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ИЗ ЗАОСТАВШТИНЕ КАПЕТАНА ЈОВАНА ВЕЉКОВИЋА (1798–1874)
ПОВОДОМ ДВЕ СТОТИНЕ ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА
КЊАЖЕВСКЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
Сажетак: Архивска грађа као покретно културно добро део је националног и светског културног наслеђа, а представља трајна документа од значаја за културу, науку и друге друштвене потребе. Документи Јована Вељковића на османском турском језику део су Личног
фонда Војислава Вељковића (1865–1931), који се чува у Историјском архиву Београда, а сведоче о сабирању данка у Ражањском, Параћинском и Алексиначком срезу, дочеку Веџихи-паше, те куповини имања и дућанских места од Турака. Некада кућа Јована Вељковића, данас
Центар за културну деконтаминацију, сведочи о историји једне породице чији су чланови успели да одрже своју кућу кроз све мене којима
је Србија била изложена од 1804. до 1904. године и да буду увек на видноме плану државно-политичких збивања тога бурног столећа.1
Кључне речи: капетан, кнез, документи на османском, хуџет, Јован Вељковић
Abstract: Archival source materials as a type of movable cultural property form part of the cultural heritage of a nation and the world,
and constitute lasting records of interest to culture, science and other social purposes. The documents of Jovan Veljković in Ottoman Turkish
contained in the Papers of Vojislav Veljković (1865–1931) kept in the Historical Archives of Belgrade provide information about tribute collecting in the districts of Ražanj, Paraćin and Aleksinac, the reception of Vedjihi Pasha, and the purchase of land and shop sites from Ottoman
Turks. The house of Jovan Veljković, now home to the Centre for Cultural Decontamination, testifies to the history of a family whose members
“managed to keep up their home through all changes Serbia underwent between 1804 and 1904, remaining a political presence throughout the
turbulent century.”
Keywords: captain, prince, archival documents in Ottoman Turkish, hüccet, Jovan Veljković

Уместо увода

N

а укупном простору Османског царства постојала
је утврђена административна пракса, која се одвијала кроз званичну писмену кореспонденцију између институција централне управе и представника провинцијске власти. Сa историографског становишта,
најважнију документарну грађу чине званични списи
централне администрације – Царског дивана и осталих
цариградских канцеларија. Ова акта најчешће спадају
у домен свакодневне проблематике, а чине их сиџили,
хуџет, темесук, тескера, сенед, вакуфнаме и тапије.
Локалне власти обраћале су се вишим органима
путем писама – тур. mektûb, извештаја [tahrîr] и у новије време телеграфских обавести, а једну врсту саопштења представљале су јафте.2
Најбројнија породична документа сачувана су на
простору БиХ и део су формиране збирке Оријенталног
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института у Сарајеву, која обухвата известан број породичних турских докумената, а најзначајнији су списи
породице Муфтић из Фоче. Глигорије Елезовић посебно се бавио биографијама утицајних личности османске aдминистрације, којима је посветио, како радове настале управо с циљем да осветле њихов живот и деловање тако и известан број обимних напомена у склопу
зборника Турски споменици.2
Пре свега, приредио је биографије султана који су
владали Османским царством од 1413. до 1566. године,
те дао податке о још неколико десетина представника турских власти, чије је службовање било везано за
наше крајеве или су потицали са ових простора. Међу
њима се налазе Бали-бег Јахјапашић, Пир Мухамед,
Али ибн Абдулхај, Хусрев-бег, а посебна пажња посвећена је Сехабедин-паши, Дукађинима и Херцеговићима.

