ МОМКЕ 
Писато војводи И. Б. да од десетка издержава саме себе, и момке свое 

и топџије, а друго да стоји у шанчевима, и да се добро чува, да се може у 
нуждном случају употребити. 

 

Но.1 250.: НА ТУРКЕ УДАРИТИ ПРВОМ ПРИЛИКОМ 
Писато 24. марта војводи Вељку Петровићу ... „и препоручено му да 

се добро и што боље може у свему приуготовити, и у шанцу да начине зго- 
де, гди би могао џебану од кумбаре сакрити, и Радуевац добро да укрепи, 
и топове да намести, и фишеке довољно да спреми, и ако би Турци на њега 
напали, да се постара јунчки их дочекати, и добро опаприти, у перви пут, 
да после не смеду слободно наступати, и ако би Мула – Паша поручио, да 
пошаље кога да се извади из Видина, да му на то одговори, да се он ништа 
не боји, и град не упушта, а ми ћемо на Турке ударити, док первом прили- 
ком готови будемо, и што ново чуе, да нам одма објави за свашто “. 

 

АПРИЛ 
 

Но.1 258: НАЛОГ МИЛОШУ ОБРЕНОВИЋУ 
Писато Г. Мил. Обреновићу 3. априла да иде унахију Ужичку, да уре- 

ди све по налогу нашему и високославног Совјета, да људе обучава, и во- 
јводама план да покаже, како ћеду заповест извршавати. 

 

Но. 1 267: ЦИРКУЛАРНО ПИСМО ВОЈВОДАМА 
Вељку Петровићу више пута као и сада, 4. априла, пишу из Карађо- 

рђеве канцеларије да су примили његово писмои разумели шта има ново 
на турској територији што значи да су његови људи били уходе а сада му 
пишу и препоручено му, да на Турке, преко наше заповести никако за жи- 
вот и чест своју, не удара, а да буде добро спреман, „ако би који на њега на- 
пао, да се од онога брани, а Мула-паши ласкавим начином да обећава, а да
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му не да за живот, нити споља помоћи, нити у град да му шаље, и да не пу- 
шта људе да у Видин одлазе; за Турке које је ухвати, писано му је да ји у 
апс и даље задержи ... и ако би му абар дошао од царски Турака, да се они 
нас боје, да им одговори, да он нема заповест на њи ударити, а који би на 
њега ударио, од онога да се бране и да га дочека, како узмож, а нама одма и 
за ово да јави.

(1)
 

 

Но.1 281:НАРОД ПОМЕРИТИ У ПЛАНИНЕ 
Писато Милоју Теодоровићу 9. априла да наложи старешинама њего- 

вога краја да сваки свој народ с границе у планине уклони, и да се добро 
од турске војске чувају, и г. Илији писато дас се и он добро турске преваре 
чува, и предложили смо, ако за добро нађу, да се шанац у Радуевцу зара- 
вни, а војска унутра да се измакне; - и да задерже људе оне, кои су дохо- 
дили тужбу предавати, у апсу, и да пишу Кара – Марку да дође и он. 

У слeдећем писму препоручују војводи Милоју Теодоровићу као и у 
претходном али сада „препоручено му, да стражу добру на граници по- 
стави и да се добро чувају, и шанац у Заечарима да не прави док г. Младен 
не изађе тамо к њему“. 

 

Но.1 293: ВОЈСКА У ПРИПРАВНОСТИ 
Разумели су писмо 10. априла које је послао Илија Барјактаровић ... „и 

препоручено му да војске из ини околни шанчева скупи и да држи код себе 
и ако би Турци гдигод преко границе унутра ушли, и штету какву учини- 
ли, да одма потрчи пред њи и да се од њи брани и бие, а нама да јави. 

 

СКУПИТИ ШТО ВИШЕ ВОЈСКЕ 
Писато 11. априла г. Милоју Теодоровићу, да војске доста скупи, и ро- 

бље у планине и стоку да уклони, и страже тверде и подалеко да постави, 
и ако би Турци пошли преко границе унутра, да изтрчи пред њи, и да се с 
њима бие и помоћ од они околни шанчева може узети, и јављено му да 
остају они стари шанчеви у Заечарима и Вржогрнцима, као што су били, и 
да се боље утверде. 

 

Но.1 325: АКО ТРЕБА ДОЛАЗЕ И КРУШЕВЉАНИ 
Писато 14. априла војводама, кнезовима и капетанима крушевачким 

“да претерују сав народ преко Мораве у нашу страну, и све робље и стоку 
с пута унутра да уклоне, а после војску на границу да изтуре, и добро од 
Турака да се чувају, и војске доста код себе да имају, и ако би господин И. 
Б. помоћ од њи поискао да му одма пошаљу. 

 
 

 
1) У следећем писму јављају како су дозволили продају соли у Немачку за гвожђе, шали- 
тру и сумпор, а да магазаџије продају само оно трогодишњу црну со и да буду обазриви 
на испоручену количину. Писмо је било циркуларно и слато још и војводама бањским 
Ивану и Крсти, војводама драгачевским Новаку и Ђоки Протићу, војводи Маринку Пи- 
ротском који је са Милојем Теодоровићем у Делиграду већ дуго, војводи Антонију Пља- 
кићу, итд. (П.А.).
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Но. 1 326: ОДВЕСТИ ЗБЕГОВЕ И СТОКУ 
Писато 14. априла господину И. Б.

(1)  
али сада: "и у шанчевима само 

онолико војске да стоји колико могу шанац чувати". 
 

Но.1 339: ВЕЉКУ ПОСЛАТИ КАЛУП 
Писато 19. априла госп. И. Б. да пошаље један мали калуп из Дели- 

града или из Бање војводи Вељку Петровићу, да пошаље незадержано. 
 

Но. 1 351: ДА ТУРЦИ НЕ ПРИМЕТЕ 
Писато 21 априла И. Б. ... „ако га штогод Турци

(2) 
запитају зашто смо 

ми војску скупили, да им одговори: бојали смо се и разумели да ћете на 
нас сада, о Воскрсение и у пљачку ударити, и везир нови долазио с во- 
јском чак на Грамаду, тако бојали смо се, да нам не учините какву превару 
и штету, зато смо народ по граници уклонили, и војску на границу изтури- 
ли: тако да им одговори. 

 

МАЈ 
Но.1 376:СТАРЕШИНЕ, ПАЗИТЕ СЕ ТУРСКЕ ПРЕВАРЕ! 

Циркуларно писмо од 2. маја из Тополе: ...“ како смо се ми непрестано 
до данас трудили мир с Турцима учинити, и тако сада ћемо имати скоро 
састанак и разговор с Турцима о миру, и надамо се да ћемо циљ и тверди 
мир закључити - препоручујемо да с Турцима у миру и добром споразумју 
буде, и да се у Турака ништа не задева, да им ни најмањи какови противни 
повод не покаже, него с њима у миру и пријатељски да живи, преваре од 
Турака у свако доба добро и твердо да се чува, и војске доста и код себе у 
гомили да држи, и ако би који на њега пошао, да се од онога брани и с њим 
слободно да се бие, и који би се усудио ову нашу заповест преступити, да 
зна да ће свако за свое преступление и непослушание живот свој изгуби- 
ти, без сваке милости, и кои био да био. 

Писмо је насловљено Антонију Пљакићу а копије послате још и: 
Макси Крстићу, Луки, Стојану Чупићу, Марку Костићу, Радосаву Јеле- 
чком, Петру Џоди, Милисаву Црноречком, Петронију Шиши, Хаџи - Про- 
дану, Милошу Сарановцу, Петру Ђукићу, Бои Антонијевићу Лозничком, 
Анти Симоновићу, Ђорђу Симићу,

(3)  
Михаилу Радовићу, Николи Кара- 

марковићу, Филипу Студеничанину, Здравку у Топољаку, Милоју Теодо- 
ровићу, Илији Барјактаровићу, Вељку Петровићу, Станоју Пуцару, Авра- 
му Цукићу.

(4)
 

 

Но.1 401: ХАЈДУЦИ У РАЖАЊСКОМ КРАЈУ 
Писато господину И. Б. 5. маја да се постара и људе своје да распо- 

шаље, да поватају ајдуке или да их побију, који су се појавили на његовом 
 
 

1) Kао и раније да поведе збегове истоку (П. А.). 
2) Kоји су донели писмо (П.А.). 
3) Задња двојица Крушевљани. 
4) Макса Крстић, Лука и Марко Костић без титуле, Илија Барјактаровић је ословљен са 
господар а остали су били војводе (П.А.)
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крају, и тако да јави у турску страну у Ниш, ако би прешли к њима, да 
ихпохватају и да их побиу, чији били да били.

(1)
 

 

Но.1 404:ТРАЖЕ СЕ БЕГУНЦИ ИЗ ЗАТВОРА 
Писато 5. маја Антонију Пљакићу, да пошаље једног верног свог чо- 

века у Крушевац, да закаже војводи Анти Симоновићу и војводи Милошу 
Сарановцу, ако би дошао к њима Павле Цукић и Петар Молер, да их живе 
из руку не одпусте, но да их ватају, и ако би се они у њиховој кнежини по- 
јавили, пак би их испустили живе, да сами својим животом плате, и да их 
држе у тајности, кад им се за овај случај јави, тако ако би се прочул, од ко- 
га се прочуе да живот изгуби, и препоручено му, да се и он сам постара, 
ако би могао више речену двојицу пронаћи, и да их узме на веру да дођу 
слободно, и да им се завери да им нећемо никакава вреда учинити, и ако 
дођу на веру, да их одма к нама доведе, ако ли не дођу, да им главе к нама у 
Тополу пошље.

(2)
 

 

Но.1 404: ОКРШАЈ С ТУРЦИМА НА ПОМОЛУ 
Из писма проти Матеји Алексићу види се да су се ова двојица предала 

(Цукић и Молер) и да им Совјет опрашта грешке, и више писама из Кара- 
ђорђеве канцеларије послатим по Србији уочава се припрема за окршај са 
Турцима, окршај мирише у ваздуху над Србијом, јер се свим војводама и 
другим одговорним старешинама наређује „да својом војском егзирцира- 
ју “. 

ЈУНИ 
 

Но.1 538:ПОГРАНИЧНЕ НАХИЈЕ У ПРИПРАВНОСТИ 
Писато 3. јуна г. И. Б. ... „да разбира за новине из Турске стране, и да се 

стара верно дознавати за намеренија Турака, и што ново дозна одма да 
објави.

(3)
 

- рукопис Но 1 - 
 

Но.1 579: ВОЈСКУ У ШАНЦЕ, НАРОД У ПЛАНИНЕ 
Писато И. Б. 16. јуна да не шаље Турскога курира к нама, но да га 

устави у Делиграду, а писма да нам пошаље по свом куриру – ако ли би 
Турчин био, да га може послати, но само напред да јави. 

Друго: да ће доћи к њему г. Младен и да се договоре за све наредбе и 
народ да уклоне у планине и војске да нареде подпуно у шанце и у резерве 
како је речено, и то да смо новине разумели од њега. 

 

Но.1 588: МОЛИТВЕ ЗА ПОБЕДУ 
Писато Г. митрополиту Леонтију да распише свуда по епархији њего- 

вој, да чине попови и калуђери бденија и богомољство за победу над не- 
пријатељем, непрестано да тако чине за ово време садање. 

 

1) Писма исте или сличне садржине послата су Милошу Теодоровићу, војводи Анти 
Симоновићу, капетану Ђорђу Симићу и осталим војводама крушевачким (П. А. ). 
2) Писма сличне садржине послата су многим другим војводама да учине исто како је 
прeпоручено крушевчким војводама да поступе са Цукићем и Молером „који су из апса 
из Београда побегли„ (П. А.). 
3) Иста садржина писама послата је и осталим војводама и старешинама пограничних 
нахија (П.А.).
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Но.1 598: ШАНЦЕ УКРЕПИТИ, НАРОД ОСИГУРАТИ 
Писато 17. јуна И. Б. да обеси онога шпијуна, и да га за којешта испи- 

та, и за оне кнезове да покаже, који су се предавали Турком у Ћуприји 
1808. г., и да ради да би поватао она два шпијуна и укрепити шанце и про- 
че са господаром Младеном , и да народ и стоку уклони с пута. 

 

Но.1 643: ВОЈСКА ЈЕ САСВИМ СПРЕМНА 
Писато Господару И. Б. и препоручено му, да се он само добро укрепи, 

и да буде ажуран, А НАША ЈЕ ВОЈСКА САСВИМ ГОТОВА И КРЕНУ- 
ЋЕМО СА СВОЈОМ ВОЈСКОМ И ЗГОДОМ САДА У ИДУЋИ ЧЕТВР- 
ТАК ИЛИ ПЕТАК.

(1)
 

 

Но.1 648: ВЕЛИКИ ТОП У ДЕЛИГРАДУ 
Писато И. Б. 24. јуна како, ће доћи један топ велики у Делиград тако да 

не би даље прошао, него у Делиграду да га заустави, и шанац онај на брду 
иза Делиграда да оправи и да га утверди, и бунар да оправи за воду, и то 
што скорије да соверши. 

 

Но.1 698: ЏЕБАНУ ПОДЕЛИТИ ВОЈСЦИ 
Послата су писма 14. маја многим старешинама да прикупе сандуке 

са џебаном „и џебана приликом да се раздае, а да је чувају као очи своје у 
глави, тако, тако да не би ни једна пушка узалуд потрошена била, и пре- 
варе сваке турске да се чувају, особито страже крепке да держе , јер Турци 
ће најпре на страже ударити “. 

 

Но.1 704: КРУШЕВАЦ БРАНИТИ ОД АРНАУТА 
Писато Антонију Пљаковићу 23. јула, да се крене незадржано са во- 

јском на страну Делиградску, и да се нађе око Крушевца, како ће моћи 
одма и на оне Турке наступити, који из Ниша к Делиграду прођу, а овамо 
да остави само тверде страже,да не би могли Арнаути под крадом пакост 
какову учинити. 

АВГУСТ 
 

Но. 1 716: ТУРЦИ КРЕЋУ НА СРБИЈУ 
Писато господару Младену Миловановићу 1. августа како смо разу- 

мели да су Турци на њега ударили, и како их је лепо дочекао, то је нама 
врло мило било, и тако прпоручено му и у напредак, кад Турци наступе, да 
се постара добро их опаприти да не би смели слободно и силно наступа- 
ти.

(2)
 

 

Но. 1 718: ПОГИБЕ ВОЈВОДА ВЕЉКО 
Писато 1. августа Милутину

(3) 
како смо разумели из његовог пи-сма

(4),
 

за смрт његовог брата војводе Вељка, да је погинуо, и тако 
 

1)Подвукао аутор 
2) У исто  време из писама Вељка Петровића, Петка Голубачког и других, види се да их 
Турци опкољавају (П. А.). 
3) Брату хајдук Вељка (П. А. ) 
4) Милутиновог (П. А.).
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јављено му, како ми њега сада војводом на место његовог брата поста- 
вљамо, да буде старешина над свом војском и момцима и бећарима војво- 
де Вељка, и свим он да заповеда а они сви њему покорни да буду и како је 
Г. Вељко управљао и держао онако исто и он сада на ону руку да држи... 

 
Но.171 9: ТУРЦИ ХОЋЕ ПОНОВО БЕОГРАДСКИ ПАШАЛУК 
Писато 2. августа војводи Благоју Маринковићу и зато препоручено 

му да одма сву војску под командом његовом да испуни, и људе све до по- 
следњега, и оне који су се исповраћали на војску да истера, и на минут пре 
војсу послату да попуни, ( јер су раније људи бегали из својих јединица ).

(1)
 

 

 
 
 

 
 

47. Liĉno naoružanje vožda Kara|or|a Petrovića 
 

 
 

1) Писмо овакве садржине послато је војводама Макси Крстићу, Марку Костићу, Радова- 
ну Грбовићу, Миливоју Тадићу, Шиши Петронију, Милићу Дринчићу, Сими Прекодри- 
нском, Стојану Чупићу, Николи Карамарковићу, Јеврему Ненадовићу, кнезу Аксентију 
Миладиновићу, господарима Милошу Обреновићу, Луки Лазаревићу, Сими Главноко- 
мандујућем, капетану Ђорђу Симићу и проти Матији Ненадовићу, (П. А. ) 

Из Карађорђевог Протокола овде је приказана само преписка везана за догађаје из 
ражањског краја а суштина садржаја протокола је остала, аутор је само унео наслове за 
протоколе који се односе на догађаје око Делиграда.
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Najbolji sinovi jednog naroda služe za uzore svome 
narodu. Ali, oni nisu samo uzori, oni su i branioci svoga 
naroda. Ali, nisu samo branioci, oni su i tužioci svoga naroda. 

* 
Mala znanja dobijaju se uĉenjem, velika znanja dobijaju 

se verom i poštenjem. Hristoverni i pošteni Kara|or|e nije 
imao sva sitna i sitniĉarska znanja modernih Srba, ali je imao 
sva velika znanja. 

Sv. vladika Nikolaj Žiĉki
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48. Deligrad, štab generala Ĉernjajeva, škola, 1876. (Groman, 92)
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ОПИС ДЕЛИГРАДА
(1)

 

по казивању Кара Павла Симоновића, члана суда Окружја ћупријског 
у Ћуприји, 26.августа 1846.г. 

Делиград је прво био ограђен палисадима
(2) 

и опкољен шанцом, а по- 
сле исплетен је био плот с две стране, а у њему земља, па начинили 
бркљаче, а у јендеку тако исто, од друма пак и од потока ископали су јаме 
па у свакој по један шиљак; ове јаме биле су на близу. 

На Тополници где је каменита ћуприја, стао је Кара-Ђорђе 1810-11 г. 
дубке и казао војски: 

"Видиш! Коекуде! Овде ће бити граница српска и турска! 
На Серезином брду, идући од Делиграда к Ражњу био је кнеза Ђу-ке 

из Јањила, Крагујевачко окружје , шанац на отбрану Дели града. 
Године 1813. једну ноћ уочи недеље саградили су Срби шанац; у њему 

је био Новачић војвода родом из Горачића из Драгачева; Курсула Јо-ван из 
Цветака  Рудничког  окружја,  Димитрије  Парезан  родом  из  Брзана, 
Цинцар Јанко који је утеко без јеменија, Петар војвода ражањски родом из 
Корица – овај је бежао к Делиграду и том приликом погинуо, као што су и 
други изгинули. Курсула изнео је 15 рана и кад га упитао Пљакић шта жа- 
ли, одговорио је: 

"Ништа ми друго жао није, но старе мајке, и што ми се не деси стрина 
(коњ), да се пасјака насечем; а хатова сам се најашио(...)" 

 

ДЕЛИГРАДСКА УТВРЂЕЊА1813.
(3)

 

 

ШАНАЦ ИЛИЈЕ БАРЈАКТАРЕВИЋА 
„Налази се на куту, који Дреновачки поток са Моравом гради, на самој 

ивици обалској дна Моравске долине, испод насипа Цариградског. То је 
најстарији, највећи и најјачи шанац био у целој Делиградској позицији. 
Године 1813. био је у њему командант војвода и господар Илија Барјакта- 
ревић, из Извара, окружја ћупријског. 

