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ПРЕДГОВОР

Ово је друга књига у едицији: „Извори за историју Средњег
Поморавља, Ресаве и Левча у 19. веку”. Требало је да буде објављена
још 2006. године, али због недоступности коришћења архивске грађе,
то се није десило.
Рукопис који објављујемо под именом Јагодинска нахија 18231830. година, друга књига, само је наставак објављивања докумената за
један кратак временски период, који је истражен у архивском фонду
Књажеска канцеларија (1815-1839) у Архиву Србије. То је један од
најзначајнијих архивских фондова за изучавање, како националне, тако
и локалне историје у првој половини 19. века. Са сигурношћу се може
рећи да без грађе овог фонда није могућ озбиљан приступ истраживању
и изучавању историје на територији Београдског пашалука за наведени
временски период.
Грађа фонда Књажеске канцеларије сврстана је у 40 темацких
целина, које се односе на поједине административно територијалне
јединице (нахије), личности и институције.
Објављивањем ове књиге, поред највишег облика заштите
архивске грађе, престаје и потреба да се иста у изворном облику више
користи од стране заинтересованих истраживача. Такође, објављена
архивска грађа у изворном облику је лако доступна много већем броју
потенцијалних корисника, а тиме се постиже и одређени економски
ефекат. То се првенствено мисли на заинтересоване истраживаче из
унутрашњости.
Припрема овог рукописа за штампу није била лака и једноставна,
јер су документа писана црквенословенском ћирилицом. Правопис и
словни знаци који су коришћени, у навећем су зависили од писмености
писара и школе где су научили писати. Писари су били најближи
сарадници кнежинских и нахијских кнезова. Једни су имали добар,
односно лако читљив рукопис, други су писали јако нечитким
рукописом, трећи су писали без икакве интерпункције, четврти без
одвајања речи, пети су писали све истим словима, тако да је било
великих проблема прочитати неке од објављених докумената.
Евидентан је и велики број страних речи у документима, на првом
месту турског порекла, које се касније губе из говорног језика. Свакако
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да је и оштећење једног броја документа причињавало доста тешкоћа у
њиховм читању и разумевању садржаја.
Објављена документа су српске ћириличне провенијенције и
писана на екавском наречју. Изузетак чине два документа, једно је
писано на старогрчком, а друго на архаичном руском језику.
Сва објављена архивска грађа се односи на Јагодинску нахију за
период 1823-1830. године и садржи укупно 294 јединица и то 233 су из
темацке целине Јагодинска нахија и 61 јединица из објављене књиге
Протокол кнеза Милоша Обреновића 1824-1825. године, Београд 1973,
аутора проф. др Василија Крестића и проф др Николе Петровића.1
Документа из фонда Књажеска канцеларија-група Јагодинска
нахија (КК XII) у највећем чине писма и друга акта настала од
локалних нахијских, кнежинских и сеоских власти, црквених лица,
сеоских спахија, других турских старешина и других појединаца из
Јагодинске нахије упућена кнезу Милошу. Док документа узета из
Протокола кнеза Милаша Обреновића, и она се искључиво односе на
Јагодинску нахију, и иста у највећем чине одговоре кнеза Милоша на
добијена писма из Јагодинске нахије, или су његове наредбе упућене
овој нахији. Тако су и уређена сва документа, да се добро види колико
се допуњују, и у сваком случају истраживачу доста олакшавају њихово
коришћење.
Грађа која се објављује у овој књизи је хронолошки поређана и
темацки је веома разноврсна. Та преписка сведочи о Милошевом
одржавању непосредних и многоструких осноса са народом из ове
нахије. Захваљујући документима која су стизала из Јагодинске нахије
на адресу Господара кнеза Милоша Обреновића, сачувани су
драгоцени истројски подаци о животу народа и народних старешина
овог краја, њиховом раду, обичајима, лошим странама и стремљењима
обичних људи и њихових световних и духовних старешина. У њима
има много чињеница о имовинско-правним односима, о локалном
тржишту и ценама производа, о промету њива, ливада и других
некретнина, поправкама народних добара и многим народним
лековима за лечење људи и животиња. Такође, она сведоче и о
демографском кретању становништва, о раду сеоских и среских
зборова, гоњењу хајдука и других одметника, о патријахалним
обичајима и о тадашњим моралним и друштвеним навикама.
Објављени документи сведоче и о периоду бездржавности код Срба,

1

Протокол писама и наредаба Милоша Обреновића пронашли су проф. др Василије Кретић и
проф. др Никола Петровић у Архиву Војноисторијског института у Будимпешти и исти
приредили и објавили под именом Протокол кнеза Милоша Обреновића 1824- 1825. у Београду
1973. године.
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односно ткз. периоду двовлашћа, када су турски муселими и кадије
заједно са нахијским кнезовима и другим народним старешинама
вршили управну и судску власт у Јагодинској нахији и њиховим
међусобним односима, као и о односима са турским старешинама из
крајева ван Београдског пашалука.
Садржај грађе која је узета из Протокола кнеза Милоша
Обреновића 1824-1825. године, такође је веома разноврстан. Посебно
су занчајна и интересантна она документа (писма) која се односе на
буну Милоја Поповића Ђака. Из тих докумената се види да су и људи
из Јагодинске нахије имали значајну улогу у гушењу ове буне. Пратећи
једно за другим, из писама може лепо да се сагледа Милошев карактер
и његов однос према буни. Она сведоче и о његовој способности да, и у
историјским тренуцима када му измиче тле под ногама, када стрепи и
страхује, сачува присебност духа, да испољи организаторску и
дипломатску вештину и велику вољу, да по сваку цену, и свирепим
средствима, очува власт. Сем грађе о Ђаковој буни, у документима из
Протокола има података о Милошевом односу према народу, народним
стрешинама, београдском везиру, затим локалним турским
старешинама из ове нахије и према Русији, о чему сведочи писмо из
Петровграда.
Када се пажљиво анализирају сва објављена документа, може се
закључити да је кнез Милош Обреновић сматрао Србију својим
поседом, попут патријахалних домаћина у великим кућним задругама,
да њему припада право да о свему он одлучује.
Приликом приређивања докумената за објављивање, приређивачи
са екипом сарадника су се трудили да преписи буду верни оригиналу.
Ништа није мењано у језику, реду речи, стилу и интерпункцији.
Језичка интервенција је била да се доследно примени Вукова азбука и
изостављена су сва слова до вукове азбуке. Када су слова и речи била
удвојена, стављано је само једно слово или једна реч. Како су тадашњи
писари у писању великог слова приступали произвољно, то је у
приређивању извршена интервенција (где се могло) да се примењује
данашњи правопис у употреби великог и малог слова.
Корисницма књиге напомиљемо и чињеницу да су сви датуми
који се јављају у документима по старом календару и да их тако треба
и рачунати.
За сваки документ је урађена кратка регеста са којом почиње и да
сваки документ има свој број, све то у сврху његовог лакшег
коришћења.
Такође, за лакшу употребу и коришћење извора из ове књиге
урађени су регистри и речних страних и мање познатих речи.
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Својим садржајем, методолошким приступом, периода из кога
потичу и о коме говоре објављени документи, надамо се да ће изазвати
одређено интересовање, на првом месту код истраживача са овог
подручја, а волели би да изазову интересовање и код шире јавности.
Зоран Марковић
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150.
Милутовац, 19. мај 1823. године
Живко Шокорић (Шокорац), кнез Левачке кнежине кнезу Милошу-јављa
o двоструком опорезивању Милића Ђукића и Радоице Градиштанца из
Медвеђе и Ивана из Милутовца који су имали своје дућане у Осаоници и
тражи мишљење Милоша по овом питању.
Високородни Господару милостивејши здравствујте
Вама јављамо заради Милића Ђукића и Радоице Градиштанца из
Медвеђе Ивана из Милутовца наше Кнежине кои имаду своје дуђане у
Осаоници, сада на располагању ове милостиње по вашој заповести ударили
смо на ова три на свакога по 50 гроша милостиње а сад Алекса Прокић и он
удара по 50 гроша. Они се туже да су тако и прошле године давали порезе и
онамо у Осаоници и овамо код нивои кућа и то о свои кирија што на дућане
дају а неки људи имаду из његове кнежине кои овде дућане држе пак на ни по
један порез и то на кућу своју гди су а на дућане ништа им не заискава, а ми
нисмо имали куда мимо ова три расположити и зато јављамо вама на ваше
благорасужденије како буде ваша воља при којем остајем и јесам ваш
Покорнејши слуга.
У Милутовцу
19. мај 1823.
Оригинал, АС, КК XII, 265

Живко Шокорић

151.
Јагодина, 19. мај 1823. година
Милета Радојковић, старешина Јагодинске нахије кнезу Милошу-јавља
да је примио и разумео његове писмо у вези људи који пребегавају у
Јагодинску нахију. Затим га обавештава да је у Параћин дошао турски
старешина Сарик и смањио дажбине у Параћинској и Ражањској
нахији па се поједини људи враћају у те нахије, а некe шаље у
Смедеревској нахији. Уз ову вест обавештава Милоша да му је послао и
две котарице трешања.
Високородном и милостивом нашем благодатељу
Врховном Господару-Милошу всеја Сербије покровитељ
и мне добри желатељ здравствујте
Ми покорни Ваши Служитељи вама јављамо како смо примили ваше
писмо и све разумели што нам пишете заради оне људи кои пребегавају на
ову страну к нама – и да и не држим – по границе они беју млоги пребегли
овамо но дође Садик у Параћин и било на Параћинску нахију за годину 90
ћеса па и омалио и заоставио 30 ћеса – ниже него што је било – и народ. Ја се
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поврати а кои нете се вратит ја га шиљем тамо у Смедеревску нахију – и
доста несу се вратили но отоше тамо у Смедеревску нахију – а тако је и од
ражанске нахије скинуо порез Садик и ублажује народ – дваред- докле му се
млоги повратиче а после незнам шта ће с њима радит – и вама шиљемо 2
котарице трешње које ћете примит
1829 – маија 19

Слуга покорни
Милета Радојковић
остајем у Јагодину

Оригинал, АС, КК XII, 266

152.
Јагодина, 20. мај 1823. година
Јанаћ Радовић кнезу Милошу – јавља да је кроз Јaгодину прошао Саиа
из Битоља и да носи писмо трговачко у Београд и још неке вести које
је сазнао у путу.
Високо милостиви Господару Господару здравствујте!
Ја ваш покорни слуга не пропуштам вама покорно јавити: како је синоћ
овуда прошасо Саиа из Битоља кои носи писмо трговачко у Биоград, и каже
да су му казале кираџије у Битољу кои су носили заиру у Солуна, за Аљају
што су му нано тугове да ли како су га Грци са 8 хиљада жива уфатили у
Солунској планини!
Остајем вашему високородију руку љубећи
У Јагодини
20. маија 1823. года

Покорни Слуга
Јанаћ Радовић
мезулџија

Оригинал, АС, КК, XII, 267

153.
Јагодина, 23. мај 1823. година
Аранђел Милосављевић, варошки кнез и председник Магистрата кнезу
Милошу – јавља да су ухватили хајдука Милована из Колара и да га
њему шаљу.
Високо молистиви Господару здравствујте
Ја ваш покорни слуга не пропуштам вама покорно јавити заради именоватог
ајдук Милована из Колара уватили га Копривчани у Багрдан доведоше га
овде у Јагодину јучер и ми га к вама шиљемо.
Сотим остајем и јесам ваш покорни слуга
У Јагодину
1823. год. маија 23
Оригинал, АС, КК, XII, 267

Аранђел Милосављевић
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154.
Јагодина, 24. мај 1823. година
Аранђел Милосављевић кнезу Милошу-јавља да је примио његово писмо
по коме треба решити финансијску трансакцију између Јована
касапина и Ивка ћурчије из Јагодине. Како Ивко не пристаје да
поступи по вашој заповести то шаљем Јована код вас.
Високо милостиви господару господару здравствујте
Ја ваш покорни слуга не пропуштам вама покорно јавити како смо
примили ваше високо родно писмо у којему заповедате за Јована касапина да
прими новце од Ивка ћурчије колико му припада за земљу сад о порезу кнез
Милета кад је био овде у Јагодину он по ваше заповести њима разположио да
плати Јован касапин Ивку ћурчије кућу па Ивко да се крене оданде но Ивко
не пристаје и на вашу заповест како у ваше писмо заповедате кнезу Милете
на то разполонозеније кнез Милетино Јован растурио Ивкову кућу а ето и
ваше писмо шиљемо од априла 14. г што пишете кнезу Милете за то место
Јованово. Ја сам још јучер пратио Јована но није могао од болести па се
вратио од по пута а сад жена му долази па како заповедате.
Сотим остајем и јесам ваш покорни слуга
У Јагодини
1823. год. Маија 24.
Оригинал, АС, КК XII, 269

Аранђел Милосављевић

155.
Јагодина, 28. мај 1823. година
Јанаћ Радовић кнезу Милошу-јавља да је кроз Јагодину прошао Вен ага
из Цариграда, који је служио код Марашли паше, а сад служи код
Селим паше у Босни и од њега сазнао да су наши кнезови у Цариграду
здраво и и весело. Затим га обавештава да је чуо да Грци иду у велики
напредак.
Високо милостиви господару господару здравствујте
Ја ваш покорни слуга не пропуштам вама покорно јавити: како синоћ
прође Ван Ага из Цариграда кои је служио код Марашли паше, а сад служи
код Селим паше у Босни, и питао сам га за наше кнезове и каже да их је све
познао и све здраво и весело, и нашао Симића и Ристу мезулзију, код
Капићеаје и толико само пратили једно поздрављеније вашему високородију.
Одабашу шекам ово неколико дана, и надам се да ћемо неко писмо примити
од ни послато из Цариграда. Грци Господару чујемо у напредак иду и надам
се до неко време да ћемо славне гласове чути од Грка.
У Јагодини
28. маија 1823. год.
Оригинал, АС, КК XII, 270

Ваш покорни слуга
Јанаћ Радовић
Мезулџија
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156.
Јагодина, 29. мај 1823. година
Милета Радојковић, најпознатији страешина Јагодинске нахије кнезу
Милошу-јавља да му шаље Јанику, кћер Станка Аранбашића која жели
да испита шта има од очевине у Великом Селу
Високородном и верковном Господару
Г. Милошу-В:С: Књазу-и благодетељ
обштег народа-и мне добри желатељ здравствујте
Ми покорни ваши служитељи вама јављамо како тамо полази покојног
Станка Аранбашића ћер-именом Јаника-има тамо заостала ју очевина-у
Велико Село- виноград и једна воденица и тамо иде код вас да препита-пада
ли ју шта од очевине. Зашто та нојзин мал-очевину држају Станков брат од
стрица Стојадин у Велико Село.
1823. год. маија 29.

Слуга покорни
Милета Радојковић
остајем на службе у Јагодини

Оригинал, АС, КК XII, 271
157.
Јагодина, 29. мај 1823. година
Милета Радојковић кнезу Милошу - обавештава да је у нахији
евидентирао 2591 кућу (димницу) и да је прикупио 4500 гроша на име
пореза (милостиње), такође, да је на име казни од лопова прикупио 146
гроша. Затим моли да му дозволи да изгради једну лађу у Обрежу и
пита да ли ће и даље куповати траву из турских ливада.
Високородном и милостивом Господару
Г. Милошу верковном Србском Књазу и покровитељ
и мне добри желатељ здравствујте
Ми покорни ваши служитељи вама пошиљем димницу коју сам сабраопо наше Кнежевине с вашом заповешћом-изашло-кућа 2591-и то сам нашао
где сам год дим видео где пуши све сам узео-и тевтер шиљем вама од свака
села и милостињу вам шаљем-што смо сабрали у наше Кнежевине-по ваше
заповести 4500 гроша-и тевтер од лопова-где кои крао и што сам-узео-колико
онем чи је мал толико и ја сам узимао за његову кривицу-свега 146 гроша-и
молим вас милостиви Господару-ако буде ваша воља да нам допуштите да
наградим једну лађу-на Обрежи која може 1 кола возит илити 4 коња. Зашто
је не сам смео без вашег знања-и за ливаде што смо досад куповао траву од
Турака оћемо ли и сад зашто мене пита Дели Усеин-ако нећете а ја ћу да
продам другом.
1823. год. маија 29.

Слуга покорни
Милета Радојковић
остајем на службе

Оригинал, АС, КК XII, 272
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158.
Јагодина, 2. јуни 1823. година
Јанаћ Радовић кнезу Милошу-јавља да је примио и разумео његово
писмо, затим јавља да ага још помало храмље и да ће за недељу дана к
њему кренути.
Високо милостиви Господару Господару здравствујте
Ваше високо милостиво писмо примио сатн 29. тиј и разумео сам за аге
что ми заповедате и јављам, аге сад се помало познаје да рамље и до једну
недељу оће да га доведе тамо Турчин к вашему високородију. - Новине
немамо сад да вами јавимо а како добијемо једнак оћу јавити.
Остајем ваш покорни слuга
Јанаћ Радовић
Мезулџија

У Јагодини
2. Јуниа 1823- года
Оригинал, АС, КК XII, 273

159.
Јагодина, 5. јуни 1823. године
Аранђел Милосављевић кнезу Милошу – јавља да ће к њему доћи
јагодински касапи да траже дозволу за рад. Затим говори о сукобу
касапина и механџија, зато што ови други, поред оног што кољу за
своје потребе, кољу и продају месо као и у касапници. Даље пита шта
да ради са каравулом која прети да се сруши и полупа дућане у њеној
близини.
Високо милостиви господару господару здравствујте
Ја ваш покорни слуга не пропуштам вама покорно јавити како долазе к
вашему високо родију јагодински касапи да им дате наставленије заради
касапнице око Ђурђевадне давали су по 20 пара оку јагњеће месо а сада по 16
пара само то се види криво касапима што меанџије није само за/печење што
кољу но и за друго за меану што им треба кољу и череци од меса стоје пред
меанама ка и код касапницама зато како заповедате друго јављам покорно
заради каравулу што је пред војводин конак навалила се од ветра оће да падне
да полупа дућане ако заповедате да је растуримо
Сотим остајем и јесам ваш покорни слуга
У Јагодину
1823 год. Јунија 5
Оригинал, АС, КК XII, 274

Аранђел Милосављевић
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160.
Јагодина, 6. јуни 1823. година
Аранђел Милосављевић кнезу Милошу-јавља о сукобу између Миленка
Муте и Ранка из Праћине
Високо милостиви господару господару здравствуј
Ја ваш покорни слуга не пропуштам вама покорно јавити заради
именоватог Миленка Муту у оне прошасте недеље идући из Катуна к
Јагодини кад био код Лугомира срео га именовати Ранко Праћинац пијан
посвадили се Ранко пијан а Миленко нем и никаки човек није се трефио да
посведочи зашто се свадили у томе извади Миленко Мута пиштољ те порани
Ранка зло га поранио бог зна оће ли остат жив Ранко а Миленка Муту
шаљемо к вама везана Сотим остајем и јесам ваш покорни слуга
У Јагодини
1823. год. јунија
Оригинал, АС, КК XII, 276

Аранђел Милосављевић

161.
Јагодина, 4. јун 1823. год
Милета Радојковић кнезу Милошу-јавља да је по његовом заповести
отишао у Крушевац код Ахмет бега Вренчевића и даље га
обавештавају о тој посети и захвалности овог турског страешине
према њему.
Високородном и милостивом Господару
Г. Милошу Верковном Србском благодатељу
и мне добри желатељ здравствујте
Ми покорни ваши служители и добри желатели по вашем писму и
заповести отидемо код Амет бега Вренчевичћа у Крушевац и он врло вама
благодари вели истина ми паша дао-али-ја знам да ми је Господар Милош ово
добро урадио што сам ја дошао на моју страну зашто је он дигао Сејдију
одавде-а ја му јоште молим-од мене га поздрави што је добро учинио за
Сејдију јоште нека и његову браћу одавде крене зашто ме стра од њи ћеју ми
посао покварит а Господар Милош –може-вала богу код Честитог Паше-и то
ми је добро урадит те и ни кренут-одавде-кои од њега и рекао Паша истина да
и све крене али незнам оће ли доиста ако они заостану не може ми добро
посао исти-ели су и они барабар са Сејдијом судили па ће се некем памет
предвајат па сам га питао када ће прорадит и Мамут паша на војску-и није ми
знао баш искрено но се спрема.
1823. јунија 4-ог

Слуга покорни остајем
на ваша служба
Милета Радојковић

Оригинал, АС, КК, XII, 277
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162.
Лепојевић, 9.јун 1823. године
Живко Шокорић кнезу Милошу-јавља о Анђелку из Жупе који је био
момак код Сејди Менџе и приликом бекства од њега извршио крађу, или
замену коња од више људи и зато га шаљемо вама на пресуду.
Високо благородни милостивејши Господару здравствујте!
Јављамо вама заради овога човека именом Анђелка из Жупе кои је био
момак код Сејди Менџе и побегао од Сејди Менџе у путу бегајући са пре
његов коњ он нађе другога коња Савкова наије Крушевачке из Пепељевца.
Свога коња онде остави а Савкова коња овамо доведе. Сад Савко тражи свога
коња да узме а коња Анђелкова одведе и преда Сејди Менџи. Ово Анђелко
изговара се и оставља коња овом за свога коња зато ето и шиљемо на ваше
благорасужденије како буде ваша воља.
При којем остајем и јесам ваш покорнејши слуга
У Лепојевић
Јунија 9. 1823.
Оригинал, АС, КК, XII, 278

Живко Шокорић

163.
Јагодина 13. јун 1823. година
Аранђел Милосављевић кнезу Милошу-јавља да је примио његово писмо
и да је по њему поступио. Ради се о сукобу који је избио између
Милосава Ранковића из Параћина и Милоша Тодоровића, око повраћаја
накита покојне Милосављеве ћерке која била удата за Милоша. Како
сукобљене стране нису могле да се договоре то се накит шаље вама на
одлуку.
Високо милостиви Господару здравствујте
Ја ваш покорни слуга не пропуштам вами покорно јавити како сам
примио ваше високородно писмо 11-г текушћег месеца у којему заповедате за
именованог Милосава Ранковића из Параћина што је дао шћер за Милоша
Тодоровића. Ја сам по ваше заповести дозвао реченог Милоша и донео накит
что је остало од почивше черке Милосавеве да покаже колико има туђег
накита да узме како ви заповедате речени Милосав он овамо неће тако но
каже да има још 4 кћери код куће па сад наново иште да дели а он је долазио
и за живота своје кћери за та накит ништа опомињао није ни до сад му се
види криво. Ми смо давали Милосаву од тог накита 5-ти тал да остави
Милошу и детету и зато и шиљемо к вама и доносе накит па како заповедете
Сотим остајем и јесам ваш покорни слуга
У Јагодини
1823 год. Јунија 13.
Оригинал, АС, КК XII, 279

Аранђел Милосављевић
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164.
Ратковић, 14. јуни 1823.
Живко Шокорић кнезу Милошу-јавља о извођењу радова у
манастиру Каленић
Високородни Господару милостивејши здравствујте
Не пропуштајте вама јавити да смо пређе два дана били у Каленићу
мајстори туже се да су са свим креча омалили оће са кречем дангубити
калуђери заискавају Стевана мајстора да жеже креч ако је ваша воља. Јапија
сва је одсечена за ћелије но ако заповедите дасе чисте они дуари мајстори они
кои су јапију секли из наије, нисмо се известили од кога ће плату примати то
треба сад за порезе да дају зато како буде ваша воља, за ћерамиду
препоручили смо и Јагодину за десет хиљада и док буде потребна принећемо
При којем остајем и јесам ваш покорнејши слуга
У Ратковиће
Јуни 14. 1823.
Оригинал, АС, КК XII, 280

Живко Шокорић

165.
Дренова, 16. јуна 1823. година
Живко Шокорић кнезу Милошу-јавља да је примио и разумео његово
писмо о покрштенику који је дошао, у Лепојевићу узео девојку и кућу
саградио.
Високо милостиви Господару Господару здравствујте!
Ваше почитајемо писмо примили јесмо и разумели што нам пишете за
покрштеника кои је био у Лепојевиће дошао и овде девојку узео и кућу
градио онема мајстори по ваше заповести ми смо од њега узели и мајсторима
наплатили. Сад овај покрштеник остаје код нас до ваше заповести. Како ви
заповедате за њега. Ми без вашег знања не смемо га држати.
У Дренови
16. јунија 1823.
Оригинал, АС, КК XII, 281

Јесам ваш нижајши
Живко Шокорић

166.
Јагодина, 2. јуни 1823. година
Милета Радојковић кнезу Милошу-јавља да су ухватили два момка из
крушевачке нахије како са собом вуку девојку која је из исте нахије и
пита шта даље са њима да ради.
Високо милостиви господару господару здравствујте
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Ја ваш покорни слуга не пропуштам вама покорно јавити како смо
уватили 2 момка из крушевачке наије из Дедине вуку девојку из истог села
отиде момак један а сељани из комшилука према Јасике он је оставио ономе
момку што је из Дедине у томе пише ми Бегов већил да ја ако би уватио
реченог момка и девојку да и пошљем к њима натраг па кад би се случило
тако с ваше стране и они нама да врате девојка сад издаје момка говори да
неће за њега и отац девојке рад даде од ови стране за неког другога кои био
ил држите и да ће до ваше заповести наше заповести
Сотим остајем и јесам ваш покорни слуга
У Јагодини
1823 г. Јунија 2.
Оригинал, АС, КК XII, 282

Милета Радојковић

167.
Јагодина, 28. јуни 1823.
Милета Радојковић кнезу Милошу-јавља о понуди Асана Чучковића за
продају својих ливада, а затим објашњава у каквим се стању налазе
понуђене ливаде.
Високо милостиви Господару Господару здравствујте
Ја ваш покорни слуга не пропуштам вама покорно јавити заради
именоватог Асана Чучковића како долази к вама да прода своје ливаде ако
оћете купити ја сам Асанагом ишао по тое његове ливаде и видео на добро су
место и доста велике. Само за ову годину доста су травом оскудне ако
заповедате купити или ћете пратит једнога момка кои разуме добро од ливада
па да провиди зашто су доста у луг урасле: Свега ливаде Асанове 5. комада 4.
голема једна мала. Друго јављам за ливаде што су од толико година лежале у
воду и биле су само шикар и никаки саибија није се на речене ливаде
опоменуо а сад обрнусмо јагодинску воду у стару матицу те се мало ливаде
почистише сад на сваки комад по два налазе се сајбије у томе ја сам покосио
ако би кои дошао тужити се немоми веровати да се не суочимо ш њима.
Сотим остајем и јесам ваш покорни слуга
У Јагодини
1823. год. Јунија 28.
Оригинал, АС, КК XII, 282

Милета Радојковић

168.
Јагодина, 28. јуни 1823. година
Милета Радојковић кнезу Милошу-јавља да је момка из Крушевачке
нахије који је отео девојку, по његовој заповести њега и девојку вратио
аги у Крушевац
Високо милостиви Господару Господару здравствујте
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Ја ваш покорни слуга не пропуштам вама покорно јавити за онога
момка из Крушевачке што је отео девојку по ваше заповестипослао сам њега
и девојку аги крушевачком и шиљем к вама именоватог Стојана Рајмировића
из кованлука што је повратио да са њим момку отету девојку
Сотим остајем и јесам ваш покорни слуга
У Јагодини
1823. год. Јунија 28
Оригинал, АС, КК XII, 282

Милета Радојковић

169.
Јагодина, 2. августа 1823. година
Милета Радојковић кнезу Милошу-јавља да је ова година била лоша у
приносима сена, па стога моли да он дозволи да људи секу лиснице
како би могли у току зиме да прехране своју стоку.
Високородном и милостивом Господару
Г. Милошу Србском-роду благодатељу здравствујте
Ми покорни ваши служитељи вама јављамо заради народа-некако се
ова година без сена потрви и од њи оћеју да секу лиснице-заради стоке и нас
запиташе ја им несем смео допуштит без вашег знања-но ето тамо долазе
кметови-ако им допуштите по мало да одсеку понеки лисник. Зашто не
можеју ово по мало стоке одржат-ако им не допуштите но молимо-ако је по
ваше воље-допуштите и-јели неможеју ово помало стоке извес да ћеју
помрет-али да и ви по мало истегнете да из реда не секу ако и ви допуштате
1823. августа 2.
Оригинал, АС, КК XII, 282

Слуга покорни
Милета Радојковић

170.
Катун, 2. август 1823. година
Милета Радојковић кнезу Милошу-јавља о порезу који узима спахија
Ћор Исмаил од мештана села Катуна и пита да ли они и даље требају
то да плаћају.
Високородном и верковном Господару
Г. Милошу Србском роду-благодатељ
и мне добри желатељ здравствујте
Ми покорни ваши добри желатели вама јављамо заради нашега спаије
Ћор Исмаила како он од наше сељана узимље прво на сваку главу ожењету по
2 гроша главнице па друго-по једну оку масла и по једну оку сира а то није
село одимно-од старине давало но под онем зулумом оданде-давали и почели
сељани-тербу са сњим-да му недаду-има 3 године-и ја се потревио несам
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онде-а он пошао к вама а сељани се уплаше па га врате и даду му-па онако-а
сад ми питамо вас-милостивни Господару ако је могући да му не дајемо-а у
све наије наше ниједан други не узима-само Ћор Исмаил-и кара она-тако
узимају ниним селима а што је обични десетак све му дајемо и зато ништа не
кроимо.
1823. августа 2.
У Катун
Оригинал, АС, КК XII, 286

Слуга покорни служби ваше
Милета Радојковић

171.
Јагодина, 3. август 1823. година
Милета Радојковић кнезу Милошу-јавља да је примио његово писмо и
затим га обавештава о судбини хајдука који су 1821. године опљачкали
неког кираџију. Даље јавља да шаље 4000 гроша што је остало од
претходне градобитне године.
Високо милостиви Господару Господару здравствујте
Ја ваш покорни слуга не пропуштам вашему високо родију покорно
јавити како сам примио ваше писмо од 1. текушћег месеца у којему
заповедате да вама јавим што су у у 1821. г. лета ајдуциарали кираџију од они
ајдука платио је по 150 гроша само није исплаћено на четворицу двоицу
обесили смо а двоица беу утекли од оног доба нигде им траг нисам нашао
јављам и по имену они два што су утекли један из Долњег Јовца именовати
Никола други именовати из [Сувке] Риста. Они нису исплатили 600 гроша а
они што су били поваћани они су исплатили сваки дао по 150 гроша и
шиљем јоште 4000 до кусура дужан и то је остало на оне градобитне људе
зато нисам могао све повадит. У будушће стараћу се и то повадит.
Сотим остајем и јесам ваш покорни слуга
У Јагодини
1823 год 3. августа
Оригинал, АС, КК XII, 287

Милета Радојковић

172.
Манастир Каленић, 4. август 1823. година
Живко Шокорић кнезу Милошу-јавља о незадовољству мајстора у
манастиру Каленић. Даље га обавештава да му шаље једну кобилу која
је без власника већ годину дана.
Високо благородни Господару Намже милостиви здравствујте
Ваше почитајемо писмо примили јесмо и разумели што нам пишете за
мајсторе у Ман. Каленић да нису задоволни с плаћом опредељеном. Ми смо
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по ваше заповести дошли у Ман. Каленић мајсторе призвали, ваше писмо
пред њима прочитали и вашу заповест њима показали да нису задовољни по
шест пара надница узети и они вашу заповест примају као и ви што
заповедате надница по 60 пара а без ране. Такођер у Медвеђи имала је једна
кобила има већ година дана без сајбије. Очекивао сам не били се сајбија
нашао нико се не наоди. Сада ето шаљемо вама
В прочем остајем и јесам ваш нижајши
У М. Каленићу
4 августа 1823 год.
Оригинал, АС, КК XII, 288

Живко Шокорић

173.
Каленић, 4 август 1823. година
Живко Шокорић кнезу Милошу-јавља да је примио и разумео његово
писмо, да је он платио човеку из Видинске нахије 90 гроша на име што
су га два хајдука из Левча опљачкали. Затим га обавештава да су
једног хајдука ухватили у село Урсуле и послали га њему, а овај је
касније побегао и више се не виђа на овом простору, јер ту није ни
рођен, већ како сељаци причају да се склонио у Пазарску нахију.
Високо Благородни Господару нам милостиви здравствујте
Ваше почитајмо писмо примили јесмо и разумели што нам пишете
прошастог лета да сете платили једном човеку из Видинске нахије 90 гроша
на име што су га два хајдука из Левча поарали. Ми зато знамо да сте платили.
Ви сте били послали ваше момке почившег Петра Јарчара да нађете адуце они
онога времена нису могли наћи. После тога ми пронађемо једнога из Урсула и
уватимо вама пошљемо код вас био неко време и одатле утекне овамо није
дошао ми се сваки дан старамоне били га ухватили али он није од онога
времена доша (о) Урсуле а онда му и није очевина него слуга био сада они
сељаци кажу да је у пазарској нахији код његова стрица. Другога нисмо могли
наћи.
У Kаленићу
4. августа 1823. года
Оригинал, АС, КК XII, 289

В прочем остајем и јесам ваш
Понизни Живко Шокорић
174.

Бачина, 5. август 1823.
Срећко Марковић кнезу Милошу-јавља о заосталом вину и моли да се
преузме, у противном мора спремати нове судове за други десетак
вина. Обевештава га даље да му шаљу двоја кола бостана.
Високоблагородни Господару бабо здравствујте
на многаја лета с равним начином
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Јављамо вама милостиви бабо ради вина деетка које је заостало ове
године овамо но молимо вас имаћете разговор с господарем заради вина
оћемо ли скоро дизати одовуд, зашто ни ваља судове преручивати па да
стежемо судове за други десетак наново и ето шаљемо тамо милостиви бабо,
двоја кола бостана Господаровом двору
У Бачину
августа 5-го лета 1823.
Оригинал, АС, КК XII, 290

Остајем ваш доброжелатељ
верни слуга
Срећко Марковић
175.