ИРЕНА КОЛАЈ РИСТАНОВИЋ
Глиша Елезовић је у више наврата поклањао пажњу и
Јигит-паши и Исхак-бегу, најпре у монографији Турски
споменици.4
Занимао се и за личност Јахја-паше, његовог порекла, потомства, као и улогу коју је у Османском царству
имао, те је своје истраживање о Јахјапашићима изнео у
краћој монографији под називом Јахја паша.
Владимир Матијевић приредио је збирку докумената породице Балтић 1929. године и она садржи осам
турских докумената, један ферман из 1704. године, а
остало су судске одлуке од 1705. до 1840. године. Документи су факсимили и у немачком преводу професора Краелица, по којем је писац дао посредан превод, а
углавном су аграрно-правног карактера.5
Допринос објављивању докумената која се налазе
у приватном власништву и још увек нису предана на
чување архивима, дала је и Марија Ђукановић у свом
раду Маглајски документи А. Махмутагића. Иако ови
документи не осветљавају живот једне породице, значајно је поменути овај рад јер се бави документима
која у време рада на њима још увек нису била у поседу архива, а опет, од историографског су значаја. Абдулах Махмутагић, дипломирани студент оријенталне
филологије, а касније професор у Скопљу, сакупио је
ову збирку у свом родном Маглају и она садржи укупно
девет докумената: један ферман, пет берата, једну бујурулдију, једну тескеру и једну кадијску исправу.
Од девет докумената седам се односи на овај град,
а два на Сребреницу и Рогатицу. Документи обухватају
период од 1596. до 1836. године и односе се на турски
порески систем тога времена.6
Порекло породице Вељковић
Oва породица дала је српском друштву неколико
високих официра, политичара и министара. Играла је
значајну улогу у српском народу током управе Османске царевине.
Типични за своју средину и за своје доба успели
су да одрже своју кућу кроз све мене којима је Србија
била изложена од 1804. до 1904. године и да буду увек
на видноме плану државно-политичких збивања тога
бурног столећа, пуног ратова, буна и преврата у којима су лако падале главе, разарана домаћа огњишта и
нестајале породичне традиције, господства имања, па
и помен о некадашњој сили и угледу некога имена.7
Вељковићи воде порекло од параћинског кнеза
Вељка Миљковића и његовог оца Миљка Биљарца.
Биљарци су дошли у северну Србију са Косова,
можда у исто време када су се и други Косовци раселили чак до Тимочке Крајине и данашњег села Звездана, а
можда су заостали у Србији после неке сеобе Срба још
у XVII веку или касније, после освајања Београда под
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принцем Евгенијем. Населили су се најпре у Рујевици у
сокобањском срезу, али су уочи Првог српског устанка
већ били настањени у Параћину, где се спомиње Миљко
Биљарац, као народни првак и ктитор школа, човек који
је ноћу, кришом од Турака, оправљао старе или зидао
нове цркве те зато и важио у околини и пред Турцима као значајна политичка личност. Његову животну
мисију наставио је један од синова, Вељко Миљковић
– параћински кнез, који је умро 1814. и сахрањен уз параћинску цркву, где му још стоји надгробни споменик.
Другог сина Николу, који се борио са Хајдук Вељком, Турци су обесили зато што је вршио судијске
функције у име народа сербског. Кнез Вељко Миљковић
имао је синове Јована и Антонија и кћер Каравиљку,
удату за Мијалковића, чији ће се унук истаћи као један
од најмарљивијих и најсуптилнијих преводилаца Хајнеа и других немачких лиричара.
Од Вељкових синова најпре треба поменути старијег, Јована Вељковића (1798–1874), пуковника, попечитеља правосуђа и великог обреновићевца, док се за
млађег сина, Антонија Вељковића (1807–?), зна да је
имао веома велико потомство разгранато по Београду.
О Јовану Вељковићу (1798–1874) и
институцији капетана
О животу и раду капетана Јована Вељковића сачувано је врло мало података.
Рођен је у Параћину, а кад се преселио у Београд,
како наводи Милан Јовановић Стојимировић, већ у то
време био је прави Београђанин. Кућа му је била најпре
на месту где се некада налазио Окружни суд, а сада Трг
Николе Пашића и фонтана.8 Од 1832. године9 био је старешина Параћинске капетаније, која је са Ражањском
и Алексиначком капетанијом чинила Параћински нахију10 (од 1833. назива се и Делиградском).
Параћинска нахија имала је у периоду од 1831. до
1833. око 29 села и 1.006 кућа, а обухватала је Батинац,
Бошњане, Бусиловац, Лебину, Лешје, Мириловац, Плану и друга села.11 Кнежина до 1830, капетанија до 1834,
а срез од те године, представљали су у управној подели
земље исту јединицу. У локалној управи ова установа
није мењала само име већ је променом назива губила
и своја самоуправна права, да би при крају владавине
кнеза Милоша остала једна од карика централизоване
управе земље. Иако је кнез Милош потврдио избор капетана и судија 20. децембра 1832, све до 1835. године
није прописао посебна упутства старешинама капетанија, односно срезова. Међутим, сачувана су упутства
која је кнез давао појединим капетанима из којих се
могу извући основне обавезе и надлежности тих чиновника. Капетан – старешина капетаније односно среза био је полицијски, судски орган у срезу. Он се старао
68