Дужина ватрене линије целог шанца износи 1 600 корака, а без задње 
стране има 804 корака. За најнужнију посаду треба му 1 000 људи; а за 
упорну одбрану потребује два јака или три слаба батаљона. Шанац има 
углавном вид правоуглог троугла. Дужа катета наслоњена је на ивицу 

 

1) Гласник ДСС, св. III , Бгд, 1851. 
2) палисад – ограда од прошћа (коља ) усађено у земљу вертикално или укосо, нарочито 
код пољских утврђења (Вујаклија). 
3) Јован Мишковић, "Грађа за новију историју Србије", Гласник СУД, књига 48, 1880, 
стр.194-200.
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обалску моравске долине; ма- 
ња (бв) на ивицу Дреновачког 
потока; а хипотенуза (ав) пре- 
чница окренута је пољу дели- 
градском и њега под ватру ста- 
вљала. На тој су страни четири 
бастиона (а, г, д, е) који су са та- 
блама за топове удешени били. 
На тој су страни била и два 
излаза: за коњицу код „м“ и за 
пешадију код „н“. Први је за- 
клоњен био са тамбур палиса- 
дима у кругу, а други са траве- 
рзом. Ови су излази служили 
пешадији и коњици за излета- 
ње и јуришање на непријате- 
ља. На тим излазима била су 
врата гвоздена. На задњој кате- 
ти (бв) био је улаз, када се ула- 
зило у шанац и доносила му- 
ниција у барутни магацин код „о“. Лежишта су била за људе и коње у про- 
стору „п-р“. То су све јаке траверзе које су заклањале земунице и подруме, 
постројене управно на грудобран. Земунице за људе и подруми за коње 
били су покривени са два реда унакрсних балвана, и одозго набацана зе- 
мља за три стопе у дебљину. Код „с“ и „т“ биле су земунице старешинске. 
Близу излаза била је механа, где су коњаници и пешаци попили по полић 
љуте ракије (препеченице) па су после на јуриш излетали. Код „б“ био је 
тавник (потерна) куда су спроводили људе и коње на воду на чесму. И та- 
вник покривен је био укрштеним балванима, а одозго земља набацана. 

У грудобрану свуда около побијени су били палисади, у палисадима 
били су усечени прорези (мереризи). Капије гвоздене. Дубина рова један 
хват

(1)
. На десној катети постојао је задњи ров. Пред грудобраном курјачке 

рупе у простору на 200 корака. Уопште сви знаци модерне фортификације. 
На овом шанцу било је тада 4 велика топа. 

 
ШАНАЦ ВУЈИЦЕ ВУЛИЋЕВИЋА 

Он је изнад насипа и механе, северо-истоку од главног шанца. Фронт 
му је окренут Алексинцу,леђа Дреновачком потоку; десно крило главном, 
а лево крило окренуто шанцу Паула Матејића, војводе. Фронт је изло- 
мљен (кремаљиран), да би произвео унакрсну ватру; стране и леђа права. 

Овај је шанац био неправилног вида и подељен је био на три дела: де- 
сни део био је најпространији, а леви најмањи. Могуће је, да су ови дело- 
ви постојали услед вишегодишњег увећавања овог утврђења. 

Цела околна дужина ватрене линије износи 380 корака, а без задње 
линије 280 корака. И тако за добру одбрану (са два реда војника) требало 

 

1) Око 1,8 метара (П.А.)



251
251 

 

би имати један батаљон војника. Осим тога ова је шанац имао и две праве 
пруге, које су југо-истоку и југо-западу управљене биле „а“ и „б“ од дужи- 
не 60 корака. Оне су подигнуте биле за боље фланкирање страна шана- 
чких. И у овоме шанцу има траверзи управних на грудобран за заклоне и 
земунице за лежање.У овом шанцу био је и један топ. 

Овај је шанац нешто узвишенији од главног шанца, што према онда- 
шњој пушци није много вредило, јер је био удаљен од њега 260 корака. 
Оба шанца била су везана једном правом пругом, која је имала ров са обе 
стране. 

Код „в“ је била табла за топ. Изгледа, као да је овај топ више дејство- 
вао против позадности, ваљда у оно време, кад су се Турци на крвавом бр- 
ду утврђивали. 

 
ШАНАЦ ПАУЉА МАТЕЈИЋА 

Овај је шанац на северо-истоку од Вујичиног шанца на 250 корака, и 
њиме потпуно доминира; нису ничим везани. Фронт је окренут Алекси- 
нцу, десно крило Вујичином, лево Дреновачком потоку и Гружанском ша- 
нцу, а леђима се ослањао на јаругу Дреновачког потока. Цела околна ду- 
жина грудобрана има 502 корака, а без задње линије 297 корака. Он има 
већу запремину од Вујичиног шанца, а за добру одбрану потребује јак ба- 
таљон. 

Његова је форма углавно четвороугао и то правоугаоник, коме су ду- 
же стране од 200 корака дужине. Овај је шанац попречно на три дела поде- 
љен, и има у деснокрилном делу траверзе за заклањање од граната. На за- 
дњем десном крилу пружена је удесно једна права пруга на ивици оба- 
лској Дреновачког потока у дужини 35 корака. На фронталној страни има 
три бастиона, и то два на ћошковима „б“ и „г“и један у средини „в“. Осим 
овога на предњој страни налази се и један излаз „а“ за испаде-атаке. Пред 
фронтом биле су рупе за групе стрељачке, у „б“. Код „а“ на 200 корака, на- 
лазио се ложман турског топа, који је против овог шанца дејствовао, кад је 
Новачићев шанац пропао био. 

 
ШАНАЦ ГРУЖАНСКИ 

Он се налазио лево - истоку од Пауљевог шанца. Углавном има вид че- 
твороугла. Фронт Алексинцу; десно крило окренут Пауљевом, а лево ша- 
нцу другом; леђа ослоњена на ивицу обале Дреновачког потока. Овај је 
шанац подељен једном траверзом на два дела; десни део је мањи од левог 
дела. У десно од предње ивице пружа се једна права пруга од 43 корака. 
Околна дужина грудобрана износи 213 корака. У десном делу и на оној 
правој прузи има траверзица (браника) управних на грудобран и задњи 
ров на десној страни. Овај шанац доминире све остале, у десно лежеће, 
јер је на највишој тачки. Према њиме на вису Белог Камена налазе се два 
турска утврђења, у то време ископана. 

 
ШАНАЦ НЕПОЗНАТИ 

На 120 корака улево од Гружанског шанца, на брду налази се једно не- 
правилно затворено утврђење.Не зна се који је војвода у њему био,нити се 
може права форма погодити, јер је већином преорат.



252
252 

 

НОВАЧИЋЕВ ШАНАЦ 
Још у лево од непознатог утврђења, северно-источно, на брду Зелено- 

ве њиве, постојао је шанац војводе Новачића, у кома је Курсула рањен, а 
Новачић погинуо. Овај је шанац скоро у једној висини са непознатим и 
Гружанским. Он се сада не познаје, јер потпуно није ни подигнут био, кад 
су га Турци заузели него тек оне ноћи почет је био да се копа. 

Овај шанац зове се Курсулин. 
 

ШАНАЦ У ТОПОЉАКУ 
Он је постојао са оне стране Мораве (на левој обали) код села Љубе- 

ша, а према и у једној висини са главним шанцем. Њих два везани су били 
једном правом пругом, коју је пресецала река Морава. 

У томе је шанцу редовно командовао војвода карановачки Антоније 
Пљакић. 

Његова форма и величина није ми позната. 
Ето, то су остаци радова наших јуначких предака на овом месту.“ 

 

БОЈ НА ИВАНКОВЦУ 1805.
(1)

 

Афиз-паша из Ниша са 34 000 Турака крене на српску војску од 10 000 
пешака и 4 000 коњаника коју је предводио вожд Карађорђе са Петром До- 
брњцем, Миленком Кличевчанином,Стеваном Ресавцем и кнезом Јевтом. 

Српска војска је на Иванковцу, у пољу изградила шанчеве са бусијама 
а коње пред шанчеве поставила. Ту изгибе 120 Срба и 300 Турака. Тукли 
су се од јутра до вечери, па видећи да српску војску не могу победити Ту- 
рци пред мрак одоше ка Параћину. Ноћу Карађорђе дође до параћинског 
поља са 5 000 војске и три топа, те кришом удари на Турке. Три сата су се 
тукли при чему Срби имадоше мало, а Турци више штете, а кад се Афиз- 
паша рани у ногу, Турци се затворише у харампове, дадоше Ђорђу три то- 
вара блага, и овај их пусти на њихову молбу. 

Турци се вратише у Ниш а Афиз-паша од срамоте се отровао. 
Срби одоше ка Делиграду. 

 

БОЈЕВИ НА ДЕЛИГРАДУ
(2)

 

Капетан Жикић, родом Рекалија, после Мишарског поља, кад оно Ка- 
ра-Ђорђе стиже с Мишара и уплаши Турке. - поставио је основ Делигра- 
ду. Први пут је он био мали, плотом опкољен, но после за каменичке пре- 
даје, дође Кара-Ђорђе и уреди га и утврди боље. 

Овде је подигао Топољак (шанац с оне стране Мораве), био је јендек 
од Делиграда до Топољака. Ни Топољак нису могли Турци да добију. Од 
Топољака ¼ сата на подножју Горњег Љубеша био је и још један шанац. 
Ни овај није могао Турчин Гушанац отети. 

Четврти Паулијев шанац на јабуковачком месту преко београдског др- 
ума од Делиграда; ни овај нису могли узети Турци; овај је онда начињен 
кад је Кара-Ђорђе оградио Делиград. Зато су начинили овај шанац, пошто 
су Турци после Каменице – низ ону косу што је у Дреновачком потоку би- 

 

1) Петар Радовановић, "Борба Срба с Турцима", Архив Србије, Бгд., 1852. 
2) Гласник ДСС, свеска III, Бгд,1851.
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ли начинили 7 шанаца и утврдивши тако названи дели топ млого досађи- 
вали Делиграду. 

Топољак је начињен готово онда кд је Делиград (први пут) да не иду 
Турци у Крушевац ; тако и онај шанац на Љубешу. 

Делиград се после Карађорђевог бекства држао готово још шест не- 
деља. За Вујицу не зна истински, да је онда ту био, него за Илију Барјакта- 
ревића, Јанка Паулија и Цинцара. 

Остављен је Делиград после Крстова дана (око св. Томе). Први пут 
дођоше Турци на Велики петак; Онда је ту био поглавар Жикић са 60 мо- 
мака. Отишли шпиони одавде и казали Турцима: хајдете, сад је време, јер 
сви желе бити код куће за Васкрс. 

Турци дођоше и ударише на (онда) велику капију; но наши се одржа- 
ше и убише турског барјактара и буљубашу; оног уби Крстикаша. Турци 
одоше натраг. Сад Жикић изиђе на бедем и почне слободити војску: 

"Не бојте се , утекоше Турци!" 
Но један га Турчин угледа и удари у прси и умре на Васкрс (иско вели 

Ст. Силић млека па му не дадоше због поста) у манастиру св. Романа где је 
и сахрањен. 

Други пут ударише Турци 1809. г. кад га узеше, а трећи пут прођоше 
поред њега и одоше у вилает, те дођоше до Ћуприје; но кад се вратише, 
дочекају их Срби из Делиграда, које од других страна на потоку Липовцу 
и Дреновцу у нахији Алексиначкој и отму 80 робља. 

На Липовцу је ту бег крушевачки Френчевић убијен и запленили му 
сабљу коју је после пропасти тражио његов брат и убију два човека за то, 
ал не нашао сабљу. 

Четврти пут ударише Турци последње године;дошли око Петрова дне 
и добили га после Крстова дне (око св. Томе). 

 

БОЈ НА ДЕЛИГРАДУ
(1)

 

Године 1808. лицем на Воскресеније, чувши Турци да Срба има мало 
на Делиграду, њих 600 копљаника дигну се и освану код Делигора. Сло- 
жно ударе Срби на њих под Жикић капетаном и погубивши их неколико, 
одбију их и отерају у Ниш. 

Доцније мало, разумевши Срби да на њих иду Турци великом силом 
од Ниша, Срби их дочекаше у логору Делиградском. 

Сарадници Карађорђа у овом боју били су Петар Добрњац, Илија ба- 
рјактар, војвода Павле Матић, војвода Филип, Милета Радојковић, кнез 
Милоје Ђурковић и Жикић капетан. 

По заповести Карађорђа још 1807. г. око Петровог дана Срби су иско- 
пали и начинили шанчеве на Делиграду разумевши да ће на њих ударити 
Рашит-паша са Шашит-пашом лесковачким и Али-пашом врањским и с 
другим још пашама силну војску повести. 

Петар Добрњац дошао је са 1 000 душа и једним малим топом. Војво- 
да Милован такође са Стеваном Синђелићем са 1 000 итд. Кад се до 10 000 
искупило науме дочекати турску војску од 60 000 људи. 

Турци, идући ка Алексинцу, пленили су, палили и робили. Срби иза- 
 

1) Петар Радовановић, исто.
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ђоше на мегдан Турцима али их ови бројно јачи ,сатераше у логор на Де- 
лиграду. 

Турци сачинише шанац према Делигору, бијући Србе непрестано са 
кубурама и топовима за седам недеља дана. Но, ништа им учинити нису 
могли. 

Напослетку, поплашени Турци громом који је усред логора њиховог 
ударио, и више њих потукао, да сам Бог гнев свој на њих излива, крену се 
и у Ниш оду. Срби, гонећи их, многе поубијају и велику штету нанесу. 

 

БОЈ НА КАМЕНИЦИ, ЉУБЕШУ И ДЕЛИГРАДУ 1809.
(1)

 

Нишки везир паша Ушћупски, лесковачки и арнаутлук од 40 000 во- 
јске дигну се против Миленка, Милоја и Стевана Ресавца који су на Каме- 
ници били и 10 000 војске имали. 

Турци нападну на њих и страшно их побију. Милоје, предвидећи да ће 
Срби изгубити, пошто је већ 6 000 Срба пало, остави друштво и оде ка 
Шапцу, у Мачву. (Кажу да је Милој од Турака подкупљен те је Србе изне- 
верио). 

Стеван пак, не хотећи Турцима жив у руке пасти, запали у шанцу пре- 
осталу џебану, те и он и цело му друштво, а Турака неколико погине. 

Кад је вожд Карађорђе с логора у Делиград дошао, наредио је да се 
преостала војска с Каменице у Делиград смести а остала војска да се у 
Љубешу и Топољаку постави, свега око 20 000 војске са 20 топова и две 
кумбаре. За предводитеља ове војске постави Антонија Пљакића са дру- 
гих једанаест војвода који ће сви сложно ударити на Рушид-пашу и Гу- 
шанац-Алију који су до 100 000 војске, са 50 топова и 6 кумбара имали ако 
ови на Делиград дођу. Сам, пак, вожд Карађорђе отиде у унутрашњост 
Србије. 

И заиста, ускоро удари Гушанац-Алија на Љубеш, на речени шанац и 
цео дан бијући се са Србима изгуби 100 Турака а Срба је мало пало. Други 
дан опет удари Гушанац на 500 Срба који су до Шумарице изашли. Од Ту- 
рака пало је 33 и врањски паша, а Срба је десет пало. 

Трећи дан удари Серезлија на војводу Новицу и Јована Курсулу који 
су до исте Шумарице близу шанца 400 војника имали, где су као стражу 
чували. Овде паде 70 Срба и војвода Новачић погине, а Курсула (као епа- 
минонда )2 са 17 рана жив дође Делиграду. 

Тукле су се овде две војске још два месеца дана и сваки дан с обе стра- 
не по неколико гинуло. 

О Крстову дану ове 1809. г. надвлада турска војска српску војску и ова 
се разбеже а Турци узму Делиград. 

Рушид-паша оде на Дунав на Петку а Гушанац на Крагујевац. Сретне 
га Ломо Дринчић више Крагујевца и победи Гушанац код Таборишта. Гу- 
шанац побегне у Јагодину а Рушид-паша се врати у Серез учинивши мир 
са вождом Карађорђем. (Ове године нису имали Срби друге помоћи од 
Руса осим на Кладову и Прахову). 

 
1) Петар Радовановић, исто. 
2) Epaminonda, vojskovo|a iz Tebe, poginuo 362. god. u bitci kod Mantaneje u Grĉkoj, za vreme Filipa II 
Makedonskog. Posle njegove pogibije rat je izgubljen jer je poznavao strateško ratovanje.
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БОЈ НА БАЊИ 1810.
(1)

 

Кад је гроф Орурк
(2)  

к Варварину пошао ослободио је Бању (сврљи- 
шку)

(3)  
од турских руку. Прво је најпре из топова Бању палио и џебану 

запалио, кулу срушио и целу варош у пепео претворио, где их више од 
1 000 Турака погибе. Кад је Бању освојио предао је у руке хајдук Вељку. 
Заробљена 44 Турчина Руси су послали у Русију као и оне рањене кад су 
оздравили. Од Руса су пала 83 момка и неколико рањени међу којима и два 
официра. 

Све је ово помоћу грофа Орурка учињено и то онда кад је најпре Гу- 
ргусовац очистио од Турака, не изгубивши ни једног момка, јер је само то- 
повима зидове утврђења рушио и тиме Турке на предају приморао. 

 

БОЈ НА ВАРВАРИНУ 1810.
(4)

 

(по казивању протојереја Стојана Милићевића из Ћићевца 
- учесника боја ) 

После боја на Јасици, Турци су прешли Мораву са око 60 000 пешака, 
коњаника и топџија ( то је било после Успенија 1810. године). 

У договору са Русима Срби су дошли у поље пре Турака. Прво хајдук 
Вељко са 150 коњаника, затим Станоје Главаш са 1 200 пешака и коњани- 
ка, па Младен са много војске и топова, па Пљако с приличном војском и 
топовима, такође и Милан и Милош (пре боја Милан ће отићи у Влашку), 
па Милоје кнез Левачки са 3 000 војника, па Јефта кнез Јагодински са 
3 000 војске, па Илија Барјактаревић кнез Параћински дође из Делиграда, 
па кнез Ражањски Алекса Милић баба Стојана Милићевића са 1 000 во- 
јника који се као депутирац вратио онда из Цариграда. Најзад дође Кара- 
ђорђе са великом војском, па оде, јер га Срби из политике склонише да иде 
и да преда врховну команду грофу Орурку који је имао око 700 Руса са 6 - 7 
топова. Овај је прекоревао српске старешине што му нису јавили да је 
оволика сила код Турака, па би он довео више војске (ко зна да ли би он то 
могао). По одласку Карађорђа Орурк је Младена више пута назвао крма- 
чом а његовог тумача јеромонаха Танасија тукао камџијом. Јагодинског 
кнеза Јефту грдио је што не изађе са својима него стоји у бурдељу. 

Карађорђу је свакако најбоље било да се уклони како би одржао своје 
достојанство. 

У првом додиру са Турцима рањени су хајдук Вељко, Станоје Главаш, 
Кара Стеван Тешнићки и многи други а погинуо само Стеван Кутела, ба- 
рјактар из Лешја. Погинула су три Турчина и три Руса који су у шанцу и 
сахрањени. Битка је трајала овог дана од подне до пола пет. 