Јагодина, 10. августа 1823.
Кнезу Милошу Јанаћ Радовић јавља, неки дошао из јадног села око
Костура и да је донео вест да су три кнеза важнија побегли, пошто су
се потајно укрцали на руске бродове-но незна где су ти бродови
одпловили.
Извод-Оригинал на старом грчком језику, АС, КК XII, 291
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176.
Јагодина, 12. август 1823.
Јанаћ Радовић кнезу Милошу-јавља да је примио и разумео његову
заповест, затим га обавештава да је ономад прошао и други трговац и
прича исту причу као и онај први трговац. Других новости нема.
Високо милостиви Господару господару здравствујте!
Ваше високородије писмо 11. овога месеца, примио сам и разумео сам
што ми заповедате за које јављам вашему високородију како је ономад пак
други трговац дошао дан после оног првањшег и казује те исте реши како
вама и писао само то ми је више казао што је по имену за Господара Вуицу и
други да није знао по имену да ми каже кои су, те исте речи од овог кнеза кои
је био у Цариграду чуо је исти овај трговац и незнамо ако не буде слагао она
кнез, и од сад хоћу бити мукает ако би могао искушати којег татара, и једнак
вашему високородију једнак хоћу јавити за сад други новина немамо кроме
ове пре које сам јавио,
Сотим остајем
У Јагодини
12. августа 1823. года
Оригинал, АС, КК XII, 292

Ваш покорниј слуга
Јанаћ Радовић

177.
Бачина, 12. август 1823. година
Срећко Марковић кнезу Милошу-јавља да није преузето вино из
предходне године и моли да га обавести шта са њиме да ради, јер је већ
стига и овогодишња берба, затим га обавештава да његовом двору
шаљу две котарице грожђа.
Високопочитајеми Благородни милостиви Господару
здравствујте на многаја лета
Гласамо вама Милостиви Господару ради вина десетка лањскога, које је
ове године заостало овамо нисмо дизали но молимо вас Господару, како ћемо
с њиме радити оћемо ли га дизати, ваљани судове преручити за други каково
десетак зашто је готово веће стигло до мале Госпође више неће стајати па ће
се брати, и шаљемо вашем Господару милостиви двору две котарице грожђа
Сотим остајем и јесам
У Бачини
Августа 12-го 1823. года
Оригинал, АС, КК XII, 293

Ваш доброжелатељ
Слуга верни
Срећко Марковић
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178.
Варварин
Живко Миловановић и јереј поп Марко Миловановић кнезу Милошујављају да му шаљу нешто мало рибе за прославу господарског
празника Успење Богородичко.
Високородном и милостивом Господару
Г. Милошу верковном Србском књазу
и благотељ-и нама добри желатељ здравствујте
Ми покорни ваши служитељи желимо да вас нађе оно наше писмо у
благополучном здрављу и вама шаљемо једно два три рибчета-да ви се мало
нађе, тели смо и ваше послати али несмо сад уватили лепе рибе-но је толико
потревило и у здрављу прославити-господски празник Успеније
Богородично-и како сте нама пресудили за оне 2 таса нађени у моје баче-она
се човек није послулио-без вашег писма-види му се криво да иј да нема.
Остајемо на службе и ваше заповести
Слуга покорни
Живко Миловановић
Оригинал, АС, КК XII, 294

Покорни јереј поп Марко Миловановић
Из Варварина
И љубим вашу руку и скут

179.
Јагодина, 17. август 1823. година
Јанаћ Радовић кнезу Милошу-јавља о новостима у Јагодини
Високо милостиви Господару Господару здравствујте
Ваше високородије писмо 16 овога месеца примио сам и разумео что
ми за ради Селим пашиног писма заповедите и ето шиљем копију у нашем
језику и боље нисам је могао известити, Господару друго јављам вашему
високородију од она дана како сам вашему високородију писмо писао нико
није из Цариграда прошао да би могао разумети за кнезове наше дошли су
данас неки трговци из Биограда које ми кажу да се та беседа свуда расула по
Земуну и по Биограду за рад кнезове наше, и трудим се сваки дан да би боље
и известније штогод дознао, и вашему високородију једнак јавити. Из
Руменлије није никаки човек прошао поштом ово дана којем би могао
веровати да би ми что кои казао, кираџије истина пролазе и кажу којега сам
год питао Крци у напредак иду.
У Јагодини
17. августа 1823.
Оригинал, АС, КК XII, 295

Ваш покорни слуга
Јанаћ Радовић
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180.
Бачина, 18. август 1823.година
Срећко Марковић кнезу Милошу-јавља да су примили и разумели његово
писмо и да шаљу за Крагујевац 55000 ока а да су нешто вина које је
почело да се квари продали у Јагодини. Такође, га обавештавају да му
шаљу пет кола ракије и двоја кола лубеница.
Високопочитајеми Благородни милостиви Господару
здравствујте на многаја лета
Примили смо Господару ваше писмо и разумели смо како сте ви нама
заповедили да вино пренесемо тамо у Крагујевац и ето ми шаљемо тамо све
вино колико је имало 5500 ока то је вино осем онога что смо у Јагодину
продали што се беше почело кварити и шаљемо Господару милостиви пет
кола ракије колико је имало све смо пратили више није остало ни вина ни
ракије овамо и шаљемо двоја кола лубеница
У Бачини
Августа 18-ого 1823. лето
Оригинал, АС, КК XII, 296

Остајем и јесам доброжелатељ
слуга верни
Срећко Марковић
181.

Јагодина, 22. август 1823. година
Јанаћ Радовић кнезу Милошу-јавља да је од људи из Битоља сазнао да
је дошло до велике борбе између Грка и Турака и да има много
погинулих. Затим га обавештава да нема вести о нашим кнезовима у
Цариграду. Даље га пита шта да ради са једним добрим коњем кога на
продају нуди један Турчин из Ниша.
Високо милостиви Господару Господару здравствујте!
Ја ваш покорни слуга, не пропуштам, вама покорно јавити: како су
синоћ неки људи дошли из Битоља, и које су ми казали за Грце па су се с
Шкодра пашом побили и толико му војске изгинуло сами Латина, 4. хиљаде и
њега у ногу ранили, и затворили га Грци у муахеру. Од Цариграда нико није
долазио да би могао штогод за кнезове наше разумети да вашему
високородију јавим. Друго високородни Господару јављам вама за једнога
коња, довео га Турчин из Ниша за продају, доратас коњ и сосвим је леп од 7
година и ако заповедате да га пошљем тамо,
Сотим остајем и јесам
У Јагодини
22. августа 1823. года
Оригинал, АС, КК XII, 297

Ваш покорни слуга
Јанаћ Радовић
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182.
Пољна, 23. август 1823. година
Живко Шокорић кнезу Милошу-јавља да сељаци немају сена и биће
приморани да секу лиснике за зиму како би прехранили своју стоку и
моли за његово одобрење да то могу да раде.
Високоблагородниј Господару Г. Нам милостивејши здравствујте!
Сиротиње има оскудне за сено кои немају сена ни мало а стоке по мало
имају заискавају шуму сећи за лиснике за зиму преправити. Ми без ваше
заповести нисмо могли њима одговара дати докле вама не јавимо. Молим вас
Господару да нам јавите оћеју ли сећи јели нећеју
В прочем остајем и јесам ваш покорни служитељ
У Пољној
23. августа 1823. года
Оригинал, АС, КК XII, 298

Живко Шокорић

183.
Јагодина, 24. август 1823. година
Удова Антина из Јагодине кнезу Милошу-захваљује му на помоћи у
решавању имовинско-правних односа њеног покојног мужа Анте из
Јагодине.
Високоблагородни и високопочитајеми достојнејши Господару здравствујте
Ваше сам писмо примила и разумела што нам нам пишете, да због
Антиног дуга не шаљете нам трошак, за тај дуг нисам знала, мене је Анта
казивао да је дао облигацију Павлу као да му је дужан да би му извадио дуг
што има у Немачки, особито Павле тражио 1500 гроша а није више дао од
1000 гроша, зато га молио да пред вами каже да му је дужан и да му да
облигацију. После да исцепају облигацију само да се не постиди пред вами и
ако може с оном облигацијом да му тера процес, после када је овамо Анта
дошао ја сам га карала, што је дао облигацију може човек окренути
другојачије, но сад видим да се тако и случило и ви сте наплатили за које
молим Милостиви Господару опростите ја нисам знала за та дуг добро те сам
вами досађивала.
Сотим остајем ваша покорна Велика Протопрез (Витерова).
У Јагодини
24. августа 1823 лета
Оригинал, АС, КК, XII, 299
184.
Јагодина, 26. август 1823. године
Јанаћ Радовић кнезу Милошу-јавља да му шаље понуђеног коња за
куповину, затим га обавештава да је кроз Јагодину прошао барјактар

27

Јагодинска нахија 1823-1830.
везира из Цариграда и од њега сазнао да су наши кнезови у Цариграду
добро.
Високо милостиви Господару Господару здравствујте!
Ваше високородије писмо примио сам 24-г овога месеца и разумео что
ми заповедате за ради коња и ето га праћам тамо Турчина с коњем који је
Дели Усеинов брат. Друго јављам вашему високородију како синоћ прође
барјатар нашег везира из Цариграда с бошчом које сам питао за наше кнезове
и ми казао да се трефио кнез Сава У Капићеаином конаку и састали се та исти
татарин каже да су сви кнезови онамо, ако не лаже. Ово исто ми казао
татарин да су се персиани помирили с царом. Друго некаке новине немамо
засад из Руменлије да вашему високородију јавимо а како добијемо једнак
оћемо јавити.
У Јагодини
26. августа 1823. г.
Оригинал, АС, КК, XII, 300

Остајем ваш покорни слуга
Јанаћ Радовић

185.
Јасика, 24. август 1823. година
Милета Радојковић кнезу Милошу-јавља да су мештани Јасике
извадили лађу из Мораве која се потопила још за Карађорђева времена
и да је иста још у добром стању и да може по два кола пуна да вози.
Крушевачки бег тражи да скелу делимо на пола, па тражи даља
упутства за разговор.
Високородном и милостивом Госпадару
Г. Милошу верковном Србском Књазу и
благодатељу и мне добри желатељ здравствујте
Ми покорни ваши сужители вама јављамо-како се нађе она лађа што се
била потопила за Карађорђевог времена на Јасике-има од онога времена 12
година и она је била потопила људе- 27 људи и 3 коња- а сада ју пронађе
Милосав Бралинац-па смо навикали Јасичане те су је извадили и ништа се
није поарала но како је и била онда тако и сада али ни се мало бег
крушевачки посрдио где се нашла са оне стране Мораве. Пише нама ваља да
делимо ту скелу-и ја му несам ништа од писао и већ не може другојаче да
говори но ето-мои људи има како су нашли 15 дана пре и мене казали али
несам имао кад ју извадим-али није истина-али мисмо дужни вама да јавимо а
може бити да ће он и вама зато јавит а другојаче није но како ми вама
пишемо-и лађа је добра и може по два кола пуна да вози.
1823. августа 24
Оригинал, АС, КК, XII, 301

Слуга покорни
Милета Радојковић

28

Архивска грађа
186.
Јагодина, 30. август 1823. година
Милета Радојковић кнезу Милошу- јавља како је спахија Ћор Исмаил
продао кућу у Ниш за два коња и исте нуди на продају, затим пита да
ли је он заинтересован да их купи и да му их онда шаље на гледање и
погодбу, такође пита да ли сме да истом спахији да кола која би га
возила до Београда.
Високо и милостивом
Господару Г. Милошу Србском благодел и наш добри желатељ здравствујте
Ми покорни ваши служитељи вама јављамо за нашег спаију ЋорИсмаила како је он продао кућу у Ниш и транпио за два ата: Сас арпа, емином
што је Усеин Пашин [илапа] атови један доратас а један алатас-једном 7
година а једном 6 година и јасам окушивао пошто суму-стали и он говори да
су му по 1000 гроша један-и ја сам га задржао,-вама ако буде воља да и
пошаљемо да и видете па ћете се погодит ш њиме-и он кренуо арем-сасвимсели се у Београд-довде дошао из Ниша с киријом а одавде тражи од села
кола да га носе у Београд-а ја без вашег знања-несмем да му дам кола-ако ви
заповедите
1823. августа 30.
Оригинал, АС, КК, XII, 301

Слуга покорни
Милета Радојковић

187.
Бунар, 31. август 1823. година
Живко Шокорић кнезу Милошу-јавља да су примили његову заповест и
сено од прошле године из села Мотрића превезли у Рековац. Затим
моли за позајмицу нешто од његовог сена и унапред се захваљује.
Високородни Господару милостивејши здравствујте
Ми смо вашу наложену нам заповест преко Миленка Ћосе које
примили за рад сена лански у Мотрићу и Куличини у скору да се претерају у
Рековац. Ја сам наредбу учинио да се претерају и ар да се поправи, но молимо
Господару ако је могући да ми додате ова 3 сена Куличина врло сам са сеном
оскутан ако буде ваша воља и милост да ми додате, целујући благајшу
десницу опростите ми што досађујем
остајем ваш покорнејши слуга
у Бунару
августа 31. 1823.
Оригинал, АС, КК, XII, 303

Живко Шокорић
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188.
Милета Радојковић кнезу Милошу-јавља да су примили писмо и да су
све разумели и да су све с кнезом Живком поделили по 4 топа и тескере
по 200 по топу. Даље тражи упутство како да прикупља порез.
Високо милостивом Господару Г. Милошу
верковном србском Књазу и благодатељ и мне добри желатељ здравствујте
Ми покорни ваши служитељи примили смо ваше послато писмо с
арачким тескерама-и све смо разумели како нама заповедате да поделимо-сас
књазом Живком-тако смо и поделили. Нама су дошли 4 топа тескере по 200 у
топу то чини 800 стотина а ви нама пишете да сте послали 1000 тескера.
Овамо нама нису дошле но су 200 ексик и за новце како че мо узимат-ми смо
почели-један-арач-два-како што у порез но како ћете заповедат да узимамо
новце нам од пишите да знамо
1823. Септембрија 6.
Оригинал, АС, КК, XII, 304

Слуга покорни
Милета Радојковић

189.
Јагодина, 9. септембар 1823. година
Живко Шокорић кнезу Милошу-јавља му да нису нашли места где да
настане Петра и Илију из Вучитрнске нахије које је он послао и исте
му назад враћају.
Високомилостиви Господару Господару здравствујте
Долазили су били ово два човека Петар и Илија из оне стране нахије
Вучитрнске кои су тражили места да се населе и ви сте и послали к нама да и
ми нађемо место де ће су се населити. Ми иј нисмо могли место наћи него и
опет полазе вас молити не би ли иј ви негде населили
В прочем остајем и јесам ваш нижајши
У Јагодини
9. Септемвра 1823.
Оригинал, АС, КК, XII, 305

Живко Шокорић

190.
Јагодина, 9. септембар 1823. година
Милета Радојковић кнезу Милошу-јавља за Добранца Стеву како је
отишао у Влашку.
Високородном и милостивом Г. Милошу
верковном црбско Књазу и покровитељ здравствујте

30

Архивска грађа

Ми покорни ваши служитељи вама јављамо за Добранца Стеву како је
дошао у Параћин и узео Мустава абдију мезуџију што беше у Јагодину и
онога испратили до Видина на Дунав извадио пасош и отишао у Влашку-а
незнам јели сте разумели.
Зато вам јављамо
1823. Септемврија 9.
Оригинал, АС, КК, XII, 306

Слуга покорни остаје на службе
Милета Радојковић

191.
Јагодина, 9. септембар 1823. година
Живко Шокорић кнезу Милошу-јавља о једном од лопова који су
опљачкали људе на Габоришту за које је Милош платио 90 гроша.
Високо милости Господару здравствујте
Од они два лопова кои су били поарали прошасте године оне људе кои
су носили со на Тоборишту ту су поарани и ви сте онема људима платили 90
гроша дали. Ми смо вама јавили за једнога из Урсула кои је из апса побегао
од вас и његови комшије казују да је у пазарској. Такођер сада долазио код
њи и био у ниовом селу Садију. Ја узимам од њи оне новце ваше које сте ви
дали и њи пошаље со новцима на одговор о њи мене нису котели казати кад је
долази ми би њега уватили
В прочем остајем и јесам ваш нижајши
У Јагодини
1823. Септемврија 9.
Оригинал, АС, КК, XII, 307

Живко Шокорић

192.
Милутовац, 12. септембар 1823. година
Живко Шокорић кнезу Милошу-јавља се поводом Милете Милићевића,
настањеног у Милутовцу, а роћеног у Медвеђи, који је у Јасики учио
ћурчијски занат. Док је био на занату комшије у Медвеђи су му
преотели сву имовину и противе се да му исту врате. Даље јавља му да
он у вези овог случаја пресуди.
Високородни Господару милостивејшиј здравствујте
Јављамо вама заради Милете Милићевића из Милутовца кои је пређе
пет година седео био у Медвеђи пак мати га дала на занат ћурчилук у Јасики
и био на занату три године е како је на занат отишао и комшије Медвеђани
разјагмиму баштину овоме сиромаху и све узму они кметови кои и своје
баштине сувише имаду. Овај сирома предстао је овде у Милутовцу има две
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године на једној баштини а сада се овде насељавају други дошљаци из Косова
овде у Милутовац ми додајемо очевину више реченом Милете а дошљаци ови
да буду у Милутовцу само противе се они у Медвеђи кои држе очевину овога
момчета а имају своје собствене баштине сувише зато јављамо вама на ваше
благорасужденије како је ваша воља
Остајем ваш покорнејши слуга
У Милутовцу
Септемвра 12, 1823
Оригинал, АС, КК, XII, 308

Живко Шокорић

193.
Медвеђа, 16. септембар 1823.
Живко Шокорић кнезу Милошу-јавља поводом Павла Виндоровића који
је био учитељ две године у Великој Дренови, па се преселио у Крушевац
и ту био учитељ две године, сада му се ту не свиђа и жели поново да
буде учитељ у Великој Дренови
Високородни Господару милостивејшиј здравствујте
Павле Виндоровић кои је пре две године био учитељом у Великој
Дренови пак био се преселио у Крушевац и онде у Крушевцу био учитељем
две године пак сада опет не свиди му се од Турака да буде у Крушевцу но
проси од нас милости и допуштање опет да буде учитељ у Дренови Великој и
кметови неки из истога села молили за то то вама јављамо на ваше
благорасужденије како је ваша воља заповедити
При којем остајем и јесам ваш покорнејши слуга
У Медвеђи
Септемвра 16, 1823.
Оригинал, АС, КК, XII, 309

Живко Шокорић

194.
Катун, 18. септембар 1823. година
Милета Радојковић кнезу Милошу-јавља о случају Вука из Парцана који
жели четврти пут дас ежени и да хоће да буде венчање, свештинини
му то не дозвољавају.
Високо милостивнејшим Господар Г. Милошу
Верковном Србском К. и благодетељ и мне добри желатељ здравствујте
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Ваше височајше власти јављамо заради по имену Вука из Парцана како
оће да се жени сад 4 пута оће да му буде венчање-али свјаштеници нећеју и не
смеду да га венчају. Прву жену што је држао четири године у пету умрла-па
се женио други пут-за њим била 2 месеца па утекла у Крушевачку и оженила
се с другом, и прошла сад овамо-а трећи пут узео у Течиће Јованову жену
преварила га-умрео човек а он није но био отишао с Турцима са Силистаром
у Босну и Вуко му држао жену једно пол године а сад како му допуштете-а
тако било све редом
1823. Септемврија 18.

Слуга покорни
Милета Радојковић
остајем у Катун

Оригинал, АС, КК, XII, 310

195.
Катун, 24. септембар 1823. година
Милета Радојковић кнезу Милошу-јавља да ради на томе да Мутава из
Параћина примора да се њему лично јави.
Високомилостивом и верковном Господару
Г. Милошу Србском благодетељу и мне добри желатељ здравствујте
Ми покорни ваши служитељи јављамо ваше високе власти како смо
примили писмо по вашем посланику Смиле од овога месеца Септеврија 16
писато заради Мутава из Параћина да би га икако добавили и вама послали
ми смо се трудили и радили од сваку руку и писали смо му да имамо меда и
масла сабрата но да дође да погодимо цену и да му дамо. Он послао својега
момка те дође и ја му па посла абер-оћу другом да дам но ако мисли и кад да
тргујемо сад нека дође и па га нема-зар се бои сваке стране што је учинио а
може бит да су Добрнца Стефана и убили-ако чују да је отишао преко Дунава
а радићу-у име бога и с вашом заповешћом да ћу га икако добавит и вама
послат
1823. Септемврија 24.
Оригинал, АС, КК, XII, 311

Слуга покорни
Остајем у Катун на ваше служби

196.
Лепосавић, 27. септембар 1823.
Живко Шокорић кнезу Милошу-јавља поводом слушаја Маринка
Рисимића из Медвеђе кога је кога је Муслија испребијао, због оброка за
јело што му није по његовој вољи донео. Маринка би му послао, али овај
не може на коњу да седи, а ако буде требало и спахију ће му
спровести.
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Висококородни Господару милостивејши здравствујте
Јављамо вама заради Маринка Рисимића из Медвеђе који је данас
дошао код мене и предао тужбу на спаију именом Муслиа Спаија Медвеђски
кога је Муслија свега изпребијао због оброка за јело што му није по његовој
вољи донео. Ми би истога Маринка тамо послали но се није могао коња
држати а ако буде ваша воља и заповест ми ћемо истога тужитеља бивеног и
вама послати и за спаију како буде ваша воља нам заповедити
Остајем и јесам ваш покорнејши слуга
У Лепосавићу
Септембра 27. 1823.
Оригинал, АС, КК, XII, 312

Живко Шокорић

197.
Пољна, 30. септембар
Живко Шокорић кнезу Милошу-јавља да у Грабовцу нису нашли
мајстора за уларе за коње, већ су таквог мајстора нашли у Медвеђи
који је направио неколико таквих улара и који је добар мајстор.
Висококородни Господару милостивејши здравствујте
Ми смо ваше високо славно писмо примили у које ми у њему пишете за
уларе на коње да и ми у Грабовцу мајсторе ми тражисмо у Грабовац паки
немаде мајстор но нађосмо у Медвеђи мајстора те ми по ваше заповести
заповедимо те направи неколико улара али није све ви заповедили него мање
заштонезнамо. Оћете ли ви бегенисати и ето пошаљемо мајстора и поноси
што је наградио к вама паки ако узбегенишете те што поноси а он ће још
направит
У Пољној
30. септемвра 1823. года
Оригинал, АС, КК, XII, 312

ваш понизни слуга
Кнез Живко Шокорић

198.
Бачина, 30. септембар 1823. година
Илија Божурац кнезу Милошу – маље арачки новац у висини од 11267
гроша и 19 пара по момцима Милете Радојковића
Високо благородном и милостивом
Господару Сербском Милошу Обреновићу здравствујте
Ето шиљем арачке новце по Танаску Димитријевићу и Милом
Радоевићу књаза Милетином момку, 11267 гроша и 19 пара
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1823. Септемвра 30-га

Остајем ваш
Илија Божурац
у Бачину

Оригинал, АС, КК XII, 314

199.
Бачина, 6. октобра 1823. година
Срећко Марковић кнезу Милошу-јавља да су послали стрнога жита по
његовој заповести и пита како да наплаћују за мед.
Високоблагородни и милостиви Господару
намже благодетељу достојнопочитајеми здравствујте на многаја лета
Гласамо вама Милостиви Господару заради стрнога жита које сте нама
заповедили да крећемо, дакле лепо време. Ми смо по вашему налога а
радостију јесмо све кренули колико је имало, изашло је пченице и јечма свега
16600 ока и сву ту суму јесмо опремили и молимо Господару вас нам дате
ответ за мед као ћемо наплаћивати оћемо га под новце или лана что смо
наплаћивали по грош на трмку или другче.
Остајем и јесам ваш слуга верни
У Бачини
Октоврија 6-го 1823 года
Оригинал, АС, КК, XII, 315

Срећко Марковић

200.
Катун, 9. октобар 1823. година
Милета Радојковић кнезу Милошу-јавља поводом случаја бећара Луке
Здравковића из Варварина, који је оженио жену Петрију почившег
Вукоице из Вaрварина и са њиом живео 8 година, а онда њу оставио и
узео девојку (Петријину посестриму) и са њом отишао у Алексиначку
нахију, па се натраг вратио и од Петрије тражи мал.
Високомилостивом и верковном Господару Г. МилошуСрбском роду благодетељ и мне добри желатељ здравствујте
Ми покорни ваши служитељи јављамо ваше високе власти заради
именоватог Луку Здравковића из Варварина како је био бећар-па узео жену
Петрију почившег Вукоице у Варварину-дошао на мал женски и тако има
како су се узели 8 година и сад нашао ману своје жене и узео девојку ове
именовате Петрије посестриму и утекао пролетос тамо у алексиначку нахију
и сад дошао те тражи мал од ове Петрије и ја га уватим и њега и његову жену
именом Даница која је врз жене за њега пошла и кажу да су се венчали у
манастир Липовац али испарвно-незна се-а за таке безаконице вама може
бити да су јошт с неке стране долазили а вас је бог научио како ћете с њим
поступат по његовом делу како је заслужио а за ту стару-будите мукајет да ју
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мал не пропадне-а от њега како ви драго с њим поступите-нека се други
угледа на њега
1823. октоврија 9.
Оригинал, АС, КК, XII, 316

По. Слуга ваш
Милета Радојковић и јесам у Катун

201.
Јагодина, 9. октобар 1823. година
Јанаћ Радовић кнезу Милошу-јавља да је из Цариграда стигао
Јеродијакон Паисије и од њега добио писмо које шаљу наши кнезови из
Цариграда.
Високо милостиви Господару Господару здравствујте
Ја ваш покорни слуга не пропуштам вама покорно јавити: како овај
исти сат стиже из Цариграда Јеродијакон Паисије по имену Господину
владики и Ракме, кои се находио с нашим кнезовим у једном месту, и ти исти
Пајсије дао ми ово писмо, које од њи донео и сутра рано полази у Биоград и у
изборник иде, и оданде кад се врати и к вашем високородију оће да дође, он
бијаше рад одавде исти к вашем високородију и нарађен је био од наше
кнезова тако, но није му дао Нишевачки татарин, но само писмо крадом что
сам му узео, друго никаке новине за сад немамокроме от пре что смо вама
јављали истом а никаки поштен човек није прошао да би что добили.
Сотим остајем вашему благонародијем руку љубећи
У Јагодини
9. октоврија 1823.
Оригинал, АС, КК, XII, 317

Покорнејши слуга
Јанаћ Радовић

202.
Деоница, 16. октобар 1823. године
Живко Шокорић кнезу Милошу – јавља да је вино у Деоници оточено и
да креће за Крагујевац, даље пита шта да се ради са вином у Јагодини.
Високородни Господару милостивејшиј здравствујте
Не пропуштамо вама јавити заради вина нашега у Деоница да смо
учинили наредбу да се оточи и сутра крене тамо у Крагујевац. Но за вино у
Јагодину нисмо се о њему добро известили оћемо ли и оно вино из Јагодине
кренути тамо или ће се само оточити пак онда да буде у бачвама зато да нас
известити како буде ваша воља
При којем остајем и јесам ваш
У Деоници
Октобра 16, 1823.
Оригинал, АС, КК XII, 318

Покорнејши слуга
Живко Шокорић
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203.
Јагодина, 19. октобар 1823. године
Живко Шокорић кнезу Милошу – јавља да су из Деонице оточили и
опремили 28 кола вина и да је ту нешто веома мало вина остало. Вино
у Јагодини биће оточено. Говеда у Ланишком кључу су добро и имају се
чиме хранити. За ствари оног Турчина биће послати момци.
Високородни Господару милостивејши здравствујте
Вама јављамо да смо по заповести вашој вино у Дионицама оточили и
јуче опремили на 28 кола вина без даре 6485 ока јошт нешто заостало је овамо
у бачвама због буради нисмо могли наћи а и заоставше послаћемо како бурад
дођу. Вино у Јагодини оточићемо по заповести вашој; за говеда ишао сам
доле у Ланишки kључ и видио говеда сада су добру имаду се добро чиме
ранити у напредак стараћемо се опет и друга боља наћи за говеда да не буду
гладна. За ствари онога Турчина послаћемо или ноћас или до јутра. Послао
сам по оне момке у кои су оне турске ствари опростите ми Господару нисам
ома могао добавати оне момке у кои су ствари турчина онога.
Остајем и јесам ваш покорнејши слуга
У Јагодини
Октобра 19, 1823.
Оригинал, АС, КК XII, 319

Живко Шокорић

204.
Шуљковац, 20. октобар 1823. године
Илија Божурац кнезу Милошу – јавља да је опремио арачки новац у
висини од 11927 гроша и 10 пара по Танаску Димитријевићу и Милуну
кнеза Живковом момку.
Високо благородном и верковном сербском Књазу
Господару Милошу Обреновићу здравствујте
По Танаску Димитријевићу и Милуну кнеза Живковом момку
опремамо арачке новце 11927 гроша и 10 пара.
Ви Господару нама сте писали за тескере да будемо задоволни с онима
што смо собом однели. Ми смо располагали што смо год могли на мање
проћи али се не може него смо врло умалили тескере.
1823. Октомвра 20.

Сотим остајем ваш
Илија Божурац
у Шуљковац

Оригинал, АС, КК XII, 320
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205.
Јагодина, 21. октобар 1823. године
Живко Шокорић кнезу Милошу- јавља да је примио и разумео његово
писмо. Вино у Јагодини неће дирати до његове нове заповести. Ствари
од Турчина су вама послате, осим шала и башлука, што ће бити
накнадно послато.
Високо благородниј Господару нам милостиви здравствујте
Ваше писмо примили јесмо и разумели све известно што нам пишете за
вино јагодинско да до друге ваше заповести не изтачемо него остале су две
бачве у Деоници не източене за њи да нам јавите оће(ј)у ли стојати; такођер
за оне Турчинове ствари што нам пишете ми се на оном месту нисмо тревили
а у момака што се код њи тревило они однели вама. Само није се ове две
ствари тревило шал и башлук ето и то пошаљемо а и зато нисам знао докле
ваше писмо нисам проучио а и зато нисам знао докле ваше писмо нисам
проучио.
У Јагодини
21. октовра 1823.
Оригинал, АС, КК XII, 321

Јесам ваш нижајши
Живко Шокорић

206.
Јагодина, 25. октобар 1823. године
Јанаћ Радовић кнезу Милошу – јавља да је послао асуре и моли за мало
новца да се не би срамотио.
Високо милостиви Господару Господару здравствујте!
Јављам вашему високородију јучер како сам стигао овди једнак сам
тражио асуре, но нису имале готове и сад како су стигле ето иј шиљем по
моим момком, и молимо ваше високородије за мало ашлука да се неорезилим
у вашем здрављу; и новину никакву нисам добио да вашему високородију
јавим а како добијем једнак хоћу вашему високородију јавити.
В проче остајем и јесам
У Јагодини
25. Октовриа 1823.
Оригинал, АС, КК XII, 322

Ваш покорниј слуга
Јанаћ Радовић

207.
Јагодина, 31. октобар 1823. године
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да је од Исмаил аге сазнао
да је убијен хајдук Филип, чију је главу видео у Параћину.
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Високо милостиви Господару Господару
Ја ваш покорни слуга не пропуштам вашему високородију покорно
јавити како синоћ стиже криви Исмаил ага из Ражња каже да је јамачно видео
Филипу ајдуку главу у Параћину донео је Мандрда затекао их око ватре у
планину грејући се ту навалио на њу и убио Филипа а његово друштво утекло
само Филип погинуо. Оружје и прочи ствари све узео Мандрда.
Сотим остајем и јесам ваш покорни слуга
У Јагодини
1823. год. 31. Октомв.
Оригинал, АС, КК XII, 323

Милета Радојковић

208.
Јагодина, 31. октобар 1823. година
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да му долази Никола
Станковић из села Катуна коме су оба сина умрла. После смрти синова
призетио је једног момка у кућу, те моли да му се умањи порез, односно
да порез само плаћа зет.
Високо милостиви господару господару здравствујте
Ја ваш покорни слуга не пропуштам вашему високо родију покорно
јавити како долази к вама именовати Никола Станковић из села Катуна имао
два сина свои за женидбу и оба умрели му. После смрти свои синова призетио
једног момка у кућу теслимио му сву његову баштину. Сељани им ударају
равно порез како реченом Николе тако и зету његовом зато проси од ваше
високородије ако буде ваша воља да учините милост један порез да даје за
његову баштину његов зет а Никола да је слободан од пореза зато моли ваше
високородије па како заповедате.
Сотим остајем и јесам ваш покорни слуга
У Јагодини
1823. год. 31. Октом.
Оригинал, АС, КК XII, 324

Милета Радојковић

209.
Jагодина, 31. октобар 1823. године
Јанаћ Радовић кнезу Милошу – јавља да је из Цариграда стигао
Никола, који има науку од грчког језика, зна црквени певати и добро
писати. Даље обавештава да је од неког Турчина из Ражња сазнао да
је убијен хајдук Филип и да га је убио Мандрда и његову главу однео у
Параћин.
Високо милостиви Господару Господару здравствујте!
Ја ваш покорни слуга не пропуштам вама покорно јавити, како је
ономад дошао из Цариграда Никола, Папарали кои је био с нашим кнезовима
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18 месеци у једном месту заједно; и будући како су нашли по прилици, и
послали га к вашему високородију, и има науку од Јелинског језика и
црквенски знаде певати и имам тескеру од Аврама писара како ми пише да
како стигне овди речени Никола да га пошље к вашему високородију јавили
за овог Николу из Цариграда.
Друго јављам вашему високородију како стиже јучер један Турчин из
Ражња кои ми рани коње, и каза да је Мандрда убио Филипа ајдука, и донео
му главу у Параћин а његово друштво које је било сви оставили оружје и
утекли, реченог Филипа дружина.
Сотим остајем вашему високородију руку љубећи
У Јагодини
31. октовриа 1823.
Оригинал, АС, КК XII, 325

Покорнејши слуга
Јанаћ Радовић

210.
Јагодина, 1. новембар 1823. године
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља о случају у Беле Воде, где су
неки момци почели на силу да вуку девојку, она молила за помоћ, кад је
за то чуо, сеоски кнез потрчао је да јој помогне и њега су ови момци
убили и заједно са девојком побегли.
Високо милостиви господару господару здравствујте
Ја ваш покорни слуга не пропуштам вашему високо родију покорно
јавити како се случило у Беле воде повукли неки момци силом девојку да
вуку ондак повикала девојка недајте. Чуо сеоски кнез потрчао да је отме
говорили кнезу немо на нас оћеш да погинеш. Кнез није ктео да остави
девојку. Они га ондак убили пиштољем наместо. Како сам чуо једнак посало
сам пандуре за њиме да би их поваћали зашто и кнеза убили и девојку
одвукли нису је ктели оставити из Беле воде и момци и девојке. Комшије
нису и нашли пандури траг али су у крушевачке прошли јели су на ову
страну. Стараћу се што боље могу да и поваћам.
Сотим остајем и јесам ваш покорни слуга
У Јагодини
1823. год. 1. Ноем.
Оригинал, АС, КК XII, 335

Милета Радојковић

211.
Пољна, 2. новембар 1823. године
Живко Шокорац кнезу Милошу – јавља о несрећном случају који се
десио у селу Мала Дренова. Играјући се пушком Марко Томић је
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нехотице убио циганче Јована Радосављевића. За пресуду по овом
случају тражи се Милошево мишљење.
Високо благородни Господару и намже многомилостиви здравствујте
Јављамо вама заради једнога случаја како се је случило једна несрећа
њиова у село Мале Дренове именовати Марко Томић од лета 22 убивши једно
циганче именом Јован Радосављевић 11 лета тога села погрешки и бивши
терзија у Маркову кућу Томића радио 15 дана именовати терзија Тома
Сугубљанин из села Сугубине и державши малу пушку тај терзија празну крај
себе толико време паки отишао био кући и напуни пушку а тај деца била се
играла прежде с пушком и потерзала једно на труго паки и после Марко
потержи пушку на Јована циганче и окини се пушка те уби Јована циганче. У
тем они се помирили и опростили један другоме и тај Марко убитац сироче
само мајку има више никога и ми несмо могли њима кабулит њиов мир без
ваше заповести кои шаљемо к вама на ваше благо расужденије како ваша
милост будне при које остајем ваш покорни слуга
У Полни
2. ноемвра 1823. года
Оригинал, АС, КК XII, 327

Живко Шокорац

212.
Пуљци, 25. новембар 1823. године
Живко Шокорић кнезу Милошу – јавља да су примили сва упутства за
прикупљање порезе, само није јасно шта да ради са дошљацима који су
се пролетос доселили.
Високородни Господару милостивејшиј здравствујте
Јављамо вама да смо преко кнеза Милете примили тариве и све ваше
заповести по коима ћемо сада у овај идући четвртак порез располагати само
нисмо се добро известили за оне дошљаке који су се населили пролетос и
коима додато готове земље по заповести вашој као онијем у Мотрићу и у
Лукару још имају неки на неки места оћемо ли на такове порез располагати
или ће заостати.
При којем остајем и јесам Ваш покорнејши слуга
У Пуљцима
ноемвриа 25, 1823.
Оригинал, АС, КК XII, 328

Живко Шокорић

213.
Катун,
Милета Радојковић кнезу милошу – јавља да му шаље родбину убица
кнеза Тривуна из Беле Воде
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Високородном и високославном все милостивејши Г. Господару здравствујте
Ми покорни ваши служитељи Вама шаљемо убијце Тривунове из Беле
воде кои су убили Тривуна кмета беловодског. Њину родбину к вама шаљемо
по имену Милић и Вељко браћа оног што је убио Илија отац онема трећег
другара
Стим остајем ваш покорни
У Катуну
Оригинал, АС, КК XII, 329

служитељ кнез
Милета Радојковић
214.