ИЗ ЗАОСТАВШТИНЕ КАПЕТАНА ЈОВАНА ВЕЉКОВИЋА (1798–1874)
ПОВОДОМ ДВЕ СТОТИНЕ ГОДИНА ОД ОСНИВАЊА КЊАЖЕВСКЕ КАНЦЕЛАРИЈЕ
о безбедности, хватао је кривце и редовно обилазио
сва села у повереној управној јединици. Председавао
је мировном суду само онда када сеоски кметови нису
могли да измире завађене. Није имао право да суди, већ
је парничаре упућивао нахијском суду. Имао је право
да кажњава кривце за лакше прекршаје. Убирање свих
врста дажбина ишло је преко капетана. Њима је кнез
препуштао руководство вилајетски дела у капетанији.
На Духовској скупштини дата су војним командантима и среским старешинама посебна упутства у којима
су истакнуте њихове војне обавезе. Капетан је срески
војни заповедник и непосредно је потчињен војном команданту, председник је среског мировног суда, који
чине још два кмета. Сабирање данка према иметку и
старање о државним добрима, пре свега шумама, одржавање путева и ћуприја, биле су обавезе које су они
морали најсавесније извршавати. Писаре и пандуре
су користили само ради званичних послова. Од 1837.
године сви капетани морали су држати Новине србске
ради правовременог обавештавања о прописима који
су се односили на целу земљу. Ове дужности остале су
на снази до Устава из 1838. године, када се приступило
употреби Упутства о окружној управи. Дакле, капетаније су по својој намени и карактеру војна подручја. С
временом су капетани, на разне начине, постали уједно
и део цивилне власти, а својим угледом и војном моћи
представљали су веома утицајан друштвени слој. Први
капетани били си из реда тимарске класе, али повећањем броја тврђава прелази се на систем њиховог плаћања из државне касе. На известан начин капетани се
појављују као слој који одржава равнотежу и у самом
систему организације локалне власти.
У време када се испољава устаничко расположење
у нишком и лесковачком крају, током целе 1833. године
стижу вести како Нишлије вилајет и град хоће да буне
и након што је због тога био одржан један поверљиви
састанак од кнезови и сви главни људи у порти нишке
цркве, Јовану Вељковићу долази делегација од пет чланова, али их он одбија, чекајући прави моменат.12
Од 1820. године кнез Милош води борбу да се
Србији врати шест нахија које су биле у саставу Карађорђеве Србије, а које су после Другог српског устанка
остале изван Милошеве Србије.
Порта је Хатишерифом13 признала нову границу
Србије 1833. године и овластила Хусеин-пашу, видинског везира, да изврши разграничење у споразуму с
кнезом Милошем. Кнеза је представљао Јован Вељковић заједно са Ђорђем Протићем, а везира Ћесаф Мехмед-ага. Чувена отмица Френчевића, која је била непосредан повод народном устанку и прогону Турака из
Крушевца, Параћина, Ражња и Алексинца, завршена је
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пресудом комисара, али опет није могло остати на томе,
па је М. Ђ. Милићевић забележио да почетком 1834. године турски комисар Ћашиф-ага предаде сва места на
карти од тачке до тачке српским комисарима: Ђорђу
Протићу, Јоксиму Милосављевићу и Јовану Вељковићу
које је послао кнез Милош.14