Турци су мировали пет дана, а ударили шести. Тада гроф Орурк пусти 
своје козаке и српске коњанике те надвладаше Турке убивши око 12 Ту- 
рчина. Кад је кренула са паљбом српска и турска артиљерија тада је много 
пешака и коњаника турских побијено. Бој је овога дана трајао до три сата 

 

2)  У борби код Јасике Турци су били бројчано надмоћнији, те је вожд потражио помоћ 

од грофа Орурка, Руса. 
3)  Соко Бања 
4) Гласник ДСС, свеска III, Бгд, 1853.
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по подне. 
Турци те ноћи побегоше, Срби их хтедоше гонити али не допусти 

гроф Орурк. 
 

ДЕЛИГРАДУ, ЈУНАКУ ГРАДОВА
(1) 

"Делиграде 
зајажало Турства,           Нег ђулета, и кумбаре теже Соперниче самог 
Цариграда             Дан-ноћ у град капаваше из неба; Прождиравши 
коње и јунаке!            Прејадило с већ свакоме беше Вјечно на те 
жељети ће каде,              Прем смењива једна другу војска
Особито сад овога пута

(2)
 Покрадав се измећ врага ноћу, (2)

Иако те овладаше врази                      И свјежа би заступала града 
Изнурив те, ал не насиљевши!           Од недеље до недеље прве 
Жикић крив је што г на крв намјени. --------------------------------------------- 
Тек да јоште палисада неби (1)          Картеч неће шале ни лијека! 
И тад ништа, ко ни дотле њему,          Нег и најзад преко свега тога 
Већ топовма шест недеља дана          Принудивше с оставити Срби 
Цепаше их, цјепље л одламане          Делиграда и остале шанце." 
Горе бише, већма изгрдише 

Сима Милутиновић 
О Жикићевој рукотворини 

 
(1) Тај палисад, вели Вук, је дебело коље са заоштреним врховима које су 
Срби ударили да би спречили продор Турака, показало се да није био пра- 
ктичан јер су се ломили при удару турских ђулади и комади убијали Србе 
у шанцу. Увидевши то Срби су испред шанцa укопавали курјачке рупе и у 
њих утврђивали зашиљено коље које је по мало вирило и због којих се ша- 
нчевима није могло приступити. 
(2) Кроз те шанчеве, вели Вук, протицао је Дреновачки- Рујишки поток, 
па кад су Срби у опсади били они су користили овај поток да дођу до 
шанчева, да из њих изађу и себи донесу храну, па и кад их Турци примете 
нису им могли нашкодити. 

 

БОЈ НА ДЕЛИГРАДУ- КРАЈ СРПСКЕ СЛОБОДЕ 1813.
(1)

 

Таква је срећа служила Србе ове године на Делиграду
(3)

. Велики ве- 
зир са својих 50 000 војника удари на Делиград и отме један шанац који га 
је скупо коштао јер је изгубио 2 000 војника али је задобио два топа и убио 
преко 500 Срба. Остави он три шанца српска и пође у унутрашњост Срби- 
је. Идући ка Морави разбије војводу Младена и Вујицу а затим оде на 
Врачар и узме Београд. 

 
 

 
1) Петар Радовановић, исто 
2) 1809. г. 
3)  Рушид-паша је на Неготин послао везира Видинског а он сам крену на Делиград, 
снажно српско утврђење, војвода хајдук Вељко се сам борио шест недеља и храбро се 
држао до смрти, бранећи свој Неготин, а онда су Турци, заузевши Кладово, велика зве- 
рства правили, стигавши до Мораве код Пожаревца.
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БОРБА КОД ШУПЕЉАКА1809.
(1)

 

„ (...) пре него што је напуштен Делиград 1809. године, Карађорђе је 
настојао да на Морави заустави Турке, односно да им онемогући продор 
према Дунаву, с једне, и сдруге стране, да им не дозволи прелазак на леву 
обалу Мораве и пут ка Београду, што је Турцима био прави циљ офанзи- 
ве.Утврђиване су две одбрамбене линије, једна у Шупељачком теснацу, 
друга у Ћуприји.“ 

У долини око Јовановачке реке у правцу очекиваног деловања турске 
војске војске, Срби у јачини од тридесет хиљада бораца запосели су про- 
стор у теснацу између Мучибабе, Шупељачке реке, чуке Ратевац, Осре- 
дак, Главичар, Смрдан. 

За евентуалну одступницу сачињен је мостобран јужно од састава 
двеју Морава. 

Турци нападају Делиград са 90 000 бораца. Карађорђе је рањен, бива 
отпремљен за Тополу, Миленко Стојковић преузима команду. Турци, не 
могавши да пробију српску одбрану у Делиграду, обилазећи га преко Мо- 
згова и Ражња, па подно брда Мечке долазе у теснац Шупељачке реке на 
место крвавог обрачуна са Српком војском. 

Битка је одиграна по јулској врућини 25. јула 1809. године „на падина- 
ма Мучибабе и безимене чуке данас познате као Ратевац. Борба је била те- 
шка и крвава, па је поток између Граца и Ратевца због мноштва проливене 
крви добио име Ратевачки поток. 

У овој борби превагу су однели турски одреди који, разбивши Србе у 
Шупељачком теснацу и исте одбацивши у Појатарско и Ћићевачко поље са 
јаком коњицом нанели тешке губитке од преко пет хиљада бораца сасече- 
них,а док о рањенима нема евиденције. Изгубивши 40 топова, велику коли- 
чину муниције и хране српска војске се повлачи ноћу преко Мораве(...) 

Српска војска која је бранила Делиград била је, дакле, принуђена да 
се ноћу 23/24 августа 1809. године потајно повуче, тако да по први пут од 
изградње овог значајног утврђења он пада у руке Турака. 

 

РАЖАЊЦИ У БОРБАМА ПРВОГ УСТАНКА
(1)

 

„Чињеница да је на граници према Алексиначкој нахији саграђен је- 
дан од најзначајнијих, по многима и најзначајнији одбрамбени систем 
устаничке Србије, Делиград (сада на територији општине Алексинац), 
определила је и ангажовање устаника са њене територије првенствено у 
вези са војним дејствима на и око Делиграда (по природи ствари). 

Ражањцима може само да служи на част што су долазак устаника из 
Београдског пашалука дочекали спремни и у ослобађању Ражња јануара 
1806. г. активно учествовали, на челу са Ђорђем Крагићем и Јованом Кр- 
стикашом. Њих двојица су били предводници ражањских устаника у бо- 
јевима 1806 - 1809. године, Ђорђе као војвода, Јован као буљубаша. Нара- 
вно, своје кнежевске дужности наставио је да обавља кнез Милић Томић 
из Ћићевца, све до пропасти 1813. године, када су га Турци набили на ко- 

 

1) Ђорђе Петковић, "Ражањска нахија у Првом српском устанку", Ражањ -Параћин 2006, 
стр. 40, 45.
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лац. Какав је међусобни однос био између војводе и кнеза у овом конкре- 
тном случају, нема довољно података за ширу анализу, али је чињеница да 
се ради о људима од огромног ауторитета и да су успешно остваривали 
устаничке задатке на осетљивом делиградском правцу, те М. Ђ. Милиће- 
вић с правом закључује: "И они су обично чували Делиград, то „зајажало 
Турства.“" 

Пошто су Ђорђе Крагић и Јован Крстикаша били са ражањском во- 
јском у шанцу Стевана Синђелића на Каменици 1809. године, заједно са 
Ресавцима су и страдали. Војводску функцију за Ражањску нахију преу- 
зео је син Ђорђа Крагића, Петар Ђорђевић (Крагић). 

Права је прилика да се исправи једна грешка из историографске лите- 
ратуре у вези са овим војводом. Чињеница је да је од раније постојао уста- 
нички војвода истог имена и презимена: Петар Ђорђевић Џода. Пошто је 
Петар Ђорђевић, ражањски војвода био мање познат у народу од Петра Ђо- 
рђевића Џоде, лако је касније дошло до забуне. Наиме, пронађена дипло- 
ма ражањског војводе из 1811. године публикована је више пута као дипло- 
ма Петра Ђорђевића Џоде. Када смо пре две године нашли војводску заста- 
ву Петра Ђорђевића и о томе објавили краћи прилог у „Завичајцу“ бр. 
2/2003, са више страна нам је скренута пажња да нисмо у праву и да је то за- 
става Петра Ђорђевића Џоде. Следи копија оригинала дипломе коју је 11. 
јануара 1911. године подписао Георгије Петровић Карађорђе. 

Ову диплому уручио је војводи Петру Ђорђевићу тадашњи команда- 
нт Делиграда, војвода параћински Илија Барјактаревић, крајем маја или 
почетком јуна 1812. године.“ 

Поред учешћа у биткама на Делиграду и Каменици, Ражањци су са- 
свим сигурно учествовали у бици на Варварину где их је предводио њи- 
хов кнез Милић Томић. 

 

ПОРУШИТИ ШАНЧЕВЕ
(1)

 

По завршетку заузећа отргнутих предела, међу којима и Ражањ, кнез 
Милош уводи судску и полицијску власт и заповедио да се поруше сви 
шанчеви, сем шанчева у Гургусовцу и Зајечару: 

„Ја сам данас наложио сударцима у Крушевцу и Ражњу да све шанче- 
ве и шарампове у Крушевцу, Алексинцу, Ражњу и Параћину покваре и по- 
равне. Писао сам такође да Тенка у Неготину и Брзу поравна. Препоручу- 
јем и вама да то исто и ви наредите, да се у Бањи шанчеви са земљом по- 
равнају и шарампови растуре. По трактату букурешком требају се сви ша- 
нчеви и тако уничтожити. За Гургусовац, пак и Зајечар, препоручујем да и 
још боље окрепе, требаће нам позиције њине за сваки случај.“ 

 
 
 
 
 
 
 

 
1) АС,КК XVII, стр. 60.
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НАПОЛЕОН О КАРАЂОРЂУ
(1)

 

После битке на Асперну, на питање генерала, који је највећи војсково- 
ђа света, француски император је одговорио: 

"Лако је мени бити велики код наше велике и искусне војске и огро- 
мних војних и ратних средстава. Ал тамо далеко на југу, на Балкану, живи 
један кнез, који је произашао од простог сељака и који је, прикупивши око 
себе више голоруких чобана из планине, иако без оружја, снабдевен само 
вишњевим топом, успео да пољуља отоманско царство (...) То је Карађо- 
рђе Петровић, коме данас припада слава највећег војсковође света." 
(Јовићевић, А.Н., "Плејада династије Карађорђевића", Бгд,1940, стр.28) 

 

РОДОФИНКИН О КАРАЂОРЂУ
(1)

 

„(...) тај човек, мада неспособан за управљање земљом и мада га је те- 
шко уздржати од преступа, он је неопходно потребан овој земљи, јер једи- 
но његова свирепост и небирање средстава може уздржати њему сличне 
разбојнике расејане по Србији, а који управљају државним пословима 
или војском.“ (Мирослав Видосављевић, Алексинац, стр.56.) 

 

ВУК О КАРАЂОРЂУ
(2)

 

Био је то необичан човек. Седео је по некад данима не говорећи ни- 
шта и грицкајући нокте. Кад би неко хтео да говори с њим он је окретао 
главу у страну и није одговарао ништа. 

Кад би попио мало вина, постајао је разговоран. Ако би се развеселио 
водио би коло. 

До украса и сјаја није му било стало и у доба највеће моћи носио би 
увек старе плаве чакшире, стари изношени ћурак, добро знату црну шуба- 
ру. И његова ћерка је, док је он владао Србијом, ишла са ведром на воду 
као и све друге девојке у селу. Па ипак он, зачудо, није био неосетљив дра- 
жима злата. 

Ко би га видео у Тополи сматрао би га сељаком. Крчио је шуму са мо- 
мцима, наводио воду на воденицу; после би хватао рибу у Јаеници. Орао 
је и копао, свој руски орден покварио је стављајући обруч на неко буре. 
Тек у борби је постајао ратник. Кад би га Срби видели да долази окружен 
момцима - било је лако познати га: веома висок човек, широких рамена, 
великог носа – охрабрили би се. Он би скочио с коња, јер се најрадије бо- 
рио пешке. Иако му је лева шака остала крива од неке ране из хајдучког 

 

1)  Пуковник Новица Стевановић, "Вождове командантске особине" 
2) Вук. Ст. Караџић, "Српска историја нашег времена", Нолит, Бгд., 1972.
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времена, ипак је изврсно руковао пушком. Где би се он појавио, Турке би 
обузимао страх. Веровали су да је победа с њим. 

 

О ХАЈДУКУ ВЕЉКУ ПЕТРОВИЋУ
(1)

 

Вељко је био танка и висока струка , смеђе косе и врло малих бркова, 
дугуљастих сувих образа, широких уста и подугачак, мало покучаста но- 
са; и није му било више од 30 година када је погинуо. 

 

О МИЛОЈУ ПЕТРОВИЋУ
(1)

 

Родио се у Трнави, у  крагујевачкој нахији због чега је прозват Трна- 
вац. Ослобађајући Београд од Турака он и његов кум Младен Миловано- 
вић 1806.године толико су се обогатили да су постали најбогатији људи у 
Србији. То њихово велико богатство "буде највећи узрок општем раздору 
и неслоги, и највећим народним несрећама за владање црнога Ђорђија". 

Описујући бој на Каменици Вук, као и многи други аутори, тврди да је 
било несугласица између Петра Добрњца и Милоја Петровића. 

"У Делиграду је отприје владао Петар Добрњац, и свагда срећно. Сад 
Младен мислећи зацијело да ће Срби узети Ниш и жалећи и завидећи да 
Петар, као непријатељ његов и Кра-Ђорђијев опљачка онакву варош и 
још већма осили, наговори Кара-Ђорђија те мјесто њега постави Миоја 
Петровића главним управитељем на ономе крају. 

Сад се на несрећу народну састану у Делиграду два хата на једнијем 
јаслама: Милоје силан и бијесан, уздајући се у Младена и Кара-Ђорђија, 
није гледао Петра лијепим ријечима да ублажи и с њим да се сложи (као 
што му је Кара-Ђорђије и наручивао), него је хтио управо да му на срамо- 
ту заповиједа и пркоси. Петар пак уздајући се у своје пријатеље и једно- 
мисленике и опомињући се својијех заслуга, није хтио Милоју да се по- 
кори, него му јавно показивао да га не признаје за свога старјешину. 

Милоје је био средњег раста, црномањаст и врло лијеп човјек (окру- 
глих образа, а уста су му сва бркови прекривали); Није му било више од 40 
година када је погинуо". 

Због затегнутих односа Милоје Петровић бежи у Аустрију одакле је 
по налогу Карађорђа (њих двојица су били у сродству) био доведен у Ша- 
бац 14. априла 1910. г. ноћу. Милојево убиство организује Лука Лазаре- 
вић, чију главу, уз јаку пратњу, шаље у Београд. 

Хајдук Вељко Петровић и Миленко Стојковић били су у опозицију 
према вожду због његовог аустрофилства и и отказали му послушност 
због чега је Карађорђе пошао са војском на њих двојицу. 

 

ПЕТАР ДОБРЊАЦ (Тодоровић)
(2)

 

После битке на Иванковцу 1805. г. Совјет га је звао бимбашом
(3)  

и 
војводом. 

Од 1806. г. био је на Делиграду међу првим старешинама у  Ср- 
 

1) Вук. Ст. Караџић, исто. 
2) Милан Ђ. Милићевић, “Поменик знаменитих људи” СКЗ,Бгд, 1959. 
3) Заповедник одреда од 1 000 људи (П. А.)
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бији. Командовао је Делиградом до почетка 1809. г. када за команданта 
долази Милоје Петровић-Трнавац. 

Године 1811. Карађорђе и Младен су издали уредбу коју Петар и Ми- 
ленко нису могли и хтели да прихвате те су обојица протерани из Србије. 

Када су Срби 1815. г. поново подигли устанак против Турака под во- 
ћством Милоша Обреновића, књаз је сазнао да су се ова двојица умешала 
у влашку буну 1821. године. Писао им је да не преносе буну у Србију и за- 
бранио им је повратак у своју земљу за коју су толико учинили да су због 
јунаштва и способности добили војводске чинове за време првог устанка 
под Карађорђем. Раније су били у опзицији вожду а сада књазу. 

Добрњац је био веома речит, вешт да људе привуче на своју страну 
али није могао да поднесе оне људе који су му заповедали. Према својим 
друговима и саборцима био је врло љубазан. 

Може бити да се је ова особина његова темперамента косила с нарави 
Карађорђевом, за кога се зна колико је био прек и колико је мало трпео по- 
говора. Једини он од свих војвода онога доба био је глув и слеп према же- 
нској лепоти. 

Умро је у Јашу 6. октобра 1831. г. и сахрањен код цркве светог Спири- 
дона. Имао је на руци отворену фонданелу, због реуматизма. Како је трчао 
по мошијама које је држао под закуп, та му је фонданела зазебла, од чега је 
удари промпт (запаљење) те он, после шест дана боловања умре. 

 

ЂОРЂЕ КРАГИЋ
(1)

 

Родио се у селу Скорици у ражањској нахији. Ратну вештину је стекао 
у живој, ратној школи у Делиграду 1806 -1809. године. 

Прочуо се великим јуаштвом, Ђорђе је постао војвода малој али врло 
често узнемираваној кнежевини ражањској. Кнез Милић из Ћићевца био 
је под Ђорђевом влашћу а заједно су чували Делиград, то "зајажало Ту- 
рства ''. Са Стеваном Синђелићем био се утврдио на Чегру 1809. г. када је 
српска војска пошла ка Нишу. 

Несрећног дана, 19. маја, кад оно Турци грдном силом нападоше са 
свих страна на чагарски шанац, Ђорђе је са Стеваном и другим соколови- 
ма оставио главу у рушевинама од тог шанца. 

После смрти Ђорђа за старешину ражањске нахије дошао је његов 
син Петар Крагић који је такође погинуо на Делиграду. 

"Слава им вечна обојици!" 
 

МИЛИЋ ТОМИЋ
(1)

 

Рођен је у селу Дечани у Старој Србији око 1740. године. Бежећи од 
Турака, његов отац Тома населио се у село Сталаћ поред куле Тодора од 
Сталаћа око 1750. године (бежанија од Турака на север са Арсенијем IV од 
1740. до 1750. године). 

Имао је синове Милића и Срећка. 
Милић се, после смрти своје жене сели у Ћиевац и улази у кућу богате 

удовице Станке. Са њом је изродио сина Стојана 1783. и Дмитра 1787. го- 
дине. 

 

1) Милан Ђ. Милићевић, исто.
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За време Кочине крајине показао се као борац за народну ствар, па кад 
Турци угушише Кочину буну и овладаше земљом Милић је изабран од 
Срба а одобрен од Турака за кнеза Ражањске нахије. 

Избијањем устанка 1804. г. који је захватио и Ражањску нахију, Ми- 
лић се сврстао међу борце са својим пасторком Стеваном и синовима Сто- 
јаном и Дмитром. Стеван погибе на Каменици 1809. г. а Стојан и Дмитар 
са оцем Милићем остадоше да се и даље боре. 

Кнез Милић је два пута ишао у Цариград да уговара мир са Турцима. 
Живот није изгубио на бојном пољу већ су га Турци са сином Дмитром на- 
били на колац. 

"Кнез Милић је живео 73 године. Носио је зелену доламу, припасивао 
силаје и оружје, имао је дугу косу сплетену у плетеницу; брада му је била 
велика, густа, у младости црна а у старости бела ." 