Медвеђа, 3. јануар 1824. године
Живко Шокорић кнезу Милошу – јавља поводом непоштене трговине
Мијаила Јочића и његовог синовца Јована из Кавадара.
Високо милостиви Господару Г. здравствујте
Вама јављамо заради Мијаила Јочића и његова синовца Јована из
Кавадара за ради њине трговине како рђаво с људима раде на вересију стоку
им узимају пак паре не дају имаде јошт о Светој Троици људи кои су стоку
дали паре узели нису него са сиротинскем новцима тргују сиротиња се тужи.
Тако сада се изговара за мамудије чекајте до једно време докле буду мамудије
28 гроша код људи те речи говори. Сиротиња дала узети не може. Мене не
слуша што му говорим.
В прочем остајем Ваш нижејши слуга
У Медвеђи
3 јануарија 1824 года
Оригинал, АС, КК XII, 330

Живко Шокорић

215.
Јагодина, 4. јануар 1824. године
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да су дошли у Јагодину пет
Турчина, трговци из Битоља да купују говеда. То им није допуштено
без вашег одобрења.
Високо милостивни господару господару здравствујте
Ја ваш покорни слуга не пропуштам вашему високородију покорно
јавити како су дошли 5 Турчина трговци из Битоље овде у Јагодину искали су
допуштење од нас по наију говеду да купују ја нисам смио без ваше заповести
то њима допустити но долазе к вашему високо родију па како им ви
заповедате
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Сотим остајем и јесам ваш покорни слуга
У Јагодини
1824 год, 4. јануара
Ахмет и Х. Мехмет Хасан и Селим
Оригинал, АС, КК XII, 331

Милета Радојковић

216.
Јагодина, 6. март 1824 година
Јанаћ Радовић кнезу Милошу – јавља како су по његовој заповести
опремили кнеза Миленка у Видин, затим јавља да је јуче прошао из
Стамбола Аџија татар који каже да је срео кнеза Милосава у Софију и
за Јованчу каже да ће ове недеље изаћи из Стамбола.
Ваше сијателство високомилостиви Гос. Гос. здравствуј
Ја ваш покорни слуга не препуштам Вам покорно јавит како смо по
Вашему заповест опремили Кн. Миленка с потребом у Видин и јављам Вам
како је јуче прошао из Станбола Аџија татар и каже да је срео Кн. Милосава у
Софију и за Јованчу каже да ће ове недеље изић из Станбол и он.
Сотим остајем Ваш покорни слуга
Јагодина
1824. год. мар. 6
Оригинал, АС, КК XII, 347

Јанаћ Радовић
Мезулџија
217.

Вукмановац, 8. март 1824. године
Живко Шокорић кнезу Милошу – јавља да су примили заповест да могу
скупљати обични чибук на овце и козе. Друго, јавља да су се Турци и
Арнаути дигли из Крушевца и одселили у Топлицу.
Високородни Господару милостивејши здравствујте
Не пропуштамо вама јавити да смо примили Вашу заповест обични
чибук на овце и козе собрати, и стараћемо се по заповести совршити.
Друго јављамо вама заради Турака Арнаута кои су седели до сада у
Крушевцу а сада дошла им некаква заповест те се сви арнауцки ареми дигли
из крушевца и одселили се у Топлицу и каза ми Илија из Крушевца да је
погинуо Сеидин стриц Усеин убили га крвници, а сада Сејди Менџа и
Арнаути купе војску и говоре да оће на бега крушевачког да ударе. Зато
јављамо вама на Ваше благорасужденије
При којем остајем и јесам ваш покорнејши слуга
У Вукмановцу
Марта 8, 1824.
Оригинал, АС, КК XII, 348

Живко Шокорић
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218.
Сељевица, 4. април 1824. година
Живко Шокорић кнезу Милошу – јавља да су се кметови из Грабовца
Ђорђе Славић и Мијаило Бабовић свађали са мештанима из села
Руђинаца Прокићке кнежине око једне грабовачке баре и рибе у њој.
Високо милостиви Господару Господару здравствујте!
Туже се ови кметови из Грабовца Ђорђе Словић и Мијаило Бабовић на
Ђорђа Мислопољца и на њиове све коншије из села Руђинаца Прокићке
Кнежине да су се свађали око једне Грабовачке баре око рибе. После тога
сазидали анатему на Грабовчане сада људима жао да се на њи анатема гради.
У вашему здрављу тога данас нема. Прокићу жали се он каже да и ништа не
може
В прочем остајем нижајши служитељ
У Сиљевици
8. Априлија 1824. года
Оригинал, АС, КК XII, 349.

Живко Шокорић

219.
Рековац, 14. април 1824. године
Мештани Рековца кнезу Молошу – моле за помоћ у храни, јер две
године их је тукао град, а храну ће вратити где год он буде захтевао.
Милостивоје прошеније
високо благородни и милостиви Господару
Падамо на колена и молимо се Вашој милости да би се смиловали
Государју и нама руку помошћи дати. Сиреч да би нама твоим рабо за
препитаније хране уделити бијене лед две године и немамо ране. А ове
године понело је свако прозјабление и на житу се види да ако Господ Бог
удержи.
Те ако у здрављу дочекамо јесен и зберемо рану. Гди год ви зактевате
да се носи ми ћемо однети на оно место те вратити.
Сотим остајемо и јесмо вам всјакаго добра желатељи
Рековчани вообште
У Рековцу нађушћисја месеца Априлиа 14. лета 1824.
Оригинал, АС, КК XII, 350
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220.
Брзан, 15. април 1824. година
Марко Радосављевић кнезу Милошу – јавља да су све извршили по
његовој заповести, једног су заклали и на истоме месту обесили, а
браћу смо му у Ресаву протерали.
Господару милостиви
Како сте ви нас послали све смо по вашој заповести свршили онога смо
заклали на истоме месту обесили и браћу смо му у Ресаву претерали. Опет по
вашој заповести ми ћемо слушати
Јесам ваш покорни слуга
У Брзану
априлиа 15, 1824.

Марко Радосављевић

Вас молимо оћемо ли га држати на вешалима кое време
Оригинал, АС, КК XII, 351

221.
Јагодина, 18. април 1824. године
Јанаћ Радовић кнезу Милошу – јавља да је чуо да хоће бивши војвода
Капиџибаша да иде из Ћуприје у Цариград и пита да ли да му дају
мезулске коње, ако затражи.
Сијателнејши и високомилостивни господару здравствујте
Не пропуштам покорнејше вашему сијателству јавити како дошао
ономад из Београда везиров имраор за војводом у Ћуприји јучер разумео сам
за бившег војводу Капиџибашу да оће из Ћуприје у Цариград да иде а не у
Београд зато јављам вашему сијателству ако зактева од мене мезулске коње
оћу ли му дат или не – ако ли у Београд пође опет вашему сијателству јавићу
Сотим остајем и јесам ваш покорнејши слуга
У Јагодини
18. г. априла 1824 год.
Оригинал, АС, КК XII, 352

Јанаћ Радовић

222.
Варварин, 26. април 1824. године
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да посало два свештеника
код њега ради добијања дозволе за градњу Беле цркве код Варварина.
Високомилостивом и верковном Господару Г. Милошу
верковном србском благодетељу и мне добри желатељ здравствујте
Ми покорни ваши служители јављамо ваше високе власти поради Беле
цркве, што је код Варварина и што смо вама јавили и вас молили да нам
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допуштите и ви сте се смиловали и заповедили да премеримо и ваша заповест
има и стари да буду у исто шаљем 2 свештеника кои ћеју донес меру од цркве
поп Марко и поп Стојан и вама ћеју показат усмено. Прво смо премерили дуж
са зидом – 11 аршина – 3 черека сас олтаром и шуплина дуж 9 аршина 3
черека са олтаром.
Са зидом ширина – 7 аршина 1 черек
Шуплина ширина – 4 аршина 3 черека
И што је имао трем пред цркву виши био него црква а вас је бог научио
како знате тако нам заповедајте да поступамо и ми оћемо радосно поступати
– а за креч ближе немамо но је у Црном Вру – јали у Калинићску планину –
али је нама ближе до Калинића 6 сати више нема а ви где заповедате.
1824. априлија 26.

Слуга покорни остајем
Милета Радојковић
на ваше службе У Катун

Оригинал, АС, КК XII, 353

223.
Манастир Каленић, 27. април 1824. године
Живко Шокорић кнезу Милошу – јавља да је у договору са духовником
Пајсијем наредио да се довози дрвена грађа, него не зна где може
набавити 15000 цигала за оџаке и ћерамиду.
Високо милостиви Господару Г. Намже милостиви здравствујте
По ваше заповести имали смо договор с дуовником Пајсијем за потребу
што треба за грађу за дрвену јапију наредио сам да се вуче него треба цигле
једно 15000 хиљада за оџаке. Мајстори кажу да без ње бити не може и
ћерамида треба јоште па смо нашли једно добро место у Опарићу да се је
правила ћерамида а близу је ласно се може довући ако дозволите има мајстор
кои ће правити ако ви не дозвољавате да поручимо у Јагодину в прочем
остајем ваш нижајши служитељ кнез
У М. Калинићу
27 априлија 1824.
Оригинал, АС, КК XII, 354.

Живко Шокорић

224.
Јагодина, 9. мај 1824. година
Антоније Талијан, зидарски мајстор кнезу Милошу – јавља да ради на
јагодинској цркви и да је на истој остављена мала стреа и кад се
окречи хоће да кисне дувар, па зато моли да прошири стреу како би
сачувао дувар од кише.
Сијателнејши и високомилостивни Господару здравствујте
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Ја ваш покорнејши слуга не пропуштам вашему сијателству покорнејше
јавити за ради јагодинску церкву како је маленчка стреа на њу остављена кад
се окречи оће да кисне ђувар, но ако заповедате да наставимо од ћерамиду
свуд наоколо да је шира стреа како да учува дувар од кише.
Сотим остајем и јесам вашему сијателству
У Јагодини
9 Маија 1824. год.
Оригинал, АС, КК XII, 355

покорнејши слуга
Антоније Талијан
мајстор зидар
225.

Јасика, 9. јули 1824. година
Живко писар и Стеван Парађанин кнезу Милошу – јавља како су у
Јасики похватали лопове који су више Крушевца опљачкали Грке.
Затим о тој групи лопова понаособ говоре и која су још недела учинили.
Високомилостивом и верковном Господару
Г. Милошу србском благодетељу здравствујте
Ми нижни служитељи ваши јављамо ваше високе власти како смо по
ваше заповести и нашем Кнезу налог отишли у Јасику и ове злочинце
поватали кои су зимус ишли више Крушевца и поарали Грце. Пред њима
Смилко што је нај стар и познао и – Николу Кајганића и Смилка Тувеџију –
Јована и Ђока ћерамиџија и Гмитар ћерамиџија из Крушевице 4 а из Јасике 2
човека и па и показују да су били и на Макрешане на Грце и за прве одадоше
се и казаше да су били и ти су и у апсу 2 од ужина Станисав и Милојко
Малока и ми смо и поватали и они ћеју показат какову зло починили. Кад
дођу код вас и наши кнез Милета зна шта су криви ако сами не покажу – а ти
други Станоје и Аксентије и они имају дружину њину они ишли не чергаре на
ону страну покрали и 2 антерие и 3 бакрача узели циганима – ето и њи по
одавно било а саде смо разумели и за тога Станоја – за оне крађене новце што
су и били дотеривали – па говоре на Станоја и на Станисава и на Милету из
Белушићја и кажу за тога Јакова Кикића из Падежи да зна и он туна а апсу
нека каже како зна.
1824. јулија 9

Ми покорни служитељи ваши
и кнеза Милетини
Живко Писар и Стеван Параћјанин

Оригинал, АС, КК XII, 356
226.

Јагодина, 10. мај 1824. године
Михаило Јовановић кнезу Милошу – моли за опроштај и образлаже
грешку коју је направио у некој проневери.
Ваше сијателство високомилостиви Гос. Господ. здравствуј
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Колена ми припадају к вашој отеческој милости и љубећи вашу
височајшу руку на прошеније милости да не отвратите лице ваше од моје
прегрешеније но молимсја всја моја прегрешенија заступите и јарост вашу
вомне намилости обратите и са сијателственим крилом твоим покримја
милостивиј Г. у стракопочитајемо писмо заповедате да разграбљене ствари
Кнаџе београдцке возвратим Милостиво Сијателство и оступленије Суда Кн.
Николе поделисмо нас 4 Кр. Никола и кн. Митар и Гаја па и ја по 11 гроша из
канцеларије. Ако су ови новци нестати у нас свију, а особити други
канцелариски к мени нема уверени будите ако би произашло остаје на ваше
благорасужденије а сребро чуфуцко заценом 5 грош мени га дао и у
сумненију да није краћено нисам му одма платио да не би се кои за ним
избавио, у тим по заповести дошао сам кући. Мало пробављено време дође
писмо од Гаје на зактевање судије, и ја оног времена сам га послао а они га
нису ктели примит и пише ми чифут да му није додао Кн. Митар уречени 3
грош. узет него га он оно време узео на углед прочик кнезова наузим милик
даров ако сам вас увредио умилостиви се на нисмишленије моје у пресуђењу
ове бројанице шиљем иј к вами које ми иј тако накођашћи Мича К. Ристић
поклонио које су се кн. Митру велико цене учиниле за које и за вас на мене
има. Милостиви Господару удоста прошаст године ја вас служећи млого сам
вам согрешивао по милости вашој опростили сте и сада и сада ако сам у чем
преступио и согрешио опет благим окетом возри на мене и опрости ми јарос
вашу на премененије милости и молимсја всја моја прегрешенија и
несмисленија заступи Милостиви Господару.
Остају на вашој отеческој милости и јесам
1824. год. Маија 10.
Јагодина
Оригинал, АС, КК XII, 357

Ваш покорни слуга
Михаил Јовановић

227.
Јагодина, 14. мај 1824. године
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да је стигао у Јагодину и да
је јавио кнезу Михаилу Јовановићу да се на његово место у Јагодинском
суду поставља Радован Јабланац. Даље моли да грехе Михаилу
Јовановићу опрости.
Сијателнејши и високомилостивни Господару Господару здравствујте
Ја ваш покорнејши слуга не пропуштам вашему сијателству покорнејше
јавити како сам данас у Јагодину приспео и јавио сам кнезу Мијаилу да ће
бити Радован Јабланац по ваше заповести овде у Јагодину у суду. У томе
моли се кнез Мијаило за учињену његову погрешку да му опростите а у
будушће ако би преступио у живот његов облигатора се јучер дошао му од
ваше сијателство писмо и мало се ослободио а данас како сам му казао опет у
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великој сумње остаје зато молимо покорнејше ваше сијателство ако буде
ваша воља и за саде му опростите.
Сотим остајем и јесам вешему сијателству покорнејши слуга
У Јагодини
14. Маија 1824. год.
Оригинал, АС, КК XII, 358

Милета Радојковић

228.
Катун, 16. мај 1824. године
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да у Јасику шаље два момка
који требају Крсту Ковачевића који је у затвору да спроведу у
Крушевац.
Милостивејшем верковном Господару Г. Милошу
нашем благодетељу здравствујте
Ми покорни ваши служители јављамо ваше високе власти како шаљемо
ове 2 момка од Јасике како сте нам препоручили заради тога Крсте
Ковачевића што је у апсу да га пошљете бегу да га воде поради његовог
убилства и онамо ако му се поклони у Крушевац где му је давуџија и ви ако
му поклањате.
1824. маија 16.

Слуга покорни
Милета Радојковић
остајем у Катун

Оригинал, АС, КК XII, 359

229.
Јагодина, 22. мај 1824. година
Мита кнезу Милошу – јавља да је по заповести ишао у Домуз поток
(Милошево) и Багрдан и тамо видео, у Домуз потоку 370 врећа
кукуруза, а у Јагодини 1400 ока кукуруза и пшенице 1000 ока. Даље
јавља да је Михаило кујунџија купио ливаду за 35 гроша, величине један
дан орања.
Милостивејши Господару
Милостиву вашу заповест од Срећка примио сам, и у Домуз поток и у
Багрдан ишао сам и видио, у Домуз поток – 370 врећа у Јагодини кукуруза –
1400 ока
пшенице – 1000 ока
Другој вашој милости јављам, како јесте Мијаило кујунџија купио
ливаду од потур Муставе, за 35 гроша за један дан орања толико је велика, а у
сред ваше ливаде што се зове Беглучка испод џамије до реке Белице,
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Остајем слуга ваш
У Јагодини
Маја 22-го дне 1824.
Оригинал, АС, КК XII, 360

Мита у Конаку

230.
Јагодина, 26. мај 1824. године
Јанаћ Радовић кнезу Милошу – јавља да су у Јагодину стигли татари
из Царигарада, један иде београдском а други босанском везиру и носе
вести да ови остају на својим положајима. Такође, Усеин паша остаје
у Нишу, иако је добио арпалук у Анадолији.
Сијателнејши и високомилостивни господару господару здравствујте
Не пропуштам вашему сијателству покорнејше јавити како су синоћ
стигли качак татари из Цариград један београдском вазиру и један
босанскому везиру иду на муштулук: кажу за сви везири кои је куд седео опет
онде остају само дали Усеин паши арпалук у Анадол Адалију а он опет да
остане у Нишу. Чекам до ујутру да ћеју други татари из Цариград штогод
ново ако чујем нећу пропустит вашему сијателству покорнејше јавити и за
Греци ништа нисам саде разумео што год сигурно да јавим.
Сотим остајем и јесам вашему сијателству покорнејши слуга
У Јагодини
26-ог Маија 1824. год.
Оригинал, АС, КК XII, 362

Јанаћ Радовић

231.
Јагодина, 30. мај 1824. година
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да му шаље два товара
трешања.
Високородни Г. Господару Милане здравствујте
Не препуштам вашему високо родију покорно јавити како ви шаљем 2
товара трешања рад сам био да боље потражим но нисам могао од те боље
наћи да бог вас поживи у добром здрављу а ја нећу пропустити вашему
високо родију и боље послати
остајем и јесам вашему високо родију покорни слуга
У Јагодини
30-г Маија 1824. год.
Оригинал, АС, КК XII, 363

Милета Радојковић
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232.
Јагодина, 6. јули 1824. године
Нака из Јагодине кнезу Милошу – јавља да су покосили и покупили сено
са свих његових ливада. Даље јавља да су били преварени, да су косили
сено и са туђих ливада и да се због тога јавио отпор код народа.
Милостиви Господару здравствујте
Јављамо вами милостиви Господару да смо ливаде покосили покупили
и полак поденули и народа је много било терано у Јагодину и много су ливада
на ваше име покошене после народ кад је разумео где косе туђе ливаде онда
су нас питали где нам кажете које су господарске ливаде и када су разумели
које су ваше ливаде онда су благодарили за ваше ливаде но им је било мучно
што су туђе ливаде косили а на ваше име и тели су нас косама потући а ми
смо казали оним кои су на ваше име косили да не дену док вами не јавимо
које ето шаљемо Смиљу кои ће вам усмено казати,
сотим остајем ваш покорни слуга
У Јагодини
6-ег јулија 1824.
Оригинал, АС, КК XII, 364

Нака [Це…]

233.
Јагодина, 7. јул 1824. година
Живко Шокорић кнезу Милошу – јавља да је примио писмо у вези спора
око ливаде која је узета Деспоту Николићу из Ковачевца и дата Живку
Вучићу из Драгоцвета. Признаје грешку коју је направио и моли за
опроштај.
Високородни милостивејши Господару здравствујте
Ваше честно и почитаемо писмо примили јесмо у коему нам страшно
пишете заради ливаде Деспота Николића из Ковачевца коју смо били узели
Деспоту и дали ју Живку Вучићу из Драгоцвета.
По казивању кметова драгоцветски ја сам такову погрешку учинио за
које молимо и љубимо вашу сладчајшу десницу и скут да би ме овакову
погрешку опростили а истина да кметови села Ковачевца и Драгоцвета о
пресужденију вашему синора ништа опоменули нису а ја би се волео пре свог
живота лишити но сазнањем у таково преступленије упустити које више
неслимо до из диканис токо учинити при коем остајем и јесам ваш
покорнејши
У Јагодини
јулија 7, 1824.
Оригинал, АС, КК XII, 365

Живко Шокорић
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234.
Јагодина, 8. јули 1824. године
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да су мештани села Буковча
искрчили ливаде на јагодинској земљи.
Сијателнејши и високо милостивни Господару Господару здравствујте
Ја ваш покорнејши слуга не пропуштам вашему сијателству покорнејше
јавити за ради буковчани како су били изркрчили на јагодинску земљу ливаде
а и млого и од честину држали. Сада изпродавали те ливаде и оно што су
крчили били и ону чиститину на јагодинску земљу зато како сам разумео
нисам смео да не јавим вашему сијателству па како заповедате и сами
буковчани тамо долазе.
Остајем и јесам вашему сијателству покорнејши слуга
У Јагодини
8-ог Јулија 1824. год.
Оригинал, АС, КК XII, 366

Милета Радојковић

235.
Рибник, 14. јул 1824. године
Живко Шокорић кнезу Милошу – јавља да се сугубинске и
шантаровачке спахије рђаво владају са сиротињом из ових села.
Високо милостивни Господару Гос. здравствујте
Вама јављам за спаие сугубинске и шантаровачке то јес Арјадин и
Суља из Топлице из села Прокопуца кои се рђаво владају са сиротином људе
бију и прекуњу нисмо ми београдски спаие да те избит не смемо него сам ја
Арнаут. Молимо Вас милостивиј Господару да нам јавите шта ћемо им казат
каде дођу жито одвајат а скоро ћеду доћи.
В прочем остајем и јесам ваш нићајши служитељ
У Рибнику
14. јулиа 1824.
Оригинал, АС, КК XII, 267.

Живко Шокорић

236.
Белушић, 24. јул 1824.
Живко Шокорић кнезу Милошу – јавља поводом плаћања пореза
Мијаила, Вулете и Миладина из Стопања.
Високородни Господару милостивејши здравствујте
Јављамо вама заради Мијаила и Вулете и Миладина из Стопање која је
према Великој Дренови кои више речени троице саде на земљи биоградској а
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Турцима мирију дају пак се моле и заискавају да буду овамо и са мириом кад
су на земљи биоградској још неке друге куће имаду на крушевачкој земљи
онде близу на мусии пак и они говоре да сиђу на биоградски сент зато
јављамо вама на ваше благорасужденије како буде ваша воља при којем
остајем и јесам ваш покорнејши слуга
У Белушићу
Јулија 24, 1824.
Оригинал, АС, КК XII, 368

Живко Шокорић

237.
30. јули 1824.
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља како су ухватили куклинског
субашу Синана и послали га Милошу.
Високо милостивом и верковном Господару Милошу нашем
благодетељу здравствујте
Ми покорни ваши служитељи јављамо вама како смо по ваше
заповести, тог субашу куклинског Синана уватили и послали вама кад он
дошао у Куклин и људи дођоше те мене јавише а он узео своје аљине и одма
отишао а ја пошаљем за њим 3 наша момка и стигну га у Сабанту и свежу и
доведу код нас а ја саберем све кметове куклинске и добро испитам они
никако несу могли дознат само што су видели то девојче што га пошиљем да
му је давало цвеће кроз плот – а ето и кметове шиљем, а вас је бог научио
како ћете ни испитат а Турчин Ињари каже да није а и девојка и Ињари
одговара се а ето иј обадва тамо ви ћете и боље испитат
ваш покорни слуга
Милета Радојковић

1824,
Јулија 30.
Оригинал, АС, КК XII, 369
238.

Медвеђа, 2. август 1824.
Живко Шокорић кнезу Милошу – јавља да мештани Стопање долазе
код њега.
Високо милостиви Господару Господару здравствујте!
Ваше почитајемо писмо примили јесмо и разумели што нам пишете да
јавимо Стопанцима да дођу до вас. Ето и пошаљемо кои ћеју сами казивати
код вас ето послани Мијаило Недељковић и Вулета Симоновић
У Медвеђи
2. августа 1824.
Оригинал, АС, КК XII, 370

Јесам ваш нижајши служитељ
Живко Шокорић
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4. август 1824. године
Писмо службеног карактера кн. Ж. Шокорцу
Бр.1589 –Д. 4 – Одговор кн. Живку Шокорцу у Левчу на писмо његово
од 2. т. м . са (ст) опањцима Мијаилом Недељковићем и Вулетом
Симоновићем, желећим прећи и с миријом на нашу страну, гди земљу држе,
пређе у Крушевачку и закаже тамо да га нико не узнемирује за мирију.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 16.)
239.
4. август 1824.године
Ослобођење од пореза и кулука
Бр. 1592 – Д. 4. – Дано ослобођење пореза Миловану Робу из ДомузПотока, на чије место Милојко, рођак његов, насељен на баштину
Милованову, да пла (ти).
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 16.)

240.
4. август 1824. године
Наређење да се ухвати жена одбегла од мужа
Бр. 1594 – Д. 4 – Писано књ. Павлу Штулу у Каленићима: да по
пријатију писма овог пошаље снаху Милије Старца иу Сирогојне. Будући
снаха Милана побегла, зато да стегне браћу њену, једног од њих ухапси, а
проче пошље да сестру траже и одмах како је ухвате, с браћом и њеним
муж(ем) пошље амо.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 16.)
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241.
8. август 1824. године
Писмо пословне природе
Бр. 1623 – Д. 8. – Писато књ. Мијаилу2 и Јанаћу, мезулџији у Јагодини:
да набаве бијеле свиле десет или петнаест око. Равно писато и књ. Милети у
Темнић, да толико свиле набави и пошаље ми.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 20.)

242.
Каленић, 6. август 1824.
Павле Штула кнезу Милошу – моли да се Михаило Андрић ослободи
порезе.
Ваше Сијателство милостиви Господару
Овди код нас молио се Михаило Андрић из Рупељеве Нахије ужичке за
писмо на вас да му дамо да се моли вашему Сијатељству да истога од порезе
ослободимо зашто је човек сакат у ногу и мучен особито дају му два брата
млађа порез у кући кои ето и одлази молити се да му дате писмо ако ваша
милост дозволи.
При којем остајем и јесам покорнејши
У Калинићима
6. августа 1824.

Слуга вашего Сијателства
Павле Штула

243.
Јагодина, 10. август 1824.
Јанаћ Радовић кнезу Милошу – јавља како је стигао ферман из
Цариграда у коме пише да мезулане више не постоје, него уместо њих
да буду кираџи-баше, које ће кирију да наплаћују од татора.
Сијателнејши и високо милостивни господару господару здравствујте
Ја ваш покорнејши слуга не пропуштам вашем Сијателству покорнејше
јавити како је стигао јучер овде из Чаводар Муур Саибин из Цариграда кои
носи ферман да мезулане дигне а да постави кираџи-баше кои кирију да

2

Мијаило Кујунџић
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наплаћује од татаре и од проче на један саат по 20 пара на сваког коња – и
данас оде за Београд – за свилу стараћемо се што можемо да купимо зашто је
сад нема толико доста као пре.
Остајем и јесам вашем сијателству покорнејши слуга
У Јагодини
10-ог августа 1824. год.
Оригинал, АС, КК XII, 372

Јанаћ Радовић

244.
Бачина, 26. август 1824.
Срећко Марковић кнезу Милошу – пита шта ће радити са вином из
претходне године, јер је већ стигло време за овогодишњу бербу и треба
припремити судове.
Високоблагородниј и милостиви Г. Господару
намже благодетељу достојно почитајеми здравствујте на многаја лета
Ми ваши покорни служитељи гласимо вашој власти Господару
Милостиви поради вина ланскога десетка у мукади темнићкој које амо стои
молимо господару оћемо ли дизати да судове изручимо и да стежемо судове
за ову бербу. Време дошло близу да се беру виногради, за две недеље више
неће стајати па ће да се бере но ваља нам бачве да стежемо за десетак
Сотим остајем ваш слуга покорни
У Бачини
Август 26-го дне 1824
Оригинал, АС, КК XII, 373

доброжелатељ
Срећко Марковић

245.
Јагодина, 30. август 1824.
Јанаћ Радовић кнезу Милошу – јавља о сукобу седам везира са 40000
војника са Грцима, у којима се ниједан није избавио, чак је и пашин син
погинуо.
Ваше сијателство високомилостиви Гос. Гос. здравствуј
Ја ваш покорни слуга не пропуштам вам покорно јавит како је дошао
сада овди један из ордије турске кои је био тамо Маркетан. Каже да су 7
везира са 40 хиљада Турака били дошли до гравија анови и ту иј Герци
дочекали и један није се избавио. Кромне кои је био Христјанин изишао у тој
ордии и шашита пашин син пропао које су и паши абер донели о смерти сина
његова. Овај мој вилаетлија кои казује 25. дана како је отут изишао и за
Емина из Велеса каже се са 8 хиљаде га уватили да отина и дервиш паша кад
разумио од ордие шта је било вратио се [енише] са 150 људи свои и више није
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румеливалија него поставили Јусуф пашу. Серески [коубалопатру] затворен и
капетан Караисаћи изишао са 8 хиљаде људи и уфатио планину јанинску и
Каша и иска од гребенског бега 300 кесе или да га плени.
1824. год. авгу. 30
Јагодина
Оригинал, АС, КК XII, 374

Остајем ваш покорни слуга
Јанаћ Радовић

246.
2. септембар 1824. године
Ослобођење од пореза и кулука
Бр. 1750 – Д. 2.- Дана ослобођенија пореза и осталих кулука Неши
Дамјановићу и Милићу Јовановићу, оба из Вратара, Н. Јагодинске, због
старости.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 43.)
247.
3. септембар 1824. године
Интервенција у приватноправном спору
Бр. 1757 – Д. 3. – Писано књ. Живку и Милети у Јагодинској: да је Јанаћ
Радовић, бивши мезулџија у Јагодини, показао да је дао неким, у Јагодинској,
људима новце за јечам, пак му сада јечма не доносе. Тога ради наложено им
да принуде људе које им Јанаћ буде показао да му јечма, на колико су новце
узели, донесу.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 44.)