Његов је потпис верификовао један од најважнијих
докумената за тадашњу Србију – Устав Кнежевства Србије, 1835. године.
Кнез Милош 1839. године издаје Указ о постављењу чланова Књажеско-сербског совјета као највише саветователне и надзирателне власти у Сербии, а
међу члановима се од 1842. године нашао и Јован Вељковић.15 Како је законодавство било веома развијено, а
Устав из 1838. године предвиђао Апелациони суд, који
се искључиво занимао прегледавањем и суђењем предмета и парница, своје место као члан добио је Јован
Вељковић, Указом кнеза од 1. марта 1839, одмах након
његовог установљења.16 Као члан Апелационог суда,
одређен је за члана делегације која је дочекала кнеза
Михаила Обреновића при његовом доласку у Србију,
1840. Након што су га присталице Обреновића оптужиле да је вучићевац, напушта службу и након именовања
за судију суда Крушевачког округа, враћа се поново у
службу 1842.17 Када су пограничне српске власти разориле арнаутске воденице, уследио је напад на српску
караулу у Козничком срезу, а вероватно би се све завршило на овом сукобу да Турци нису поставили територијалне претензије. Тада кнез Милош шаље Јована
Вељковића, главног војног комисара, који је и претходно
решио нека спорна питања с нишким пашом, а потом и
са изаслаником лесковачког паше у Козничком срезу.18
Током такозване Тенкине завере, као и многи чланови, дао је оставку на место у Совјету.19 Већ следеће године, кнез је одлучио да врати поједине чланове у Совјет и
Јован Вељковић је постављен за попечитеља финансија.20 Ову дужност обављао је до 1859. године, а повратком кнеза Милоша у Србију, није се више бавио политиком. Одликован је турским орденом Нишан ифтихар.21
У документу послатом Управитељству вароши Београда, о приходима и расходима параћинске нахије, Јован Вељковић помиње се и као Управитељ главне контроле, Потполковник, каваљер Јован Вељковић.22
Када је 1862. године бомбардован Београд, као
старац се пријавио на барикадама с пушком у руци.
Умро је 1874. године у Београду, у својој кући на
Врачару,23 и за собом оставио помен на политичара из
Милошеве ере.
Његови наследници су Стојан (1831–1925) и Јеврем, капетан који је завршио војну школу у Пруској, веома образован и учен, а остао је без потомака и умро млад.
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О документима Јована Вељковића на
османском језику
Сачувани документи на османском језику породице Вељковић део су Личног фонда Војислава Вељковића (1865–1931),24 који се чува у Историјском архиву
Београда. У складу са Законом о културним добрима,
категорисан је као фонд од изузетног значаја. Документи су настали у XIX веку на тлу Параћинске нахије. Махом су приватно-правног карактера, садрже саопштења
о одбеглим бандитима и сакупљању пореза и податке о
дочеку Веџи-паше. 25 26 27
Групу докумената чине у највећем броју хуџети,
тахвили и јафте. Написана су писмом рика, које представља поједностављену форму писма дивани. У турској држави задржало се све до 1928. године, а нарочито је заступљено међу архивским списима XIX века.28