 

СТОЈАН МИЛИЋЕВИЋ
(1)

 

Рођен је у Ћићевцу 1783. г. од оца Милића и мајке Станке. Отац Ми- 
лић, кнез ражањски, био је војвода и дипломата кога су Срби слали у Ту- 
рску ради преговарања са Портом. 

Стојан је био у свим ратовима који су овде вођени. Са оцем Милићем 
учествовао је у боју на Каменици 1809. г. после кога Стојан се запопио али 
му петрахиљ није сметао да носи пиштољ до своје смрти. 

После 1813. г. Турци су ухватили кнеза Милића и синове Дмитра и 
Стојана и, да би застрашили народ, на Мечки су их набили на колац. Кад је 
дошао ред на поп Стојана из народа је изашао старешина манастира св. 
Роман и Турцима понудио кесу са 12 500 гроша за Стојанову главу.Турци 
прихватише предлог и тако Стојан остаде у животу. 

Душевни Срби су скинули њихова тела са колаца и сахранили више 
олтара цркве св. Романа. Са захвалношћу се одужио старешини светоро- 
манском тако што је продао 400 брава свиња. 

Касније је везир наредио да се поп Стојан са још 59 људи окује и отера 
у Крушевац, одакле га, због личног познанства са оцем Милићем ослоба- 
ђа из затвора Шашит-Паша Френчевић. 

И још једном су Турци тражили његову главу: баба Тана, Туркиња, 
обавештава га да за њега иде 30 каваза

(2) 
. Поп Стојан бежи преко Мораве у 

Варварин а Турци му запалише кућу у Ћићевцу. То је било 1815. г. када је 
кнез Милош био освојио све до Мораве. 

После тога кнез Милош га је поставио за попа у Варварину, где је по- 
стао прота за Темнић. Умро је у Варварину 17. септембра 1853. г. и сахра- 
њен код цркве варваринске. 

 

 
 
 

1) Милан Ђ. Милићевић, исто. 
2)  Кавази су најближи момци турских паша. Они имају у рукама по штап окован сре- 
бром и о њему сребрне синџире (вериге, ланци) или прапорце. За време црнога Ђорђија 
звали су се кавази момци који су у Совјету стајали на вратима, те људе пријављивали и 
унутра пуштали ( Вук, "Српски речник").
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ПОТОМЦИ КНЕЗА МИЛИЋА И ВОЈВОДЕ 
НАХИЈЕ РАЖАЊСКЕ 

 
Тома Дечанац, родом из Дечана на Косову, имао је синове Милића 

(1738-1813) и Срећка. Милић Томић је, доселивши се у Сталаћ, са женом 
Станком изродио синове Стојана (1783-1853) и Дмитра (1787-1813). 
Прота Стојан Милићевић је са женом Инојком имао четири сина: Станоја, 
Миладина, Милоја и Милана. 

Четврти син Милан (1820-1905) је напустио Варварин и прешао у 
Крушевац. Радио је као терзија. Са женом Милосавом-Ђином имао је 
синове Стојана и Михаила. Узео је презиме Протић, по свом оцу проти 
Стојану Милићевићу. 

Стојан Протић (1857-1923), министар и председник владе, са 
женом Јелисаветом-Цајом (рођ. Стефановић) имао је синове Радована 
(1894-1895), Милана (1898-1976) и Душана (1900-1918) као и кћер 
Милосаву (1896-1965). 

Др Милан Ст. Протић, главни директор Народне банке Краљевине 
Југославије, са женом, Катарином (рођ. Несторовић) имао је сина Стојана 
(1924) новинара и писца, и кћер Симку (1927-1999). 

Др Милан Ст. Протић (1957), историчар и политичар, ожењен је 
Маријаном (рођ. Недељковић). Из првог брака има кћер Миљану (1982), а 
из брака с Маријаном још две кћери: Јелену (1994) и Катарину (2002). 

 
 

 
ЗАБЕЛЕШКЕ ИЗ КЊИГЕ СТОЈАН ПРОТИЋ О СТОЈАНУ 

ПРОТИЋУ (Политика 1993) 
 
 

 

 
 

56. Stojan Protić 1857 - 1923 

-   Стојан   Протић   старији 
м у д а р   д р ж а в н и к ,   н е у м о р н и 
политичар и плодан новинар и писац 
увек је живео веома скромно. Од 
детињства у Крушевцу до смрти у 
Београду. Имао је чак и врло малу 
државну пензију, јер у то време 
године проведене на месту министра 
или   народног   по сланика   нису 
рачунате у радни стаж. За разлику од 
Николе Пашића, који је био богат 
човек, Стојан није имао никакву 
имовину. Сахрањен је на Новом 
гробљу   у   Београду.   Сахрана   је 
т р а ј а л а   п у н и х   ш е с т   ч а с о в а . 
Студенти Београдског универзитета 
испратили су га трновим венцем. 

Иза   њега   је   остала   само 
о г р о м н а   б и б л и о т е к а   п р е п у н а 
стручних књига, пре свега из 
политичке теорије и уставног права.



266
266 

 

За питања из тих области био је најјачи стручњак. 
Као изузетно борбени опозиционар био је осуђен четири пута. Три 

пута због такозваних ''штампаруша''. Као уредник радикалских листова 
четврти  пут  на  великом  процесу  после  Ивањданског  атентата  1899. 
Провео је годину дана на тешкој робији у оковима (букагијама) тешким 
дванаест килограма. Тад му је здравље озбиљно нарушено. Од тога се 
никад  није  потпуно  опоравио.  Помилован  је  најзад  и  вратио  се  у 
политику. 

За народног посланика био је биран девет пута од 1887. до 1923. 
Министар је био од 1903. до 1920. (с краћим прекидима). Увек као 
министар  унутрашњих  дела  или  финансија.  У  два  маха  био  је  и 
председник владе (1918 и 1920). 

Гимназију је завршио у Крагујевцу, а Велику школу (одсек за 
српски језик и историју) у Београду. Увек је био најбољи ђак. Читао је и 
превосдио с руског, француског, немачког и енглеског. Био је речит и 
убедљив као писац чак и најтежих расправа. 

Никад није пристао да се употреби назив ''Југославија''. То је био 
превод немачке речи ''Судславен''. Ушао је у употребу по налогу из Беча. 

Написао је одговор српске владе на ултиматум Аустро-Угарске 
1914. који је био увод у Први светски рат. 

Деценијама  је  био  један  од  најпоузданијих  стубова  Народне 
радикалне странке. Сматрало се да странком управља тројка Пашић 
Протић Пачу. 

Др Лазар Пачу је умро 1915. У нову државу, Краљевину Срба, 
Хрвата и Словенаца, ушли су Пашић као председник и Протић као његов 
заменик и председник посланичког клуба у Народној скупштини. 

До разлаза Пашића и Протића дошло је у јесен 1920. Сукоб је 
избио због уставног питања. Протић је одбио да уђе у Пашићеву владу. У 
пролеће 1921. Протић је поднео оставку на све положаје у странци. Затим 
је својевољно напустио и њене редове. Постао је независни радикал. 

Пашић  је  улагао  све  напоре  да  онемогући  Протића.  Чак  је 
поставио два полицијска агента да мотре на кућу у којој је Протић 
становао. 

Стојан Протић је тешко оболео у јесен 1923. Попустило му је срце. 
Крањ Александар је дошао да га обиђе на самртном одру. Тражио је 
одговор старог државника на нека од најважнијих политичких питања. 
Протић му је само рекао: 

-Ваше  Величанство,  никад  немојте  заборавити  да  ту  где  се 
налазите нисте дошли својом заслугом. 

Сутрадан је издахнуо. Било је то 28. октобра 1923 
Остали су његови списи и књиге. Као и успомене на њега... 
Од дела је написао : О Македонији и Македонцима, Албански 

проблем и Србија и Аустро-Угарска, Срби и Бугари у Балканском рату и 
Тајна конвенција између Србије и Аустро-Угарска. 

Остали су његови списи и књиге. Као и успомене на њега... 
 

Стојан Протић
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МИЛОЈЕ ВУКАШИНОВИЋ
(1)

 

Прота јагодински, рођен у Сталаћу. Кнез Милош га је слао као депу- 
тата у Цариград. Врло је паметан и уважен . Године 1820. Милош га шаље 
као члана депутације с пуномоћством да тражи од Порте следеће: 

1. да се границе Србије рашире донде докле су биле за време Букуре- 
шког мира 1812.године, 

2. да се одреди порез Порти од тако проширене Србије, 
3. да султан призна кнеза Милоша за наследног кнеза Србије, 
4. да Срби могу зидати школе, цркве и манастире, 
5. да Турци у Србији не могу живети ван градова. 
У Цариграду се показао као вешт дипломата. 
Вративши се из Турске, наставио је свој свештенички позив. Умро у 

Јагодини и сахрањен код олтара јагодинске цркве. 
 

ЖИКА КАПЕТАН(2)
 

Основалац Делиграда, био је меха-нџија на Калемегдану. Борио се 
против  Турака  за  Аустријанце,  због  хра-брости  одликован,  постао 
капетан, прешао у Срем и добио цареву пензију живећи у Бољевцима. 

Када су се Срби дигли на Турке 1804.г. Жика** је оставио Срем и ца- 
реву пензију те прешао у Србију да се бори с Турцима. 

О оснивању Делиграда Петар Јокић прича: 
"Дође неки Жика родом из Македоније, доведе неколико бећара, и на- 

чини ниже села Вукашиновца шанац, који се прозва Делиград. Он покупи 
још бећара и постави им старешине." 

О васкрсу када су Турци мислили да је већина Срба напустила шанац 
и отишли кућама ради славља, ударише на Делиград у коме је заиста било 
мало војске. У жестоком окршају Турци су имали веће губитке (једног ба- 
рјактара убио је Србин необичног имена - Крстикаша). 

"У том одбијању Турака, док је бој још трајао, капетан Жика, слободе- 
ћи Србе, изиђе на бедем и повиче: 

"Не бојте се, браћо, утекоше Турци!" Али баш у тај мах згоди га зло- 
твор у прси, те падне." 

Рањеног капетана Жику пренели су у манастир св. Романа. На велику 
суботу, онако у мука, заиште да се напије млека. На то му кажу да је пост, а 
он одговори: 

"Не треба!... Не треба!..." 
Умро је на сами Васкрс 5. априла 1808. г. и сахрањен код цркве. Жи- 

кин је век био кратак; његова су уживања била толико смерна, да ни гу- 
тљаја млека није хтео узети у уста у пост; али ће се његово име славно 
помињати докле се год буде помињао Делиград, та докле буде Срба на 
свету! 

Децо српска, сећајте се Жике, његова рада, и његове смрти !..." 
 

1) Милош Милисављевић (1818 - 1905.), "О Првом устанку", Народна књига, Бгд.,1954. 
2) Јокић вели да је Жика родом из Македоније, а има их који су држали да је родом из Да- 
лмације; међутим његов живот до рата аустријског (механџија и мандраиџија) говори за 
оно прво мишљење. Исто се тако разликују сувременици и о његову имену: једни га зову 
Жика, други - Жикић, трећи - Џука, а Анта Протић у својој "Повесници" назива га чак ка- 
петан Џиковац! Славе је , међутим , он стекао за свако то име довољно!
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ЗДРАВКО ИЗ ЂУНИСА
(1)

 

Родом из Ђуниса, крушевачки војвода, чувао је шанац на Топољаку, 
не левој обали Мораве, наспрам Делиграда. У Карађорђевом протоколу 
има 15 нумера писама слатих Здравку у Топољак да добро утврђује свој 
шанац и да га брани.О овом војводи се више ништа није могло сазнати. 

 
МИЛИЈА ТОПАЛ И МИЉКО ШТРБИЋ 

(Милија из Ћићевца, Миљко из Смиловца)
(1)

 

Са још три Ресавца једини су остали у шанцу од Срба. Сакрили су се 
међу лешеве и преживели битку али су их пљачкаши пронашли и одвели 
паши у Ниш где су оковани и бачени у тамницу. 
Како нису хтели да се потурче, били су осуђени на вешала, али су они 
успели да побегну преко зида, прешли Нишаву и отишли међу Србе. 

У време каменичке погибије било је најмање 75 бораца из Ћићевца 
јер је тада остало 75 удовица! 

 

ИЛИЈА БАРЈАКТАРОВИЋ
(1)

 

Родио се у Извору у нахији параћинској 1771.године. Од 1805. г. био је 
марвени трговац, познат и уважен у околини. Карађорђе се с њим позна- 
вао још пре устанка. 

После боја на Иванковцу 1805.г. Илија је постао војвода за параћи- 
нску нахију а од 1809-1813. г. највише се бавио у Делиграду где је био ко- 
мандант. Преко њега су се обављали многи послови државног карактера, 
међународне природе. Није имао војничке заслуге онолико колико за су- 
дске, управне и међународне послове. 

После пораза на Делиграду 1813. г. неко време се био уклонио преко 
Дунава, а 1815. г. враћа се у Србију. Кнез Милош га поставља за члана ма- 
гистрата ћупријске нахије у Свилајнцу. 

Умро је у пролеће 1828.г. и сахрањен с десне стране свилајначке цр- 
кве. Када је грађена нова црква Илијин гробни камен је по неком дивљем 
обичају разбијен и узидан у темеље нове цркве. 

Илија је био омален човек, пун, космат, смеђе косе и црних очију. 
 

ЈУНАЦИ РАЖАЊСКОГ КРАЈА
(2)

 

Алексиначка нахија, срез ражањски 
Главно нахијско место Ражањ и у њему магистрат. По једна пошта у 

Ражњу и у Алексинцу, војвода седам, војске нема, градски и пољски то- 
пови су у Делиграду. 

Шанчеви: Делиград (14), Јабуковац (1, Новак Бошковић), Пољаница 
(1), Бања (1), Бели Камен (1), 

Каменица код Ниша: Чагар (1, војвода Стеван Синђелић), Горњи Ма- 
тејевац (1, војводе Вељко и Добрњац), иза Каменице (1, војвода Барјакта- 
ровић), више Каменице (1, Пауљ Матејић), Каменица (1, војвода Милоје), 
Д. Матејевац (1, Милојеви бећари). 

 

1) Милош Милисављевић, исто. 
2) Константин Н. Ненадовић, "Живот и дела Карађорђа и његових војвода и јунака", 
Споменица, књ.II, 1884. (1804 - 1813., П.А.)
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Бојна места, изузев наведених, било је у селу Џивџибару, на Ћипро- 
вцу, на Липовцу, Ражњу и још неким местима. 

Ђорђе Крагић из Скорице, војвода алексиначко-ражањски II реда, по- 
гинуо 19. маја 1809.г. на Каменици. 

Петар Крагић из Скорице, војвода алексиначко-ражањски II реда по- 
гинуо 1813. на Делиграду. 

Пеша Н. бинбаша из Бобовишта, срез ражањски, 19. маја 1809. на Ка- 
меници заједно са војводом Ђорђем. 

Цветко Поповић из Г. Матејевца, бинбаша у срезу ражањском. 
Илија Н. из Скорице, бинбаша среза ражањског 
Живан Михаиловић из Јабуковца, бинбаша среза алексиначко-ража- 

њског 
Рака Чула не зна се одакле је, бинбаша алексиначко-ражањски 
Марко Црвењак из Јасења, бинбаша алексиначко-ражањски 
Прота Марко Н. из Мозгова, бинбаша алексиначко-ражањски 
Ђорђе Н. из Ражња, бинбаша алексиначко-ражањски 
Стреља Н. лесковачки војвода II реда, после пропасти Првог устанка 

прешао у Аустрију али се вратио за Други устанак 
Риста и Нешко прокупачке војводе I реда среза бањског 
Стојан Н. алексиначки бинбаша среза бањског 
Иван Н. бинбаша бањски, среза бањског 
Никола Нишлија бинбаша бањски, среза бањског 
Стојко, Јован и Крста бањски кнезови среза бањског
Милош  Ћук  и  Милић  Н.

(1)
 

бањског 
каменички  јунаци  из  Ћићевца,  среза

Дача Н. каменички јунак из Дреновца,среза бањског
(1)

 

 

СЛОМ ПРВОГ СРПСКОГ УСТАНКА НА ДЕЛИГРАДУ
(2)

 

Рујишки (Дреновачки поток) протицао је између делиградских ша- 
нчева којим су се кришом од Турака повукла српска војска која се нала- 
зила у шанчевима у време када је турска војска обишла шанчеве јер није 
могла силом да их освоји тако заузме Београд 1813. г. чиме је сломљен 
Први српски устанак. 

* 
На месту где је Жикић основао први шанац подигнута је школа. Го- 

дине 1876. и 1877. на истом месту подигнута су 4 нова шанца по новом си- 
стему фортификације али ту није дошло до сукоба у том рату. 

 
 

 
1) "Ова три јунака: Милош, Милић и Дача, 19. маја 1809. г. кад су Срби на Каменици под 
војводом Синђелићем пропалаи, чудом божјим спасили су се живи, изишли су из шанца. 
Милић са седам рана, који је потрбушке лежао као мртав докле Турци са крвавог разбо- 
јишта нису отишли, и он потом диго се је и жив из шанца изашао, а остало 2.000 Ресаваца 
све је изгинуло." (Гласник III, стр.152.) 
Аутор у књизи за издају у Каменици окривљује подједнако Петра Добрњца и Мило-ја 
Петровића а позива се на: 2) Гласник III, стр.150; 3) Србијанка част III, стр.170; 4) 
Историја Павла Јовановића, стр. 62; 5) Вуков совет стр. 30. 
2) Константин Н. Ненадовић, исто.
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СТЕВАН ЖИВКОВИЋ
(1)

 

Рођен је у селу Прњавору код манастира св. Романа. Отац Илија је био 
веома сиромашан а стриц Живко богат. Презивали су се Крстић али је 
Стеван узео презиме Живковић по своме стрицу. 

Илија је свога синчића јединца Стевана продао неком Константину 
ћурчији из Београда за 100 гроша.

(2)
 

Тако је Стеван дошао у Београд, научио занат, ушао у трговину и до- 
цније постао веома богат човек, толико богат да је и Совјету позајмљивао 
по 10 000 дуката. Свом оцу је редовно слао новац, храну и одело али ника- 
да није желео да га види говорећи: 

"Ти си мене продао за 100 гроша! Одлази! Одлази!" 
Када су дахије овладале Београдом, Стеван је прешао у Земун, али се 

у њега вратио када је плануо устанак против Турака 1804. г. и одмах почео 
да набавља џебану и остало за поребе устанка. Године 1905. Стеван Жи- 
вковић је изабран у депутацију коју су Срби слали у Цариград ради пре- 
говора са Портом. Ту депутацију су Турци затворили у Цариграду а ни- 
шком Хафиз-паши послали заповест да крене на Србију и угуши буну. 

Захваљујући Стевановој изузетној вештини у дипломатским посло- 
вима депутација се вратила у Србију а Стеван исприча Карађорђу како је 
и шта било у Царигаду. 

Када су Срби заузели Београд Живковић се враћа из Земуна на своје 
имање. Већ тада је био веома богат човек. 