248.
Јагодина, 5. септембар 1824.
Јанаћ Радовић кнезу Милошу – јавља о трговини коју је имао са
Турцима.
Ваше сијателство високомилостиви Гос. Гос. здравствуј
Ја ваш покорни слуга не препуштам вам покорно јавит како сам по
заповести вашој од попове ливаде послао суруџију унапредак и одвои 3.
коња, Вашем Сијателству но вратили Турци. Њему данас на каву казали јер
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они коње познају. Аћирим изабрао од толико коња само 12 и ови 3 изабрати
зактева или неће ниједнога. Ја му кажем да су ми бинеци нису за давање
потом нас ктео коње само да ми даш 21. [ћеће] више ништа и сено 4. стога
најголеми даје ми 250 гр. иштем 400. гроша, није ктео никако и доходи
Вашем Сијателству на тужбу наме у том како ви заповедате.
1824. год. Септ. 5.
Јагодина
Оригинал, АС, КК XII, 375

Остајем и јесам ваш покорни слуга
Јанаћ Радовић

6. септембар 1824. године
Упуство у приватноправној ствари
Бр. 1773 – Д. 6. – Писано Јанаћу Радовићу у Јагодини да Господар
негодује његовом поступу с Ћерим-агом. Саставши се Господар с Ћеримом
показао је да је он, Јанаћ, пређе три коња изабрао и сада пред Ћеримом
четири; јутрос обаче, зло од њега извештен, писавше му писмо отпровергава
и њему налаже се да само једног коња од оних које има за себе изабере, проче
седам коња да уступи Ћериму и потпуни му суму од 15 коња, које Ћерим
хоће да има. 21 ћечета ако ће му дати, оставља се њему навољу. Сена, пак, ако
ће му примити, по оној суми по које му он предлаже, да му уступи, ако ли не
хтеде Ћерим примити, да онда га остави купити сена где нађе.(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 47.)

249.
Јагодина, 6. септембар 1824. године
Михаило Јовановић кнезу Милошу – јављам како су дочекали и
испратили заповедника турског у Параћин.
Ваше сијателство високомилостиви Гос. Гос. здравствује
Ја ваш покорни слуга не препуштам вам покорно јавит како сам по
заповести вашој дочекали овог асећију и чеснога у Параћин пратили момци и
оно вече кад дошао овде велико је весеље чинио и примерно се напио и у
весељу једним ченги и ћеманеџие 180 гроша дао за игру.
1824. год. Септем. 6
Јагодина
Оригинал, АС, КК XII, 376

Остајем и јесан ваш покорни слуга
Михаил Јовановић
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250.
8. новембар 1824. године
Наређење да се исправи грешка учињена при наплати харача
Бр. 2251 – Д. 8.- Писано харачлијам Н. Јагодинске: да поврате
Станиславу Марковићу из Војске, Н. Ћупријске један харач, што су од ње(га)
у Јагодини наплатили, будући је његов брат ћупријским харачлијама за сву
кућу платио.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 130.)
251.
Јагодина, 10. септембар 1824.
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да се кметови крушевачке
нахије жале на турски зулум и да хоће да се дигну на оружје, или да се
иселе.
Сијателнејши и високо милостивни Господару Господару здравствујте
Не пропуштам вашему Сијателству покорнејше јавити како сам примио
једно писмо од кметова крушевачке Нахије има већ 15 дана у писму туже се
да им је оделео турски зулум и не могу више да дајане искају да зарате – ја
сам одговорио њима да не могу ратем ништа они да учине на ћеју само да
изгину – но коме је тешко куд оће нек се сели – сад су пратили и друго писмо
од 8-ог текућег месеца онако исто пишу да им је турски зулум одолео и не
могу да трпе у томе не пропуштам вашему Сијателству и прво писмо и оно
садање послати од која ћете сва нивоа содержанија разумети па како заповеда
ваше Сијателство онако да им одговорим.
Сотим остајем и јесам вашему сијателству
У Јагодини
10-ог Септемб. 1824. год.
Оригинал, АС, КК XII, 377

покорнејши слуга
Милета Радојковић

252.
14. новембар 1824. година
Ослобођење од порезе и кулука
Бр. 2290 – Д. 14. – Дана ослобођења порезе и сваког кулука Маринку
Косанићу из Милићевца, Н. Рудничке, и Јовану Милосављевићу из Лапова, Н.
смедеревске. Маринку Милићу из Драгоцвета, Н. јагодинске.
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(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 139.)

253.
15. новембра 1824. годинe
Ослобођење од пораза и кулука
Бр. 2296 – Д. 15. - Дано ослобођење од давања порезе и сваког кулука
Живи Миљковићу из Бунара, Н. јагодинске.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 142.)

254.
15. новембар 1824. године
Упуство о имовинском спору између спахија
Бр. 2298 – Д. 15. – Одговорено кн. Живку Шокорцу на писмо његово од
14. т. м. да је добро ајану крушевачком Ахмет-бегу3 за село Стопању
одговорио и да у прилици опет тако одговори, да се Господар не може у то
мешати спахијске земље или одвајати или присвајати; то стоји на спахијама. –
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 142.)

255.

15. септембар 1824. године
Списак лица ослобођених пореза и кулука
Бр. 2300 – 15. – Дана ослобођена од давања пореза и сваког кулука:
Миленку Мојсићу, Миловану Стругаровићу, Петру Почековцу и Радојку
старом, из Велике Дренове, Н. јагодинске.

3

Ахмет – бег Вранчевић
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(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 142.)

256.
17. новембра 1824. године
Списак лица ослобођених пореза и кулука
Бр. 2304 – Д. 17. – Дана ослобођена порезе и сваког кулука: Милоју
Милутиновићу из Мале Дренове, Н. јагодинске.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 142.)

257.
17. новембар 1924.године
Ослобођење од пореза и кулука
Бр. 2308 – Д. 17. – Дана ослобођени пореза и кулука: Јанко Илић из
Поточића, Нешко Јовановић из Јагодине, Дамјан стари из Рашевице, Јован
Плањанин из Рашевице, Јован Митровић из Кавадара, Павле Кашаи из
Катуна, Михаило Живковић из Калудре, Милутин Радојковић из Ратковића,
Станко Драгутиновић из Ратковића, Никола Милутиновић из Жупањевца,
Павле Врбничанин из Медвеђе, Јевта Радоњић из Милутовца, Милоје
Милутиновић из Сугубине, Тодор Радивојевић из Врнчана, Марко Стојановић
из Љеваје, Павлу Ђорићу из Пољне, Петрашину Јовановићу из Пољне, Петру
Добросављевићу из Пањевца, Марку Јовановићу из Сабанте, сви из Н.
јагодинске.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 143.)

258.
19. новембар 1824. године
Милош забрањује сечу шуме код Јагодине
Бр. 2311 – Д. 19. – Писано Мити Георгијевићу у Јагодини да је
Господару до знања дошло да је око Јагодине многа шума посечена. Тога
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ради препоручено му да само ону јапију да однети што је за ћуприју сечена
/допусти/, а другом ником да не допусти. При том унапредак да не допусти
ником сећи шуму.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 145.)

259.
22. новембар 1824. годинe
Пропратно писмо кнежевима уз уредбу о данку и порезу, и наређење о
начину издавања дозвола за сечу шуme
Бр. 2318 – Д. 22. – Писано свим кнезовима овог Пашалука4 Прилажући
вам тарифу од пореза на Нахију Н. вашу, препоручујем да се тачно владате по
њој и да добро мотрите да се порез по 19 гроша на главу у три класе
најправеднијим начином расположи по главама. К томе не изостављам
повторити вам заповест моју да не допустите шуме плодне за прасиће или
другу ограду обарати и трошити. Кому , пак, буде јапија за ограде или судове
потребна, заповедите да се јави Магистрату Н. или вама, и њему да се даде
цедуља на његова кмета у селу, и овај да га одведе у планину и покаже му
највећу честу, где ће потребну јапију одсећи.Турске дукате од 12 гроша да се старате и избегавате не примати их при
сабирању пореза.(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 146.)
260.
23. новембар 1824. године
Више решење о постављању намесника у кнежинама
Бр. 2321 – Д. 23. – Дане обичне дипломе: Миленку Милетићу из
Катуна, Н. јагодинске, као намеснику кнежине, досада бивше кн. Милета
Радојковића из Катуна. Јанку Јовановићу из Грабовца, Нахије ћупријске, као
намеснику Нахије ћупријске, досада бивше кн. Милосава Здравковића из
Свилајнца.

4

Писмо истог садржаја упућено кнезу Васи Поповићу у ориганлу види у Архиву САН,
бр.1126.
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(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 147.)

261.
Јагодина, 20 септембар 1824.
Јанаћ Радовић кнезу Милошу – јавља да шаље 12 асура.
Сијателнејши и високо милостиви господару господару здравствујте
Не пропуштам вашему Сијателству покорнејше јавити како смо
наручили за асуре и наградили 12. асура шиљемо и по истог асурџије.
Остајем и јесам вашему сијателству
У Јагодини
20-г Септемб. 1824 год.
Оригинал, АС, КК XII, 378

Покорнејши слуга
Јанаћ Радовић

262.
Јагодина, 23. септембар 1824.
Михаило Јовановић кнезу Милошу – моли да га пошаље на службу у
Београд.
Ваше сијателство високомилостиви Гос. Гос. здравствуј
Ја ваш покорни слуга припадам к вашој отечаској милостију с молбами
сијателствени скут љубећи да се отечески умилостивиш на мене вашег
покорног слугу и да ми пошљеш с первозванијем у Београду да будем или
месец или колико је ваша високаја воља јер милостиви Гос. нисам знао да ћу
заостати овде и тако заостао сам људима мало за давање а имам и да примим.
За које ти се молим исполни ми прошеније и од доста од избавио си ме и сада
просим избавленије и од сије поруганије молим тисја ако сам шта и у
стидости моеј погрешио као човек ја припадам и молимсја опрости ми јакоже
и бог грешнику проштает и ти мене опрости молимсја прими сие мое моление
и помилујмја. А потом ако ми и иступиш службе с благословом и с честију и
да биде благословеније и на децу моју јер ваша је клетва неоказана тегоба у
тим припадам с великим молбами избавимја од поруганија. Великомогучши
Господарју прими сие прошеније и моленије и помилумја. С покорним
остајем просећи отеческују милост.
Јагодина
1824. год. Септембр. 23.
Оригинал, АС, КК XII, 379.

Јесам покорни слуга
Михаил Јовановић
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263.
Залоговац, 26. септембар 1824.
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да шаље 11000 гроша.
Верковном и милостивом благодетељу
Г. Милошу С. Књаз и управитељ обште Сербије здравствујте
Ми покорни ваши служители вама јављам вашем сијателству и
пошиљемо арачкие новаца 11.000 гроша које ће вам донети наш момак
Никола, и друго – јављам вашем Сијателству заради мајура зидат до 8 дана
више и дошло је до свода но како заповеда ваше Сијателство нам одпишите
да знамо
Слуга покорни
1824. год. Септемврија 26.
Оригинал, АС, КК XII, 380

Милета Радојковић
остајем на ваше службе
у Залогајевац
264.

26. новембар 1824. године
Наређење да се према муселиму изврше обавезе у сену и дрвима
Бр. 2351 – Д. 26. – Писано кнезовима: Милети Радојковићу у
јагодинској и Кн. Живку Шокорцу у Полни Н. јагодинској: да сенско и
дрвенско муселиму припадајуће разрежу на народ, као што су и до сада
разрезивали.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 152.)
265.
Јагодина, 27. септембар 1824.
Јанаћ Радовић кнезу Милошу – јавља да су му у посету дошли
пријатељи из Грчке и они му јавили да је цар убио Мур саибију и бацио
га у море.
Ваше сијателство високомилостиви Гос. Гос. здравствуј
Ја ваш покорни слуга не препуштам вам покорно јавит како су синоћ
дошли неки познаници мои Грци од Узунчево панаир и кажу ми да се Мур
саибију убило цар и бацили га у море а и будушче пораземнију јавићу, опет
Остајем ваш покорни слуга
Јагодина, 1824. год. 7-вриј 27
Оригинал, АС, КК XII, 381

Јанаћ Радовић
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266.
Коњус, 4. октобар 1824.
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да му шаље једног мангуп
коња.
Високо милостивом и верковном Господару
Г. Милошу србском Књазу и благодетељ и мне добри желетељ здравствујте
Ми: По: -Јављам ваше високе властикако тамо пошиљем овог
именоватог Василија Ђурковића из села Беле воде да доведу једног ждребца
мангуп – не има му нико сајбије а вас човек нашао га јоште ждребе кад је
било и чувао и гледао до садашњег времена а Кара Оџић некако га пронашао
и ктео да га узне и мене доказаше и ја га не дадо њему но га вама пошиљем а
ваша воља – како буде а Кара Оџе није пристојно да тражи – где кои мангуп
има но да се шаље у ваш двор где се нађе.
1824. год. октоврија 4

Слуга покорни ваш
Остајем у Коњусе на ваше службе
Милета Радојковић

Оригинал, АС, КК, XII, 382

267.
Јагодина, 5. октобар 1824.
Осман спахија Прокупчанин кнезу Милошу – јавља о дугу Станимира
кога овај никако не може да измири.
Сијателнејши и милостивејши мој досту Г. Г. здравствујте
Не пропуштам вашему Сијателству јавити заради мојег дужника
Станимира по ваше заповести стигли су га кнезови и апсили изпродава све
што је имао говеду вино сена коња својега начини суму 590 гроша дадоше ми
кнезови остаде ми дужан јоште 400 гроша термин до Ђурђевадне да ми
наплати а сто гроша поклонио сам му благодарим вашему сијателству за
љубов коју сте ми учинили.
Јесам ваш дост
У Јагодини
5-ог октов. 1824 год.
Оригинал, АС, КК XII, 383

Осман Спахија Прокупчанин

268.
Пољна, 10. октобар 1824.
Живко Шокорић кнезу Милошу – моли да се ослободи пореза Живан
Миљковић из Бунара
Високо милостивиј Господару Гос. здравствујте!
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Вама јављам за Живана Милковића из Бунара да је убог сирома стари,
сакат порез давати не може. Сина има те му даје ето пола вас молим да би се
смиловали да не даје горе сироте, слабо се може наћи.
У Полној
10. 8-врија 1824 года
Оригинал, АС, КК XII, 384

Јесам ваш нижајши служитељ
Живко Шокорић

269.
Опарић, 8. октобар 1824.
Живко Шокорић, кнезу Милошу – моли за Ивана Крушаја да буде
пуштен из затвора и да за њега гарантују течићки кметови.
Високо милостиви Господару Господару здравствујте!
Јављам вама за Ивана Крушара кои је седио у Катуну паке доше у
Течиће. Сада је у апсу код вас молимо вас Господару ако је могући да га
пустите. Кметови течићки оће да буду добри за њега и ми с њима ако би како
зло учинио да га ми опет вама предамо а у Течићу седеће.
У Опарићу
21. 8-ври 1824.

В прочем остају и јесмо ваши
нижајши служитељи
Кнез Милета Радојковић
Живко Шокорић

Оригинал, АС, КК XII, 385

270.
Превешт, 4. новембар 1824.
Живко Шокорић кнезу Милошу – јавља да жени сина и шаље башчалук.
Високо милостиви Господару Господару здравствујте!
Вама јављам у вашем здрављу и високој милости да ћу имати весеље
сина женити сада на Светога Архангела. Љубимо вашу руку и пошаљемо
вама на поклоненије и бошчалук и 10 овнова.
В прочем остајем ваш нижајши служитељ
У Превешти
Живко Шокорић
4. ноеврија 1824 год
Оригинал, АС, КК XII, 386
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271.
Каленић, 12. новембар 1824.
Павле Штуле кнезу Милошу – јавља и моли да се браћи Мићи и Јовану
да баштина у селу Трнави.
Ваше Сијателство милостиви Господару
С покорностију усуђујемо се јавити Вашему Сијателству за ову браћу
почившего Шимса Петронија именом Мића и Јована кои су досле седили у
гостионици на турској баштини и давали Турчину шесто од жита и сена а
особито мало и имају њиве и ливаде онди гди седе и мене молили су да би им
се гди нашло мало баштине дакле сада има једна баштина у селу Тернави коју
је держо почивши Јован Комленовић кои лани умро а на баштини нико му
осто није од његове фамилије ни мушко ни женско окром једна сама његова
супруга те и она стара а деце више него једну до кћи удату она жена није
кадра баштине держати нити пак данка давати као горе поменута браћа
Шашина мене молили су да им се она баштина даде а ја без ваше заповести
нисам могао им дозволити него ето одлази горе поменути Мићо молити се
вашему сијателству да му ону баштину дате јербо она жена није кадра
держати а ова момчад сасвим су ваљатна и поштена
У Каленићима
12-го Новемвра 1824. лета
Оригинал, АС, КК XII, 387.

При којем остајем и јесам покорнејши слуга
Вашего сијателства
Павле Штуле

272.
Пољна, 14. новембра 1824.
Живко Шокорић кнезу Милошу – јавља о сусрету са крушевачким бегом
Хазином.
Високо милостиви Господару Господару здравствујте!
Јављамо вама да смо на позивање бегово кручевачког Хазина по
заповести вашој одашиљемо у Крушевац и состали се с њиме. Он ништа није
имао више разговарати само преставља за ради Стопању моли се вама да му
се неби одузела овамо под овај пашалук и каже ако ми одузме господар оћу
изгубити овај лебац о којем се он и учинио чираком те са парче леба овде и
каже паша да му говори докле је био Сеидија то се не узе како ти наста онај
узе и ми смо њему показали да то Господар не одузимље него спахија кога је
земља под београцки пашалук истина Господару ако би се повратила њима
Стоапања они људи неби имали прилике онде седети зато вама јављамо на
ваше благо расужденије
У Полној
14. нојем. 1824.
Оригинал, АС, КК XII, 388

Јесам ваш слуга
Живко Шокорић
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273.
Јагодина, 18. новембар 1824.
Јанаћ Радовић кнезу Милошу – јавља о дугу Јашара бербера за закуп
ливаде.
Сијателнејши и милостивејши господару господару здравствујте!
Не пропуштам вашему Сијателству покорнејше јавити заради
именоватог Јашара бербера кои је до ове године држао Арсланову ливаду и
мене продао траву од исте за 92 гроша и ја платио му не имајући ушур праву
да држи Арсланову ливаду остала вашему сијателству. Ја сам у оно време
њему опомињао за паре он долазио к ваше Сијателство и молио се да би га ја
замало време почекао за паре. Заповедали сте да га пречекам и чекао сам га
до сада – сад сам му пофторително опоменуо он каже да иде неке фетве да
вади још које какве погане речи говори не мисли паре да ми да –
Сотим остајем и јесам вашему Сијателству
У Јагодини
18-г Ноем. 1824. год.
Оригинал, АС, КК, XII, 389

Покорнејши слуга
Јанаћ Радовић

274.
Пољна, 18. новембар 1824.
Сава пандур кнезу Милошу – жали се на деобу с браћом.
Сијателнејши и милостивејши Господару Господару здравствујте!
Молимо вас господару и љубим вашу руку и ваш скут и вама јављамо
дошао сам из Арнаутске код вас нисам нигде ништа имао а сад у вашој
службе и под ваш скут сад сам добро вала Богу и вама господару начинио сам
мало куће мало стоке и био сам у Београду у вашо службе и што сам добио
све сам кући праћао и браће ми поручују доћи доћи и ја потего око
Митровдана те одо кући поседе једно 10 дана кући па поче да се спремам да
опет идем у Београд у вашој служби а браћа скочише ми оћемо да се делимо
скупише сељани узеше да деле један брат ожењен један нежењен један
нежењен женидбу узе и што имасмо поделисмо па за жито се свадисмо они
ишту по браћа да делу мене трећи тал, у мене је Бог дао детице сам пети жита
ми не даду ни чељад и пусат ишту да ми узму а ја не дадо него господару
дошао сам код вас да вама јавим. Ја сам код вас стекао нисам очевога коња
продао нити вола тада купим него код вас само стекао и дошао сам код вас ви
и Бог како год ви заповедите.
Од Сава пандур ваш слуга
Оригинал, АС, КК XII, 390
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275.
Кавадар, 29. новембар 1824.
Живко Шокорић кнезу Милошу – јавља како је Симу Арсенијевића из
Дубича испребијао један арнаутин из Ћуприје.
Високородни Господару милостивејши здравствујте
Јављамо вама заради Симе Арсенијевића из Дубича наше кнежине кога
је субаша један арнаутин из Ћуприје врло жестоко био и човек је дошао те се
тужи. Ја сам онога субашу истога пре уставио код мене до ваше заповести
зато јављамо на ваше благорасужденије како буде ваша воља
При којем остајем и јесам ваш слуга
У Кавадару
Нојемвра 29, 1824.
Оригинал, АС, КК XII, 391

Живко Шокорић

1. децембар 1824. године
Налог да се казни субаша због суровости
Бр. 2378 – Д. 1. – Одговорено кн. Живку Шокорцу у Полни на писмо
његово од 29. т. м. да субашу Арнаутина, који је Симу Арсенијевићу из
Дубича жестоко избио, такође онако као што је он Симу, избије и отпусти.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 158.)

276.
Јагодина, 30. новембар 1824.
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља о покушају хватања хајдука
Јакова из Обрежа.
Сијателнејшни и милостивејши Господару Господару здравствујте
Не пропуштам вашему сијателству покорнејше јавити како је од
скупштине из Крагујевца враћајући се кући разумео сам заради Јакова ајдука
из Обрежа да долази код његове куће у Обреж. Ја ондак скупи људе из она
ближња села те обтеко Обреж потајно – не могосмо затекнут Јакова – баш
ону вечер био долазио и свукао са себе чоане аљине те оставио код жене – а
обуако беле аљине једнак отишао преко Мораве у Параћинску. Нађосмо му
сандук куд је држао његове ствари и у сандук његове чоане аљине што је био
свукао са себе – и 2 антерие женске и један комад чоа и још некакве ситне
ствари од поаре што је био арао – и сада сам тврду наредбу учинио у име бога
ако још један пут дође у Обреж неће се жив курталисат.
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Сотим остајем вашему сијателству покорнејши слуга
У Јагодини
30.-г ноемв. 1824. год.
Оригинал, АС, КК XII, 392

Милета Радојковић

277.
1.децембар 1824. године
Ослобођење од пореза и кулука
Бр. 2379 – Д. 1. – Дано ослобођење од давања порезе и кулука Ђорђу,
дунђеру, из Течића, Нахије јагодинске.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 158.)

278.
Шантаровац, 11. децембар 1824.
Жељко Шокорић кнезу Милошу – јавља о деоби Саве пандура са
браћом.
Високородни Господару милостивејши здравствујте
Ваше чесно и почитајемо писмо примили смо у којему нам пишете
заради Савве пандура из Страгара кои имаде распру са својом браћом
Радосавом и Славком заради њиове делбе. Ја сам по вашој заповести презвао
Савву и његову браћу и гледао да учинимо право са кметовима међу њима но
Савва ни у чему није хотео престати но прети да убије брата и сада уватио
реченога Славка и врло га био и овај показује да му је Сава бијући га и руку
пребио. Зато ето шиљемо на ваше благорасужденије
При којем и јесам ваш покорни слуга
У Шонторовцу
Декемвра 11, 1824.
Оригинал, АС, КК XII, 393

Живко Шокорић

279.
Обреж, 15. децембар 1824.
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља о предаји хајдука Михајла
Милошевића из Обрежа
Високо милостивом сијателству его В. Г. Милошу
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Србском благодетељу здравствујте
Ми покорни ваши служитељи јављамо вашем сијателству: како смо
пређе били Обрежане и криве и праве поради ајдука Мијаила и Јакова и тако
смо и били оставили воде за 15 дана да дођу да се предаду – и ова исти
Мијаило Милошевић дође у Обрешком лугу и они га обтеку и он казао ја
идем на предају по поруку – Кнезу – Милете право и кметови га узну на врат
и задали му веру и сад иду ш њиме да буду добри за њега да од сад неће више
ни у како зло поступат и код нас. Говори да ће му стражом к вама а бог је вас
научио како ћете поступат. Добро би било за неки дан да би га задржали да би
и оно остало друштво дошло на предају.
Декемврија 15. 1824. год.
Оригинал, АС, КК XII, 394

Слуга покорни
Милета Радојковић

17. децембар 1824. године
О борби против хадучије
Бр. 2487 – Д. 17. – Одговорено кн. Милети Радојковићу у Катуну на
писмо његово од 15. т. м. да су кметови обрешки с преданим њима хајдуком
Мијаилом из Обрежа, Н. јагодинске, амо дошли. И Мијаило предан је Суду
духовничком, који, заклевши се да ће унапредак миран и у свачему
поданички поредак набљудавати, а тога ради навише да би и оно остало
дрштво на предају домамио, отпушта се, а и кметови пред истим судом
животом и са свим именијем подјемчили се за овог Михаила Милошевића, да
више неће никуда на страну ићи, но сњима сваки поредак нанабљудавати.
Њему кн. Милети пак препоручено да одмах Господа (ра) извести како би се
остало друштво Михаилово предало.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 176.)
280.
18. децембар 1824. године
Издавање путне исправе
Бр. 2494. – Д. 18. – Дат паспорт Живку Ђурђевићу из Деонице, Н.
јагодинска, да може по овом Пашалуку срећу себи потражити.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 178.)

281.
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23. децембар 1824. године
Именовање кмета села Пчелице
Бр. 2531 – Д. 23. – Дано објављење кмету Илији Ћуку из Пчелица, Н.
јагодинске, како се поставља кметом истог села. Сељацима пак препоручено
да Илији свако повиновање и послушање одају, које њему, као кмету, и
дужни су одавати.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 183.)

282.
1.јануар 1825. године
Дозвола за сечење грађе
Бр. 10 – Д. 2. – Дано објављење Сими Ђокићу из Рибара, Нахије
јагодинске, да може четири грма у Црном Врху к грађењу судова одсећи.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 191.)

283.
17.јануар 1825. године
Наређење кнезу Ж. Шокорцу да скупи штовише војске
Бр. 129 – Д. 17. – Писмо кн. Живку Шокорцу у Левач: Покупивши више
војске од Јагодинске нахије (да) иде амо што брже може.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 215.)

284.
18. јануар 1825. године
Ослобођење од порезе и кулука
Бр. 148 – Д. 18. – Дано ослобођење од порезе и другог кулука због
сиромаштва Величку из Топлице, Н. јагодинске.
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(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 220.)

285.
19. јануар 1825. године
Милош тражи од Јована Обреновића хитан извештај о ситуацији
Бр. 170 – Д. 19. – Писано господ. Јовану у Пожаревцу и саопштено му
писмо г. Милентија од 19. т. м. При том њему препоручено да Господару,
што брже може, по овој истој прилики известије пошаље како је тамо око
њега, будући да је амо кн. Ресавац писао да је сва Морава нас њега отишла и,
ако буде ово истина, да му Господар (у) индат од војске овде находеће се из
Груже, (Н.) јагодинске, рудничке и Пожешке нахије (пошање).
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 225.)

286.
20. јануар 1825. године
Обавештава се Јован Обреновић да ће Милош с војском кренути да
ломи буну идућег дана
Бр. 179. – Д. 20. – Писано г-ру Јовану у Пожаревцу: Господар,
предлажући свако возможно преставленије Милоју Ђаку и сва средства да би
га од свог намеренија одвратио употребљујући, и сва вера остаје, зато решио
се с војском, у име бога, на њих ударити, и то с војском од Груже, Рудничке
нахије, Пожешке, Јагодинске и Ужичке; ове војске полажу заклетву за
Господара и отечество да су готове умрети. Он само да се стара тамо утишати
и повише људи својих, од којих уверен да су му верни, око себе држи. – Ове
војске с Господаром сутра полазе.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 227.)

287.
21. јануар 1825. године
Наређење кнезу М. Лаповцу да почне офанзиву против бунтовника
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Бр. 200 – Д. 21. – Писано кнезу Милосаву Лаповцу да села која нису
помешана с бунтовници (ма) покупи и почне бунтовнике терати. Одавде су
војске од Груже, Јагодинске, Рудничке и Пожешке и Ужичке нахије отишле, и
Господар сам који час полази и конаковаће у Грбици. Сва ова војска сићи ће к
њима. Писмо ово да да оним селима да га сами читају.(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 229.)

288.
29. јануар 1825. године
Непослено упуство Јовану и Јеврему Обреновићу о мерама које треба
да предузму.
Бр. 268 – Д. 29. – Писано гг. Јовану и Јефрему у Пожаревцу
Имајући важна дела у собранију кнезова и кметова, које у Остружници
Чисте недеље чинити намеравам, представити, неизостављам вам
препоручити да се постарате поскорије кметове од Нахије пожаревачке
појемчити сваког за своје сељане, и како видите, јеште полезно
расположеније учините. Потом отпустите војску, кроме 50 одабраних момака
од Нахије ужичке, код брата Јована да остану; и од Рудничке нахије послаћу
јоште 100 момака, који ће у Пожаревцу зимовати. Војску од Јагодинске и
ових горњих нахија упутите на Свилајнац. Којег Ресавац нека снесе од нахије
своје што је потребно у Свилајнац за конак, други у Баточини, а трећи ја ћу
овде дати. Нахија ваљевска нека удари и чини први конак у Смедереву, ко
(нак) Смедеревци нека даду други у Гроцкој, а за даље писао сам ја кн.
Станковићу где ће конаке уредити. Можете од Рудничке и Ућичке нахије
ајлукчија до 100 изабрати, који тамо преко зиме да остану. При свим овим
важним делима не велим да ви похитате, а ствар тамо неисправна да остане,
но уредивши тамо све добро да ми јавите за све и по оному мојему
наставленију владаћете се.- Остало непослено.(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 240.)