Сл. 1. Саопштење Ражањском срезу о дочеку Веџи-паше из 1832. године (ИАБ, 2877-7.5.2)
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Сматра се да су Турци најзаслужнији за развој
рике, као писма које је као једноставније и практичније
служило за свакодневну кореспонденцију.29
У овим документима срећу се и речи српског порекла, што је често у турским правним споменицима
од XV дo XIX века. Та се појава запажа како у законским текстовима (канунима), тако и у царским наредбама (ферманима) и указима (бератима), а посебно у
фетвама, хуџетима, вакуфнамама и сиџилима. Има
израза којима се означавају поједине правне установе,
стања, радње, рокови, звања, намети, оруђа, мере итд.30
Документа, на којима је понегде очуван златни
прах којим су посипана слова, претрпела су прилична
оштећења, али лечена су и тиме заштићена од даљег

Сл. 2. Хуџет из 1834. године (ИАБ, 2877-7.5.3)
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пропадања. Поједина су истоветног садржаја, али упућена Алексиначком или Ражањском срезу (нпр. Саопштење о дочеку Веџи-паше).
Овом приликом одлучили смо се да представимо
четири докумената у виду регеста, у складу с простором који нам је дат.31
Превод докумената:
ИАБ-2877-7.5.2
Саопштење Ражањском срезу о дочеку Веџи-паше
из 1832. године.32
Саопштење поводом дочека Веџи-паше, београдског валије, да се изврше све потребне припреме, који
ће овога пута лично обићи касабе у Ражањском срезу.
ИАБ-2877-7.5.3
Хуџет из 1834. године

Сл. 3. Хуџет из 1834. годинe (ИАБ, 2877-7.5.6)

Купопродајни уговор којим се потврђује куповина
плаца у паланци Параћин са чије једне стране је кућа
Бегонића, са друге кућа бербера Исмаила, а са обе стране је омеђен друмом. Анта Вељковић купио је плац за
200 гроша и новац у потпуности исплатио, с тога нико
да га не узнемирава.
Потпис: Мелика Београђанка, Мемиш Београђанин
и Фатма Београђанка
Присутни сведоци: Омер-ага, Абдо спахија, Омер,
Тасо Параћинац, Илија Вељковић [у преводу писара
стоји Петровић], Стефан болтаџија из Београда и други.
ИАБ-2788-7.5.6
Хуџет из 1834. године
Купопродајни уговор којим се потврђује куповина
чаира у паланци Параћин у махали Данково, са чије једне стране је чаир Шиле Ибрахима, са друге Чипурска

Сл. 4. Хуџет од 24. маја 1834. године (ИАБ, 2877-7.5.7)
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бара, са треће Мемиш-агин чаир, са следеће њива Хасана чибукчије, те Маринков чаир, њива Дели Алије и
Топал Алијевим чаиром. Чаир је продат Анти и Јовану
Вељковићу за 2.500 гроша, новац у потпуности исплаћен, стога нико да их не узнемирава.
Потпис: Мемиш-ага, Нишлија
Присутни сведоци: Пауно Пилак, Топаловић Стојан,
Личе Јово, кнез Станко, Стојан папуџија, Марко Пинџурко, мајстор Мехмед, Хаџи-заде Јусуф, Халил Неилан.
ИАБ-2788-7.5.7
Хуџет од 24. маја 1834. године
Купопродајни уговор којим параћински Хајдар-ага
Заде, Мазлум-ага хаџија, Ахмед ефенди син Ибрахима
аге потврђују продају дућанског места у параћинском
срезу Мазлум-аге из Параћина, чија је дужина 172 дунума, за 2.500 гроша капетану Јовчи. Са једне стране је
дућан Мухиш-аге и Али [Брацо] Задеа од 72 аршина, те

дућан од 16 аршина, са чије једне стране је пут, са друге
пут ка Џенкиној махали. Новац је у потпуности исплаћен, стога нико да их не узнемирава.
Потпис: Управитељ Мазлум-ага, Параћин, Ниш
Присутни сведоци: Бего Параћинац, Алихан-ага,
Мутиш-ага, Умдухар Задик, Мела Мустафа ага, Заде
Салих, Хаџи-заде Јусуф-ага, а из народа: Сретен, Илија
ћата, Мито, Вељковић Анта и други.
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архивиста
Историјски архив Београда
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Summary: IRENA KOLAJ RISTANOVIĆ
FROM THE ESTATE OF CAPTAIN JOVAN VELJKOVIĆ (1789–1874)
ON THE OCCASION OF TWO HUNDRED YEARS FROM THE ESTABLISHMENT
OF THE PRINCELY CHANCERY
Archival material as a type of movable cultural property forms part of the national and world cultural heritage, consisting of documents of interest to culture, science and other needs of a society. Archival documents in Ottoman Turkish are a
lasting testimony to the events that marked Serbia’s past, and the surviving documents of Captain Jovan Veljković provide
historical evidence of the economic status of captains (local police/military heads) and their duties, their climb up the social
ladder and social situation in the mid-19th century. Hence the collection, classification, translation and publication of individual documents or collection of documents constitute a very important endeavour.
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