Сима Милутиновић-Сарајлија
(3) 

о њему вели: 
 
"Јесте Стеван Живковићу важно.      Осем брашна, соли и новаца, 
Трговином и придостављањем          Плуге спремне, и ораће воле, 
Војних нужних ствари и оружја,       К'том' сваког усевна семена, 
Братољубно прознатнио себе,           Дела г' 'вака заборавит' бране." 
Те лиш' свашто дајућ' сиротињи, 

 
Као сталоженог, паметног и способног човека Совјет га је слао Вељку 

Петровићу да се налази уз њега и да својом памећу усмерава прекомерно 
Вељково јунаштво. Боравећи уз Вељка у Бањи (Сокобања) Стеван се је у 
једном боју ранио у ногу па је од те ране дуго боловао и ишао о штаци. 

Када су се Миленко и Добрњац јавно успротивили реформи коју су 
увели Младен и Карађорђе 1811. г. Стеван је био са њима и показао више 

 

1) Милан Ђ. Милићевић, исто. 
2) Ево приче из које се види како је онда била ретка пара у народа. Стеван је, као дете, 
сваку ноћ страшно плакао. У то дођу у село некакви енћими (лекари) који су путовали по 
народу, дајући болесницима лекове. Чувши како Стеван плаче, ећими рекну: 

"Ово дете је ноћљиво, то јест, има болест да ноћу много плаче''.  И даде некакав за- 
пис који ће га заврачати од плача. За запис је требало да плати 1 грош, али нигде, ни у ко- 
га, није било гроша. Весела Стеванова мајка нађе у неке Коне грош, те плати детету лек, а 
после је, за тај грош, ткала Кони платно равна 4 дана ." 

У историјографији он се означава као Стефан Живковић Нишлија, да би се разлико- 
вао од такође Стевана Живковића Телемаха који је живео у исто време и био знаменита 
личност (П.А.) 
3М. Ђ Милићевић: "Кнежевина Србија", стр. 1120-1123
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57. Стеван Живковић - Нишлија 
 

енергије у одважности од обојице па га је зато Карађорђе оковао и бацио у 
тамници београдског града.Лежећи у затвору Живковић је по цео дан уда- 
рао у тамбуру и певао. После извесног времена Карарађорђе га позове у 
Тополу и опрости му све али овај узе пасош и оде у Каравлашку. 

Женио се два пута. Прва жена му је била из Остружнице, тетка кнеза 
Максе Ранковића. С њом је изродио четворо мушке деце. Оставио је када 
је ова почела да се опија. Кад би Живковић отишао у војску та његова же- 
на би оставила дете које је још дојило, оставила би га само у соби а она би 
по целу ноћ с момцима ђускала и певала: 
"Ој, где ћемо село селит' ? 

Међу очи девојачке "итд. 
За њена живота суд је Стевана осудио да својој бившој жени плаћа 

алиментацију по једну кесу по детету а то је било свега 2 000 гроша. Жи- 
вковић јој драговољно дао седам кеса зато што му је била жена и изродила 
четири сина. 

По наредби Карађорђа, ова жена је бачена у Дунав и удављена. 
Друга жена му је била Љубица покрштена була која је била удата за 

Аганлију, једног од дахија, који је био читлуксахибија села Вранића код 
Београда. Љубица је међу Туркињама била главна Аганлица. Када су Ср- 
би 1804. године продрли у Београд кнез Павле Поповић је први ушао у 
њену кућу и затеко је са њеном нејачи када је она молила: 

"По богу и светом Јовану да си ми брат, спаси ме!" 
Кнез је спасио и она се прекрстила и удала се за трговца Живковића. 
Када је Карађорђе отишао из Србије, после пропасти Првог устанка,
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Стеван се са женом Љубицом и синчићем налазио у Земуну. Тада из Босне 
дође Турчин, брат Љубичин, те је наговори да са својим сином побегне у 
Босну, оставивши свога мужа. Стеванови пријатељи пријаве овај догађа 
митроплиту Стратимировићу а овај се пожали генералној команди која 
преко генерала Червенка у Земуну нареди да се извиди како се смело пу- 
стити крштено дете да иде међу Турке. Одмах се пошаље курир те Љуби- 
цу, некадашњу Аганлицу, са Стевановим дететом врати свом мужу. 

После тога Стеван је са женом и дететом отишао у Русију. У Србију се 
вратио1835. године. Кнез му је одредио пензију од 300 талира годишње 
указом од 23. фебруара. Стеван је многима из околине Београда давао но- 
вац на зајам. Једном приликом их је све позвао, упитао их за здравље и ко- 
лико је ко дужан. Како га који дужник замолио за почек, Стеван нађе ње- 
гову облигацију, покаже му је и одмах исцепа на његове очи. Када је по- 
дерао све облигације обратио се сељацима говорећи: 

"Е, од данас ми нисте дужни ништа; останите с Богом!" 
Вук га описује: "Живковић је био човек омалена раста, црномањаст, 

под старост сед као овца, у лицу пак био је румен као ружица". 
После његове смрти Љубица се вратила у Београд, где је дуго живела 

поред Саве и ту преминула. 
Живковић се поново вратио у Русију и, кажу, умро је у Полтави. 

 

СТЕВАН ЖИВКОВИЋ ПРЕГОВАРА У ЦАРИГРАДУ
(1)

 

Године 1805. о Ђурђевдану изабрани су он, прота Алекса Лазаревић, 
Јован Протић из Пожаревца и Петар Новаковић-Чардаклија и послати у 
Цариград као депутирци. Међу њима био је и Стеван Живковић. 

Стеван је главарима говорио да Турци неће прихватити српске захте- 
ве нипошто, али су други главари мислили супротно. У Цариграду српка 
делегација је изнела народне захтеве али су Турци били категорични и ре- 
кли: 

„Шта ће раји градови? Та ово није раја, ово су хајдуци!“ 
Турци изасланике затворе а цар постави Афиз-пашу из Ниша за бео- 
Живковић, који је добро знао грчки и турски језик обратио се турској 

господи: 
„Ето, цар шаље Афиз-пашу у Србију, а народ, не имајући од нас ника- 

ква гласа, неће знати ни веровати да је то царска заповест, па ће се побити 
с њима, и биће наново велике невоље. Него, пустите ви мене да идем у 
Србију, да кажем народу да је то царска воља и да се не противе већ да 
приме Афиз-пашу у Београд.“ 

Турци прихвате Стеванов предлог и пусте га. Пре поласка из Цари- 
града, Живковић је преко свог пријатеља удесио да остатак делегације но- 
ћу, кришом изведе из затвора и омогући им бекство за Србију. Живковић 
не смеде преко Ниша јер би га тамо препознали већ седе на лађу и Дуна- 
вом стиже у Пореч. Ту га ухвате Реџепови Турци али се он и овде снађе те 
га и ови пусте. 

У Србији, на питање шта су све учинили у Цариграду, Стеван им 
одговори: 

 

1) Милан Ђ. Милићевић, "Краљевина Србија", Бгд., 1884
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„Добро, браћо, никад боље, хвала богу! Цар нам даде све што смо хте-ли и 
желели и одреди нам Афиз-пашу с триста људи у Београд, колико да се зна 
да је земља царска; него после дођоше гласови да Афиз-паша наку-пио 
којекаквих својих рођака, момака и беспосличара на неколико хиља-да 
људи и тако, место триста људи, дигао читаву војску. Зато из Цариграда 
послаше мене напред да вам кажем и да гледамо: ако Афиз-паша дође с 
триста људи, да га примимо у Београд, ако ли поведе више да се биемо с 
њим, јер и он не слуша цара како се не влада по његовој заповести.“ 

Овакве гласове Живковић је расуо по целој Србији а Карађорђу и дру- 
гим старешинама је реко истину. 

Да би Гушанца и његове крџалије омекшао пред најезду Афиз-паше, 
оде Гушанцу на састанак у земунски контумац и на питање шта је делега- 
ција учинила у Цариграду, Стеван одговори: 

„Искасмо тебе за везира и изнајпре нам одрекоше да ће тебе постави- 
ти а Афиз-пашини пријатељи подвалише новце и поставише Афиз-пашу. 
И ето га он сада иде у Београд а ми не знамо шта ћемо. Шта нам велиш ти, 
Алил-ага ?“ 

„Бијте се и никако га не пуштајте у Београд !“ одлучно одговори Ту- 
рчин. 

Овим вештим маневром Живковић је обезбедио сва села око Београда 
јер су све војводе могле да крену на југ и зауставе силнога Афиза. 

 

О СТЕВАНУ ЖИВКОВИЋУ
(1)

 

Отац му се звао Илија Крстић али је добио презиме Живковић по 
стрицу   Живку   на   тај   начин   што   је   отац   Илија   узео   тескеру 
(признаницу)од брата Живка по којој је плаћен харач од 3 гроша и 12 пара 
са којом  се показао  Турцима  као Живко,  па отуда  Стеваново  презиме 
Живковић. 

 

СТЕВАН ЖИВКОВИЋ НАОРУЖАВА УСТАНИКЕ 
Живко је имао 6 синова а Илија само Стевана. Стеван се обогатио на- 

бавком џебане за Србију: прота Ненадовић га је пронашао у Земуну и пр- 
ва испорука за Србе у Србији била је 9 фунти барута, зобница (коњска то- 
рба) фишека и 300 танета. 

Преселио се у Београд, покуповао турске куће и ту живео. Бавио се 
лиферовањем војних потреба за српски народ и тек тада се силно обога- 
тио. 

ВОЖД НАРЕЂУЈЕ УБИСТВО СТЕВАНОВЕ ЖЕНЕ 
Стеванова жена је у блуду заразила неке младиће који због тога нису 

могли да служе војску па је Вожд наредио да се она и још две блуднице за- 
вежу у џакове и баце у Дунав. После тога догађаја престао је блуд других 
блудница. 

 

СТЕВАН УМИРЕ КАО СИРОМАХ 
Стеван умире после 1835. г. у Полтави. Умро је у сиромашном стању а 

куда се денуло његово силно богатство не зна се, како каже српска посло- 
вица: "како дошло-тако прошло". 

 

1) Константин Н. Ненадовић, "Живот и дела Карађорђа", Споменица, књ.II, 1884. (1804-
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СТЕВАН ЖИВКОВИЋ
(1)

 

"Године 1809. постављен буде Вељко да од Турака чува Бању, и Совет 
дода му Стевана Живковића за саветника, да га чува и уздржава да не би он 
по  својој  превеликој  храбрости  где  год  своју  војску  у  лудо  потро  и 
упропастио. Тукући се око Бање с Турцима, рањен буде и он и Живковић. 
Но кад после каменичке пропасти 19. маја дођу Турци, те га са свију стра- 
на обколе, гди су га неколико недеља у блоку држали, докле Кара-Ђорђе 
није стигао од Новог Пазара 9. јула обсаде ослободио. 

Кад је Кара-Ђорђе к Бањи са војском стигао, Вељко науми да се кроз 
Турке пробије и са Кара-Ђорђем  сједини и обсаде ослободи,  па стане 
спремати у својој соби за испад. Момци га његови запитају: 

"А шта ћемо с оним ?" 
(2)

 

"Шта ћете ? Ако може ићи, нек иде ко и други људи, ако не може, ви му 
одсеците главу, па понесите, да је Турци не носе." 

Кад Живковић, који је лежао у другој соби, чује те речи, помисли у се- 
бе: Да! Овај какав је луд, хоће то и учинити, па скочи и онако рањен нада 
између први. 

И тако, када Кара-Ђорђе удари с леђа на Турке, Вељко јурне из Бање 
кроз Турке, те се сједини с Кара-Ђорђем." 

 

ЈОВАН КРСТИКАША (ражањски буљубаша)
(1)

 

Рођен у селу Прасковачи, недалеко од Ражња. Име његових родитеља 
нисам могао сазнати, као ни право презиме његово. Свуда је и свакоме био 
познат као Крстикаша. Овај надимак је овако добио: негде у неком дру- 
штву на ручку изнесе домаћин на трпезу најпре кашу, а Јован се прекрсти, 
па поче јести па тако отада прозват Крстикашом. 

Јован је био буљубаша Ражањске нахије са тридесет пандура још за 
време Турака и спроводио је трговачке транспорте и путнике преко пла- 
нине Мечке, која лежи између варошице Ражња и Шупељака, сада званог 
Јовановац. 

Године 1806. Ђорђе Крагић из села Скорице, на своју руку узме Јова- 
на, те заједно побуне Ражањску нахију против Турака и дочекају Стевана 
Синђелића на Мечки; ту се сједине и лицем на светога Јована 1806. г. уда- 
ре на ражањске Турке. Јован их позва на предају, но Турци се не хтедоше 
предати и почеше на наше пуцати; онда Јован викну јуриш на шанац и 
први ускочи и што беше Турака све их посекоше, једино ајан, Крџа звани, 
побеже. 

Ђорђа Крагића Синђелић наименова за ражањског бимбашу
(3)

, а Јова- 
на одреде за његовог помоћника. 

 
 
 
 
 
 
 

1) Константин Н. НенадовиЂ, "Живот и дела великог Ђорђа Петровића Кар-Ђорђа", 

Беч, Штампарија Јована Н. Вернаја, књига II, стр. 738. 
2) За Живковића. 
3) Бимбаша - заповедник одреда од 1 000 војника.
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Јован је погинуо у боју на Каменици 1809. године. Могао је тада има-ти 
око 30 година. 

Јован је био високог и танког стаса, косе и очију риђих. Он се врло 
лепо носио и коње добре са китом јахао. Кућа му је била доста имућна. Да 
ли је имао порода нисам сазанао. 

 

РАЗДОР МЕЂУ СТАРЕШИНАМА
(1)

 

Појављује се раздор српских старешина: за команданта ка Нишу није 
постављен Петар Добрњац, славни бранилац Делиграда, већ Милоје Пе- 
тровић због очекиваног плена у Нишу. Куршид-паша јурну на Делиград а 
Добрњац, љут на Милоја, напусти Делиград, а Милоје изгуби главу, узми- 
цао на свим тачкама. Војска у расулу. Добрњац бежи у Панчево па у Вла- 
шку. На Карађорђа пада највећа оптужба у опозицији, мада је народ осу- 
ђивао Младена и Милоја. После каменичке битке према аустријским 
извештајима Срби су имали још увек око 60.000 војника. 

 

НЕТРПЕЉИВОСТ МИЛОЈА И ДОБРЊЦА
(2)

 

Године 1809. дође у Делиград за врховног старешину Милоје Трна- 
вац, и одмах се војска подели на присталице Милојеве и Петрове. После 
пропасти на Каменици, Турци ударе и на Делиград. Према српским утвр- 
ђењима, низ Дреновачку косу, начине они седам шанаца, и довуку дели- 
топ, те навале тући Делиград. Против те навале подигнут је шанац на ја- 
буковачком мосту, преко друма београдског. Шест недеља тукли су га без 
престанка. 

ИСПОВЕСТ ПЕТРА ДОБРЊЦА
(3)

 

'' Господин Јефрем Ненадовић, члан Совјета утврђава да је у Јашу Пе- 
тар Добрњац њему и још некоима онде нашавши се Србима на смрти ова- 
ко говорио: Браћо! ја се дотле мојих мука не могу опростити (имао је неку 
гадну болест) док вам год не откријем једну моју до сада притајену кри- 
вицу; ја сам издао на Каменици. Свадивши се с Милојем Трнавцем наго- 
ворио сам Вељка да иде у Гургусовац па сам затим и ја отишао за њим, а 
Турцима поручио да ударе. Но, опростите ! и кад га ови опростише он се 
мало затим преставио." 

 

НЕСЛОГА СРПСКА
(3)

 

Господин Милован Павловић-Кукић, члан Суда у Окружју пожарева- 
чком тврди да су Петар и Вељко наваљивали да се удари на Ниш док се не 
би Турци боље утврдили и умножили: па други не дадоше. Каже Кукић да 
је војска била измешана у шанцу на Чегру из сваке нахије па је Синђелић 
реко Милоју: 

"Побратиме Петре! Онај шанац или да га чуваш или да га чувам, нећу 
више онаке мешавине да држим." Петар му на то одговори: 

"Шта, побратиме Стеване? Није ли боље да га сви чувамо, него да га 
један држи?" Онда Стеван рече: 

 

1) Владимир Ћоровић, "Историја Срба". 
2) М.Ђ. Милићевић, "Кнежевина Србија", књ. II,Бгд,1876. 
3) ГДСС,св. III Бгд,1851.
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"Добро, побратиме, да идеш да изведеш све моје напоље !" И он отиде 
и изведе. Сад Стеван све своје уведе унутра, но не може да се шанац попу- 
ни те уђе у њега сва алексиначка и ражањска војска и тако се попуни. Онда 
рече Стеван: 

"Ј...м му оца који рекне да је Ниш његов; мој ће Ниш бити." Петар му 
одговори: 

"Да ти је просто, брате, дај да га добијемо па нек је твој." 
Кукић даље тврди да је овај шанац био добро утврђен, са врљикама и 

кочевима колико год треба а имао је и три топа,без иједног коњаника. 
Кад је турска пешадија ударила од Доњег Матејевца право на шанац, 

војска је изашла из шанца и нанела велике губитке непријатељу. 
Кукић даље тврди да Милоје није издао "него је рабрио свое људе и 

полако довео до Делиграда; да је Вељко отишао а за њим после Добрњац, 
то је истина ." 

 

ЗАУЗИМАЊЕ РАЖЊА 1806.
(1)

 

На скупштини о Малом божићу (Новој години) између осталог гово- 
ра и договора, нареди Карађорђе као што иде: 

Стеван Синђелић, Милован бимбаша и Чапак Милосав да заузму Ра- 
жањ.

(2)
 

Ражањ на захтев Синђелићев не хтеде му ајан ражањски предати, већ 
се одпочне бој. Онда викну Синђелић на јуриш, наши ударише и први бу- 
љукбаша Ражањске нахије Јован Крстикаша ускочи у шанац са својима. 
Кад виде ајан да нема шале он узјаше на хата, па са неколико друга, који су 
с њиме у његовом конаку и хану караван-серају били, побеже преко брда к 
Морави и св. Роману. Наши пак, онако срдити због изгинулих другова, ни- 
шта нису, ни младо ни старо, од сече поштедели. Жене голе и босе посла- 
ше у Бању Ћурти, војводи бањском. Ајан ражањски, Крнча се по имену 
зваше, родом је Карановчанин био. 

Алексиначког ајана Арчина позваше Стојан Џода из Бобовишта, поп 
Марко мозговски на предају, но овај је по турски увијао и рок продужавао 
док му не дође нека врло мала помоћ из Ниша, те се и он из Алексинца 
извуче и побеже, али се не хте предати. 

Ово је све извршено 7. јануара 1806.године.
(3)

 

 

ЈОВАН КУРСУЛА
(4)

 

Не богатством - за њ није марио, не чином - јер га није хтео: личним 
јунаштвом својим у тешким данима борбе за ослобођење Србије стекао је 
Јован Курсула вечиту славу и бесмртно име. 

Он је рођен 1876. године - као што посредно казује запис на гробној 
плочи - у Доњој Горијевици, селу рудничкога округа. Кад је плануо уста- 
нак, Курсула је био у најлепшим годинама људске снаге и века. Као такав 

 

1) Милан Ђ. Милићевић, "Поменик...", СКЗ, Бгд,1959. 
2) Друге виђеније људе задужио је да заузму Крушевац, Параћин, Але-ксинац и Пореч, 
(П.А.). 
3) Оригинал САН, бр.7435. 
4) Ј. Драгашевић, "Знаменити Срби XIX века", УБ: Р 3129
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58. Kursula uleće u turski tabor (P. Ranosović) 

 
придружио се српској војсци која је освајала Чачак и Карановац: и тада и 
доцније он бејаше слободан од свих брига заповедничких, прост мегда- 
нџија који је, вазда срећно, делио на очиглед војсци небројене мегдане. 