289.
30. јануар 1825. године
Пошто је добио извештај од Јеврема Обреновића, Милош даје
потребна упуства о распореду војске и мерама које треба предузети.
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Бр. 269 – Д. 30. – Одговор г. Јефрему на писмо његово од 28. т.м. под
Но 76.
Писмо ваше извештава ме да кметови од целе Пож. Нахије, кром
Моравске кнежине, доходе гомилама искати опроштење за преступленија
своја и милости, и надате се да ће и Моравска следити примеру проче нахије
и кривце своје предати.Тога ради, по преставленију вашем одобравам да се
војска отпушта, но на једанпут, но компанија по компанији да излази из Пож.
Нахије, и то за сад само Јагодинска и из ових горњих нахија, а нашу војску
задржите сву до друге моје заповести, и кнезови сви при вами да остану.
Војску јагодинску и прочу од горњих нахија упутите у Свилајнац; потребно
за јела и пиће нека снесе Нахија пожарев(ачка). А у Кушиљеву ништа да не
остане што је за јело и пиће, само забраните да се не хара. Смедеревска ће
нахија у Баточини конак готовити, а Лепеница у Крагујевцу. Општини
смедеревској заповеђено је да приготви конак г. Јефрему и његовој војсци.
Кн. Јосиф да остане са 100 момака од Рудничке, а толико од Ужичке са г.
Јованом. Село Драговац, одакле се први знак буне показао, нека добро
почувстује за своје преступленије. Најпре пешака да отпушта из Нахије пож.,
а коњ(ан)ик ће с кнезовима изаћи.(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 240.)
290.
Пољна, 8. фебруар 1825.
Живко Шокорић кнезу Милошу – јавља о сусрету са крушевачким
кметовима.
Високо милостиви Господару Господару здравствујте!
По ваше заповести одишли смо у Јасику и призвали оне Крушевачке
кметове кои су писмо писали заради договора. Ми смо иј лепо саветовали
када тому буде време вама ће се јавити и они кажу они војници Арнаути
примили су свој хајлук и одошли за бега кажу да ће и он да иде у Цариград
зашто је кубараџија
У Полној
8. февруарија 1825. года
Оригинал, АС, КК XII, 395

Јесам ваш нижејши
Живко Шокорић

291.
Опарић, 10. фебруар 1825.
Живко Шокорић кнезу Милошу – јавља о свом неслагању са женом
Косаном.
Високо милостиви Господару Господару здравствујте!
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Вама јављамо заради наше домаћице Косане узео и ми веће три године
дана и никако у доброј вољи није хтела самном бити и никому нисам њина
дела казивати да ми се нико не насмеје али веће је неможемо трпети. Моја
кућа од ње вајду нема никаку. Када куде по вилајету зађем она онда иде куда
њојзи драго она би хотела да је мајку изтерам и моју децу пак самном да
живи. Ми то нисмо могли учинити што није нико учинио и она се изговара да
за моју кућу не мари него оће к њеној деци да иде. Трпео сам и враћао има 10
пута да не иде и она не слуша. Сада није било време дато јавимо али јутрос
ми пођемо по порезу што је заостала да купи а она није хотела седати него је
одашла к вама и она Господару може говорити што ниаки човек не може.
Молимо Господару запитате и кнеза Милету како је у првем дому била. Сада
бог и ви ако ми скинете синџир а врата с њом више живети не могу а хоћу и
живот изгубити а и ми ћемо до пешес дана доћи с порезом.
В прочем остајем ваш нижајши
У Опарићу
10. Фебруарија 1825. года
Оригинал, АС, КК XII, 396

Живко Шокорић

292.
13. фебруар 1825. године
Миленко Милетић кнезу Милошу – жали се на велике дажбине и моли
да се исте смање.
Високо милостивом его сијателству верковном Господару
Г. Милошу србском књазу и добри желатељ здравствујте
Ми од Кнежине Темнића обшти кметови и сиротиња и сви согласијем
вас молимо и љубимо вашу руку и скут и што сте нас позвали да вама
покажемо наше тегобе. Ми вама показујемо прво ако је могуће омалити порез
зашто смо више сиротиња но кои може дават. Све смо из оне стране
пребегавали од турског великог данка под ваш скут и друго: молимо вас сви
обшти поради ђумрука све се трговци сузбивају. Што би трговац добио на
име стоке и он ђумрук да и скеларина нам се види скупа и на вино и на ракију
у нас никад није имао ђумрук и кантарско скупо у Мустапашин вакат било је
на 100 ока 4 паре и зато се молимо обшти и па вам досаду чинимо и молимо
поради пчела да би било како је од старине што су давали спаијама по 4 паре
а ето и сад у ражанску и у крушевачку и сад тако узимају на трмку по 4 паре и
поради попова молимо ако је могући на кућу бир да узимају како је од
старине било и по мање опело и поради печата молимо да нема зашто ми
знамо. Прво Методије владика пређе Леонтија он поче узимати а за друго сви
остајемо по оне ваше заповести и радости вам желимо свагда заповес
извршивати а за те тегобе сви вас молимо и љубимо скут и руку да нам
пошљеш једно писмо код нашег кнеза Миленка о тем да знамо како ваша
воља буде ви сте нам позвали и ми смо све тегобе наше показали вама
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1823. Год. Февруарија 13.
Оригинал, АС, КК ХII, 397

И ја ваш слуга остајем са овем кметовима
И сиротињом на ваше службе
Миленко Милетић

293.
Белушић, 14. фебруар 1825. година
Живко Шокорић кнезу Милошу – јавља да су све његове заповести из
прокламација пренели народу у својој кнежини и да народ исте
прихвата, али има и одређених молби које ти шаљемо.
Високославни Господару милостивејши здравствујте
Не пропуштамо вама јавити да смо по заповести вашој сада собрали
кметове наше кнежине и све заповести ваше из прокламациа народу јавили на
које сви благодаре и остају у досадашњим послушанију само су нека
прошенија представили за од лакшење које ћете из њиова писма разумети
њиово зактевање.
При којем остајем и јесам ваш покорни слуга
У Белушићу
Фебруара 14 – 1825.
Оригинал, АС, КК ХII, 398

Живко Шокорић

294.
Сирча, 16. фебруар 1825. година
Спасоје Нектаријевић кнезу Милошу – јавља о скупљању пореза.
Јего сијателство
Господару Милошу
Усуђујемо се вашему сијателству јавити како сам овде у Сирчу дошао
порез собирати како је овде дошао Маринко Милојевић па се заклео да неће је
и Вилип Камидорац те се и он заклео донеће је и Вилип Камидорац те се и он
заклео и Вучић Ђуровић па се и он заклео и Петар Ђуровић и он се заклео сва
ти 4 човека и више је људи било зато за Лазови коња што му је отео Сава
Бучанин у Пазару да није Лазо ништа Сави остао дужан.
Сотим остајем ваш слуга
У Сирчи
Февруарија 16 години 1825.
Оргинал, АС, КК XII, 399

Спасоје Нектаријевић
Ваш слуга
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295.
Каленић, 17. фебруар 1825. година
Павле Штула кнезу Милошу – јавља да шаље прикупљен новац од
пореза и објашњава које је проблеме имао у сакупљању пореза. Затим
јавља да је су Турци у Сребреници убили петоро људи и неке похапсили.
Ваше Сијателство милостиви Господару
Ето пошиљем по Николи мојем писару порески новаца 21000 гроша
које старо сам се и више послати али се није могло изкупити будући су када
сам прије тамо пошо са војницима овди наредио сам порешчије да купе порез
и оставио сам Вуја да по његову срезу купи пак се Вујо поболио онога пута
као и сада болује те није мого да изкупи више новаца – такођер и Антоније
када је онда самном пошо што се застало непокуплено пореза и у његову
срезу и сада стои јербо је он то није заосто у Пожаревцу а оно пореза стои
непокуплено без њега незнамо дје му је што заостало само што смо ми
искупили ово новаца које и пошаљемо еда и Антоније из Пожаревца дође
особито се нешто народ струднуо и јунискине и малене за издавање през
ударио е те неће одма да издаје.
За Турке у Сребреници овде долазио ми је неки Милош и Осата који је
утекао одонуда и казује да су Турци исекли толике главне људе и кметове за
један дан посекли су пет људи и опет неколико поапсили неке још траже и
фатају за некога Секулу што је био код код Кара Марка момак давао је сам
владика 1000 гроша а толико он сам дао је да га не посеку и нису шћели него
посекли га
При којем остајем и јесам покорнејши слуга
У Каленићима
17-г Февруара 1825. года
Оригинал, АС, КК ХII, 400

Вашего Сијателства
Павле Штула

296.
18. фебруар 1825. године
Упуства Јеврему Обреновићу за разговоре које води с београдским
везиром око замене српских представника у Цариграду и негодовање
због захтева Нахије јагодинске.
Бр. 383 – Д. 18. – Одговорено господ. Јефрему у Београду на писмо
његово од 11. т. м. под 110.
Будући да је Нахија јагодинска врло ружно објаснила се и по
прокламацијама нашим ружно и за народ убитачно мњење дала, какоти да се
спахијама по староме даје и проч(е), то ја за добро судио сам препоручити
вама да безумному народу не чините прокламација, када незна искати
облакшања себи, но да опет по стари јарам подпадне. Кн. Станковићу
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заповедите да пошаље овамо кметове од кнежине своје и Катићеве, и то када
моло боље време буде; а кметови од Живкове и Живанове (бивше
Стојановића) кнежине доходили су овамо. Ви ћете се у Београду задржати
докле ово дело, које смо почели. Израдимо. Како сам више напоменуо, за
одговор ч. Везиру на објашњење његово да су наши кнезови као у рејм у
затвору цариградском и да се зато народ наш да сад није бунио, подадерите
сами у разговору првому с њим, и дајте му оно на одговор што сам мало
пређе напоменуо. Нахија јагодинска није се за правителство ништа ружно
изјаснила, на за себе и народ други, ибо тражи оно себи на врат што се ми
старамо с великом муком да му скинемо.- Прилагајемо писмо предајте чест.
Везиру, коње који ће од пријатеља овамо предати се једнога, и то вранца,
пошаљите овамо, а дората отпремите брату Јовану.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 268.)
297.
Јагодина, 24. фебруар 1825. године
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да је стигао у Јагодину и
посетио војводу у конаку и ту видео да је поцепана простирка у конаку.
У Јагодини нема чоје за простирку и зато моли да он пошаље 14 рифа
чоје.
Сијателнејши и милостивејши Господару господару
Не пропуштам вашему Сијателству покорнејше јавити како сам
благодареније богу здраво овде у Јагодини приспео – и данас био сам код
војводе у конак видео сам да је сасвим коначка простирка исцепана. Тражили
смо овде по чаршии онакву чоју која би ваљала за простирач нема у томе
јављам вашему сијателству ако је могуће отуд да пошљете 14 рифа чоју да се
простре.
При којем остајем и јесам вашему сијателству
У Јагодини
24-г февруар 1825 год.
Оригинал, АС, КК XII, 401

покорнејши слуга
Милета Радојковић
298.

24. фебруар 1825. година
Упуство како да се исплати дуг који је учинила војска у Јагодини.
Бр. 427 – Д. 24. – Одговорено кнезовима Суда јагодинског на писмо
њихово од 20. т. м. кн. Јосифу Милосављевићу писмено, касателно 29 гроша
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од војника кроз Јагодину пролазећих потрошених: да из касе њихових
пресуђенија меанџији исплате и Јокси о томе не досађују.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 280.)
299.
25. фебруар 1825. године
Писмо службеног карактера.
Бр. 433 – Д. 25. – Писано кн. Живку Шокорцу у Јагодинској да писмо
на кн. Милету адресирано узме и тражи кн. Милету и, нашавши овога, да
отворе и поступе као што се овде пише и налаже.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 280.)
300.
Катун, 1. март 1825. година
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља поводом тврдњи спахија
Ћор Смаила и Осман евенди да су Доњи и Горњи Катун одвојени, а
стари људи тврде како је то само један Катун.
Високо родном и милостивном Господару
Г. Милошу верковном србском књазу и покровитељу
здравствујте млого летно
Ми покорни ваши служитељи вама јављамо заради наше спаије Ћор
Смаила и Осман евенди што се терају поради Горњег и Дојњега Катуна и ми
смо све созвали старе људе кои знаду и њини очеви како је један Катун.
Прво – из Катуна Гмитар Бабић, Веселин Мојсило, Благоје Урош, Јова
Ђановче.
из Обрежи – Степан Чепурац, Миладин, Богдан, Миленко, Милосав
из Бачине Радич – Спасоје – Радомир, Марко и Никола
из Бошњана Недељко, Петар – Радосав
из Варварина – Милић Никола, Илија, Паун, Милосав
из Рашевице Стари Никола и Милован
и та иста имена Господару пописао Муктиин син и однео у Београд и те људе
он заклео како они знаду и они му се заклели да знаду како је било под
мукаду па га одвои најпре неки Дели Совта од мукаде – а један Горњи и
Дојнји – један Катун нема други.
1825 марта 1
Оригинал, АС, КК ХII, 402

Ваш покорни слуга
Милета Радојковић
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301.
Манастир Ивковић, 5. март 1825. година
Кметови Јагодинске нахије кнезу Милошу – јављају да су добили и
добро разумели његово писмо и да су задовољни његовом управом.
Писмо су потписали сви кметови.
Високо Благородном и верковном Господару Сербском здравствујте
Ваше благоразумно писмо ми смо народски примили и јасно разумели.
Кои ми сви и мали и велики: благодаримо, перво Богу и тебе Господару.
Љубимо ти и скут и руку. Ми смо задоволни, на све заповести ваше и с
благодарношћу све изполњавати како што смо и досад. А управленије
народско не можемо ми управити без вас, само се препоручујемо Богу, и тебе
Господару: како год учиниш расположеније и уредбу, на једанаис наија тако
и за нашу наију. А ми сви кметови остајемо под заклетвом; да с ови беседа
свратити нећемо но при том остајемо. Само Господару аманет Богу и тебе
старајте се за нас, као за своје синове, од највеће, до најмање ствари
одлакшање учинити.
Сотим остајемо кметови Јагодинске наије
Степан Чепурац
Вилип Гмитровић
Јанићије Караматић
Илија Ђуковић
Јован Лазић
Сима Ристић
Мојсило Рајковић
Риста Ђурђевић
Стојан Видић
Максим Мијаиловић
Павле Мирковић
Иван Спасић
Милосав Живановић
Петар Радосављевић
Никола Миљковић
Петар Станић
Милован Ера
Обрад Мачуга
Маринко Томић
Павле Алексић
Петар Лазаровца
Вуле Домишевац
Никола Мирјанић
Славко Јочић
Марко Ђурђевић
Радован Шута
Стојко Пантић
Анђелинко Драгоцвет
У Монастир Ивковиће
Оригинал, АС, КК XII, 403

302.
13. март 1825. година
Милош тражи да београдски везир строго казни двојицу спахија због
постицаја народа на буну.
Бр. 554 – Д. 13. – Писано ч. Везиру Абдурахман-паши у Београду:
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С јучерашњим писмом мојим међу другим нолио сам св. Вашу да не
питате за спахије оне који су до сад по народу зле и противне речи говорили,
већ да све што је до сада било заборавимо. Данас, пак, получим известије
једно из Јагодинске, а друго из Крагујевачке нахије, с којим јављају ми
кметови речених нахија да две спахије, један по јагодинској а други по
Крагујевачкој нахији, не само што зло народу говоре, већ до тог су дошле да
народ силом нагоне да на оружје устане и зулум некакав са себе скида,
говорећи му „од бога да нађете, зашто тако учинисте, зашто не пристадосте
сложно сви с(а) Смедеревском нахијом, да се једанпут оволиког зла
избавите”; ове и овако противне речи, свет. Девлетлија, дају ми велику бригу
да ће опет народ на говор спахија побунити се и велику несрећу учинити.
Тога ради доходим св. Паши покорно молити да ове спахије, од којих један је
Сулејман спахија сибнички у Левчу а други Мехмед-спахија липовачки у Н.
крагујевачкој, за углед и пример осталих спахија жестоко казните, како да се
не би више нико усудио зло по народу говорити, које би могло буну учинити;
докле год, свет. Девл., од спахија неко жестоко не казни се, неће се моћи
поредак никакав у народу увести, јер спахије све нама кваре и на против раде;
ја нисам (канио) никога тужити нити несрећног учинити, али ови људи
догнаше ме до крајности, јер онио и то говоре: „ докле је год нама овај везир
и вама Милош, од нас ништа бити не може”.
Ово, св. Вашој јављајући и за удовлетворење молећи, остајем...
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 313.)

303.
Јагодина, 21. март 1825. година
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да долази Цека Поповић да
тражи одобрење да отвори касапницу у Јагодини.
Сијателнејши и милостивејши Господару Гос.
Не пропуштам вашему сијателству покорнејше јавити како долази тамо
именовати Цека Поповић бивши здешни касапин да проси од ваше
сијателство па касапницу за ову годину ако буде воља вашег сијателства – да
почне стоку временом да купује зашто се већ време приближилоОстајем и јесам вашему сијателству покорнејши слуга
У Јагодини
21-г марта 1825 – года
Оригинал, АС, КК XII, 404

Милета Радојковић
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304.
Јагодина, 26. март 1826. година
Живко Шокорић и Миленко Милетић кнезу Милошу – јављају да су
предузели све истражне радње у вези пљачке трговаца на Липару.
Сијателнејши и милостивејши Господару Господару
Ми вашему сијателству покорнејши слуге не пропуштамо јавити како
смо примили вашег сијателства писмо у којему заповедате за злочинаца да
тражимо кои су у Липару трговца поарали. Састали смо се овде с кнеза
Миленка и призвали људе из она ближња села што су око Липара истезали
они се сви под јамчиште да између њима нема онакови злочинаца и
препоручили смо једнако да мотре да би се могли злочинци поватат – а с
кнеза Милутином нисмо се могли састат он један дан напред долазио у
Бардану и отишао ми смо други дан дошли – и бурунтију честитог везира по
заповести скупили смо подоста кметова и прочитали пред народ при којем
Остајемо и јесмо вашему сијателетву
У Јагодини
26-г марта 1826 – года
Оригинал, АС, КК XII, 405

покорнејши слуге
Живко Шокорић
Миленко Милетић

3.април 1825. година
Истрага о нападу на трговачки транспорт на Липару.
У путу
Бр. 685 – Д. 3. – Писано кн. Милети и кн. Живку Шокорцу у
Јагодинској, како собравши се кметови лепенички у Баточини око Господара,
сви потврждавају да похара учињена у Липару није од Лепеничана, и ако
они,јагодинске нахија, лоповима похаравшим трговце дотерају само траг
оним лоповима до њихове међе, то они, Лепеничани, да плате ову похару.
Тога ради препоручено им да траже и пронађу лопове у околним селима, ибо
ако из не пронађу, мораће околна села сву похару наплатити.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 338.)
305.

27. март 1825. година
Oслобођење од пореза и кулука.
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Бр. 648 – Д. 27. – Дана ослобођења од давања пореза и кулука имајућим
по два сина ожењена: Митру Мијатовићу, Недељку Новаковићу, Николи
Николићу и Ђорђу Томићу из Богдања, Н. јагодинске.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 331.)

306.
Јагодина, 31. март 1825. година
Јагодинске аге кнезу Милошу – јављају да је ливада коју користи
Јанаћко мензилџија од давнина припада њему и да му је не треба
дирати. У потпису стоје имена јагодинских ага.
Високо благородном Господару кнезу Милошу Обреновићу здравствујте
Доходимо вама покорно јавити и молити ми аге јагодинске за ону
ливаду што је косио Јанаћко мензилџија веће молимо вас сви љубезно да
поклоните ту ливаду томе момку зашто сви знамо о старине му је зашто на ту
ливаду четири душе гледају што су имали помоћ од њу су имали зашто су
сиротни. Него смилуј се учини милос и поклони за ваше здравље и за ваше
господство да помилујте ову сиротињу мала је ствар а њима је велика помоћ и
исти ће момак ово писмо дониети, пак у ваше руке како вас бог учи друго
ништа.
Остајемо вас поздрављајући и свако добро желећи аге јагодинске:
У Јагодину
На 31. марта 1825.

Сулејман Ефендија
Убишага Хоџић
Емендија Ахмет баша
Бећир Спахија
Хусеин Сарач
Сулеиман Спахија
Мустафа Девећија
Али Спахија Хаџи Пешић
Хусеин Спахија Бошњак
Мехмед бег Бошњак

Оригинал, АС, КК XII, 406

307.
21. април 1825. година
Милош сазива скупштину за 3. мај и саопштава колико кметова из
сваке нахије треба да још присуствује. На скупштину треба да дођу и
сви трговци стоком.
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Бр. 786 – Д. 21. – Писано свим нахијским кнезовима:
Да би што скорије дела народна у бољи поредак довели, за добро судио
сам не одлагати скупштину народну на даље време од 3. маја ове године;
којег числа изволите ви са ... кметовима од кнећине Н. и са свим(а) вашим
момцима у Крагујевац доћи, оставивши кога место себе у Кнежини или
Нахији да међу тим до повратка вашег на поредак у нахији или кнежини
набљудава. Заповедите трговцима које у хахији или кнежини вашој имате (и)
са ћивом стоком тргују, да и они скупштине ради 3. маја овде буду. При том и
кнезове судова нахијских са собом узмите.
Назначење
Колико ће од које нахије кметова за предпоменуту општенародну
скупштину доћи од: јагодинске 10 кметова.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 359.)
308.
Катун, 25. април 1825. година
Милета Радојковић кнезу Милану – јавља да се Стреља из Јасике
одметнуо у хајдуке и са собом одвео још пет момака из околних села.
Даље говори о нередима које је починила ова група хајдука.
Високо милостивом его сијателству од Сербије књазу верковном
Г. Г. Милошу нашем добрим желатељу здравствујте
Ми покорни ваши служитељи вашем сијателству заради Стреље из
Јасике како је отишао у ајдуке са сином и одвео коште 5 момака друге са
собом из Вратара 3 момка по имену Цветко Ристић и Недељко Вилиповић и
рибарски син – и други Станко Ерндаљац из Залагавца и Манојло из Бошњана
они се седам превезло на Бошњана они се седам превезло на Бошњане били
људи турили један мали чун те ишли у Сталаћеке винограде те радили и они
онда како прошли, отишли у Браилину крушевачку и онамо заклали једно
јагње и онда се превезли – и шњима нашли људи се други и отишли у
ражанску на тракању – видели га људи и ја сам опремио један Живка писара
на бегу у Крушевац – да му каже да зна и онде није био бег но отишао код
везира у Ниш некем послом а његов већил Али мага говорио како и треба да
јавимо један другом за свака посла рђава а ја како опажам како је там неће ти
млого ајдуковат. А за друго све је добро у вашем здрављу и молим ваше
високо сијателство и љубим вашу десну руку за ради Стојана Ревићја из
Јасике ако и није досад ни у кака посла рђава био само по ради оне жене што
је пошао да би ју избеваили из Арнаута.
1825. априлија 25
Оригинал, АС, КК XII, 407

Слуга покорни
Остајем у Катун
Милета Радојковић

85

Јагодинска нахија 1823-1830.
309.
Јагодина, 29. април 1825. година
Мита из Јагодине кнезу Милошу – јавља о пословима које је обавио
мајстор Антоније на конаку.
Сијателнејши и милостивнејши Господару здравствујте
Јављам вами за мајстора Антонија да је кречио сав конак изнутра и
споља и озаде провео свега 48 дана – али се незна кад од ручка кад од подне а
ви како уредите, онда је ћерамида претресана. Платили смо другим
мајсторима
Остајем ваш
У Јагодини
29. априла 1825.
Оригинал, АС, КК XII, 408

Покорни слуга
Мита

310.

1.мај 1825. година
Ослобођени од пореза и кулука.
Бр. 843 – Д. 1. – Ослобођени од давања пореза и кулука из Н.
јагодинске: Никола Петровић из Ивковца, Станко Златан из Врановца,
Ђурђан Павунков из Остриковац, Иван Стојков из Остриковац, Јевта
Милошевић из Главинца и Степан Јеребаковић из Крушевице.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 370.)

311.
1.мај 1825. година
Ослобођени од пореза и кулука.
Бр. 846 – Д. 2. – Остављени од свега или часног пореза из Нахије
јагодинске: Живко Милетић, Дмитар ћурчија, Миленко ћурчија Вељко
Биволар и Станко Крџалија, сви из Јагодине, Никола баштованџија из
Ланишта, Илија Костић, Станко Пешић, Петар Стојановић и Петар Дабић, сви
из Буковча, Пантелија Илић, Јован Илић и Иван Миљковић, из Кавадара,
Миленко Бучић из Пуљец.
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(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 371.)

312.
8. мај 1825. година
Налог да се нађу ствари опљачкане Селевчану што је, за време буне,
пребегао Милошу.
Бр. 869 – Д. 8. – Писано кн. Живку Шокорцу у Левач да поврати
похару од својих момака Милану из Селевца, које он мора знати, будући да је
онде био кад су момци његови Мила харали. Овому се зато похара враћа, јер
је од Ђака се одлепио био и, к нама прибеши, показивао је нам којешта за
Дијака и његову војску.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 377.)

313.
Катун, 9. мај 1825. година
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да је хајдчука дружина
Стреље из Јасике разбијена и да му их шаље на пресуду.
Високо милостивом его сијателству Господару
Г. Милошу верковном србском књазу и покровитељ здравствујте
Ми покорни ваши служитељи јављамо вашем сијателству заради
Стреље како га је потера разбила у рожанску нахију у Буковник и једнога му
друга нема и они по два три пребежу на ову страну и ми и све поватамо и ето
и шаљем све тамо а вас бог научио како ћете поступат шњима. Ето прво
Стреља и Станко Срндаљац из Залагавца и Манојло из Бошњана и Малока из
Јасике и Јован Рибарац из Вратара и јоште два имаду из Вратара Цветко
Ристић – Недељко Стојковић – мало се људи за њи замолише да и он повежем
и они по мало врднуше сречи па ћу и уватим и послат вама – нећеју се
забавит.
1825. маија 9.
у Катун

Сотим остајем покорнејши слуга
на ваше службе свагда веран
Милета Радојковић

И со тима преступницима шиљем Стефана Стајковића новог буљукбашу пред
пешацима што ћете га мало поучит како ће се о свачему старати.
Оригинал, АС, КК XII, 409.
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314.
Катун, 10. мај 1825. година
Милета Радојковић кнез Милошу – јавља о завршетку радова на Белој
цркви у Варварину.
Високо милостивом его сијателству Господару и верковном
Књазу србском Г. Милошу србском покровитељу здравствујте
Ми покорни ваши служитељи јављам вашем сијателству за ради Беле
цркве како је дошла до покривања и мајстори ме питају заради крстова. Сад
треба да се ударе на цркву. Ја им каза рекне верковни Господар – нама и ја ћу
вама – одказат и нам одпишите како ваша милост заповеда ми ћемо
послужит.
1825. маија 10
у Катун
Оригинал, АС, КК XII, 410

Слуга покорни
остајем на ваше службе
Милета Радојковић

315.
Катун, 11. мај 1825. година
Милета Радојковић књазу Милошу – јавља да шаље два његова коња
што су код њега била на храну ове зиме.
Високо милостивом его сијателству Господару
Г. Милошу верковном здравствујте
Ми покорни служитељи јављамо вашем сијателству по ваше заповести
како тамо шиљемо оне 2 коња ваши што су били код нас овамо зимус на рану.
1825. маија 11
у Катуну
Оригинал, АС, КК XII, 411

Остајем слуга покорни на ваше службе
Милета Радојковић

316.
Медвеђа, 18. мај 1825. година
Кметови села Медвеђе кнезу Милошу – јављају и моле да три старца из
овог села ослободи плаћања пореза, даље образлажу зашто их треба
ослободити пореза.
Високо благородни Г. Господару Милошу
Вама Господару јављамо и молимо љубимо вашу руку и скут заради
ова 3 старца наије Јагодинске. Тако се ми сви кметови и сиротиња молимо за
ради њи по имену Радисава и Веселина и Анђелка да се смилујете заради
пореза зашто су имали по два сина и тако су по једно укопали по један им
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жив и до данас су порез давали на синове и на њи саме па сада полазе
Господару до вас да се смијујете да и извадите пореза. Ми вама јављамо како
су веома осиротели и остарели жену ниједан немају но су сасвим осиротели.
Сотим остајем ваши покорни кметови и сиротиња у селу Медвеђи
Молимо Бога за ваше здравље.
М-ца 18-го маија
Оригинал, АС, КК XII, 412.

317.
18. мај 1825. година
Признање војницима за учешће у гушењу буне.
Бр. 930 – Д. 18. – Писано кнезу Живку Шокорцу да све војнике и
кметове из Левча, против Милоја Дијака и прочих бунтовника ишавише,
покупи и с њима 27. т. м. у Крагујевац (да) дође, којим ће се једно писмо
прочитати, у којему њих ову ревност за отечество и приврженост к (а)
Господару похваљује.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 388.)

318.
Деоница,
Богоје Томић из Деонице кнезу Милошу – пише да је четири године учио
школу у Крагујевцу и моли за неку службу како би могао да преживи.
Ваше сијателство
всемилостивејшиј Господару
Будући да сам се овде у Крагојевцу учио четири године дана у школи
код учитеља Ђорђе, кои ми је по возможности његовог званија довољно
благодејаније учинио, но сад не имам помоћ од никакове стране принуждава
ме сиромаштво изићи молим се вашему сијателству за какову службу коју би
могао свршити
Препоручујући се вашој милости остајем вашего сијателства
поданејшиј слуга
Богоје Томић
Из Деонице Н. Јагодинске
Оригинал, АС, КК XII, 413
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319.
28. мај 1825. година
Милета Радојковић и Живко Шокорац кнезу Милошу – достављају
имена изабраних народних депутата у Јагодинској нахији.
Високо Сијателство милостивнејшем Господару
Премилостивом изјасненију Сијателство вашег да свака нахија неко
чистло најглавнији људи и средине своје избере кои ће у име народа нахије
своје свакој скупштини гди она и била заседавати усуђујем се ја главни кнез
нахије јагодинске једино душно са согласијем остали среске кнезова и
трговаца и кметова и од целог народа нахије наше поднести Сијателству
вашему ниже следујућја имена изабрани народом депутата како има ми
совершене повереније имајући обећјавамо се торжествено све оно точно и
совестно набљудавати и исполњавати што више речени депутати наши
сверковном влашћу на ползу нашу закључили буду
имена депутатов наије јагодинске
1. Илија Павловић
2. Вилип Гмитровић
3. Сима Вукићевић
4. Иван Спасић
5. Стојко Стојадиновић
6. Милош Јеросимић
7. Милосав Бралинац
8. Анђелко Јовановић
9. Милојко Јовановић
10. Милић Николић

из Деоница
из Сабанте
из Опарића
из Рековца
из Медвеђе
из Коњуа
из Јасике
из Јасике
из Обрежа
из Секурича

При којем остајем вашу височајшу десницу целујући
1825. маија 28.

Ми покорни слуга
Милета Радојковић
и Живко Шокорац

Оригинал, АС, КК XII, 414

16. мај 1825. година
После пријема порука руске владе, Милош сазива за 27. мај велику
скупштину, преко које жели да обавести народ о овом догађају.
Бр. 925 – Д. 16. – Писано свим нахијским кнезовима, протопрезвитерима, намесницима, свештеницима, игум(а) нима, кметовима и трговцима:
Не изостављам јавити вам да су нам дошла писма од Руског царства на
којима се срећа свију нас оснива и која треба народу саопштити; тога ради
биће у среду прве седмице Петрова поста, то јест 27. т. м., скупштина у
Крагујевцу, на коју препоручујем да нахијски магистратски кнезови,
протопрезвитори, игум(а)нима и најотмени(ји) свештеници, најправији
трговци и (число доленазначени) најглавнији кметови у вторник прве седмице
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Петрова поста, то јест 26. маја у Крагујевац да дођу, оставивши кога
намесника, који ће међутим у нахији или кнежини бити и мотрити да се што
не уквари. Число кметова да се разреди тако да од сваког села по кмет дође од
већих и више, а од мањих и помање.
Число кметова по нахијам и кнежинам им (а) јући на скупштину доћи:
од Нахије јагодинске од сваке кнежине по 100, укупно 200.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 387.)

320.
21. мај 1825. година
Наређење да се обезбеди мраморна плоча предвиђена за цркву.
Бр. 949 – Д. 21. – Писано кн. Аранђелу у Јагодини да плочу мраморну
одовуда за цркву полану смести где у сувуту, јер ако се и најмање какво слово
од времена исквари, он ће главом платити.5
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 390.)

321.
Oбреж, 1. јуни 1825. године
Милета Радојковић кнезу – јавља о великој поплави Мораве и штете
коју је нанела селима поред којих пролази.
Високо милостивом его Сијателству
Верковном Господару Г. Милошу србском Књазу и покровитељу здравствујте
Ми покорни ваши служитељи јављамо ваше височајше милости и
власти како смо овде приспели и за Мораву вама јављам има људи стари и
никакав незна да је оволика кадгод долазила голема и од берићета нема
ништа низ Мораву све однела река. Све поразваљивале воденице и по Мораве
но само изађоше деца с лађом и казаше ми имало 30 плугова ниједан није
остао све однела Морава а ја седим у Обреж и овака пропас од воде нико
незна да је било и ваше што је имало у Поточац пченица и јечма 4300 ока
однела вода а у ноћ било није могло да се извади само људи од тога жита

5

Напомена: ово је први познати пример заштите споменика културе у
Поморавском округу.
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извадили за две три стотине ока и оно мокро а друго све је остало здраво по
кошевима на сва места.
1825. јунија 1.

Слуга покорни
Милета Радојковић
остајем у Обреж

Оригинал, АС, КК XII, 415

322.
Јагодина, 9. јуни 1825. година
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да је гледао, односно
тражио најпогодније место у Јагодини за Магистрат.
Ваше сијателствбо милостивејши господару господару здравствујте
По налогу вашег сијателства ја сам с овдашњим кметовима гледао неко
прилично место по Јагодини где би магистрат био – и нисмо могли боље наћи
за магистрат но куд је сад школа сасвим прилично место а особито што је у
чаршии а нову школу да градимо код цркве ако буде воља и вашег
сијателства те нам допустите – а ми да градимо –
Сотим остајем и јесам вашему сијателству покорнејши слуга
У Јагодини
9-ог јунија 1825. года
Оригинал, АС, КК XII, 416

Милета Радојковић

10. јун 1825. година
О поправци школе у Катуну.
Бр. 1047 – Д. 10. – Одговорено кн. Милети Радојковићу у Катуну на
писмо његово од 9. т. м. да за ово време не дира ништа у школу, но с
Магистратом да претрпе и прикрпе како му драго за сад.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 417.)
323.
11. јун 1825. година
Дозвола калуђеру Јанићију да скупља новац за манастир.
Бр. 1056 – Д. 11. – Писано кн. Милети Радојковићу у Катуну да буде
мукајет духовнику Јанићију из манастира св. Романа и да му позволи по
нахији јагодинској милостиње ради проћи.
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(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 419.)
324.
Бошњане, 15. јуни 1825. година
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да је дошао човек из Ражња
да испита какво је стање код нас. Даље објашњава шта је све он
урадио.
Високо милостивом его сијателству верковном
Г. Милошу од Сербије Књаз и покровитељ здравствујте
Ми покорни ваши служитељи јављамо вашем сијателству зарад Турака
како су код нас послали из Ражња човека да испита како је међу нама и ја им
несам ништа писао – где они мене ништа писали несу и ово сам усмено
поздравио да ми никаку буну међу нама и рогопад немамо нити противо цару
стоимо – ако и ради и од честитога цара проси милост ми имамо стариега кои
је наш и ми ништа зато не знамо а ви знате Пирију из Ниша кад ви женисте
Вулу и он беше у свадбу има како је дошао у Ражње 5 дана и долазе Турци из
Ћуприје, код њега и враћају се натраг а каки је договор међу њима незнам – а
он ме је и ајан и сердар из Ражња усмено поздравили да им што кажем и ја
сам и више речене речи одговор послао по њинем човеку и ајан ражански
поздравио ме ако сте нешто наумни а ви ни пошлите абер ову грешну децу да
измакнемо и ја сам му одговорио да ништа зато незнам ако међу вама нешто
знате и оћете а од нашег Господара нема никаква буна.
1825. јунија 15.

Слуга покорни
остајем у Бошњане
Милета Радојковић

Оригинал, АС, КК XII, 417

16. јун 1825. година
Писано члановима Суда јагодинског, Милош поручује муселиму да не
уноси немир и не шири смутњу.
Бр. 1086 – Д. 16. – Одговорено кнезовима Суда јагодинског на писмо
њихово од 15. т. м. да и унапредак, како што важно страно дознаду,
Господару саопште. Муселиму ондашњем да отиду и питају га зашто овако
ради, зашто мути и друге плаши. Је ли он ћупријски, или јагодински муселим.
Има од ч. Везира овај налог мутње којекакве чинити; ако мисли мутити, а он
нека иде на другу страну, или у Београд, а овде ће се други муселимом
поставити. Све ово живо преставивши му, да јаве Господару шта се одговара,
које Господар, његове без икакова мутеће мисли ч. Везиру саопштити.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 424.)
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325.
16. јун 1825. година
Ослобођење од порезе и кулука.
Бр. 1088 – Д. 16. – Дано ослобођење пореза и кулука Исидору и Инђији
Милићевићу из Прњавора љубостињског, Н. Јагодинске.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 425.)

326.
Медвеђа, 25. јуни 1825. година
Живко Шокорић кнезу Милошу – јавља поводом случаја отимања
девојке из села Стопање.
Високо милостивом Господару Господару здравствујте!
Ваше писмо примили јесмо и разумели што нам пишете за Стопанце
што се ајан крушевачи тужи да су Стопанци отимали девојку у крушевачкој
то није право казао него су из крушевачке стопанску девојку отели у
виногради у Жупи радећи виноград то је девојка Милосава Кезића из
Стопање. Он ће вама и усмено казати како су га чекали и девојку отели и
девојка неће за онога момка кои је отео. Ајан после од њега узео и другому
дао силом за 60 гроша и девојка јоште венчана није неће попови венчати
силом. Такођер ми смо њи призвали оне кои су под ваш скут дошли они не
мисле на другу страну никуд ни имају од вас куд
У Медвеђи
27. јунија 1825.
Оригинал, АС, КК XII, 418

Јесам ваш нижејши служитељ
Живко Шокорић

327.
Јагодина, 29. јуни 1825. година
Хасан ага кнезу Милошу – моли да му помогне око пуштања сина
Арифа из затвора у Ћуприји.
Нашему благородному Г. Господару Милошу Обреновићу здравствујте
Доходим вам покорно молити милостивни Господару које нами
догодила несрећа наша али може бити ви сте разумели за нашу незгоду. Мој
син Ариф сас војводу и несрећа се догодила те мало обранио војводу и после
тофа уфате га и одведу у Ћуприју и тамо стои затворен. Него милостивни
Господару молим вас ја старац и његова ситна дечица учините милос не
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оставите нашу кућу сиротну бог вам дао што у бога желите и бог вам
подержо ваше господство. Зашто кућа са шњим живи него учините
милостивни Господару тако ти жива твоја деца да би дошло до погибељ овом
момку. Недајте забога и за онај свет у ваше руке нека је па како вас бог учи и
он и сва наша кућа па како год ти знаш онако учини. Ја би дошо сада тамо али
не могу да оставим децу код куће зашто су нејачка а да ћу и ја тамо да вашу
милост шта ћу више да вам досађујем у ваше је руке па како вас бог учи и
љубим вам скут и руку.
Остајем ваш добро желити за ваше желаније
У Јагодини
На 29-јуна 1825.
Оригинал, АС, KK XII, 419

Хасан ага Читак

1.јул 1825. година
Милош покушава да спасе смртне казне сина Хасан-аге Читака из
Јагодине.
Бр. 1177 – Д. 1. – Одговорено Асан-аги Читаку у Јагодини на писмо
његово од 30. пр(ошлог) јунија, да се постара дознати шта ће везир
одговорити војводи ћупријском у призрењу сина његова Арифа ранивша
меселима јагодинског, и, које дознавши, да јави Господару, а Госп(одар) (ће)
употребити, колико је возможно, силе своје о избавленије смрти сина његова.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 443.)