Од таквих ритерских двобоја најпознатији је по мегдану који је 1810. 
године делио на Варварину. Добра уметничка песма Ј. Драгашевића учи- 
нила је да се и сада памти тај необичан догађај у свим круговима српкога 
народа. 
...Бесни Арап на помамноме вранцу тражи ко му - пред свом војском сме 
од Срба изаћи на мегдан:

 

"А из војске српске јунак се појави, 
Крвавог одела, очију крвава; 
На њему не беше кадива у срми, 
Већ дебело сукно у тој мркој крви; 
На ногама нису чизме сврх местава, 
Већ лаки опанци, калчина крвава, 
На глави му црна шубара јагњећа, 
А широку палу бацио на плећа, 
Те с рамена лева крвав балчак сева. 
Па се тако диго да дели мејдана, 
А под њиме танка бедевија врана, 
Дао јој дизгине па је руком чеше, 
Чибука се маша и у кремен креше, 
Запалио лулу, облаци се вију, 
А кобила танка опружила шију, 
Па тако лагано иде пред делију. 

 

Насмеја се Арап - на смеј му се дало, 
Што пијано Влашче на коњу заспало, 
Па с окреће својим да с и они смију 
Каквог му ћаури шаљу мејданџију. 
А Курсула само пуши и димани – 
Играчка су њему крвави мејдани. 
Тек Арапу црном дуго се не чека, 
Кубурлијом бије јоште из далека, 
Не може да трпи, жудан бојне славе, 
Зажелео с крви, хоће русе главе, 
Па још једну меће – Јово с не окреће. 
Зачуди се Туре, вришти вранац љути 
Па хрже и слути да ће погинути. 
А Курсула иде све Арапу ближе, 
И кобила поче ушима да стриже 
Па издиже шију те гледа делију. –
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(2) 

Сад Курсула лулу тури, 
А с рамена палу скину, 
Па ободе љуту змију 
И потече Арапину. 
Пуче пушка Арапова, 
Те замагли мејдан поље 
(А у Јове пушке нема, 
Он свакада само коље) - 
Звекну љута бакрачлија 
Под ребрима бедевије, 
И заблиста тешка пала 
У српкога мејданџије. 
Љута змија бедевија 
Четир копља подскочила, 
И у једном јоште скоку 
Па да здроби вранца чила - 
Ал да видиш љута јада 
Од Арапа, дели – Мује, 

Кад у Срба очи згледа, 
Препаде се ка од муње: 
На мах вранца обрнуо 
И побеже са мејдана, 
А за њиме полегла се Она 
љута змија врана, Пршти 
поље од копита, Чили 
вранац хитро граби, И тек 
иза све хордије Стаде да 
се заустави. 
А у маху одмах томе 
Арапину паде глава, 
Прсну крвца по вранчићу, 
Поцрвене мека трава. 
„Аферим ти, славна ћаурска делијо 
Хрсуз Арап није за мејдан ни био!“ 
Повикаше Турци и хордија цела, 
И пропусти Срба здрава и весела..."

 
Лик је његов израђен по великој, верној слици, која краси дворану 

Матице Српске и која се види и на сваком примерку издања Књига за на- 
род, а спомен такога Србина живи у народу његову за сва времена у оној 
светлости какву је племенити добротвор угледао на самрти кад је проро- 
чанским гласом рекао: 

„ Моја ће ме српска браћа спомињати“ (...) 
 
 

Посебан прилог: 
 

ОБЛАЧИЋ РАДЕ – МАЂЕРАЧКИ ЗЕТ
(1)

 

Мађере је познато по томе што је Радич Поступовић, господар од Расине овде 
упознао лепу девојку Мађарицу   у времену од 1413 - 1435. године, чије је седиште било 
у граду Кознику, подно Копаоника, у жупском делу. 

Када су Турци освојили Козник (почетком 1433. године), Радич По-ступович, који је 
и подигао Козник, у народу познат као Јеринин град, успео је да спаси главу и да се 
одметне у хајдуке, у шуме Јастрепца. Док је био на Јастрепцу са својом дружином, Радич 
је представљао страх и тре-пет за Турке, па је у народним песмама опеван као „Рајко од 
Расине“. 

Кружећи овим пределима, Рајко се обрео и на подручју Буковика и Ра-жња, па је у 
Мађеру упознао лепу девојку с којом је отишао у Срем. У Сре-му је Радич скућио кућу, а 
народ га је тамо опевао под именом "Облачић Раде". 

Радич Поступович је, иначе, био властелин кнеза Лазара, војвода и челник код 
деспота Стевана Лазаревиа и Ђурђа Бранковића. Он је заједно са својим оцем био у 
Лазаревој војсци у боју са Турцима на Косову пољу. Исти јунак је познат и по томе што је 
подигао и манастире: Враћевшницу код Горњег Милановца, Костамониту на Светој 
Гори и манастир на реци Грабовници. 

Легенду о Мађеру казивали: Првослав Гагић из Рибара, а унето је на основу 
приповедања Радисава Гагића - Дилкета родом из Мађера, позна-тог судије крушевачког 
Окружног суда. 

 

1) Здравко Костић, "Легенде ражањског краја", Крушевац,1994. 
2) Здравко Костић, "Легенде Жупе", 1993.
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Narod je kao voda: svaka mu posuda odgovoara, ako je 
nepropustljiva, i ako ceo u nju staje. Kad su vremena ružna i 
opasna, on ne obraća pažnju na oblik i izgled posude; 
glavno mu je da se u njoj održava. 

* 
I robovi imaju osećaj dostojanstva, a izražavaju ga 

tako 
što ne priznaju da su porobljeni. 

* 
Teško narodu koga vo|e hvale zbog krotkosti. 

Milovan Danojlić
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1.- 1 а: 1819.: РАЖАЊЦИ ЈАВЉАЈУ МИЛОШУ ОБРЕНОВИЋУ 
Кнезови Милко Уречић, Андрија и Павле Живковић и кметови Васо 

Катанча и Радован Петковић Капетаније ражањске и игуман св. Романа 
Сава пишу „високородном господару Милошу Обреновићу верховном 
књазу српском у Београду или где буде“ и јављају да су по кнезу Милети 
Радојковићу примили 48 комада црквених ствари за манастир Св. Романа 
и о томе су писмено обавестили суд. 

 

1.- 1 б:  1821: МАНДРДА МОЛИ КЊАЗА 
Никола Мандрда моли Милоша Обреновића да му опрости учињену 

погрешку. 
 

1.-3. : 4. августа 1824.: УБИЈЕН СЕЉАК ИЗ ПОЈАТА 
Војвода ражањски Хусеин-ага и кнезови ражањски Петар и Алекси- 

начки Миша јављају Милошу Обреновићу у Крагујевцу да је убијен један 
сељак из Појата од двојице из села Катуна 

 

1.-4 :2.  јуна 1833. год.: МИЛИЋЕВ СИН МОЛИ МИЛОША 
Георгије Милићевић пише кнезу и моли га да га произведе у кнеза 

Алексиначке нахије пошто је његов отац Милић био кнез у Карађорђево 
време. 

 
РАЖАЊЦИ, ПАРАЋИНЦИ И КРУШЕВЉАНИ 

СПРЕМНИ ЗА РАТОВАЊЕ
(1)

 

Ово окупљање људи од овдашње капетаније из Ражња и параћинске и 
крушевачке све је то пошло за у Крагујевац и мислили су сви да је у тому 
ваша заповест била и умствовали су људи да се чрез Босне позивају сви 
људи у ове речене нахије и сада друго ништа не мисле а и сами капетани 
овдашњи, а пролазећи људи отуда сада доказују да нису с вашом запове- 
шћу, скупљани људи, већ са сердарску. Но доиста овуда не знаду људи ни- 
шта за ову измену, но ако би ваша светлост благоволила. 

 

1.- 45: 5. августа 1835.: ВЕЗИР ПРОЛАЗИ КРОЗ РАЖАЊ 
Милета Радојковић обавештава Јеврема Обреновића о проласку вези- 

ра цариградским друмом.
(2)

 

 
 

1) АС, КК-1.-23 
2) Детаљно писмо је у одељку „ Цариградски друм “, (П.А.)
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1.-61 :24.2. 1836.: НОВИ КАПЕТАН У РАЖЊУ 
Стефан Стојановић, пуковник, војни командант подунавско-тимочки 

јавља Милошу Обреновићу да је у срезу ражањском поставио за капетана 
Аксентија Срећковића а у срезу бањском Миливоја Јовановића препору- 
чивши кметовима и народу да нове капетане у свему слушају. 

 
1.-75 :25. маја 1836.: РАЖЊАНИН ДУГУЈЕ ТУРЧИНУ КОШНИЦЕ 

Милош Обреновић пише Исправничеству алексиначког окружја „да 
је неки Стојан из Ражња пре неког времена узео од Реџеп-аге бившег ајана 
8  трмки по 20 гроша а није платио. Препоручујем Исправничеству да од 
реченог Стојана наплати на 8 комада трмки по 20 гроша, ако призна дуг 
пак да те новце предате доноситељу писма овог Турчину Арслану из Ле- 
сковца који ће их Реџеп-аги у Лесковац однети.“ 

 
1.-78 : 12. јуна 1836.г: НЕШКО ИЗ СКОРИЦЕ АГИН КОВАНЏИЈА 

Исправичество алексиначко пише Милошу Обреновићу у Пожаревац 
да је капетан ражањски призвао Нешка Стевановића из Скорице, бившег 
кованџију Реџеп-агиног и с њим и кмета сеоског Ђуру који су потврдили 
да није било више од 6 трмки од којих једну мечка удавила а друга сама 
умрла. Прави дужник је бивши ражањски капетан Стојан те да је овај дуг 
платио Ахмет-аги, рођаку Реџеп-агином када је дугове по паланкама на- 
плаћивао. 

У исто време јавља да је Лаза из Ражња од неког Реџеп-аге неку земљу 
купио и за исту 68  гроша дужан му остао, капетан ражањски тврди да је 
сестра Стеванова Перка, почившег Лазе кћи код истог Турчина и за рад 
Турчин јој требао 100 гроша давати имао, од које само 30 гроша за јелек и 
5 гроша за једну литру памука дао, које чини свега 35 гроша, следовате- 
лно остало јој још 65  гроша дужан. Кад се дакле, одбие речени 58 гроша 
дуга Лазина, онда остае 7 гроша исти Реџеп-ага Лазином сину Стевану 
давати има. 

1. - 113: КЊАЗ МИЛОШ ИЗДАЈЕ ТАПИЈУ 
МАНАСТИРУ СВ. РОМАНА 

Милош Обреновић 8. октобра 1836. г. издаје тапију манастиру св. Ро- 
ман на добра која је архимандрит Сава Петровић са братством покуповао. 

„Предстао нам је Г. архимандрит, настојатељ монастира светог Рома- 
на отац Сава Петровић с молбом да потврдимо неке тапије сверху неки 
добара које је он с братством реченог св.Романа правилним начином по- 
куповао.“ 

САДРЖАЈ ТАПИЈЕ та добра су следећа: 
 

1. МОРАВИШТЕ, поље на ком су њиве и ливаде. Ово је купљено од 
Турчина Селим-бега Вренчевића, бившег житеља крушевачког ценом 
5 750 гроша. На ово добро притјажава монастир тапије три на турском је- 
зику и једна на српском датирану у Ражњу 24. фебруара 1835. г. с потпи- 
сом и печатом суда Окружја параћинског. На леђима ови свију докумената 
има наш датум „ У Крагујевцу 8. октобра 1836. Но 4033 А“ Наш потпис и 
печат.
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2. СМУЂЕВАЦ, поље под њивама и ливадама. Ово је поље купљено 
од Турчина Алила Барјактаревића, бившег житеља ражањског ценом од 
1 003 гроша. На ово добро притјажава речени монастир две тапије на ту- 
рском и једно сведочанство на српском језику и ово је датирано „ У Ражњу 
24. фебруара 1835.„ с потписом и печатом суда окружја Параћинског. На 
леђима ови докумената има надпис наш подпис и печат. Но 4033.

(1)
 

3. КРНЧИН КОВАНЛУК, поље с њивама и ливадама купљено од Ту- 
рчина Смаила Крнчића, бившег житеља ражањског ценом од 1 800 гроша. 
На ово добро притјажава монстир св.Романа једну тапију на турском јези- 
ку. Границе овог места јесу: а) с десне стране река Рујишка, б) с леве стра- 
не Прасковачко поље и камен побивен, в) с доње стране кривог Јована њи- 
ва, г) с горње стране Послоначко поље. На леђи ове тапије има наш по- 
дпис „ У Kрагујевцу 8. октоврија 1836. Но 4033.“ 

Речена три добра леже на земљи Ражањској код монастира св. Романа. 
4. ВОДЕНИЦА од три витла у селу Ђунису, срезу Бугарморавском, 

окружја Крушевачког. Ка овој воденици принадлежи земља око 10 дана 
орања на којој има један шљивар. Ово је добро купљено од Аврама Петро- 
нијевића, саветника књажеског ценом 14 500 гроша. 

Монастир пак притјажава на ово добро две тапије на турском језику и 
једну на сербском на име Аврама Петронијевића написане у Бањи 30. ју- 
лија 1836. с подписом „Аврам Петронијевић, с. р. продавац “. 

На леђи ова тапија има наш надпис „ У Крагујевцу 8.октомврија 1836. 
Но 4033 “ с подписом и печатом нашим. 

Удоволствојавајући овом прошенију реченом архимандриту св. Рома- 
нском издајемо монаститу св. Романа обшту тапију ову којом потврђујући 
притјаженије реченог монастира над овде назначеним добрима, препору- 
чујем свим властима нашим да ово право монастирско противу сваког на- 
паданијаза штићују. 

 

1.-130:  28.11. 1836.г.: РЕВНОСАН ГРАНИЧАР 
Милош добија обавештење од пуковника бањског Стефана Стојано- 

вића о инциденту на граници са Турском: „неки Станко Крупчанин из на- 
ије нишке чувао стоку близу српске границе те му је иста у Србију пре- 
шла, те је овај изненадио стражара који је на граници заспао и ударио га 
штапом по глави тако да је овом ома шубара на глави расцепила се а Ста- 
нко поче у село бежати. Кад је стражар дошао к себи пуцао у бегунца и 
ранио у врат “. 

У одговору на писмо Милош одобрава поступак овог стражара „кому 
за награжденије шаље цесарски дукат који случај објавити по свим тамо- 
шњим странама, за изјасненије да нико ништа из Турске у нашу страну не 
пропушта, но да одма пуца на свашта што би из Турске у Србију на недо- 
звољеном преласку прећи усудило се“ . 

 

 
 
 

1) Напомена: На овом Смуђевцу, колико се насели житеља, ти житељи подпадају под 
монастир са свим и ослобађају се од сваког данка и кулука правитељственог.
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1.-169. : 29. 1. 1837. г.: ЗАХВАЛНИ КЊАЗУ МИЛОШУ 
Исправичество алексиначко окружја бањског Милошу шаље захва- 

лно писмо сељака из среза алексиначког, бањског и ражањског у вези са 
његовим писмом о сеоским синорима, на бризи о мирном и братском жи- 
воту суседних села коју води својим одредбама о синорима, паши, сечењу 
дрва за огрев итд. За Срез ражањски потписали: Рако Милојковић из Ра- 
жња; Мијаило Радојковић из Ћићевца; Богдан Миленковић из Сталаћа; 
Јанко Павловић из Мађера, Глиша Максимовић из Подгорца. 

 
1.-185 :  8.4.  1837.г.: МЕНЗУЛАНА У РАЖЊУ 

Исправичество алексиначко Окружја бањског Милошу Обреновићу 
јавља да је примило наређење да мензулану у Ражњу док не стигну 
саветник Аврам Петронијевић и средодоточни командант Арсеније 
Андрејевић , никоме у закуп не издаје. 

 
1.-213 : 31. мај 1837. Крагујевац: ПОДГОРЧАНИН 

ПРЕКРШИО ПРОПИСЕ 
Милош Обреновић Стојану Вељковићу директору Контумаца але- 

ксиначког наређује да Милована Славковића из Подгорца Среза ража- 
њског, Окружја алексиначког који је прекршио карантинске прописе и све 
оне који су за његов преступ знали  а нису га пријавили казни јавно ши- 
бањем.

(1)
 

 

1.-294: 19.август 1837: ПОЈАВИЛА СЕ НЕКА БОЛЕСТ У РАЖЊУ 
Милосав Здравковић, војни командант дунавско - тимочки Милошу 

Обреновићу у Крагујевац рапортира: у Ражњу се појавила нека болест од 
које је умрло 9 људи, па је карантински лекар ишао да прегледа болесни- 
ке којих има у 4 куће и закључио да постоји нешто сумње да је куга, и због 
тога су те куће затворене, а око села постављена стража да нико са стране 
не улази и да нико не излази. Истина да ови болесници имају неке жлезде 
но на леђи и на челу и плећи, зато и надежда је да кужна болест није. 

 
1.-297: 22.август 1837.: УЗРОЧНИК БОЛЕСТИ НИЈЕ ПОЗНАТ 
Карантин алексиначки јавља Милошу у Пожаревац:све више се испо- 

ставља да болест која се појавила у Ражњу није куга већ да је настала због 
нездравог овчијег меса, али се ипак још увек одржава стража поред кућа 
болесника. 

 

1.-308.: 20. августа 1837.: ДОКТОР ДОЛАЗИ У РАЖАЊ 
Милош шаље у Ражањ доктора Мајнферта, лекара карантина алекси- 

начког. 
1.-310: 1.септембра 1837.: КУГА У РАДОШЕВЦУ 

Милосав Здравковић, војни командант вароши Алексинац Милошу 
Обреновићу рапортира у Пожарервац: у селу Ражњу у кућама које су за- 
творене због појаве куге умрло је двоје , а да троје болује и да се болест по- 

 
1) Садржај текста се налази у одељку о здрављу у ражањском крају, (П.А.)
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јавила у селу Радошевцу где су умрле две ћерке попа Милете, па је његова 
кућа затворена и село застрашено. 

 
1.-338: 29.  септембра 1837.: ПОБИТИ ОДБЕГЛЕ 

ЗАРАЖЕНЕ КУГОМ 
Милош наређује Петру Поповићу, старешини среза Ражањског да 

оних 7 људи који су из Ражња побегли, а заражени су кугом, на сваки на- 
чин ухвати или побије. 

 

1.-376 :3. децембра 1837.: РАЖАЊСКИ ГРОБАРИ 
Петар Поповић, старешина ражаљски рапортира Милошу у Крагује- 

вац: према наређењу доктора Нађа распустио је све људе из ражањског 
карантина, а колибе где су сумњиви, болесни и гробари били попалио; ра- 
жањски гробари кад су одлазили у карантин алексиначки понели су пуна 
кола ствари, па пита да ли да их попали, пред власницима после каранти- 
нског периода или допусти да их гробари задрже као своје, јер су их они 
по Ражњу покупили. 

Милош наређује писмом од 8. децембра да оне ствари које су собом 
донели у карантин тако остави док се добро не искаде, па затим нека ста- 
решина позове оне Ражањце који сумњају на гробаре и виде да ли има не- 
што њихово. 

 

1.-396: 22.јануар 1838.: ЈЕЛЕН У РАЖАЊСКОМ КРАЈУ 
Петар Поповић јавља Милошу да обилази околне планине да пронађе 

дивљег вепра али да због великог снега то тешко иде јер бавећи се два да- 
на у планини „са ајком задобити ништа није могао, сем једног јелена кога 
шаље његовој светлости. Но, ако се ипак који дивљак нађе то ће ускорити 
и његовој светлости пратити“.
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61. Crkva Sv. Save, postavljanje polileja 1925. - 
Ćićevac 
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62. Crkva Sv. Save, danas - 
Ćićevac
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XV 
 

КНЕЗ МИЛОШ ОРГАНИЗУЈЕ 
НОВУ СРПСКУ ДРЖАВУ 

 
 

САДРЖАЈ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ima ljudi koji su uvek gotovi prepirati se o tome koji je 
ĉovek u istoriji od koga veći, me|utim ne pokazuju ni malo 
gotovosti da sebe uĉine ma koliko većim. 

* 
Jedan ĉovek ne može sve, već samo nešto; 

njegov posao mora biti ograniĉen, jer su i njegove moći 
ograniĉene. 

* 
U ovom svetu mi smo kao roba izneta na pazar. Jedni 

nam dižu cenu do nebesa, drugi je obaraju u ništa. 
* 

Malo je ljudi poludelo od sirotinje, a mnogo, premnogo, 
od bogatstva. 

* 
Zašto  neki  ljudi  besciljno  hode  i  toliko  besciljnih 

poslova posluju? 
Zato  što  ne  znaju  cilj  svoga  života  ni  metu  

svoga putovanja. 
 

Sv. vladika Nikolaj Žiĉki

mailto:@i~ki
mailto:@i~ki
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63. Proizvodnja ćumura kod Grabova 

 

 

 
64. Panorama sela Mojsinja
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СПОСОБНЕ МУШКЕ ГЛАВЕ 1813.
(1)

 

Војна снага Србије 1829.године: наводи се број способних мушких 
глава по нахијама које су ослобођене али се наводи и снага оних крајева 
који су 1813. г.отргнути а који, по Акерманској конвенцији треба да јој се 
врате

(2)
: 1. Гургусовац, Бања, Сврљиг (5 200 људи); 2. Зајечар (3 000); 3. 

Крајина и Кључ (4 200); 4. Алексинац (300); 5. Параћин (800); 6. Ражањ 
(400); 7. Крушевац (3 800); 8. Пазар (500); 9. Стара Влашка (500); 10. Ко- 
зник (900); 11. Јадар (1 000); 12. Рађевина (900). 

 

МОРАЛ СРБА ПРЕ МИЛОШЕВОГ УСТАНКА
(3)

 

Хаџи Проданова буна 1814. г, па онда дуготрајна куга 1813-15. па 
страшнa неродица и глад 1816. и 1817. г. учинише стање у Србији просто 
очајним. Неуспео Први устанак, народ изнурен ратовањем у Другом уста- 
нку постао је избезумљен и подивљао: шуме су биле пуне избеглица, ха- 
јдука, одмртника и злих људи. Друштвени морал који је увек после вели- 
ких превирања уздрман, на почетку Милошевог устанка је био испод сва- 
ког поимања морала народа. 

 

ПРВА МИЛОШЕВА СТАЈАЋА ВОЈСКА 1825.
(4)

 

Непосредан повод за оснивање српске стајаће војске била је буна Ми- 
лоја Ђака 1825. године. 

„Прве јединице стајаће војске основане су крајем фебруара 1825. го- 
дине, на месец дана после угушивања Ђакове буне. Тих дана кнез Милош 
је наредио нахиским и кнежинским старешинама да из свакога села иза- 
беру по једног, а по негде и по два здрава и угледна „младића из добрих и 
задружних кућа и да их пошаљу у нахиска средишта где ће се уписати у 
војнике“ и спремати за војнички позив.“ Првог маја 1825. г. сви изабрани 
младићи били су у нахијским центрима, а пошто је Србија имала 12 нахи- 
ја, то је формирано 12 војних јединица или „кумпанија“ неједнаке јачине 
што је зависило од броја села у нахији. У свих 12 нахијских касарни било 
је 1. маја 1825. године 1 147 војника. „Тако се та прва регуларна војска кне- 
за Милоша за прве две године (1825. и 1826.) водила службено под име- 
ном „солдати“. Како су ти први регрути остали у војсци више од десет го- 
дина, све до 1835. то су они доцније службено вођени као „стари солда- 

 

1) Др Бранко Перуничић, "Смедеревска Паланка и околина", Бгд, 1980. 
2) Скоро половина способних мушких глава налази се у тим крајевима. 
3) Тихомир Ђорђевић, "Србија пре сто година", Просвета, Бгд., 1946. 
4) Радосав Марковић, "Војска и наоружање Србије кнеза Милоша", САН, Одељење 
друштв. наука, Књ. 25, Бгд., 1957, стр. 15.



4) АС, К. К. Нахија ћупријска, 1834. 

290 

 

ти“. Иначе, 1832. г. називани су „стари уписани војници“, а још доцније 
„народна гарда“. 

Позивање ових војника у војску прво је регрутовање у Србији. 
 

МИЛОШЕВИ ПОЛИТИЧКИ ПОТЕЗИ
(1)

 

Питање о границама Србије било је решено, карта нове српске државе 
1831. године начињена и предата кнезу Милошу. Међутим, Турци су и да- 
ље остали у Крушевцу, Алексинцу, Ражњу и Параћину. Сви Милошеви 
захтеви потпомогнути руском дипломатијом остали су узалудни. Видећи 
да је припајање ових крајева Србији неће ићи тако како је са Портом до- 
говорено, Милош прибегавши народној: у се и у своје кљусе. Предузима 
једину меру која му је остала - позива прве људе и народ ових крајева да 
устану на своје Турке и да их силом истерају. 

 

МИЛОШ ОСНИВА ПРВУ КОЊИЧКУ ГАРДУ 1832.
(2)

 

Године 1832. кнез Милош оснива прву коњичку гарду. За њу је узео 56 
војника из пешачке гарде коју је попунио регрутима за чији је избор ва- 
жио исти критеријум као и за избор првих гардиста 1832. године. Број га- 
рдисата коњаника доцније се повећао узимањем војника из пешачке гарде 
а пешачка гарда је попуњавана новим регрутима. 

 

ЗАКРШЋЕНО ДРВЕЋЕ
(1)

 

Почетком 1834. г. турски комисар Ћашиф-ага предао је сва места од 
тачке до тачке по карти. Али због великих снегова на високим планинама 
комисари нису могли свуда да ударе умке већ су сами закршћавали дрвеће. 
Касније је на граничној линији извршено крчење шуме и ударање плота. 

 

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ГРАНИЦЕ
(3)

 

1834. априла извршено је дефинитивно обележавање границе када је 
име нахије замењено термином окружје а нешто касније и округ. 

1835. до пролећа дуж српско-турске границе било је подигнуто 68 ка- 
раула са укупно 588 стражара. 

 

ИМОВИНСКИ ОДНОСИ ЛИПОВЧАНА И ТУРАКА 1834
(4)

 

Суд из Ражња пише Милошу 18. августа 1834. године: 
"... покорњејше јављамо да се те његове њиве (Мустафе Сакалије, П. 

А.) којих се пространство у 20 дана земље ораће и 14-15 коса ливаде 
састоји, с ове стране Мораве, спрема Топољаку, наоде, и ту је земљу до да- 
нас село Липовац, које 10 кућа има, обработовало и, давајући Мустафи 
кулук без десетка, уживало. Он је ту земљу заиста купио, и то неку част 
пре, а неку после Кочина рата. Село пак Липовац, то је под спахилуком 
Шашит-пашином било, но пре неже ли се речено село населило кованлук 

 

1) М.Ђ.Милићевић, "Кнежевина Србија", Књ. II,Бгд, 1876, str. 714. 
2) Радосав Марковић, "Војска и наоружање Србије кнеза Милоша, САН, Одељење дру- 
штв. наука, књ. 25, Бгд.,1957, стр.19. 
3) Владимир Ћоровић, "Историја Срба, становништво".
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(пчелињак, П. А.) је био, који су Кара-Куликxија, Кара-Амет и вишерече- 
ни Мустафа држали. По неком времену тај кованлук дигне се, које кад се 
учани, онда Мустафа дође, па кућишта она, што су на кованлуку била, 
изоре, жито посеје и десетак паши одвоји и пише га липовачки десетак. 
Паша кад виде да је лепа и за доста жита од десетка добио, он онда понуди 
Мустафу да му ту земљу прода, и да он од ње господар буде, које овај и 
учини, давши паши 1 000 гроша за њу, а паша њему тапију. Кад Мустафа 
земљу прими, а он одмах поче село насељавати и 10 кућа насели. По ма- 
лом времену, видећи да сељани његови с оном земљом што код села имају 
живети не могу, да им после и ону поред Мораве лежећу, која сат од села 
одстоји, и коју су они од Кочина рата досад обработовали, и као што је ви- 
шеречено, без десетка уживали. Већу пак част ове земље као што и сам 
Мустафа код нас казује, сељани су истрчили. Он је (Мустафа) више пута у 
турском суду представљао да је рад ту поред Мораве лежећу земљу Липо- 
вчанима одузети, но суд му допустио није, из узрока што да им није те зе- 
мље, они би се по оној што код села имају разселити морали." 

 

НИШЕВЉАНИ СЕ ПРИПРЕМАЈУ НА УСТАНАК
(1)

 

Нишлије су се припремале за устанак очекујући Милошеву дозволу и 
помоћ.Повлачењем нове српско-турске границе крајем 1833. и почетком 
1834. г. ка југу, ови су се мало умирили. Међутим, наредне 1834. дошло је 
до нових припрема на устанак, да би у јануару 1835. г 16 нишких села уте- 
кло у планине (Врело, Кравље, Миљковац, Топоница) - мушкарци су оти- 
шли у планине, нејач је упућена на српску границу а два устаника послата 
у Алексинац да набаве барут. Истовремено, послали су молбу књазу Ми- 
лошу за помоћ и заштиту при чему су навели турске зулуме. Да би смирио 
узавреле страсти и заштитио Србе почетком марта 1835. г. у нишком кра- 
ју, књаз шаље у Ниш Аврама Петронијевића, свога ћају, а пограничним 
власима наредио да "ако ли би неки из оне стране пребегли, то их немојте 
терати натраг, но примите их у нашу земљу слободно" а Салим-паши ни- 
шком пише како је "ред да и христијани не пострадају тражећи да се избе- 
гну репресивне мере " јербо цару раја свагда потребује". У писму Милош 
пише да, ако овако не буде, он ће се жалити султану да нишки паша није у 
стању да у миру и човечности држи пограничну рају. Буна се привремено 
стишала. 

СЕЛА ПУСТА ОСТАНУЛА
(1)

 

Међутим, почетком марта 1835. г. Нишевљани пишу књазу: "Светли 
господару, умилостиви се на нашу сиротињу! Сиротиња много је изгину- 
ла: 300 човека бемо; остаде 100 човека; села пуста останула, ништа није 
остало, овце откараше, говеду откараше, вино источише, жито отнесоше, 
децу посекоше, руке на децу оцекоше, уши оцекоше. Ништа не остаде. 
Сиротиња цвили и пишти до бога се чује. Светли господаре, ти отац на 
нас! Пружи твоју светлу руку на нас! Ми сиротиња твоја покорита. На Ту- 
рчина ми раја више не можемо да будемо." 

 

1) Владимир Стојанчевић, "Народно-ослободолачки покрет у нишком крају 1833. и 1834 
/ 35. г., У Б : Б И 672.
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НИШЕВАЧКИ НАРОД СЕ ДИЖЕ НА ОРУЖЈЕ 1835
(1)

 

Ипак, нишевачки народ се дигао на оружје 3. и 4. марта а 5. марта Ту- 
рци су извршили покољ "и много робља чене и деца на нашу страну пре- 
бегло". Устанку се прикључују и друга села и нови вал избеглица небора- 
чког становништва дошао је у Србију. Турци оптужују Милоша да пома- 
же устанак: "Да ви не тражите рају нашу себи, она би мирна била, него ви 
сте је научили да тако чини". До судара је дошло 10. марта. Рачунали се да 
је тада посечено око стотину Срба у жестоком боју. 

Милош шаље у Ниш Аврама и уз посредовање београдског везира. 
Нишки паша је на речима прихватио да "присовјетује тамошњи народ и 
нека се кућама својим врати" те да им "протолкује" кнежево писмо, али је 
с примиривањем ишло тешко. 

 

ЗАХТЕВИ НИШЕВЉАНА
(1)

 

Тек када је крволочни Селим-паша био смењен и послан у Елбасан на 
заточење, чему је допринео и књаз Милош својим молбама на Порти и ка- 
да је дошао нови нишки паша Осман-Хаири, Нишевљани су се примири- 
ли тек када је овај изашао у сусрет њиховим захтевима: 

1. да свако село има свога кмета 
2. да ни један Турчин не сме Србина да хапси 
3. да се укине xерима(глоба)и да се забрани излазак Турака у села 
4. кулук организовати само за потребе пашиног двора 
5. спахијама се има даватидесетак "од свега" а господарима деветак 
6. пољацима забранити улазак у сеоске домове. 
Нишевљани су се примирили, Милош се, дакле, трудио колико год су 

политичке прилике допуштале, да својим сународницима с оне стране 
границе помогне. Своју политику он је подешавао према констелацији 
прилика целокупног источног питања. Оваква реалистичка политика је 
овога пута превладала над потребама националног осећањ и националне 
солидарности са неослобођеним Србима у Турској. 

 

ПОВОД ЗА УСТАНАК
(2)

 

Повод за устанак дали су баш Турци из Крушевца, браћа Френчевићи 
(Селимбег, Зека и Смака). Њихова отмица мозговачких девојака није био 
једини такав случај али је књаз Милош вешто искористио отмицу да би 
код српског народа још више распламсао страсти за коначном слободом 
после скоро пет векова. Милошеви политички потези око овог случаја су 
уродили плодом и код неких страних дипломатија. 

 

МИЛОШ ОСНИВА ПРВУ АРТИЉЕРИЈУ1836
(3)

 

Артиљерија је основана 1836. године. Годину дана раније кнез Ми- 
лош је био у Цариграду на аудијенцији код султана. Овај му је том при- 
ликом поклонио шест топова са целим прибором, са свом муницијом. Са 

 

1) Владимир Стојанчевић, исто. 
2) Милан Ђ. Милићевић, "Кнежевина Србија", II, Београд, 1876, II, стр.726. 
3) Радосав Марковић, "Војска и наоружање Србије кнеза Милоша", САН, Одељење 
друштв. наука, Књ. 25, Бгд, 1957, стр. 22



1) Радосав Марковић, исто, стр. 160, 328. 
2) АС,КК-I-23 
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овим топовима образована су два одељења артиљерије. „Једна батерија 
смештена је у Крагујевцу а друга у Пожаревцу. Обе те јединице добиле су 
по три цариградска топа.“ 

 

МИЛОШ ФОРМИРА ПРВУ ОРУЖАНУ СТРАЖУ 1835
(1)

 

За чување српско-турске границе кнез Милош је формирао Српску 
оружану стражу, која је била стално на служби и под платом. Јачина је за- 
висила од ситуације. Године 1835. имала је 628 људи. 

„А с обзиром на важност службе и опасност којој су стражари били 
увек изложени, за граничну службу су најврснији момци „који не маре за 
кућу“ и којима „није жао мрети“, како стоји у једном званичном акту. Њи- 
хов старешина звао се буљубаша. Он је поред тога што се од њега тражило 
да буде храбар војник, морао да буде и разуман човек, који ће своју хра- 
брост знати да паметно и корисно употреби.“ 

 

СТАЊЕ У ВОЈСЦИ ПАРАЋИНСКЕ И РАЖАЊСКЕ НАХИЈЕ
(2)

 

Ово окупљање људи од овдашње капетаније из Ражња и параћинске и 
крушевачке све је то пошло за у Крагујевац и мислили су сви да је у тому 
ваша заповест била и умствовали су људи да се чрез Босне позивају сви 
људи у ове речене нахије и сада друго ништа не мисле а и сами капетани 
овдашњи, а пролазећи људи отуда сада доказују да нису с вашом запове- 
шћу, скупљани људи, већ са сердарску. Но доиста овуда не знаду људи ни- 
шта за ову измену, но ако би ваша светлост благоизволила заповедити ова- 
мошњим судовима и капетанима да пребуду у миру таки би се јавило и 
оним отишлим од свји њиови и амо би се вратили, а ако заповедате верујте 
да из све ове речене наије можемо са к. Манојла к вама опремити и по не- 
колико кметова и људе колико би ви заповедили, а тако нисмо разумели 
добро о овој чувеној побуни и она стоји на некој политики коју ми не до- 
знајемо. 

Покорњејше молим о писању овом опростите ми. 
Остају вашеја светлости, все покорнејши слуга. 

У Алексинцу                                                                 Стефан Михаиловић 
11. јануар 1835. 

 

МИЛОШ ФОРМИРА НАРОДНУ ВОЈСКУ
(1)

 

Милошева регуларна, стајаћа војска је првенствено служила ради по- 
дршке личном режиму и својој династији, али је упоредо стварао „језгро 
српске оружане силе“. 

Главнину оружаних снага чинила је народна војска. Она се дизала по 
окружјима и срезовима. Свака српска глава морала је поседовати пушку и 
одговарајући војни прибор, „(...) кнез Милош није престао да поред регу- 
ларна војске, као језгро за будућу модерну војску, организује и народну 
војску, да се брине за њено наоружавање, да јој спрема џебану, да одржава 
у њој војнички и борбени дух и да на њу највише рачуна у опасним ситу-



1) Радосав Марковић, исто, стр. 160, 328. 
2) АС,КК-I-23 
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ацијама. Зато он непрестано бодри народне старешине и војне команда- 
нте, који су у себи сједињавали грађанску и војну власт у подручним обла- 
стима, да се најсавесније старају о народној војсци како би она била у сва- 
ком погледу приправна да пође и интервенише тамо где њена помоћ буде 
тражена...“ 

Појавом куге у Нишу па и на српско-туркој граници Милош предузи- 
ма опсежне мере међу којима и слање неких одељења пешачке и коњичке 
гарде са задатком да потпуно затворе границу и онемогуће илегални пре- 
лаз у Србију. Свако стражарско место било је запоседнуто од два до три 
војника пешачке гарде и са исто толико сељака којима је на челу стајао 
ондашњи буљубаша. 

Маја 1837. Милош наређује да се страже на граници дуплирају. 
 

НАПАД ХАЈДУКА КОД РАЖЊА 1842
(1)

 

Високосјајном књажеству Србије, Привременом правленију 
Начелства окружја алексиначког 

- 15–дневни рапорт- 
 

По добивеним седмодневним од срезски писара, с предстојећим нај- 
покорније Начелничество ово високосјајном Привременом правленију 
до знања доставља, да се народ у окружју овом за сад с вршидбом и бра- 
њем винограда занима.што се пак здразља његова тиче и ово је такођер 
пожелателно. 