328.
Катун, 1. јули 1825. година
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да се окупља турска војска у
Параћину. Затим јавља да је Јованча погинуо између Алексинца и
Топонице.
Високо милостивом его сијателству верковном
Г. Милошу србском књазу и благодетељ здравствујте
Ми покорни ваши служитељи јављамо вашем сијателству како смо
примили ваше писмо послато по Гаје и разумели смо што нам препоручујете
да разумем али се Турци собирају и за Јованчу да је погинуо ми смо с онога
сата послали у Параћин човека нашег да види колико је Турака дошло и баш
је ишао код оног Таинџије Топал Стојка што и дели и меси таин зашто је он
врло у добро самном и казао у два реда што су дошли пред једнема онај
буљукбаша што уби 5 кметова што беу пошли из Мутнице у Лесковац код
Шаши паше да га туже зашто је у Мутницу субаша био а после паша га
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наместио на буљугбашлук – и други пред другема – Арнаутима Мамут
Пашин азнатар што је био и свега пешака 65 људи и коњаника 14. Више нема
од 80 људи свега а за Јованчу немамо прави абер – но људи тулаже а један
трговац из Ниша поштен казао кад је год Јованча прошао кроз Ниш ми смо
свагда разумели а сад несмо ништа за њега чули у Ниш – но кад смо дошли у
Ражње тад смо чули да је и Јованча погинуо између Алексинца и Топонице а
сад оћу одма и там послат разумна човека и верна и све ће разумети како је и
оћемо пак вама јавит – како је – за свашта – скорим временом и у Крушевац
мало дошло војске они није на нас да ударе но се боје од нас –
1825, јулија 1.

Слуга покорни
Милета Радојковић
остајем у Катуну

Оригинал, АС, КК XII, 420

329.

Рашевица, 4.јула 1825.године
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља о спроведеној истрази у вези
отете девојке из Стопање
Високо милостивом его сијателству верковном
Господару Г. Милошу – србском роду благодетељ здравствујте
Не пропуштамо вашем Сијетелству јавити како смо примило ваше
послато писмо заради оне девојке стопанске вучене да се састанемо сас бегом
крушевачким и ми смо ктели онди једнак али бег отишао у Лесковац – и сад
дошао синоћ то ће бити јулија 3 – на конак и Готви пашином сину конак и
вечерас му се надају да дође у Крушевац говор међу њима оће порез да режу а
ми поваше заповести оћемо сад да идемо да се саставимо с бегом – и за све
разговоримо.
Остајем на ваше службе покорни слуга
У Рашевцу
1825. јулија 4.
Оригинал, АС, КК XII, 421

Милета Радојковић
љубим вашу десну руку

330.
18. јул 1825. година
Ослобађање од порезе и кулука.
Бр. 1286 – Д. 18. – Писано кн. Живку Шокорцу у Полни, како Господар
Ружици супруги Григорија Петковића из Риљаца, Н. Јагодинске, порез
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состојећи се у 60 гроша прашта, који ова, оставши још њен муж дужан, у
состојанију није платити.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 459)

331.

Јагодина, 9. август 1825.године
Мићо Митић из Јагодине кнезу Милошу – јавља о сукобима Турака и
Грка
Милостиви Господару
Вашој милости јављамо ноћас прође из Урумелије један кириџија по
имену Георгије Флора из Битоља, и отиде у Београд, и овако каже за Греце, то
јест за Аморенце, велику кураж учинили. Дошао Мемед Али пашин син из
Мисира на лађама имао је – 16000 – војске, и баталио неколико села
Греческије, послије Греческиј коло котрон удари на своје лађе бараке турске,
а Турци помисле да је њиов индат, и тако ослабили се, а коло котрон удари, и
све Турце разбије, и Мемед Али пашин син затворио га коло котрон у једну
кулу, и даје му таин на трећи дан – друго јављамо – 3-го августа пође Ћаја
паша са 6000 војске из Издина, и удари на Греце и – 3 села поробе, а Грециј
обколе Турце, сам Ћаја паша побегне са своије 50 људи и робље све поврате
Јесам ваш покорниј слуга
У Јагодини
Августа 9-дне 1825.
Оригинал, АС, КК XII, 442

Мићо Митић

332.

Багрдан, 18. август 1825.године
Марко Радосављевић кнезу Милошу – јавља о стању на путевима,
затим о стању у Багрдану и Паланки
Високо благородному великомилостивом Господару
Разумели смо да нама заповедате остро друм чувати вала Богу у
вашему здрављу још се никакво зло учинило није и кирачије налазимо по
друмовима и разпитујемо све кажу добро и раат и ја одлазим од Багрдана до
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Паланке и били смо са вештим момком Стојаном у Паланки и Стојан се
разболео и једва сам га довео из Паланке до његове куће. Бог знаде оће ли
жив остати како сте заповедили да идемо до Смедерева како се Стојан
разболе сада нема ко да иде
Јесам ваш покорни слуга
У Багрдану, Августа 18, 1825.
Оригинал, АС, КК XII, 423

Марко Радосављевић
333.

21. август 1825. година
Упуство Суду јагодинском.
Бр. 1436 – Д. 21. – Писано кнезовима Суда јагодинског да делијама,
доноситељима писма овога, једног пандура даду, који ће ове к кн. Милети
одвести.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 488.)
334.
21. август 1825. година
Налог да се пронађе одбегли турски сеиз.
Бр. 1437 – Д. 21. – Писано кн. Милети Радојковићу како је делијама,
доноситељима писма овог, сејиз из Ниша одбегао и однео 500 гроша (у
алвинама), за којег сејиза и сам Усејин – паша пише. Зато да га истражи и
овамо, ако би га нашао, преда.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 488.)

335.
21. август 1825. година
Указ о именовању и правима и дужностима народних пуномоћника у
Нахији јагодинској.
Бр. 1438 – Д. 21. – Дано полномоштје депутирцима Нахије јагодинске:
Којим на знање дајем како кнезовима кнежине Темнића и Левча у
Нахији јагодинској, тако и целоме народу, од мала до велика, у истој нахији:
ја, желећи да сваки, од најмањега до највећега, рахат буде и да га нитко на
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правди напастовати, тиранизирати и угњетавати не може нити сме, већ сваки
онако задовољан и у својем добру спокојан може бити, као што се с
окружностима његовим сложити може, и најпосле желећи да би свачија
тегоба и обида, од кога му драго она и била и комунибуд нанешена, што
скорије и онако као што се догодило, мени и Суду народњем до знања
достављена била, за необходимо нужно судио сам (депутирце) полномоћнике
народње од Н. Јагодинске овде по реду именоване:
КН. Темић: Анђелко Јовановић, Милосав Браљинац, из Јасике, Милоје
Јовановић, из Обрежа, Милош Јеросимовић, из Коњу(са) и Милић Николић из
Секурића.
Кн. Левач: Стојко Стојадиновић из Медвеђе, Сима Вукићевић из
Опарића, Илија Павлов из Деоице, Иван Спасић из Рековца и Филип
Митровић из Сабанте.
Но то определити и с пространим полномоштијем мојим снабдевајући
их, на душу им наложити да цело вниманије на то обрате дознавати о чему се
и најмање незадовољство не само народа вообште, већ и појединог човека
састоји и од куда оно происходи. И по дознању својем у овом призренију
мене и Суд народни точнејше извештавати и овако као што су исти депутати
реверсом својим под числом 21. августа 1825. године мени и Суду народном
торжесвено обвезали и заклели; било то угњетеније народа од стране главног
кнеза или подчињеног његовог и састојала се она у чему му драго,
посредственицима овим измеђународа и правитељства даје се пуна власт,- и
верховној власти по души и савести својој онако јавити као што јест, без
додатка или изостатка, а правитељство умеће потом мере своје узети за
учинити конац онаквом насилију и незадовољствију. Народу речене нахије
или кнежине допушта се и препоручује потужити се за сваку обиду овима
пуномоћницима, а овима налаже се да ни чертицу једну не изоставе, под
страшним одговором, што не би власти верховној јавили; - при том даје се
овима власт да могу, у случају где би кнез главни од нахије потребовао
сверху распре какове мнење њино, да могу таково давати и мало важне
ствари с(а) согласјем кнеза нахијског, или од кнежине, расправљати; јестли
пак обхожденије овијех депутираца покаже се, кнезу главном, нахијском, или
од кнежине, неповољно, то он не може никакове мере против њега предузети;
јер сваки член између њих зависи непосредствено од суда мојега и народњег,
и тако кнез нахијски само овај худо обхожденије лица оног објавити може, а
ништа друго. При том напоменути не пропуштам да је дужност депутираца
овијех проучаавати народ како му треба бити не само правитељству
покорним и послушним, већ и својему кнезу – у свачему да се сваки повинује,
јер колико је дужност њина бранити народ од угњетенија и насиља
старешина, толико исто дужни су народ учити да се старешинама својим у
свачему повинује, овако се повинује самим заповестима верховне наше
власти.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 488.)
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336.
Јагодина, 31. август 1825.година
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља о састанку са владиком који
би требало да освешта Белу цркву у Варварину
Ваше сијателство милостивејши Господару Господару здравствујте
Ја ваш покорнејши слуга не пропуштам вашему сијателству покорнејше
јавити како сам са годподин владиком овде у Јагодину састао и разговарали
смо се за Белу церкву да је освешта. Он каже да јавимо вашему сијателству –
кои храм заповедате да иментује белу церкву – и ја не пропуштам вашему
сијателству покорнејше јавити па како заповедате
Сотим остајем и јесам вашему силатејству покорнејши слуга
У Јагодини
31-ог августа 1825. года
Оригинал, АС, КК XII, 424

Милета Радојковић

337.
28. август 1825. година
Налог Суду јагодинском да се митрополит Агатангел пристојно
дочека.
Бр. 1461 – Д. 28. – Одговорено кнезовима Суда јагодинског на писмо њихово
од 27. т. м. да госп. Митрополита Агатангела пристојно дочекају. Конак да
му наместе у нашем конаку. Што буду ново долазили, да јаве.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 493.)

28. август 1825. година
Поздравно писмо митрополиту Агатангелу.
Бр. 1462 – Д. 28. – Писано госп. Митрополиту Агатангелу у Јагодини:
привествовано му пришесвије онде. Јављено му да су деца болесна. Како је он
са здрављем да јави.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 493.)
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1.септембар 1825. године
Милош обавештава митрополита Агатенгела о неким својим
породичним стварима, вестима из Грчке и очекиваној пошти из
Петрограда.
Бр. 1526 –Д. 5. – Одговорено господину митрополиту Агатангелу у Н.
јагодинској на писмо његово од 3. т. м. да је Господар у савршеној надежди
да ће његов свети и архијерејски савет над братијом свјате обитељи Каленића
благополезни успех имати. Да јеште малог Михаила сасвим гразница
оставила није. Да приватне вести ис Ст. Петербурга јављају да је се
Христифор, синовац Господарев, 18. јунија од јефтике у вечност преселио, и
да га Герман, депутат наш, жива није застао, која вест довољно Господара и
опечалила јест.
Саопштите му, на српски преведене, саопштите новине од части у
призренију Грка. – Да ће скоро из Петербурга за Србију доћи, којег
содржаније, саопштиће ме се.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 503.)

7. септембар 1825. године
Пошто су стигле важне вести из Цариградске патријаршије, Милош
позива митрополита Агатангела да дође хитно у Крагујевац.
Бр. 1540 – Д. 7. – Писано митрополиту господ. Агатангелу у Н.
јагодинској да, по пријатију писма овог, амо у Крагујевац дође, а да намести
кога свог, који ће заоставшу част димнице од народа покупити. Будући је наш
татарин Јованче из Цариграда приспео с важним вестима у призренију
Велике цариградске цркве, о којима треба да се Господар с њим посаветује.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 506.)

10. септембар 1825. године
Писано члановима Суда београдског о опозивању митрополита
Агатангела.
Бр. 1571 – Д. 10. – Одговорено кнезовима Суда сербског у Београду на
писмо њихово од 8. т. м. Да је Господар јеште пређе преко нашег татарина
Јованча од нашијих депутата извештен о промени нашег госп. Митрополита
Агатангела, и одмах му је писано у Н. јагодинској, да овамо дође, и како
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приспе послаће се у Београд, и данас очекива се да ће доћи. – Писмо ч. Везира
о ком примечавају да ће послати, јеште није дошло.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 509.)

11. септембар 1825. година
Писано београдском везиру о опозивању митрополита Агатенгела из
Београдског пашалука.
Бр. 1583 – Д. 11. – Чест. Везиру Абдурахман – паши у Београду:
Високопочитајемо писмо св. Ваше од 8. т. м. имао сам част примити и,
разумевши содржаније његово, хитам св. В. одговорити; видим св.
Девлетлијо, да је пресвт. Девлет благоволио саслушати арговал патријарха
цариградског, који захтева да се овдашњи митрополит Агатенгал у Цариград
пошаље, који да седи Кади – Ћоји, да одреди ред свој, и да је блистателна
Порта, милостивејшим ферманом својим на вас, вамо благоводила заповедати
да истога митрополита Агатенгала с јасакџијом у Патријаршију пошаљете. Ја,
повинујући се и покоравајући се како ферману блистателне Порте, тако и
захтевању вашем, св. Девлет., пропустио нисам, таки по пријатију известија
овог, послати човека мојег за реченог митро. Агатенгала у Н. јагодинску, где
од димницу своју сабире, и писмом мојим поручио сам му да к мени дође,
којег данас очекујем да дође, и како приспе даћу му писмо св. В. и с
јасакџијом опремићу га вама у Београд, а св. в. знаће далшу дужност своју.(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 511.)

338.
Јагодина, 2. септембар 1825.година
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да је кроз Ћуприју и Јагодину
прошао један татарин из Цариграда и да ни у једном од ових места
није свраћао. Затим јавља зашто се толико веселио Усеин паша у
Нишу
Ваше сијателство милостивејши Господару Господару
Не пропуштам вашему сијателству покорнејше јавити како у
понедеоник један довлет татарин из Цариград овамо пројурио и овдашњи
војвода трефио се у Ћуприју, кои каже за истог татарина да није ни у Ћуприју
код војводе свраћао нити је пак овде у Јагодину стао – у томе нисмо могли од
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њега ништа разумети – а за шенлук што је чинио Усеин паша – питали смо
овдашњег војводу. Он каже да му је дошао ферман за нови мансуп зато
шенлук чинио – и послао сам одавде једног дућанџију у Нишу кои се разуме
за та шенлук зашто је учињен – а кад разумем нећу пропустит вашему
сијателству покорнејше јавити.
Со тим остајем и јесам вашему сијателству покорнејши слуга
У Јагодини
2-ог септемвра 1825.
Оригинал, АС, КК XII, 425

Милета Радојковић

339.
Јагодина, 5. септембар 1825.године
Јанаћије Радовић кнезу Милошу – јавља да је кроз Јагодину прошао
један трговац који иде из Солуна преко Београда за Беч и да је од њега
сазнао доста новости о сукобу Турака и Грка, које му преноси
Ваше сијателство милостиви Господару
С глубочајшим високопочитанијем не пропуштам вашему Сијателству
јавити како је 3-г сего месеца прошао један трговац преко Јагодине кои иде из
Солуна преко Београда за у Беч именом Констандин којега сам питао за неку
новину да ми покаже за Мореју и он ми је овако показао, да је пре неколико
дана дошло једно писмо у Солун консулу Шведском, из Сира, које острово
Сир стои недалеко од Мореје и јавља му они његов корешпондент
уверавајући га да је за цело Мемед Алипашин син са свом његовом војском
уфаћен у којем сраженију и један енглески генерал са 4000 људи дошавшиј у
помоћ Грецима био је, оба ће много капетана и војске греческе на плацу
остало је мертвиј.
Тај исти трговац казује и за Меселон да је два пута у Руменлији валес
на град јуриш чинио, и оба пута са великом штетом повратио се и принужден
је био 4. сахата од свога бившег страна натраг повучи се, за подпунути
изгублену своју војску, али ће предпријатије своје врло тешко и по једно
концу привести, јербо куда је год писао по Уруменлији примио је одговор од
Ајана и бегова да никакав турчин своје вољно неће да пође, а силом не
можеду да и истерају да се неби учинио междуусобни бран, јербо не само
Турци неће и буле удове коима су мужеви и синови прошасте године
изгинули, у очи своје поглаваре куну и ружу и свакога спута отврачају да не
иду неће своје куће и децу да чувају. Исти трговац јавља да су пре 40 дана
Греци и велике галије капетан бегове изгорели и 4 ибрик галиона отели, и да
су сасвим капаније морске истребљене, такођер пре 10 дана дошао је Ферман
из Стамбола у Серез и у околне стране за умтару да се по вилајету купи и да
се носи у Софију а за кои узрок није могао известно разумети ни одкога, Ово
ми је све вишеречни трговац показао
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Остајем и јесам Вашего сијателства всепокорни служитељ
У Јагодини
5-га Септемвр. 1825
Оригинал, АС, КК XII, 426

Јанаћије Радовић

340.
Мајур, 10.септембар 1825.године
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља о проблему приликом
сакупљања пореза
Его Сијателство милостивејши здравствујте
Не пропуштамо вама јавити да смо по налогу вашему изашли у нахију
собирати араче, но у наплаћивању видећи да су се умножиле ситне паре и
избегавамо колико више можемо али четврта част ситне пара доноси се у
наплаћивању зато јављамо вама на ваше благорасужденије како буде ваша
воља заповедити онако ћемо поступати, ако и не будемо примали врло ћемо
се забавити но ако је могућно да се по нечто прима и то да одбирамо врло
здраве паре и лепе,
При којем остајем и јесам ваш слуга
У Мајуру
Септемвра 10, 1825.
Оригинал, АС, КК XII, 427

Милета Радојковић

11. септембар 1825. година
Упуство за наплату харача и порезе.
Бр. 1578 – Д. 11. – Одговрено кн. Милети Радојковићу у Н. јагодинској
да писмо његово од 10. т. м., да ситне паре што више може избегава, и само
од оних ове прима, који друге не могу дати.
(Василије Крестић-Никола Петровић, Протокол кнеза Милоша Обреновића
1824-1825, САНУ, Посебна издања књига СDLX, Одељење историјских наука
књига 1, Београд, 1973, стр. 510.)
341.
Јагодина, 6. октобар 1825.године
Христодил зет Челеша Књазу Милош у-, моли Књаза за помоћ пошто је
остао без пара и услед смрти његовог таста нема могућности да издржава
његову породицу.
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342.
14. октобар 1825.године
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да је умро Влајко из Обрежа,
а није платио порез, затим објашњава како су тог истог Влајка његови
људи ухватили и њему довели у Рашевицу, где му је ударио 30 батина.
Ту говори и о својим великим дуговима у народу.
Милостивом его сијателству Господару Милошу србском књазу и
покровитељ мне здравствујте
Ми покорни ваши служитељи јављамо вашем сијателству заради Влајка
из Обрежи што је сад умрео – има од онога времена кад сам био по арачу у
Рашевицу 33 дана а та Влајко није ми дао порез ни ове зиме што прође ни
летошњи ни једне паре а ја пошљем пешаке те га увате ноћом и доведу код
мене у Рашевицу и ја сам га био а он сад умрео а друга му подурла децу да
рекне од мене умрео а цело није с моје стране а ја би вама казао неби затајао –
а после ваша воља али није с моје стране умрео да знате но од своје смрти а ја
није било могући докле не бијем неке људе по вилајету зашто 3 илјаде гроша
а летошњи башка а кои неће да се повади он и подговара да иду на даву и да
рече на мене а мутлак није умрео с моје стране а он све бежао несам га могао
и уватит другојаче с моје стране – тако сам га уватио и ударио 30 батина више
није.
Ваш слуга покорни
1825. октоврија 14
Оригинал, АС, КК XII, 429

Милета Радојковић
343.

Медвеђа, 22. октобар 1825.године
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да је утврдио идентитет
Гаје из Мишевића
Его сијателство милостивејши здравствујте
Ваше чесно и почитајемо писмо примисмо у којему нам препоручујете
заради онога човека коме сам ја зимус у Божурни мамудију давао, ја сам се
тревио подалеко овамо у арачима а пишем кнезу Живку да га пошаље к вама
ако би онај почео андјарит да није он онај човек неко би се предржао ту да се
самном суочи
Јесам ваш покорни слуга Кнез
У Медвеђи
22 Октомвра 1825.
Оригинал, АС, КК XII, 429

Милета Радојковић
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344.
Јагодина, 4.новембар 1825.године
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља о жени Јованки која је
стигла у Јагодину, која је на путу близу села Лебике опљачкана, затим
да је потера из Параћина успела да стигне лопове и да поврати
украдене ствари, које нису враћене овој жени
Ваше сијателство милостивејши Господару Господару
Не пропуштам вашему сијателству покорнејше јавити како сам
благодареније богу совершио араче здраво и мирно кад дође овде у Јагодину
затекао сам ову именовату Јованку родом из Праћине нахије јагодинске која
се заробила била у порабоштеније Сербије и до сада пребивала у Неврокоп
код ајана ондашњег за коју њен брат отишао до у Неврокоп да је доведе
овамо – и тако долазећи овамо кираџијама – стигли у Шупељак у параћинску
нахију и заноћили онде – шупељачки меанџија подранио био 3 сата прије зоре
и принуђавао девојку и кираџије да товару и да иду – говорћи да је већ време
– они нису хотели но чекали кад се свануло но о дан одавде пошли – кад
дошли близо Параћина један сат – баш код Лебинске ћуприје – изишли 4
лопова те их поарају поузимали сироте Јованке све оне ствари што је био
обдарио њен ага – у томе одпустили Јованку уватили кираџије – ондак она
привиче и заплаче се дође у Параћин и јавила догађај Ајану – у томе пошла из
Параћин потера по траг те стигну лопове и поотимљу поузимате ствари – и
оставили њиове торбе бежајући од потеру – Саме лопове нису могли да уфате
– у томе што је потера била нашла Јованкин ствари – дали су је – само је
задржао барјактар бинбашин 20 шамија и 110 урубија – ушамија – то су
многи Параћинци казивали да су шамије у барјактара – јеште које какви
ствари од кои ћете устмено разумет зашто лопови по казивању њиовом нису
могли ништа да однесу разве 150 гроша пара и плахте сребрне – а остале
ствари што је фали Јованка изговара се да је у параћинску потеру. Ми смо
хотели само да пишемо вашему Сијателству но Јованка није хотела да остане
Сотим остајем и јесам вашему Сијателству покорнејши слуга
У Јагодини
4-ог Нојемвра 1825.года
Оригинал, АС, КК XII, 430

Милета Радојковић

345.
Јагодина, 2. децембар 1825.године
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља о попу Панти који се доселио
у Јагодину и моли да се Панти нађе неко место у Јагодину
Ваше сијатељство милостивејши Господару Господару
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Не пропуштам вашему сијателству покорнејше јавити через попа Панту
из Рибаре кои је 24 година свјештеник и једнако седео у Рибаре будући да му
је поводањ сасвим досадио у Рибаре – ове године купио кућу овде у Јагодину
и доселио се – у томе долазе његови нуријаши у овдашњу цркву и здрави и
болесни зактевају да им се чита овдашњи свјаштеници читају – попа Панте
забрањују – говорећи му да он иламе ни најмање у цркву нема но као мирски
само богу да се моли – у томе долази к вашему сијателству просити ако благо
изволите да и он буде учестник у овдашњу цркву у вашем здрављу и он да
живи
Сотим остајем и јесам вашему сијателству покорнејши слуга
У Јагодини
2-г декемвра 1825.года
Оригинал, АС, КК XII, 431

Милета Радојковић

346.
Кавадар, 27. децембар 1825.године
Филип Вуковић кнезу Милошу – јавља да је у селу Кавадару одржана
скупштина и да су мештани прихватили разрезани порез
Его сијателство милостивејши здравствујте
Не пропуштамо вама јавити да смо данас по налогу вашему имали
скупштину у Кавадару са својом кнежином о расположенију порезе,
прочитали смо тариве и све ваше заповести народу јавили смо које народ
драговољно прима и благодари на заповестима располагање пореза извадили
смо из главне суме глава умерши 26 глава и убоги и кљакави 41 глава а друго
са главе на главу дошло је по 16 гро. 27 пара, за момке кнеза Живкове
призвао сам на скупштину и питао сам кметове хоћели их за служитеље
вилајетске држати које је вилајет само двоицу примио и остају код Симе а
друге није хотела кнежина примити, они се туже за ова два месеца од
Митровдана за ајлук свој, ја им ништа нисам знао казати само јављамо на
ваше благорасужденије како буде ваша воља
Јесам ваш слуга
У Кавадару
демевра 27. 1825.
Оригинал, АС, КК XII, 432

Филип Вуковић
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347.
Катун, 29.децембра 1825.године
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља о почившем попу Стефану из
Горњег Јовца и о његовом завештању, као и о могућности да се његова
попадија издржава док се његови два братанца не запопе
Високо милостивом аго Сијателству
Верковном Господару Г. Милошу србском Књазу и покровитељ здравствујте
Ми покорни ваши служитељи јављамо вашем сијателству заради од
почивши попа Стефана они Симић из Горњег Јовца кад почео умират –
призвао своје комшије и кмета сеоског и аманет код њи његову сву децу – на
вашу милост учиио и његова 2 братанца – а нама је и пређе показивао ако је
могући и буде из ваше милости да да попадија за неко време нурију на поле
или под ћесим докле би оженила – од оне два ђака попа Стевана братанца и
запопила – где би могла уживљати шњима и то ако је могући и буде ваша
милост – и ми молимо будите мукајет
Остајем у Катун слуга покорни на ваше службе
1825. декеврија 29.
Оригинал, АС, КК XII, 433

Милета Радојковић
348.

Пуљац, 26.јануар 1826.године
Филип Вучковић кнезу Милошу – јавља да је Чуца Арнаутин дошао у
село Волујак и тражи десетак да му мештани носе у Ћуприју.
Међутим, како је Милошева заповест била да му главницу до марта не
дају, зато пита шта даље да раде.
Јављамо вама заради спаије Пуљачкога и Волујачкога кои се позивао је
он Чуца Арнаутин дошао је у исто село Волујак већ имаде месец дана како
седи и главницу иште и кукуруз ни десетак наређује. Село да му носе у
Ћуприју и још толико неће свога коња дати одвести на воду но му доносе
воду те га поје и тако се спаиско рђаво поступање находи, ја како сам разумео
шта они чине ја сам призвао кметове од више речене села и казао сам вашу
заповест да му главнице до марта не дају нити кукуруза у Ћуприју да носе
још да иј не ране без послене у селу кад им ништа дужни нису остали, зато
боимо се од вас јер се добро о томе известили нисмо за које молимо известите
нас у томе
Јесам ваш покорни слуга
У Пуљаки
26 јануари 1826
Оригинал, АС, КК XII, 434

Филип Вучковић
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349.
Опарић, 28.јануар 1826.године
Симо Вукићевић кнезу Милошу – јавља да је ухватио убицу из Стопање,
који је пребегао у Страгаре и да га шаље на пресуду
Високо милостиви Господару Господару здравствујте
Писмо ваше милостиво, примио сам, од 22. Јануариа и разумео, што ми
пишете, заради онога убилца из Крушевачке Нахије из села Стопање који је
убио кириџију, у Стопањи и исти овај убилац пребегао овамо у Страгаре с
децом и женом и овди сам га уватио и по ваше заповести ето га шиљем к вама
Ваш покорни слуга
У Опарићу
Оригинал, АС, КК XII, 435

Симо Вукићевић

350.
Медвеђа, 2. март 1826.године
Кметови села Медвеђе кнезу Милошу – јављају и моле да се неким
момцима који су изучили занате дозволи да отворе своје радње у селу.
Даље се наводе имена тих занатлија који желе да отворе своје радње.
Високо благородному и милостивому верховном
Господару гн. Милошу Обреновићу
Окорно вама јављамо од села Медвеђе и молимо те и целујемо ти
господску руку и скут и тако ти се молимо покорно како имамо неколико
момчати те су ишли којекуд по занату и занат изучили па се саде тебе моле
покорно и питају те дали допуштате да начине рало су оте да раде занат и
село и Господару не брани и то те питају та момчад још госодару ако и
допустио да се нађе и кои те може терати још каку ти се подписују кои су
Илија ковач Милован Лукић Стоилко терзија Миладин ћурчија Аврам
мутавџија Ћора Јовановић Миленко Милосавић Стеван Стоић Сава
Игњатовић Степан Новаковић то је господару било село на скупу и кметови и
сиротиња то је све каила да и допуштите
Сотијемо остајемо ваши покорни кметови
и ми што подписуј
у Медвеђе
1826 года марта 2 дана
Оригинал, АС, КК XII, 436
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351.
Јагодина, 9.март 1826.година
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља о случају у кући Радоја
Савића из Катуна, када је његову снаху случајно убио спахија који је
био код њега на конаку
Не пропуштам вашему сијателству покорнејше јавити за случај
догодивши се ономадне у Катуну код Радоја Савића куће. Код њега био
спахија на конак – кад било увечер 2 сата ноћ – отишла Радојева снаа у
подрум да ноћи с дететом – која сама у подруму лежећи – уплашила се и
дигла се оданде дошла у кући код свекра – тресући се – коју упитао Радоје –
шта ти је те се тако тресеш – она казала ено у нашем подруму три човека – у
томе изишао Радоје с пушком око подрума да види какви су то људи и
поручио те упалити луч да уиђе у подрум да траже – у томе и спахија дошао у
подрум унутра до врата стао – горе поменута снаа била споља на подрумска
врата и тако пукао Мустафа спахин пиштољ те убије на место ону исто често
поменуту Радојеву снау – а у подрум није нико био само жена од стра
привидела – спахију чувају под стражу код моје куће – но га од стра напало
бесомучаније – Радоје каже да није хотенијем учинио то убиство спахија.
Зато јављам вашему Сијателству како да поступам сас реченог спахију – а ето
долази тамо и Радоје сам кои ће ви и усмено за случај казати
Сотим остајем и јесам вашему сијателству покорнејши слуга
У Јагодини
9 – Марта 1826.года
Оригинал, АС, КК XII, 437

Милета Радојковић

352.
Штипље, 17. март 1826. године
Филип Вуковић кнезу Милошу – јавља да су премерили кукуруз у
Јагодини и исти поделили гладнима
Ваше сијателство милостивејши Господару здравствујте
Не пропуштамо вама јавити да смо по налогу вашему с кнезом Ником
онај ваш кукуруз у Јагодини обили и премерили изишло је 14000 ока и нешто
врло мало више пак ондје смо оставили у конаку 1000 ока а 13000 ми смо
примили и разделили гладницима свакоме по именију живине у кући од 100
до 150 ока, али гладници се умножили, делили смо и за новце ни од кога
готово узели нисмо а стараћемо се покупити
Јесам ваш покорнејши слуга
У Штипљу
17. марта 1826.
Оригинал, АС, КК XII, 438

Филип Вуковић
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353.
Штипље, 17.март 1826.година
Филип Вуковић кнезу Милошу – јавља о случају у селу Бунару где је
Вељко Чаклић у расправи оо деобе убио свог синовца Теодора и побегао.
За њим је организована потера и обавештени кнезови околних села о
овом случају.
Ваше сијателство милостивејши Господару здравствујте
Не пропуштамо вама јавити да смо по налогу вашему синоћ изашао из
Јагодине у Штипље по чибуку ове исти ноћи тревио се случај у Бунару неки
Вељко Чаклић имао је распру са своим рођеним синовцем Теодором за делбу
и убије га ноћас из пушке и утече. Ми смо дигли сва оближња села те смо га
ватали и нисмо га могли уватити но смо јавили кнезовима оближњим кнезу
Милети и Сими и кнезу Милутину да буду подзор за више речена убилца
Јесам ваш покорнејши слуга
У Штипљу
17 марта 1826
Оригинал, АС, КК XII, 439

Филип Вуковић

354.
Јагодина, 1.април 1826. година
Емин кнезу Милошу – јавља да му је Милија Чакановић из Метикоша
украо 4 коња. У другом писму јавља да су хајдуци покрали 4 куће у
јагодинској области. Међу тим хајдуцима налази се и један под именом
Петар који седи у Церњане у Поречкој реци.
Поштованому мојему госту и комшије Милошу у Београд
в Јагодине 1.априла 1826.
Јављам вама мој досту како се разбило те поарали неколико кућа у
јагодинску держачу пак ти ајдуци што су поарали те куће тако смо узели
обадве за што су из Цернајке у Поречку реку ти ајдуци има један по имену
Петар оде и види неку кажу пак сад ни иска од нас тога Петра а ми смо узели
обадве зашто седи у Цернајке у Поречку реку – пак тако смо писали Вуле
једно писмо – како да учини добро ми га прати тога Петра а сада га они држе
како год знате а он није ни тео да ни га прати него ни одписао зашто не може
без вашу препиту да ни га прати зато и ми пишемо овде у ово наше писмо
како да ни пратите само тога Петра заради пријатељство и заради комшиско
да учините добро да ни га пратите пак и оћу ви бит мукајет на некаква мевлат
а заради они други како год знате тако одредите и тако остајем ваш Дост
Емине ага
Оригинал, АС, КК XII, 440
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Од мене Османпаше тебе мој досту Милошу шаљем ти мога Ибраима
Ковачанина па му је Милија Чекановић из Метикоша украо 4 коња под
пусатом и седео је код њега чипчија му је био и довео је у Метикоше па и је
одвео у Јагодину те и је продао.
Све писао
дати се Милошу у Крагујевац
Осман пашино
пр. 20 марта 1826.
Оригинал, АС, КК XII, 440

355.