Догађаји који се 2. текућег месеца око акшама, 1/2 сата од Ражња иду- 
ћи Алексинцу трефио, следујући је: 5 кола рабаxијски, буду од 12 њи ајду- 
ка нападнути, између који једна кола, која су трговачки еспап из Београда 
за Алексинац возили, опљачкају и до 4 000 гроша у еспапу као у чоји, ки- 
танки, фесовима, шалови и осталој ситници ајдуци штете учинили. Наче- 
лничество је ово ома наредбу учинило да се ајдуци траже, о чему је и На- 
челничеству крушевачком писало како би се сојузном силом боље и ла- 
кше пронашли, о чему до данас јошт успело није, нити је пак од Начелни- 
чества крушевачког известије добило, да ли иј је оно пронашло. 

У осталом је благодареније богу у окружју овом како у внутрености 
тако и по граници, у свему мирно било и проведено. 

Цена ране налази се и продаје се 100 ока пшенична брашна за 45-50 
гроша, кукурузно до 40 и јечам до 20 гроша. 
Но 1733                                                                      Привремени начелник 
15.септемврија 1842.                                                  Јован М. Здравковић 
у Алексинцу                                  Писар 

Јосиф Николић
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Vera traži od nas neprekidno, obnovljeno srce i 

preporo|enu dušu; ona svakome od nas svake veĉeri 
postavlja pitanje: jesi li danas postao bolji i savršeniji nego 
što si bio juĉe? 

* 
Vera je neumorna u glaĉanju naše prirode. 

* 
Milost je plod vere. Tamo gde ima prave vere, ima i 

prave milosti. 
* 

Niko ne treba da traži opasnost, ali kada opasnost do|e, 
hrišćanin treba da je primi i izdrži hrabro. 

 
Sv. vladika Nikolaj Žiĉki

mailto:@i~ki
mailto:@i~ki
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65. Koĉije na Carigradskom drumu 
 

 
 
 

 

66. Seoska krĉma, XIX vek
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ДВЕ ЕПИДЕМИЈЕ КУГЕ ЗА ЧЕТИРИ ГОДИНЕ
(1)

 

Да зло буде веће у лето 1792. године појављује се куга у свим важни- 
јим местима на Цариградском друму. „Према савременим извештајима, 
те године куга је нарочито беснела у Смедереву и околини, те су сви ср- 
пски становници с породицама, стоком, намирницама и покућством бе- 
жали у шуме и тамо подизали колибе, да би се за невољу склонили. Али 
већ у јуну следеће године (1793.) јављају поново вести о куги. Она се по- 
јавила најпре у Крушевцу (по једном извештају није престајала још од 
прошле зиме), па се одатле проширила на Алексинац, Ражањ, Ниш и Ле- 
сковац, а од септембра те године владала је још у Крагујевцу, Ћуприји и 
Јагодини ...“ 

Куга се поново јавља 1796. у Ћуприји, Смедереву, Пожаревцу, Гро- 
цкој, Параћину, Ражњу, Алексинцу и Лесковцу, да би поново харала у тим 
местима и 1797. године. 

 

ИЗГРАДЊА КАРАНТИНА АЛЕКСИНАЧКОГ 1837.
(2)

 

Високородном господину милитарном команданту 
Вароши алексиначке 

Полковнику Милосаву Здравковићу 
Старешина среза ражањског, 
Полукапетан Јован Николић 

 

- рапорт- 
Предписанијем вашим од 26. т. м. о. г. Но 112, изволели сте ми нало- 

жити, да из подручног ми среза, 10 кола сламе и 5 кола угља, за потребу 
Карантина тамошњег што пре бити може пошаљем. 

На које понизно вашем високоблагородију одговарајући јављам вам, 
да се данас вишепоменути 10 кола сламе и 5 кола угља по налогу вашем у 
Алексинац пошиље. 
Но 306                                                             Старешина Среза ражањског, 
Јулија 1837.                                                      полу-капетан Јован Николић 

 
Месец дана касније старешина среза ражањског полукапетан Јован 

Николић рапортира пуковнику Милосаву Здравковићу, команданту варо- 
ши Алексинац „ ... да се на захтевање ваше речено число кола данас та-мо 
пошаљу.“ 

 

1)  Миодраг  Спирић,  "Историја  Алексинца  и  околине  до  краја  прве  владе  књаза 
Милоша", Алексинац,1995, стр.173-176. 
2) АС, ЗМП, 5436, 5437, 5438.
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Из документа се увиђа да Ражањци активно суделују у изградњи ка- 
рантина (ограђен простор, гранични прелаз, забрана кретања, опасност 
од заразе и друго) и на друге начине што се види из наредног писма које из 
Ражња стиже у Алексинац: 

Предписанијем вашег високоблагородија од 31. јулија т. г. Но 125, 
изволели сте ми наложити, да вам 50 људи 30 с моткама, 10 са секирама и 
10 с косјерима данас у Алексинац пошаљем, да около тамошњег Каранти- 
на раде. 

Такођер изволели сте ме извесна учинитида вам је његова светлост 
књаз српскиј писао да што вам гођ људи за тамошњи Карантин узпотре- 
бује да вам на поискавање ваше свагде и у свако доба онолико људи коли- 
ко узпотребује из вовереног ми среза шиљем. 

 

ПОРОДИЉИ ПРИТЕЋИ У ПОМОЋ 1729. 
Почетком 18. века власти су имале мало разумевања за наш народ. Та- 

ко је 26. фебруара 1729. г. администрација умолила митрополита Мојсија 
Петровића да настоји преко свештеника да искорени штетни обичај ср- 
пских жена, које крију порођај од мужева па чак и од женске родбине и су- 
сеткиња, те саме рађају децу по "шумама и пољима и забаченим стајица- 
ма, што често има врло рђавих последица како за породиљу, тако и за ро- 
ђено дете" па је народу објављено "да свака породица мора обавестити 
свога мужа и жене из породице или из суседства, да јој буду у помоћи при 
порођају, а жене које то не учине и људи који не буду водили довољно бри- 
ге о рађању своје деце,биће најстрожије кажњени ." 

 

ПОТЕРА ЗА ОДБЕГЛИМ ЉУДИМА ОБОЛЕЛИМ ОД КУГЕ 1837.
(1)

 

 

Нашему милитарном команданту вароши Алексинца 
Полковнику Милосаву Здравковићу -– у Алексинац 

Рапортира нам старешине среза ражањског, капетан Петар Поповић, 
да су ово дана из Ражња 7 људи, који су чумом заражени били, ноћу побе- 
гли и не зна се за њих куд су и како. Поводом чега и препоручујемо вам да 
одма издате наредбу на околна села да се исти људи потрже и где се нађу, 
ако се добровољно у Карантин не узтеду дати отправити да се убију, но 
тако да они, који иј терали или убијали буду ,никако књима не приближу- 
ју, но поиздаље, или иј пратили у Крантин или пуцали на њи, да то учине. 

Ако се ови људи не даду довести у Карантин или Ражањ гди ближе 
буде, но иј побију, а оно онда нека се и дубоке рупе од 1 фата 2 шуха иско- 
пају иподугачким чакљама у рупе свуку и закопају. 

Такође ваља вам се постарати да дознате, јесу ли исти бегунци у бега- 
њу где у куће свраћали, па за које гођ куће дознате да су улазили, да све 
такове куће одма под карантин поставите.

(2)
 

В. Но 4030 
29. септемврија 1837. 
У Крагујевцу 

 

1) АС,КК,1., 337. 
2) Види "Ромањски гробари" стр. 285



1) АС,КК,1., 337. 
2) Види "Подгоричанин прекршио пропис" стр. 284 
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ПОДГОРЧАНИН НЕ ПОШТУЈЕ НАРЕДБУ КЊАЗА МИЛОША 1837.
(1) 

Појавила се куга у Турској (тадашња граница између Србије и турске 
територије била је између Ражња и Алексинца) па је кнез Милош, да би 
спречио преношење ове опаке болести у Србију, завео оштру контролу на 
граници. Наиме, и роба и људи су пролазили кроз оштар карантински ре- 
жим: у карантину (контумацу) су морали остати 2-3 недеље како би се ка- 
ђењем спречио улаз куге.

(2)
 

Наш Милован из Подгорца, што ћемо видети из следећих писма, др- 
знуо се изричитој Милошевој наредби. Шта се све дешавало видећемо из 
два писма: једно које је књаз примио и друго његово, Милошево. 

 

ПРИЈАВА ПРОТИВ МИЛОВАНА ИЗ ПОДГОРЦА 1837
(1)

 

 

Његовој светлости,милостивејшем господару и књазу сербском 
МИЛОШУ Т.  ОБРЕНОВИЋУ 

Директора контумаца алексиначког 
Стојана Вељковића сссссссс 

-всеподанејши рапорт-сссссс 
Милован Славковић, из села Подгорца, среза ражањског, окружја але- 

ксиначког, пре 7 дана, узевши пасош за Турску, дође у Ниш дуг свој напла- 
тити и вративши се у недељу из Ниша, прође крадом стражу граничну и 
управ у Алексинац 24. тек. у понедељак на 4 сата пред ноћ к мајстору би- 
вшем му Авраму Петровићу на дућан дође, који чувши од куд иде и како је 
дошао, одма одагна га од себе. Милован речени одавде управ пође к очуу 
и материј својој у село Пардик. Два дана прођу и трећи то прв одкрије 
Аврам бивши мајстор Милованов случај овај. Чим ово одкривено буде, 
Аврамов дућан, а тако и две друге куће од Аврамова момка помешане, за- 
творене буду и стражом утврде се, а Аврам таки с момком својим у Конту- 
мац доведен и затворен буде. Онај исти час наредба учини се и за Милова- 
на и наћи га и данас, 28. тек. средством писара раж. среза, од очуа и матере 
доведен буде, а кућа иста затвори се и стража постави. Милован таки овде 
у контумац чрез член. исправ. овдашњег на испит је узет, а тако и бивши 
мајстор његов Аврам, који испит Исправничество алексиначко, високо- 
славном Управителном совету отслало је. Куће помешане, како ове у Але- 
ксинцу, тако и очуа Милованова у селу Пардику под строгим надзира- 
нијем су и по височајем определенију ваше светлости 15 дана, по закону 
контумацком остајати буду. 
Но 7                                                                              Директор Контумаца, 
28. маија 1837.                                                                 Стојан Вељковић 
У Алексинцу



3) AС,МУД,С,3,1 5,1 848. Извештај о стању здравља у Срезу ражањском 1848. 
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БАТИНЕ ЗА НЕПОСЛУШНЕ 1837
(1)

 

 

Нашему директору Карантина алексиначког 
Стојану Вељковићу 

У Алексинцу 
Видевши из рапорта вашег од 28. тек. Но 7. да је Милован Славковић 

из села Подгорца среза ражањског окружја алексиначког, повративши се 
из Турске, преступио прописе карантинске и у нашу страну без одлежа- 
нија карантинског периода и помешао се, препоручујемо вам да истога 
Милована Славковића, по одлежанију периода карантинског у договору 
са тамошњим капетаном Томом Катићем, кому извршеније дела тог пре- 
поручујемо, кроз сто мамака трипут на место шибати дате и то на угледу 
народа тамошњега. 

Аврам пак Петровић, из Алексинца, код кога је именовани Милован 
прешавши из турске стране најпре дошао и њему пресупленије своје 
одкрио, из узрока, што није одма објавио власти, препоручујемо да с пе- 
десет штапа казните у два маа, 25 штапа у један дан, а 25 у следећи да му 
се ударе. 

Даље што се очуа Милованова из Пардика тиче, ког је такође Мило- 
ван отишавши кући помешао, да га на испит узмете, па ако и он знао буде, 
да му је пасторак Милован ово злоупотребленије учинио, а он не хотео га 
власти пријавити, да и њега(очуа) с 25 штапа казнити дате и то све народу 
на угледу примера ради и то озбиљски. Све ово у споразумевању с капета- 
ном Катићем извршити имајући. 
Но 1932 
31. маја 1837. 
У Крагујевцу                                                          Из Кнежеве канцеларије 

 

МЕЛЕМ ЗА ЛЕЧЕЊЕ КУГЕ
(2)

 

Лек за лечење куге, тј. за кађење састоји се: "из једне части шалитре, 
једне части сумпора стучена и 4 части трица, све у једно смешано, који не 
би тога имао, може у нужди и парчета од ђонова, подлога каквих опанака, 
струготинама од рогова, све ово с мало катрана помешано, затворени са 
својим кућанима кадити се, а најбоље би било сирћетом свако јутро и ве- 
че, на угрејаном ватраљу, или другом гвожђу посипајући га с дружством 
својим у кући кадити се." 

 

ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ЗДРАВЉА У РАЖАЊСКОМ КРАЈУ1848.
(3)

 

Рана која се у овом окружју производи као: пшеница, кукуруз. јечам, 
зоб и затим месо, маст, масло, сир и мед н.пр. вообште је добра била. Јела 
народна уобичајена, без многог художества просто зготовљена за здравог 
су здрава и ранителна, лебац једобар, но пиће је због неуредно и чисто 
дражани судова, по највише судовно, због хрђави подрума кисело, а осо- 
бито због тога што га под комином прекомерно држе, није, како би спроћу 

 

1) АС, КК,1. 345 
2) АС-КК-1.-314



је куге у Турској (1836-38.), УБ : БИ 704. 
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доброг грожђа бити могло, него је опоро од комине и тако здрављу не нај- 
пријатније. Од за јело употребљавајућих ствари, имам јоште споменути 
рибу, зејтин, маслинке, слиле моруне и од ове ајвар или икру, лимуне и др. 
Риба се овде фришка редко видити даде, у Морави је мало имаде, а са 
стране се редко кад донесе, зејтин је понајвише ужежен, маслинке тако- 
ђер, моруне и друге слане рибе могли би се, кад би се најпре у врућој води 
неко време за извући из ње со, здрављу невредимо употребити. Лимунови 
су понајвише зелени и сок такови горак и здрављу шкодљив. 
27. децембра 1848. г.                                    Физикус окружја алексиначког 
у Алексинцу                                                   доктор медицине и хирургије 

Константин Гадеши 
 

ПЕРСОНАЛ КАРАНТИНА
(1)

 

Персонал карантина чине следећи службеници: директор, доктор, 
осмотритељ, амбарџија, латов који пази да се "помешани" не састају са 
"непомешанима" и гвардијан (служитељ, заклети момак који помаже 
свом особљу). 

 

ЕПИДЕМИЈЕ КУГЕ У СРБИЈИ
(2)

 

"Црна смрт" у Европи први пут се појавила 1348 / 49. године. У наро- 
ду је позната под именом куге, чуме и морије. 

У Србији се куга појавила задњи пут по пропасти Првог устанка 1813. 
и 1814. г. док се после тога у њеној близини појављивала у Пироту 1815., у 
Н. Пазару 1817., у Видинској области 1829., у Нишу 1830. Куга је редовно 
долазила са истока и преношена робом и људима. За последњих неколико 
векова куга је довођена у везу са присуством турске војске доведене из 
Анадолије и са Леванта где је куга по неким местима била ендемичког ка- 
рактера и зато лако преношљива. 

Године 1836. букнула је куга на Балкану, а била је пренешена из Еги- 
пта преко Мале Азије и крајем те године дошла до српске границе. Харала 
је 1837. и 1838. г. и била "државни непријатељ бр.1." 

Будући да је 1837. г. у Нишу чума морила постављене су страже гра- 
ницом од Суповца преко Јастрепца и Копаоника до Рашке и од Алексинца 
преко Грамаде. 

 

У КАРАНТИНУ АЛЕКСИНАЧКОМ
(2)

 

Али Буе је 1837. г. забележио да је у Алексинцу било преко 1 500 особа 
у карантину. Милош је изузетно водио рачуна да карантин функционише 
како треба: забележен је случај да је књаз наградио цесарским дукатом 
Марка Ђорђевића који је ревносно чувао границу са Турском. 

 

KУГА НА БАЛКАНУ
(3)

 

''Кад зареди морити народ сав претрне од страха (М. Ђ. Милићевић). 
Како је највећи транзит са истока долазио Цариградским друмом са југа 

 

1) Милан Милићевић, "Кнежевина Србија", II, Београд, 1876, II, стр. 714 
2) Тихомир Ђорђевић, "Србија пре сто година", Просвета, Бгд.,1946. 
3) Владимир Стојанчевић, "Кнез Милош и заштита српских граница за време епидеми-
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Србије, тј. преко српско-турске границе то су Срби предузимали низ мера 
ради заштите од ове опаке болести. 

 

МИЛОШ САВЕТУЈЕ НАЧИН ЗАШТИТЕ ОД КУГЕ
(1)

 

У Србију се могло ући само тамо где је карантин. Поводом тога Ми- 
лош пише 18. јула 1837. године: 

"За сохранити и осигурати границе наше од мешавине људи и стоке 
оностранске из Турске, нашли смо за добро препоручити вам, да између 
они места где су села оностранска у блискости на границама, свуда, где су 
места пољевита, врљикама, а где су планине гором заградите и засечите, 
како не би потом стока, ни људи овострански на ону, и онострански на ову 
страну, прелазили, и како би се овим и числи људи на чување границе 
заштедели а граница осигурати могла . . . Овако ћете заградити вашу кома- 
нду од Алексинца до Вршке Чуке."

(2)
 

 

КАЂЕЊЕ У КАРАНТИНУ АЛЕКСИНАЧКОМ
(1)

 

Младен Жујовић после извесног времена бележи: 
"Будући да је тад

(3)  
у Нишу чума морила постављене су страже гра- 

ницом од Суповца преко Јастрепца и Копаоника до на Рашку, и од Алекси- 
нца преко Грамаде. На свакој страни су била по 2-3 солдата пешака, а по 
толико и сељака пред којим се по један звао буљубаша. Ја сам водом 
отишао у Суповацц а Ђоша (Миловановић) у Алексинац, те смо осматра- 
ли пограничне карауле. На неколико места где је било повеће растојање 
између стража подигли смо пикете са по два војника." 

 

СТРОГА КОНТРОЛА ПУТНИКА И РОБЕ
(1)

 

Надзиратељи карантина и старешине на граници су, према извешта- 
јима  који  су  стизали  кнезу  Милошу,  ревносно  извршавали  задатке. 
Алексиначки карантински период је био шест недеља, Берговачки и Раду- 
јевачки по двадесет дана: сваки путник па и роба који стигне са југа у 
Србију морао је да буде у карантину утврђено време. Чак и рабаџије из 
Румелије су могле да дођу само до Алексинца а еспап су преузимале ср- 
пске рабаџије и кириџије. Па и турске старешине које службено долазе у 
Србију морале су да "одстоје и да се каде утврђено време." 

 

ДЕТАЉАН ИЗВЕШТАЈ О ГРАДЊИ КАРАНТИНА
(1)

 

Алексинац је после Београда био најпрометније место у пограничном 
саобраћају.Исправничество алексиначко јавља књазу да се контумац про- 
ширује, прави се "место за кадење, бунар се копа, камен вади се, талпе 
доносе се, гвожђе купљено је (...) одма се у понедељак и зиданије конту- 
маца почиње". 

 

 
 
 

1) Владимир Стојанчевић, истo. 

2) Писмо упућено дунавско-тимочком команданту. 

3) 1837. (П. А.).



303 

 

 