3. април 1826.година
Емин ага кнезу Милошу – јавља да су хајдуци опљачкали неколико кућа у
Видинској држави, зато видински везир тражи да му се испоручи
хајдук Петар
Покорно и љубезно вас поздрављам Господару Милошу у Биограду
3. априлија 1826.
Што ви јавља војвода Ефендија заради ти ајдуци што су поарали
неколико кућа у Видинску Держуву пак видинску везир искани од нас тога
Петра а ми смо тражили по наш казу и нисмо могли да га нађемо у нашу казу
него смо чули зашто је у Поречку реку у Цернајке и тако смо писали и на
Вуле Баш кнезу у Пореч да ни учини добро заради у комшилаку да ни га
прати и он није га пратио зато ми молимо вас да учините један љубов да ни га
пратите зашто врло имамо зорт од видинску везир заради њега.
Зашто има овде код нас то ти остају ваш при тем неколико људи у
апсани Крста Баш кнез из нашу казу пак у Неготине и у Видину има неколико
људи.
Зато искамо тога Петра како да оправи те посла Дане из Гору и ти
прати људи покрај криви зато молимо тебе да учините добро да ни га пратите
зашто имамо врло зорт од видински везир.
Оригинал, АС, КК XII, 441,

356.
Јагодина, 15.мај 1826.година
Михаило Јавановић кнезу Милошу – правда се да није ништа згрешио и
да очекује неко постављење.
Ваше сијателство високомилостиви Гос. Гос.
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Ја ваш покорни слуга не препуштам вам покорно јавити чрез скупштине
паланачке да сам у смуненију што нисам био да што нисам скривио у тим ја
сам свагда вашему сијателству готов на службу био а и сада јесам него
оскупштине очекујући писмо од вашег сијателства у тим се и састасмо са
Кнез Милетом у разговору. Јави ми де нисам добио писмо од ваше
сијателства у тим заостадо а од повратку скупштине каза ми Кн. Милета да ме
је ваше сијателство тражило и тако сам у сумни да што нисам замерен к
вашему сијателству а на служби и к верностију. Имена ми Христова свагда
пребивају к вашему сијателству у свакој верности и у послушанију.
Јесам ваш покорни слуга
1826. года
Мај 15 Јагодина
Оригинал, АС, КК XII, 442

Михаил Јовановић

357.
Јагодина, 26.јуни 1826.године
Филип Вуковић кнезу Милошу – јавља поводом Петра Москова из
Превешта, кога није нашао кући, јер је исти отишао у Жупу да
надничи и кад се буде вратио, биће послат вама.
Его сијателство Милостивејшиј Господару здравствујте
Не пропуштамо вама јавити заради оног човека именом Петра Москова
који је у Превешти наше кнежине. Ја сам по налогу вашему шиљао момка за
њега но будући да се није трефио код куће отишао у Жупу надницом ради
винограде калуђера Каленићске а како дође послаћемо га по заповести вашој
Јесам ваш покорнејши слуга
У Јагодини
24 јунија 1826.
Оригинал, АС, КК XII, 443

Филип Вуковић

358.
Јагодина,
Ахмет, преводитељ неколико језика кнезу Милошу – јавља да је срећан
што је у своју земљу стигао. Жели да се сретне са њим и да тајно
разговарају. Даље моли да му пошаље помоћ у новцу и препоруку за
Београд, где треба да иде.
Високоблагородному верховному Књазу
Господару Милошу Обреновићу с честију
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Дражаеми Господару, прво вам јављам да ме је срећа у својом
отечеству довело, фторо Господару кнезови или депутати вашу десницу
љубе.
Ево једно писмо од Господара Вуице и обшти кнезова шиљем вам које
хоћете разумети на кратко за мене, ја сам рад и сам да се свами састанем и да
се на тајно разговоримо, није могућно јербо се боим од везира да не чује, зато
ја данас максус остајем овде у Јагодини и отчекујем ваш одговор колико на
фришко да ме научите ди ћемо се састати, ако ли пак хоћете а ви пошљите до
ујутру једног вашег тајна човека пак ћемо се разговорити овде у Јагодини. Ја
сам и Јованчету казао да вам јави да ја идем а може бити и кнезови да су вам
писали по Јованчету. Зато молим један час по пре да пошљете одговор да
знадем шта ћу да творим по овом истом момку што вам моје писмо донесива.
Ја на другим начином нисам могао учинити него морао сам вашем кнезу
Господару Аранђелу писмо препоручити и онај час ешпедирати у Крагујевцу
Сотим остајем ваш покорни слуга
Ахмет, преведитељ неколиког језика код
Дувлетскога Терџомана Бега
Дражести Господару
Усуђумем се вас молити које ми није нит срамота по овим момку мало
трошка да пошљете. Такођер и један чибук да се послужим до Београда, и да
ми пошаљете једно писмо да однесем у Београд на вашег надлежитеља, да ме
препоручите он би сам нешто писао њему да предам.
Ја хоћу у Београду пребивати неколико дана свој род да видим и хоћу
везиру молбено писмо дати заради мојег места у Београду гди је ваш конак и
може бити добићу допушћење да дођем код вас у Крагојевцу.
Оригинал, АС, КК XII, 444

359.
Медвеђа, 19. јули 1826. година
Филип Вуковић кнезу Милошу – јавља да је послао Милића Кару из
Дренове у Крушевац да се распита о великом помору у Лесковцу. Овај је
тамо сазнао да никакве болести у Лесковцу нема. Затим је послао
Вучка из Пољне у Лесковац и брзо очекује извештај.
Его сијателство милостивејшиј Господару здравствујте
Ваше страхо почитајемо писмо од 16 – га овога месеца примили јесмо у
којему нам препоручујете да би се могли известити о страшном помору које
се говори да има у Лесковцу, ја по налогу вашему дошао сам онај час до
Дренове Велике и оданде послао сам једног паметног човека по имену
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Милића Кару из Дренове кои је ишао до у Крушевац које је известио се преко
пријатеља да у Лесковцу никакве болести нема, и био сам га наредио истога
Милића да оде и до Лесковца но кадија крушевачки није му хотео дати и он
тескеру нема ваш пут тамо за ово време будући да су се нешто Турци међу
собом побунили и да су се Јаничари из Ниша сојединили са Арнаутлуком
Лабљанима. Толико се чује преко људи, а потом опет послао сам Вучка из
Полне до у Лесковац да оде и ја се извести боље о болести имали или нема
које овај има ондје своју сестру и 4 или 5 дана надам се да ће доћи како буде
дошао јавићемо вам
Јесам ваш покорнејши слуга
У Медвеђи
19 јулија 1826
Оригинал, АС, КК XII, 445

Филип Вуковић

360.
Кавадар, 27. јули 1826. година
Филип Вуковић кнезу Милошу – јавља да је послао Вучка из Пољне у
Лесковац и да је овај тамо провео два дана и једну ноћ и да тамо нема
никакве заразне болести и помора.
Јего Сијателство Милостивејшиј Господару здравствујте
Јављамо вама все милостивејши Господару заради Вучка из Полне кога
сам пређе неколико дана шилао у Лесковац да разбере и да се извести о
помору које се говори да има у Лесковцу. Овај речени Вучко Пољанац ишао
је ноћио је две ноћи и један дан преданио, и тако каже да никакве болести и
помора не има нити се где чује но је са свим здраво само толико каже да су се
читлуци сасвим разорили и плаћају оне читлук саибије те им се ради за новце
а није под кулук као до сада.
Остају и јесам ваш покорнејши слуга
У Кавадару
27 јулија 1826
Оригинал, АС, КК XII, 446

Филип Вуковић

361.
Јагодина, 2. август 1826. године
Димитрије Ђорђевић кнезу Милошу – јавља у вези Михаила Шаренгића
који је са њим из Цариграда дошао, али да је одавде, узевши коња из
мезулане, отишао у непознатом правцу.
Милостивни господару мне високо почитајемиј здравствујте

116

Архивска грађа
Не пропуштам покорнејше јавити како сам благодареније богу мало у
бољем здрављу притом – јављам заради Мијаила Шаренгаћу – како је самном
из Цариграда дошао и ви сте ми казали на походу мојем за истог Михаила да
пође самном овамо – ономад било – мене се јавио није – толико разумео сам
да је одавде из мезуланско коња узео и отишао а куд је отишао незнам –
Сотим остајем и јесам ваш покорнејши слуга
У Јагодини
Димитрије Георгијевић
2-г августа 1826. года
Оригинал, АС, КК XII, 447

362.
Јагодина, 15. август 1826. године
Димитрије Ђорђевић кнезу Милошу – захваљује се на послатој помоћи.
Затим говори о својој болести и моли да му пошаље лекове.
Ваше сијателство милостивејши Господару
Високопочитајемо писмо ваше от 13-ог о.м. равно же и послати ми на
трошак 500 гроша с особенију благодарности получио сам, целујући за то
штедру десницу вашу, која ме и по њине не лишава милости. Разумео сам и
от Аврама но и сада из почитајемог писма да сте благодареније Богу са
здрављем добро, и обрадовао сам се: како то и за децу разумевшиј да су
Хвала Богу добро. Ја сам Милостивиј Господару после све немоћи моје, ови
дана и једну жестоку грозницу извукао, но сада два дана има, како ме није
ухватила, незнам оће ли ме проћи, и био сам због ње са свим ослабио; иначе
благодарим Богу чувствујем сада себе са свим разлучити от прошастог мог
страданија. В прочем будући да сам разумео да имате код вас искусна
докторе, молим Господару нека ми пошље нешто укрепитељниј лекова с
наставленијем како би их употребио. Вручавајући себе присној милости ваше,
с истинитим страхопочитанијем јесам
У Јагодину
15-га августа 1826. года
Оригинал, АС, КК XII, 448

Вашего Сијателства
всепокорнејшиј слуга
Димитрије Георгијевич

363.
Јагодина, 20. август 1826. године
Димитрије Ђорђевић кнезу Милошу – захваљује на поклону и шаље
седло које је за њега из Стамбола донето.
Ваше сијателство милостивнејшиј Господару!
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Послатог ми Јегрза примио сам га, ја особито благодарим на подарак,
по истом сеизу шиљем вам кр. ата по вашој препоруци, а такођер и седло које
је из Станбола за вас донешено. Премда ми ништа не пишете а ето шаљем и
оно друго седло Господару. Вама је Господару познато, да ја немам друга
седла осем ово једно што сте ми ви Господару послали а такођер ни коња
никака а и ја намеравам тамо доћи.
Вашего Сијателства
всепокорнејши слуга
Димитрије Георгијевић

У Јагодини
20. августа 1826. года
Оригинал, АС, КК XII, 449

364.
Јагодина, 27. август 1826. године
Димитрије Ђорђевић кнезу Милошу – јавља да је стигла полица коју је
позајмио од Савинског владике идући из Стамбола.
Его Сијателства Милостивиј Господару
Вашему Сијателству милостиви Господару, не пропуштам јавити вам,
да је дошла полица, од Савинског владике, које сам био узајмио из Станбола
овамо идући, за које сам вашему Сијателству пређе јавио која полица преко
терговаца у Београд дошла; и они терговци по једним њиним човеку послали
коју полицу ето шиљем и човека к вашем Сијателству милостиви Господару.
Ми смо благодареније Богу сада у бољем Господару здрављу. Јесам
У Јагодини
Вашему Сијателству
27. августа 1826. года
покорнејши слуга
Оригинал, АС, КК XII, 450
Димитрије Георгијевић

365.
Јагодина, 3. септембар 1826. године
Јанаћ Радовић кнезу Милошу – јавља да шаље 3000 комада ћерамиде,
затим да је такође послао багрдански десетак у Крагујевац у висини од
1070 ока јечма и 350 ока пшенице.
Ваше сијателство милостивнејшиј господару господару
По налогу вашег сијателства шиљем по Рачничанима на колима 3000
комада ћерамиде – и преценио сам по 11 гроша иљада и оћу ли ћерамиџијама
платит – како заповедате.
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Друго не пропуштам вашему Сијателству јавити како сам испратио и
багрдански десетак у Крагујевац – 1070 ока јешма и 350 ока пшенице.
Сотим остајем и јесам вашему сијателству
покорнејши слуга
У Јагодини
Јанаћ Радовић
3-ог Септемвра 1826. года
Оригинал, АС, КК XII, 451

366.
Опарић, 11. септембар 1826. године
Симо Вукићевић кнезу Милошу – јавља да је Крста Радуловић из
Пепељевца, нахије Крушевачке побегао од бега крушевачког због неких
7 ока дуката које он нема.
Високо милостиви Господару Господару здравствујте!
Вама јављам за Крсту Радуловића из Пепељевца Нахије Крушевачке
кои је побегао од бега крушевачког; слагао његов комшија да је Крста добио
на ратарима 7 ока дуката, то од овога траже те новце или главу од њега а код
њега нема ништа. Био је неколико дана код мене пак сам га опет шиљао
његовим комшијама да би га предали код бега али бег неће нипошто но
поручио њима ако дође па га ви не уфатите ви ћете на његово место бити;
сада он онамо несме но полази к вама како ваша заповест буде
У Опарићу
11. Септемврија 1826.
Оригинал, АС, КК XII, 452

Ваш нижајши слуга
Симо Вукићевић

367.
Јагодина, 14. септембар 1826. године
Димитрије Ђорђевић кнезу Милошу – јавља да је био у Каленићу на
опоравак. Сада се боље осећа и да жели да дође у Крагујевац, али
пошто он није сада тамо, пита шта даље да ради.
Ваше сијателство милостиви Господару
Вашему Сијателству милостиви Господару не пропуштам јавити; да
смо били у Каленићу неко време, чрез нашега здравља изцеленије; На походу
нашем из Каленића добили смо из Јагодине вашу препоруку које сте
препоручили по вашем момку, кои дан у Рековац исти дођемо да би послали
Живку да дође код вас, које у Рековцу разумемо да сте у суботу отишли, које
мислио сам и сам код вас доћи даклем мислим да сте се од дуовника Пајсија
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разумели, које већ када сам у Јагодину приспео, начисто сам разумео да сте у
недељу из Крагојевца отишли, видећи, да нисмо могли у Крагујевцу вас
затећи, сада ваше сијателство Господару шта ћете препоручити, ми смо
благодареније богу сада са здрављем боље.
Вашем Сијателству
У Јагодини
14 Септевр. 1826. года
Оригинал, АС, KK XII, 453

покорнејши слуга
Димитрије Георгијевић

368.
Јагодина, 7. новембра 1826. године
Димитрије Ђурђевић кнезу Милошу – јавља да је доброг здравља.
Затим пише о дугу Мите намесника за који су хтели коња да му узму.
Даље пише о кући у којој спремају јело да је доста оронула и да су
наручили грађу за њену поправку.
Его сијателствејши милостиви Господару!
Ваше сам писмо примили и разумели да сте благодераније Богу здрав
само да је Госпођа, слабог здравља које је и сожалујем; Ја сам пређе вама
једно писмо по Трифуна послао, које мислим да сте се известили о нашем
здрављу и состојанију. Ми смо благодареније Богу боље са здрављем. Мито
који је био намесник овди задужио се и ћели су му коња да узму но сам ја
зауставио коња код мене будући да је узео од кирије 200 гроша мои. Зато
вашему сијателству јављамо како заповедите! Овди она кућа мала у којој јело
готивимо, покварила се и разваљена те смо мало јапије наручили да се донесе
да се поправи, како ради мутвака да се може приготовит за јело,
Вашему сијателству
У Јагодини
20 7-вра 1826. года
Оригинал, АС, КК XII, 454

Покорнејшиј слуга

369.
Јагодина, 29. новембра 1826. године
Михаило Јовановић кнезу Милошу – јавља да је у Јагодину дошао један
ага који из Софије путује у Травник к везиру и од њега сазнао шта се
ради у Нишком пашалуку.
Ваше књажевско сијателство високомилостиви Господ. Господ. здравствујте
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Ја ваш покорни слуга не препуштам вам покорно јавити ко пришествују
мојем у Јагодину у исти дан дошавши бјаше један из ага кои од Софију иде за
у Травник к везиру и каже да ни најмање од Софију овамо не чује се за онога
тевтедара и каже да је шњиме дошао нишевачкоме везиру брат са 80
коњаника од Софију изишли су Нишлије Турци те су га пречекали а и овди
сам застао и београцки трговци кои иду од панаир [у Зунцево] и кажу да су
чули тамо да је изишао један царев човек из Станбола и дошао у Једрене и
чули да ће намешћати судије и кои ће поглавар с колико људи да буде и на
кои начин да се владају. Ако шта пак будемо боље разумели опет јавићемо
Остајем ваш покорни слуга
1826. год. 7-вра 29.
Јагодина
Оригинал, АС, KK XII, 455

Михаил Јовановић

370.
Катун, 25. октобра 1826. године
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да је хтео и сам доћи у
Крагујевац, али да није могао због лопова који су се појавили у
Остриковцу и да новце шаље по сину.
Високо милостивом его сијателству верковном књазу
Г. Милошу србском и благодатељ и нам добри желатељ здравствујте
Ми покорни ваши служитељству јављамо вашем Сијателству – како
смо ктели сад сами доћи тамо но они лопови што су из Остриковца сада се
појавили код једне људи – и послали абер и коње узне кнез Милета – на веру
да њи неће ништа зло урадит – ону робу трговачки мал све даму донесемо он
стои на гомиле и ја сам чрез тога заостао да би иј како набавио и она мал –
добио – и пошиљемо новце – вам – по нашему сину – и сад она кмет исти
дође из онога села њиовог и тако ми поздравље донесе
1826. октомврија 25.
Оригинал, АС, КК XII, 456

Остајем на ваше службе у Катун
Милета Радојковић

371.
Јагодина, 14. новембра 1826. године
Димитрије Ђорђевић кнезу Милошу – јавља да је здраво и мирно дошао
из Крагујевца. Затим моли да од његовог доктора добије потребне
лекове.
Ваше сијателство милостивејшиј Господару!
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Покорнејше јављам вашем Сијателству да сам по одходу мом из
Крагујевца здраво и мирно овди приспео, и да рекнем хвала Богу сад сам
мајно боље, прем да још при моеј слабости. –
Будући да Аврам тамо одлази, не пропуштам таквом приликом
препоручујући се милости вашој, и паки молити вас наставити ме к
полученију мог здравља, чрез вашег доктора, ибо милостивејши Господару!
познато је и вашем сијателству, да побољшаније желајемог ми здравља, токмо
от Бога и вас данас зависи.
Вашег сијателства
У Јагодини
14-га 9-вра новем 1826
Оригинал, АС, КК XII, 457

всепокорнејшиј слуга
Димитрије Георгијевић

372.
Медвеђа, 22. новембар 1826. године
Филип Вуковић кнезу Милошу – јавља да је Милутин Вуловић из
Медвеђе испросио девојку и венчао се у време поста. Затим пише да се
његова жена удала за Саву Милосављевића из Божуровца, исто у време
поста.
Високородна господо кнезови здравствујте!
Не пропуштам вама јавити да смо по налогу јего Сијатељства зашао по
кнежини издајући заповести које су нам наложене, тревио сам у Медвеђи да
је Милутин Вуловић испросио девојку из села истог за себе и венчао га поп
Димитрије сад у овај пост изговарајући се Милутин да је пустио жену, и да
има слободу од суда женити се но ја изискујући писмо да видимо само од вас
Суда писмо ваше на Господина Мелентија архимандрита које писмо ево
шиљемо онај се на то писмо оженио а жена његова удала се за Савву
Милосављевића из Божуровца у време поста ономаде венчао је поп Јован из
Прњавора Каленицкога, обе стране венчале се сад у овај пост толико јављамо
вама на ваше благорасужденије,
при којем остајем и јесам ваш покорнејши слуга
Нојембра 22, 1826.
Оригинал, АС, КК XII, 458

Кнез Филип Вуковић

373.
Јагодина, 30. новембра 1826. године
Јанаћ Радовић кнезу Милошу – јавља да је у Јагодину стигао Девлет
татар из Цариграда који каже да иде за Београд.
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Ваше сијателство милостивејшиј Господару Господару
Не пропуштам вашему сијателству покорнејше јавити како је данас
стигао из Цариграда Девлет татар – кои каже да иде из Цариграда овамо за у
Београд један капиџи баша – кои тера 45 коња кои остао у Нишу – по
татарском казивању од три дана стигнуће капиџибаша и татарин кои ми казао
оде у Београд.
Сотим остајем и јесам вашему сијателству
У Јагодини
30-г Ноемвра 1826. года
Оригинал, АС, КК XII, 459

покорнејши слуга
Јанаћ Радовић

374.
Јагодина, 30. новембра 1826. године
Михаило Јовановић и Милоје Тодоровић кнезу Милошу – јављају да је
њих Народни суд изабрао за Јагодински магистрат (суд).
Ваше сијателство милостивејшни господару господару
По височајше заповести вашег сијателства определо је нас двоицу Суд
Народниј – за магистрат Јагодински за које не пропуштамо вашему
сијателству покорнејше јавити – како смо предузели од бивши кнезова рачун
од прихода и разхода реченог магистрата – при том с благодарностију
остајемо на служби и јесмо вашему сијателству покорнејши слуге –
У Јагодини
30-г Нојемвра 1826. года
Оригинал, АС, КК XII, 460

Милоје Теодоровић
Михаило Јовановић

375.
29. март 1827. године
Извештај о прикупљеном порезу на ситну стоку у Левачкој кнежини
29 март 1827 г.
Нота од чибука
405 цванцика
106 цванцика бушени
14 Карловаца
4 дереклие
3 2/4 крсташа

1
1
10
10
10
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26
24
12
20

668
169
140
41
37

24
8
20
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1 слепак
1 јузлук
17 каурски мори
2 турски маријаша
110 маријаша мали
16 мамудије
1 мисир
1 стамбол
1 фундук
4 дуката Француза
2/4 адлије
11 рубиа
35 рубиа нове
40 дуката цесарски
у ситним парама

-

9
4
1
14
13
14
23

4
3
24

1 цук. цесар. мање
у монети

Оригинал, АС, КК XII, 461

20
5
20
14
20
18
20
6
20
-

9
4
19
1
38
87
13
14

20
5
20

94

49
20
105
1960
617
------------3091 37
24
------------3067 37
2
21
------------3070 18
Кнеж. Левач

376.
Шуљковац, 14. октобра 1825. године
Кмет Милета Станојловић, Анђелко Марковић, Живко Савић и други
кметови кнезу Милошу – моле да сиромаха Обрада Миловановића
ослободи од пореза.
Милостиви Господару здравствујте на многаја лета
Молимо милост вашу заради овога сиромаха Обрада Миловановића,
одвише је ослабио и осиротео – да би га от давања пореза ослободили а има
један син његов јопет да дава порез, а имао је још једнога сина жењена пак му
умрео. Зато сви ми кметови шулковачки молимо за ову сироту и жена му
ослепила не види ни мало и обоје остарели
Сотим остајемо молећи бога за ваше здравље
1825 октомвра 14
у Шулковац
Кмет Милета Станојловић, Анђелко Марковић,
Живко Савић и прочи кметови
Оригинал, АС, КК XII, 462
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377.
Јагодина, 31. октобра 1827. године
Г.А.Толстој кнезу Милошу – јавља о свом пролазу кроз Србију и у
Јагодини ће сачекати његов одговор да га прими.
Получено 1 – Нојебра 1827.
Сијателнејшиј књаз милостивиј Государ!
При сем имају чест препроводит к Вашему Сијатељству два конверта
привезеннии мноју из Константинпоље Направив пут свој в Вену, чрез земли
народа себского, весма штастлив бил би ја, при сем случају, јавим сја к
Знаменитаму Предводитељу јего Народа. Не знаја однако будем ли таковој
поступак, по толкам к каким он может подат повод, благоугоден Вашему
Сијатељству, ја буду на сије ожидат разрешеније в Јагодине.
С глубочајшим почитанијем и совершенијем предамном имеју чест
Нашего сијателства
Милостивају Государја
покорнејшиј слуга
Јагодина
Г. А. Толстој
31-го 1827.
Оригинал, АС, КК XII, 463

378.
Јагодина, 9.јануар 1828.године
Јанаћ Радовић кнезу Милошу – јавља о здрављу стоке, затим
обавештава да се Морава од Ћуприје до Багрдана заледила и да се у
нека моравска села не може отићи. Јагодински десетак кукуружни још
није покупио.
Ваше сијателство милостивејшни Господару
Ваше високо почитајемо писмо од 7-мог овог месеца примио сам и
сијатељни налог разумео сам за које не пропуштам покорнејше одговорити –
да су благодареније богу говеда сва здраво и весело – ономаде једно лањско
теле било је здраво – ујутру освануло мртво није од никакве болести – но
налазим да је од очи цркло зашто пролазе људи па гледају а фала богу стока
весела – На Белицу и поимо – на Лугомиру не може – Морава смрзла је – од
Ћуприју до Багрдана и тако по ова моравска села не може се отићи ни с коња
ни с колима од леда. Такође и прикључавам овде и списак од жита у које сели
и колико се находи – Јагодински десетак кукуружни још нисам покупио –
што је буђав будући да је градобитан и зелен – па се сумњам – до ваше
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заповести – а од коларски 80 врећа кукуруза од сада од њега оћу да мељем за
говеду –
При том с истиним страхо почитанијем остајем и јесам вашему
сијатељству покорнејши слуга
У Јагодини
9-јануара 1828.года
Оригинал, АС, КК XII, 464

Јанаћ Радовић

379.
Крагујевац, 17. јануар 1828. година
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да је нашао добру земљу за
сејање јечма и да је исту припремио за сетву.
Ваше вдашњиј у Крагујевац ваш конак весма добро било. За које
милостивејшего вашег одобренија очекивајући јесам.
Сијателство милостивејшиј Господар
Всепокорнејше усуђујем се вашему сијателству јавити, како сам ја јошт
јесенас имао разговор са Амиџом буљукбашом за сејање јечма, за ради
конака, и договорили смо се били да ја нађем једно такво место гди би речени
јечам посејати могао. Тако ја сам место весма прилично и добро нашао, које
никад досад орано није било, и угарио сам га јесенас. Но зато вашему
сијателству досада ништа јављао нисам, и будући да је време већ приспело да
се исто место загради пооре и на њемујечам посеје, које без вашег одобрења
учинити несмем, премда смо за добро нашли да би ово наше намереније за о
Вашего сијателство
У Крагујевцу
17-г јануариа 1828. года
Оригинал, АС, КК XII, 465

и мојего милостивејшего Государја
веспокорнејшиј слуга
кнез Милета Радојковић

380.
Катун, 10. фебруар 1828. године
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља о могућностима да Турци
планирају напад на Србију.
Високо милостивом сијателству Господару Г. Милошу род србском
благодетељ здравствујте
Ми покорни ваши служитељи јављамо вашем сијателству како смо
преко разумне људи чули и нам доказали да оћеју Турци на нас да ударе – али
раде тајно како да би могли тако се угађају и конасе расположили куда ће кои
да буде Шишит паша у Крушевац – а Јашар паша у Ћуприју - а остали њима
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војска у Параћин – у Ражње оберу и иштиру – и у Крушевац – чисте – јемачно
за Шаши пашу конак – јављам вама а може бити ви боље да знате.
У Катуну
1828. фебруарија 10
Оригинал, АС, КК XII, 466

Сотем остајем
на ваше службе свагда послужен
Милета Радојковић У Катун

381.
Јагодина, 2. март 1828. година
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да је био у Ћуприју код
Осман пашиног заступника и предводника нове војске и Амета бега и
на поклон царској војсци однео 5 овнова и 100 кола дрва. Тамо је
затекао Милосава Здравковића Ресавца и заједно су изаћли пред
турским заступником. Даље јавља да ће Турци тражити да се ураде
конаци на царском друму за царску војску када пролази њима.
Високо милостивом его сијателству Господару Милошу српском – роду
благодетељ здравствујте.
Ми покорни ваши служитељи јављамо вашем сијателству како смо по
ваше заповести отишли у Ћуприју код Осман пашиног ћеају новој војски
предводител и Амета бега на предвореније с неколико нове кметова и отерају
5 овна и 100 кола дрва на поклон царској нове војске од њиове нахије на
комшилуку а пређе један дан био кнез Милосав изилазио и сам предао поклон
такођер и ми кад дођемо и ми предадемо али се саставимо са кнеза Милосава
па изађемо код Ћеја бега и поздравимо га од ваше стране и у прве речи пита
како Коџа Милош јели је здрав јели је весео јели скоро био код њега и мазамо
јесмо и фала богу здрав и весео у царевом здрављу и он вели да бог да да је
здрав и да је весео и жели биће и боље мене је царовде послао поради
сиротиње да бидем и да чувам и ми захвалисмо на царске милости - и даде
ми један капут колико да нисам без њега – али вас бог живи у здрављу
подржи млого лета и несам време имао проговорити кад ( -----) код ћеаје
заради Каравеизиног сина но кад сам ктео поћ а ја сврну код Амет бега на
конак и ту се потреви код њега ћеаја бегов ћеаја и зна по мало српски – и ја и
кажем поздравио Господар Милош – кад би стигао Каравеизин син да пишете
једно писмо Господару Милошу да пошље пратиоце где ћеју конаци бити
царским друмом да не буде војска оскудна на конацима и рекоше оћемо писат
да знате – и чујем јоште где иде нека војска а чија је незнам – и Каравеизин
син крену се сместа и татарин његов отишао у Београд код нашег везира а кад
ће доћ неможемо да чујемо и био сам се спремио ићи с у Крушевац код Сејди
Менџе на разговор - па ме ваша заповест за Ћуприју врати и сад па одлазим
на састанак и ћеаја бег ми говори попадали ми бурдели по граду но чујем да
се може у вас наћ а за паре и ја му реко (ошала) све ће бит само сад као и
волови попадали – па кад будем код војводе ћупријског нашем везиру он па
ми говори кнеже у тебе има јапија близа но 40 греда дебеле да ми нађеш за
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паре за џебану палани а ја му реко несам без заповести ни једну но како ваша
милос доизволи од пишите ми.
У Јагодини
1828. марта 2.
Оригинал, АС, КК XII, 467

слуга покорни
Милета Радојковић
остајем у Јагодини полазећи

382.
Катун, 4. март 1828. година
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља о случају када су извесни
људи из ове нахије прешли у Крушевачку нахију и ту били похватани од
Арнаута. Наводи имена похватаних и из којих су места. Даље јавља да
желе да их мењају за неке из Крушевачке нахије.
Вашем милостивејши его сијателству Господар наш здравствујте
Ми покорни ваши јављам вама за случај како се овмо догодило –
овако је било. Прешли наши људи у Крушевачку нахију у воденицу а дошли
Арнаути те и поватали и одвели тамо у арнаутлук – а по имену и све из кога
села назначујемо. Прво Прока из Гавези Јасике – други и Срња Јанко
Коларевић – трећи Милојев син Рака из Кованлука и па из Срње Петар
Мандић кои је ноћем из њине шака утекао овамо и казали они Арнаути њима
кад и водили вели ваша браћа овамо убили нашег брата и узели му мал и тамо
пребегли и ми сад водимо вас за оне мал – а ко су људи што беју прешли у
Лазаревац – па у Страгаре и Кнез и Живко узео неке паре и претерао тамо у
Крагујевачку нахију – сад су – за те су људе оне наше одвели а ето и бегово
писмо видећете како пише овамо нами на наше писмо од
1828. марта 4.
У Катуну
Оригинал, АС, КК XII, 468

ваш слуга покорни
Милета Радојковић
остајем у Катун

383.
4. март 1828. године
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да је сазнао да је врањски
паша отишао у Видин, а Каравеизин син кренуо у Крушевац, али да још
није стигао.
Ваше сијателство милостивнејши Господар наш здравствујте
Покорноми јављамо вашем сијателству како смо разумели преко људи
– казују да је врански паша кренуо и отишао у Видин и за Каравеизиног сина
говоре да се и он кренуо а нема га јоште да дође и више није никаке војске
дошло о свем онем ћеаом што је дошло и Шаша паше готов конак у
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Крушевац и вуку иштиру и 40 кућа очистили а није јоште дошао и кад
добијем јоште каки абер јавићемо вама нећемо задржат.
1828. март 4.
Оригинал, АС, КК XII, 469

Слуга покорни
Милета Радојковић

384.
Сугубина, 10. март 1828. година
Живко Шокорац кнезу Милошу – јавља да су обавили исповест и
причешћивање и народ је зато захвалан. Затим јавља да је народу
забрањено да причају лоше приче. Даље извештава да је од Јагодине
кренуо да сакупља чибук.
Вашему сијателству здравствујте
От вас издати налог от 8-га 1827 за ради исповести и причешћивања ми
смо то свршили које сав народ и мали и велики вам сердачно благодари и
моли Бога за ваше здравље и сад ову издату заповест о разсејаним рђавим
беседама по народу; ми смо кметовима читали, и јесмо јавили – да се о том,
ни један не брине, него да гледа сваки домашње послове, зато сви моле бога
да бог живи нашега Господара. Друго остала су ми јоште три села зато отиде
духовник Моња да и исповеди. А мене како дође тефтер от чибука тако ја
одлазим од Јагодине почети чибук купити.
1828 марта 10
У Сугубини
Оригинал, АС, КК XII, 470

остајем ваш покорни слуга
Живко Шокорац

385.
Јагодина, 12. март 1828. године
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да је из Пирота стигао
трговац Аџи Павле који прича да је у Пирот стигла војска од 200 људи
коју води Каравеизин син и кренули у народу да сакупљају оружје.
Такође, вели да се и у Новом Пазару сакупља турска војска.
Ваше сијателство милостивнејши Господару наш здравствујте
Вама јављам сад ми дође трговац из Пирота Аџи Павле и каже ми сад у
ова прочасти четвртак стигла војска уПирот Каравеизинога сина 200 људи а
тако и уредио све по 200 људи једни кад се дигну а други па да дођу да му не
имају саклет по конацима а за њима Билалага радемарски ајан с војском – и
дупнички ајан и по колико ш њима иде они не знаду – такобила говор међу
Турцима казује Јаћим Павле идемо да тражимо пусат од Србе ако дад и да
буду раја ако не даду а ми како знамо тако ћемо радит и тако му кзивао један
трговац – има војска у Нови Пазар дошла 16 иљада које куд – сад се сабира.
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Ваш покорни слуга остајем на служе
1828. марта 12.
Оригинал, АС, КК XII, 471

Милета Радојковић

386.
Катун, 12. март 1828. година
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да је чуо да се у околним
пашалуцима сакупља велика војска, али нико незна разлог тог
сакупљања.
Ваше сијателство милостивејши Господару здравствујте.
Мипокорни ваши служитељи јављамо вашем сијатељству како сам се
састао сас Сејди Менџом и тврдо ми се заклео што је чуо да каже и нешто ће
да чује од сад па да ми јави вранском паши стигли су људи и призренском
паши 300 људи ноћас на конак у Ражње – али незнам јелићеју у Ћуприју да
иду или ћеју у Параћин на конак то неможемо праву казат и каз ми за Шаши
пашине синове дошли у Прокупље – и беру онде војску све од 4 куће по
једног и они да му плаћају комшије и сабрали 8 стотина људи и оћеју да дођу
на уручено место где коме одређено – и вели оћеју Турци нешто да раде али
нико не зна освем старешине и заповест другу чекају од Осман паше нишког
и Абдуруман паше из Босне то им рекао Мур саибија – а говорио Мур
Саибија код Пашаларе ја сам мислио да је нама веран Кнез Милош а он
справио војску 80 иљада москву у помоћ како москов6 пређе Дунаво а он
одма у Арнаутлук да удари али ви све испуните градове и паланке па ћете
заповест од више уречене примат како буде и врански паша отишао у
Берковицу с неколико људи да нареди по селима субаше онде му дат мусат па
онда оће и он овомо да дође и Каравеизином сину траже 3 иљаде – војску да
иде ш њима у Смедерево и он послао његове људе траже под ајлук поголаку и
рече ми Сејдија има у Ниш код Осман паше родљака при Капи бимбаша одма
пошље брата његовога он ће му казат што су наумни и он пође нама да каже –
и друго нећемо затаит па ћемо јавит.
1828. марта 12.
Остајем у Катун
Оригинал, АС, КК XII, 472

6

Слуга покорни
Милета Радојковић

Рус
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387.
Катун, 15. март 1828. године
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да је у Параћин стигао
Каравеизин син са 300 коњаника и 200 пешака.
Вашему сијателству милостиви Господару здравствујте –
Ми ваши покорни служитељи јављамо вашему сијателству како је
Каравеизин син ноћас у Параћин на конак сас 300 коњаника и 200 пешака
(продомирскијан) пратио 200 људи у Ражње дошло то Каравеизин син те 200
људи пратио пре но нису у Ћуприју а он је ноћас у Параћин на конак
радомирски ајан оставио да седе у шаранров у Ражње.
У Катуну
1828 – марта 15.
Оригинал, АС, ККXII, 473

Остајем ваш покорни слуга
Милета Радојковић

388.
Рековац, 24. април 1828. године
Живко Шокорац кнезу Милошу - јавља за човека по имену Милко
Маринковић који је дошао из Вукање из Крушевчке нахије и населио се у
село Лукар на Кулизину баштину и ту сада има проблеме са комшијама
који су присвојили део те баштине и не желе да врате.
`Вашему сијателству и милостивому Господару здравствујте
Јављамо вама заради овога човека, именом Милко Маринковић из
Вукање Крушевачке нахије, кои се саде доселио код нас, и ја сам га населио у
Лукар на Кулизину баштину. Тако су били Лукарци Марко Јован и Сима
поделили Кулизину баштину а ја саде насели овога Милка на речену баштину
и повратио од ове људи. Тако Марко и Јован дадоше својевољно ову баштину
Кулизину што је у њи било и драговољно примају Милка у комшилук.Јербо је
човек добар има 4 синова и отца и једнога сина оженио. А Сима неда оно
баштине што има код њега а има своје баштине доста; пак своју баштину
запушта а Кулизину привата и не прима овога човека у комшилук. Ова Сима
не слуша ни мене ни комшије своје. Зато и шаљемо вашему
благоразсужденију.
У Рековцу
1828 априла 24
Оригинал, АС, КК XII, 474

Сотим остајем на служби
Живко Шокорац
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389.
Пољна,
Кметови из Пољне кнезу Милошу – моле да се пореза ослободи Лазар
Павловић који је запао у велике тешкоће.
Вашему сијателству милостиви Господару здравствујте
Ми кметови пољански просимо од вас милост заради овога Лазара
Павловића како је допао велике муке и никако живети не може него је
прешао код таста пребива, зато молимо заради порезе да би се ослободио.
Кмет Ђорђе, Стари Вучко, Павле Николић, Живко Колар, Васа Орлић и прочи
кметови.
У Пољну
Оригинал, АС, КК XII, 475

390.
Медвеђа, 7. мај 1828. године
Максим Милић и кметови села Медвеђе кнезу Милошу – моле да се
њихова три мештана ослободе плаћања пореза.
Високо благородни и милостиви Господару Милошу Обреновићу
здравствујте
Јављамо вама покорно и целивамо вашу десницу и госпотски скут и
молимо господа Бога за ваше здравље и досађујемо вама Господару и молимо
се Богу и вама од нас села Медвеђе од све нас кметове и сиротиње молимо те
сви ми велико и мало заради ова 3 сирома што се вама моле заради пореза
зашто они с рада изгубили се тај Цветко Милковић ето има седам година како
је остао без домаћице и ето година како је осакатио нема ништа само има 2
детета друго нема ништа и тај Рака Злегинац ништа нема живо пред кућом
само има једну жену и она глуха никакве вајде нема од ње и тај Радисав
Томић он нема ништа живо пред кућом ни око куће како гаа но сам тако као
што га видиш имао једну жену била је улогава три године боловала саде је
умрла нема куће ни живота ни баштине ни шливака ни винограда само тако
што је остао. Молимо Господару и досађујемо вама досле смо њима помагали
и они и они могли помало живети али сада не могу нимало велика невоља –
то вама досађујемо.
Остајемо ваши покорни кметови Максим Милић и сиротиња вашу
десницу целујући.
У Медвеђе
1828. маија 7 дан
Оригинал, АС, КК XII, 476
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391.
Јагодина, 22. мај 1828. године
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да има један стари
манастир близу Комарана у Јагодинској нахији, који би требало
обновити, а то хоће да ураде кметови из околних села, а ви само треба
да то одбрите..
Ваше сијателство милостивејшиј Господару
Ја ваш покорни слуга не пропуштам вашему сијателству покорнејше
јавити – како има један манастир стари близо Коњуа зовоми Комаране ове
Нахије – а толиког времена обатаљен – сад на скупштини овде дошли су
кметови из они околни села опомињу се и молију се вашему сијателству ако
благоволите и допустите им да поднове поменути манастир њиовим трошком
– Јован Јошулић из Милутовца он сам каже да ће дати 8оо гроша, а и други
млоги наоде се кои ћеду за поменути манастир трошити – само просе
допуштење от вашего сијателства – при том и попе из они ближња села
долазе от кои ћете и усмено разумет – при том остајем и јесам вашему
сијателству
У Јагодини
22-г маија 1828. года
Оригинал, АС, КК XII, 477

покорнејши слуга
Милета Радојковић

392.
Јагодина, 23. мај 1828. године
Живко Шокорац кнезу Милошу – јавља да су поступили по наређењу.
Порез су разделили по 18 грша и 6 пара по глави, а кметови су
самовољно сиромашне ослободили од пореза.
Вашему сијателству милостивејши Господару здравствујте
Ми покорни служитељи јављамо вашему сијателству, от вас, послате
налоге: пореске тариве, и писмо милостиње Јерусалмиске; све смо точно
прочитали, и свим кметовима јесмо столкованијем јавили. За које они сви, и
все сердачно благодаре и моле бога за ваше здравље. Тако смо порез
расположили магистратима с трошком и војводи предпоменутом
милостињом. Пало је по 18 гроша и 6 паре на главу. Зато су кметови
својеволно умрлце и одвећ сироте саде заоставили од пореза и милостињу
драговољно су примили по 15 пара, на главу.
Сотим остајем на служби
У Јагодини
1828 маија 23
Оригинал, АС, КК XII, 478

Живко Шокорац
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393.
Јагодина,23. мај 1828. године
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да су народу пренели његово
упуство за прикупљање пореза. Такође, јавља да су сви прихватили да
дају свој прилог за Јерусалим по 15 пара по глави. Даље, јавља да је у
окужењу мирно, осим што је Шашин пашин син донео у Крушевац
један топ и 3 кола топовску џебану и ђулиће.
Ваше сијатељство милостивнејши Господару здравствујте
Ми покорни ваши служители вашем сијатељству како смо порез
расположили и ваше заповести народу прочитали и два и три реда кад народ
све разумевши сви радосно моли бога за ваше здравље срећне и много летно
ваша заповест – да буде и прочитамо вашу заповест тариву – поради
Јерусалима – њино страдање како су нужни и благослова ради шта само
милују – да ти поради гроба Исуса Христа господа нашего и тако су они
радосно од прве речи сами дали – на сваку главу порезну по 15 пара и друго
Господару за одовуд по границама сад тишини оваова ред од Турака – само
Шаши пашин син донео у Крушевац један топ 3 кола топовску џебану и
ђулиће – па кад разумимо за свашта оћемо вама јавит – нама је порез о
расположенију пао – на свакуглаву – по 17 гроша – у тем и повађени умрлци
и милостивно за божји гроб и нашим војводе сенско и дрвенско имаћи
страцима у речену раду.
Покорни остајем на службе ваше свога извривати заповест
У Јагодини
1828. маија 23.
Оригинал, АС, КК XII, 479

Милета Радојковић

394.
Бела црква,24. мај 1828. године
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља за случај ђака Петра
Поповића из Орашја, кога су свештеници штели да поставе за
свештеника, али зато траже вашу одлуку.
Ваше сијатељство милостивејши Господару нам же добри желател.
Јављам вашем сијатељству и ваше власти заради онога ђака именом
Петра Поповића из Орашја онде седео у Орашје отац му умре код цркве и ова
седи а устали сви свештеници код господина владике да га постави
свештеником и готово оћаше господин владика а ја реко господине ја ћу да га
пошаљем Господару па како његова милост буде. Истога шаљем вама ако му
да изволите и ваша милос(т) буде – подајте му писмо – а ја ћу му све трошак
од мене дати – а у Орашје што седи поп Радован – и њему даје и нурију и у
цркву на трећу пару да буде – њему ће доста за уживленије да буде – само ако
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буде с вашом милостију те му дозволите. Кад сам ја опоменуо и вашем га
сијатељству слати и господин владика каио би – вели и волим – нека зна
Господар за њега.
Остајем у Белу цркву ваш покорнеји слуга.
1828 маија 24
Оригинал, АС, КК XII, 480

Милета Радојковић

395.
Дренова, 29. мај 1828. година
Кметови села Дренове кнезу Милошу – моле за свог свештеника Петра
да и даље остане као свештеник у њиховом месту.
Благородному господару Милошу Обреновићу
Јављамо вама заради овога нашега попа Петра како му одузимне
нурију из под синђелије то је једно село било и један је спаија одузимањење
му поп Иван из Љубостиње. Ми сви кметови знамо како је све одкупио.
Молимо Господаре вас и љубимо ваш скут и руку и молимо вас Господаре
немојте га уцвелит он више нема цркве ни нурије како је та свештеник нама
досад добар био и молимо сви кметови за њега.
Сотим остајемо кметови дреновски
1828 года маија 29-дан
Оригинал, АС, КК XII, 481

396.
Jагодина, 9. јуни 1828. година
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да му шаље Анђелка из
Милутовца. Даље пита да ли да дозовли људима да иду у Видин по со.
Ваше сијатељство милостивејшни Господару –
По височајшем налогу вашег сијатељства ето шиљемтамо Анђелка из
Милутовца. Друго пак јављам како смо благодареније богу у вашем здрављу
овамо сви здраво и мирно – и навали људи ишту се да иду у Видин засоли
дошли ономадне из Кованлук два човека из Видина кои су тамо за соли били
па разгласили да дају Турци соли и да је мирно тамо – оћемо ли допуштат
људима да отлазе за со у Видин –
При том остајем и јесам вашему сијатељству покорнејшни слуга
У Јагодини
9-г јунија 1828. года
Оригинал, АС, КК XII, 482

Милета Радојковић
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397.
Винорача, 4. јун 1828. године
Живко Шокорац кнезу Милошу – јавља да су сви добро и здраво.
Ваше сијатељство милостивејши Господару здравствујте
На милости Господару јављамо вашему сијатељству: за онамошње
наше опкожденије. Благодаримо Господу богу и вашој милости, сви смо
здраво и добро находимо се у миру, и рахатлуку остајемо на служби
У Винорачи, 1828 јуниа 4-го
Оригинал, АС, КК XII, 483

Живко Шокорац
398.

Јагодина, 11. јуни 1828. година
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да је у Јагодинској нахији све
мирно и здраво. Даље, јавља да по његовој заповести поправљају
путеве.
Ваше сијатељство милостивејшни Господару –
Не изостављам вашему сијатељству покорњејше јавити – како је овамо
благодареније богу у вашем здрављу све здраво и мирно – друго пак по
височајшем налогу вашег сијатељства крчимо друм и попуњавамо – при том
остајем и јесам вашему сијатељству покорнејшни слуга
У Јагодини, 11.-г јунија 1828. года
Оригинал, АС, КК XII, 484

Кнез Милета Радојковић
399.

Јагодина, 16. јуни 1828. година
Димитрије Ђорђевић кнезу Милошу – јавља да је примио од њега два
коња таљигаша и захваљује се због тога.
Ваше сијатељство милостивејшни Господару –
Не изостављам вашему сијатељству – покорњејше јавити како сам
примо два коња таљигаша по вашем момку штосте ми послали – за које
благодарим, друго јављам вашему сијатељству како сам сада благодареније
богу у вашем здрављу – и здраво – то јављајући остајем и јесам вашему
сијатељству покорњејши слуга
Димитрије Георгијевић7

У Јагодини, 16-г јунија 1828-года
Оригинал, АС, КК XII, 485

7

Димитрије Ђорђевић
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400.
Јагодина, 18. јуни 1828. година
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да је у нахији све мирно и
здраво и да ће његове ливаде бити покошене. Даље јавља да је чуо да су
Арнаути у Параћину убили трговца Гају Распопче.
Ваше сијатељство милостивејшни Господару
Не изостављам вашему сијатељству – покорњејше јавити – како је
благодареније богу – вашем здрављу овамо све здраво и мирно – и ливаде
ћемо до ујутру све покосит – само ће да остану за пластење – и стараћемо се и
да и попластимо – међутим не пропуштам јавити – како сам данас разумео од
прихођаше људе – да су убили Арнаути у Параћину једног трговца оданде
именованог Гају Распопче – седећи за ручком још сас два Бошњака дошли
Арнаути и убили га данас – сви дућанџије тамошњи побунили се и
позатварали дућани – Арнаутима није нико судио још говорили да је то
почетак и да ћеју јако људе убивати – то јављајући остајем и јесам вашему
сијатељству покорнејни слуга.
У Јагодини
18-г јунија 1828. года
Оригинал, АС, КК XII, 486

Милета Радојковић

401.
Јагодина,22. јуни 1828. година
Јанаћ Радовић кнезу Милошу – јавља да је у Јагодину пристигао
татарин из Цариграда који каже да је срео Јованчу у Пазарџику од
кога је добио писмо на моје име, а мени поручио да га вама проследим.
Ваше сијатељство милостивејшни Господару
Не перопуштам покорњејше вашему сијатељству јавити како је
приспео данас овде татарин Ода баша нашег везира из Цариграда кои каже да
је срео Јованчу у Пазарџику – дао му једно писмо на моје име – које ми
Јованча препоручио да таково шиљем вашему сијатељству – којега овде и
закључавам. Питао сам за нешто ново да ми каже – само казао да је у
Цариграду мирно –
При том остајем и јесам вашему сијатељству покорњејшни слуга
У Јагодини
22-г јунија 1828. –года
Оригинал, АС, КК XII, 387

Јанаћ Радовић
мезулџија

137

Јагодинска нахија 1823-1830.
402.
Јагодина, 24. јуни 1828. година
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља о сукобу Милоша пандура и
Пеје мутавџије из Ивковаачког Прњавора, који се десио приликом
сакупљања пореза.
Ваше сијатељство милостивејшни Господару
По височајшем налогу вашег сијатељства ето шиљем Милоша пандура
кога је оптужио Пеја мутавџија из Прњавор Ивковачки – он је ономадне код
мене долазио и тужио се – за које нисам пропустио призвати Милоша и
суочити их што је било по међу њима – Милош изговара се да су били онде из
три четири села људи порезу давати – поменути Пеја – и он дошо онде и стао
да му даје новце – на оне шес куће прњаворске – само два цванцика и један
талир – оно друго све адлије и череци и Милош казао му да оне неће порезу
адлије примати – он казао зашто да не узмеш кад у Шумадију череце узимају.
Ондак привикали и они људи што су били онде вала кад је тако а ти и нама да
узмеш череце – ондак Милош отеривао га оданде да иде – он није ктео да иде
но се инатио – зато га избио – особито и кметови из Колара и Драгошевца кои
су онде у случају били – и они тако сведоче како што Милош говори – ако
заповедите можемо поменуте кметове и тамо к вама послати зашто кад би
Милош примио от њега адлије и черце у порезу код онолико људи нигде неби
могао после талире узети – јер они на моје очи у чаршију ремењују талире за
череце – долазе тамо к вашему сијатељству от кои ћете и устмено пространије
разумет –
При том остајем и јесам вашему сијатељству покорњешни слуга.
У Јагодини
24-г јунија 1828-г.
Оригинал, АС, КК XII, 488

Милета Радојковић

403.
Цикоте, 2. јули 1828. година
Живко Шокорац кнезу Милошу – јавља о мирном стању у Левачкој
кнежини.
Вашему сијатељству милостивејшем Господару здравствујте
Обзнанјуемо вашој милости заради овамошње обстојателства.
Благодаримо богу и вашој милости сви смо здраво и добро и наслаждавамо се
рахатлуком и мирним животом; и ми сви, и мали и велики молимо бога за
ваше здравље.
У Цикоте
Сотим остајем ваш слуга
1828. јулиј 2.
Живко Шокорац
Оригинал, АС, КК XII, 489
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404.
Јагодина, 31. јули 1828. године
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да је у Јагодинској нахији све
мирно и здраво.
Ваше сијатељство милостивешни Господару
С овим писмом не изостављам вашему сијатељству покорњејше јавити
– како смо овамо сви благодареније богу у вашем здрављу здраво и мирно от
сви страна – и ја се по вилајету једнако наодим купим араче –
При том остајем и јесам вашем сијатељству
У Јагодини
31-г јулија 1828. года
Оригинал, АС, KK XII, 490

покорњејшни слуга
Милета Радојковић

405.
Јагодина, 31. јули 1828. година
Милоје Тодоровић кнезу Милошу – јавља да је отишао са спахијом Мула
Салиом у Остриковац, показао му атар остриковачки и сељацима
саопштио да им је Мула Сали спахија.
Ваше сијатељство милостивејшни Господару
Високо почитајемо ваше писмо од 27-г овог месеца по Мула Салију
примио сам – и налог сијатељни разумео сам – за које нисам пропустио
отићи и Мула Салиом купно у Остриковцу показати му синор остриковачки
и казати сељацима да им је Мула Сали спахија.
Но ја видећи колико земље саде има Остгриковац нисам умео
пресинорити му – знајући пре неколико година колико је земље било
остриковачке кад сте ви под мукаду држали- саде нема ништа – пошто су от
узели она кључ до старе Мораве што је – дошли до остиковачке куће – све
рамновски спахија под Рамново узео – зато просим покорњејше да ми
одговрите – оћу ли му ја пресинорит по оном синору докле сте ви под
мукаду држали – зато ако остане на оволико земље Остриковац оно нема
ништа – све је одузео рамновски спахија – кн. Милета каже да су спахије
неправедно пресионорили и отузели остриковачку земљу – под Рамново –
При том остајем и јесам вашему сијатељству
У Јагодини
31-г јулија 1828 – года
Оригинал, АС, KK XII, 491

покорњејшни слуга
Милоје Тодоровић
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406.
Јагодина, 2. август 1828. година
Јанаћ Радовић кнезу Милошу – јавља да је у Јагодину стигао Николај
Филиповић, аустријски курир из Цариграда који је предао писма за
њега која му одмах шаље.
Ваше сијатељство милостивејши Господару
Не пропуштам ваљему сијатељству покорњејше јавити – како је
Приспео у подне Николаје Филиповић – курир аустријски из Цариграда – кои
ми је предао писма за ваше сијатељство – и ја их с места шиљем – такође и
једно писамце Инџета татарина – и тако ми је казао Николаје курир да више у
Цариград долазити неће – будући да је велико смуштеније по њему.
Поздравио је вас и љуби вашу руку
При том остајем и јесам вашему сијатељству
У Јагодини
2 –г августа 1828 года
Оригинал, АС, KK XII, 492

покорњејшни слуга
Јанаћ Радовић

407.
Јагодина,
Јанаћ Радовић кнезу Милошу – јавља да су у Јагодину стигла два
татара. Један иде из Цариграда за Београд, а други за Босну код
Абдураман шаше, који ће бити смењен, а уместо њега за Босну је
опредљен Али паша.
Ваше сијатељство милостивејшни Господару
С овим писмом не изостављам вашему сијатељству покорњејше јавити
како су данас прошли овде два татара из Цариграда за у Београд – један
татарин нашег Ч. Везира – а други Абдураман пашин – који су ми казали да
су за осам дана из Цариграда довде дошли и показали су ми да ће да крену
Абдураман пашу из Босне – или ће у сургунлук да га баце или ће на неки
масуп да иде нису могли да ми кажу – а уместо Абдурман паше у Босну
опредељен је Али паша бивши аргос валиси – кои је одамно у Филијали
беспослен седео – за нашега Инџе питао сам и казали су ми да га нису видели
– То јављајући остајем и јесам вашему сијатељству.
Покорнејшни слуга
Јанаћ Радовић

Оригинал, АС, КК XII, 493
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408.
14. октобар 1828. година
Инче кнезу Милошу – јавља да је из Турске у Србију дошао Мустафа,
пашин бимбаша.
Благородни и достојнејши Господару здравстујте
За нас ако имате добромо здраво данас молимо бога за ваше здравље
толико разбирамо да су у Софију истина јест Мустафа пашин бимбаша (-----)
сенет он није презао и изишао на ( ---) толико сам разумео у Ниш да јест себе
истина што вами пишем то је довде што се чује ја вама узунем.
После тамо што чусмо то ћемо ви писмо
Сотим остајем ваш слуга
Инче

Оригинал, АС, KK XII, 494

409.
Бачина, 3. децембар 1828. година
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да је био у Крушевацу код
Мемет бега ради Симе из Божуроца и све рекао како му је наређено.
Даље јавља о стању у Крушевцу.
Ваше сијатељство милостивејши Господару
По ваше заповести и налогу јесам отишао у Крушевацкод Мемет бега
поради Симе из Божуровца и све сам оне речи изрзчио код бега што сте ми
заповедили и он гооври досад ја абера несам имао и сад оћу свршит за
Господара Милошев атар да је и ваше а камоли за толико. Говори али као
сваки човек писан не верујем да ће се свршити зашто рече му Сејдиј ага – што
да остаљамо не даље но сад да идем. Ја и да га уватим и што и што је узео
нека да човеку а он га погледа попреко. Вели му није то твоја посла но је моја
и рече мене води ти тога човека твојега и ја кад уватим овога вашега ја ћу ти
писат те ћеш доћ и тога дувуџију довест што се изговара да није знао. Сејдија
вели зна је само се сотем одговора ујутру сабајле кад сам отишао оставио сам
га пијанога. Овако је кажу људи да је сваки дан имало војске у Крушевац за
300 људи више нема.
1828. декеврија 3.
Оригинал, АС, KK XII. 495

Остајем на службе ваш покорни
Милета Радојковић
У Бачине
410.

Обреж, 3. децембар 1828. година
Димитрије Ђорђевић кнезу Милошу – јавља о исплати дуга кнеза Илије.
Даље, јавља и о другим исплатама и дуговима, забрани продаје стоке
без кантара и о кафани на Таборишту.

141

Јагодинска нахија 1823-1830.

Милостиви Господару здравствујте,
Ваша два писма јесмо примили, и разумели, у којима препоручујете
заради бившега кнеза Илије, ми смо исплатили његов дуг у Јагодини 3270
гроша које њему препознато, још има заостало му 400 гроша до неки дан
исплати, за пандуре кнеза Илине што изискују, они су к нама долазили. Ја сам
њима казао да они Ђурђева дана после траже ајлук, но се они изговарају да
имају од прошавше зиме ајлука, а кнез Илија овде, каже да им ништа дужан
није. За ради људи који препродају свиње испод кантара, заповест смо издали
коџабашима и кметовима дасе никаков усудио неби препродавати свинче
изпод кантара, заповест приступити; за тавил кои издат кнезу Милоју, ми смо
поручили Панти што има готови новаца да да а што недостане додаћу,
постараћу се час пре изручити за меану на Таборишту постараћу се наћи
кака човека способна и наместити а одамно би оправио али не могу да нађем
човека способна, постараћу се наћи, и уредити, Шишит пашино писмо
послали смо одавде по сигурну човеку који ће однети и од њега одговор
донети; како дође овде тако ћу послати вама, за огрев, трудим се, и
истражујем што више могу, и ето вам шаљем од арача 7000 гроша које
изолите примити, за порез надам се да ће ми кожабаше донети како да ћу таки
ћу вам послати. Кнез Милета пише ми из Јасике да је издат тавил на њега, од
1000 гроша пожаревачки трговци, а он сад ти новаца неможе ома да исплати,
има тавил мезулџије јагодинско од 500 гроша узео пред себе и почео му
исплаћивати, а терговци неће да чекају но ишту, и једнако код њега седе,
С тим остајем ваш покорни слуга
Димитрије Георгијевић8
Декембра 3-го 1828.

У обржу
Оригинал, АС, КК XII, 496

411.
Јагодина, 15. децембар 1828. година
Јанаћко Радовић кнезу Милошу – јавља да су његова говеда добро.
Једино није добро што је штала доста оронула и моли да се нешто
уради на њеној поправци. Недостаје храна, пшеница и јечам, која се
прикупља од летњег десетка. Димитрије је почео коње да храни
кукурузом, кога такође има мало. Аврам Петронијевић га најљубазније
поздравља и у великим је мукама, јер му је мајка на самрти. Од војних
новости нема ништа, јер је велика зима. Француски и енглески курири
носе вести да ће приморати Порту и Русију на мир.

8

Димитрије Ђорђевић.
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Ваше сијатељство милостивејшиј Господару.
Живко је видео говеда, да су хвала богу добро и да су весела,
пространије казаће вам усмено. Једино што фали, што је кошара слаба,
ступови су почти иструлели, и стра ме да онде говеда преноћивају. За то се
молим, ако ви созвољевате, да ју дам поправити, и које од ње , које и од друге
шумарице, да направим наслоне за зимус, или како ваша воља буде,
заповедите ми у том, и наредбу учините на кнезове нахијске да ми помогну и
матријалом.
Од десетка летошњега што је овде било, знате Господару да је и тако
мало изашло ране, једва једно 800 ока јечма и толико пшенице; пак и то
потроши да га Димитрије које с коњима које с кућом његовом. Сад је почео и
од кукуруза да троши, ја незнам шта ће се, ако и њега нестане, нити знам шта
ћу после за говеда јармо, шта ли ћу чобанима. Но молим наставите ме, шта да
уовој прилици радим, кукуруза је било свега 128 врећа.
Аврам9 целује сијатељну десницу и скут, он хвала Бог добро. Но мати
му лежи на смрт, пак је озабуњен с тим. От пре отпратио је оца, ако сада још
и мајку отпрати, незна сирома шта ће се с кућом, остаје жена сама с дететом у
толикој кући.
Пошто сад овај час прође за Београд, татари су познаници, ништа
особито незнају, кроне, да је за сада све мртво, ништа се не ради од војне
због зиме. Прошастиј везир и Омер Орион јесу једнако у Јелиболу, но вести
везирове једнако продају по Цариграду као мири мал. Ходи Ефендија налази
се у Софији Сургун; јест паша једринскиј, Сургун у Брусу, на његово место
постао је бившиј Сераскер у Шумљи Хусеин – паша, имају и мало нешто
војске, која ће с њима онде презимети, капетан пашом постао је Риала бег,
друге промене нема.
Од пре прође за Цариград и курир францускиј, Аврам је говорио с њим,
каже, да и он и онај енглескиј, што је пре њега прошао, носе преко
Нидерландскога Елчије ноте, принуждавајуће Порту на мир с Русијом. Овај
францускиј, зове се Жуберт, чина капетан, имао је јошт једног простог курира
собом, који ће до десетак дана опет овуда повратити се и обећао Авраму, да
ће му изјавити следствија тамошња. С великим охотом испитивао је капетан
Аврама за Вашу личност и карактер, и много је с удивељностију похваливао
дејанија ваша, које ће вам Аврам усмено представит, кад тамо дошао буде.
С истиним страхопочитанијем остајем и јесам Вашега Сијатељата
15. Џврс 1828
Оригинал, АС, КК XII 497

9

У Јагодини всепокорнејиј слуга,
Јанаћко Радовић

Аврам Петронијевић
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412.
Јагодина, 28. децембар 1828. године
Михаило Јовановић кнезу Милошу – честита му празнике Христово
рођење и Нову годину и захваљује се што му је благонаклоно примио
сина, као и за сву благонаклоност коју показује према његовом дому.
Ваше сијатељство милости Господару.
Приветствујући вам праздник рождества христова и идућу Нову
годину желим од весмилостивога Бога да радостно и весело у сваком
благополучију препроведете на премногаја лета.
Ја сам по милостивом позволенију вашему чрез Јакшића дошао до куће
да овај прадзник проведем, разумео сам и ваше благоговленије које сте мом
сину показали и милост излили. Слова не имају с којим благодарност моју
изјавити но Бог всемилостивиј нека вознагради вашу наклоност мом дому
указану и нека подари вама и светлој фамилији вашој свако благополучије и
благоденствије понижење целујући скут и десницу.
Јесам вашега сијателства.
У Јагодини, 28. Џвра 1828. год
Оригинал, АС, КК XII, 499

всепокорнејшиј слуга
Михаил Јовановић
413.

Јагодина, 19. фебруар 1829. година
Михаило Јовановић, Коџа Марковић, Кум и Старојка кнезу Милошу –
јављају о проблемима које су имали у путу и захваљују на позајмљеним
коњима, које ће вратити када се одморе.
Ваше сијатељство милостивејши Господару.
С овим писманцем, не пропуштамо покорнејше јавити вашем
сијатељтву, да смо данас око три сата здраво и благополучно овди приспели,
и сви смо у вашем здрављу весели. Јучер смо имали с колима по доста муке
до Букуровачке меане10, оданде нам је лоше било, и спавали смо ноћас у
меани код Белице. За коње што сте нам дали, ми незнамо Господару, како да
вам заблагодаримо, да није њи било, доста би јошт које какве муке
протеглили, и незнамо дал би јошт могли овде стигнути и сјутра. Коњи су по
уморни, и пошто се данас поодморе послаћемо из сјутра обратно.
Целујући вашу десницу и скут, и с особитим почитанијем
поздрављајући вас, јесмо.
У Јагодини
19. фавр. 1829.
Оригинал, АС КК XII, 500

10

Ваши всепокорњејшиј слуга
Михаило Јовановић
Коџа Марковић и Кум и Старојка

Букоровац село у Крагујевачкој нахији.
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414.
Јагодина, 23. фебруар 1829. година
Мита Тирић кнезу Милошу – јавља да је уз помоћ Хоџе превео
садржину писма и иста њему шаље.
Ваше сијатељство милостивејшни Господару.
По височајшем налогу вашег сијатељства нисам пропустио дозвати
овдашњег Хоџу – и превести на ова два турска писма содержањије њино –
колико смо могли – у томе и писма и превод шаљемо.
При том остајем и јесам вашему сијатељству.
У Јагодини покорњејшни слуга
23-г февруара 1829. года
Оригинал, АС, КК XII, 501

Мита Тирић

415.
Јагодина, 12. март 1829. година
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да је из Лесковца побегао
Коста Здравковић и у Јагодину дошао. Побегао је из разлога што су га
хтели потурчити. Тамо су му остала жена и деца и моли да му се
помогне да и њих преведе овамо.
Ваше сијатељство милостивејши Господару.
С писмом овим не изостављам вашему сијатељству покорњејше јавити
– заради неког именованог – Косту Здравковића – кои је ономадне из
Лесковац овамо побегао. Показивјући он да је тамо од Турака приморан био
потурчити се – и да је сад нашао прилику пребегнути овамо – но каже да му је
жена и деца у село тамо непотурчена – остала – у томе моли се ако би га ми
примили колико уживљавати себе да пошље неким начином и за његову жену
и децу превести овамо – док нису Турци за њега разумели – Тамо и децу му
истурчили – о чему извествујучи ваше сијатљство пребива.
У Јагодини ваш покорњејшиј слуга
12-г марта 1829. года
Оригинал, АС, КК XII, 502

Милета Радојковић

416.
Јагодина, 12. март 1829. година
Јанаћ Радовић кнезу Милошу – јавља да је отпустио Јеферемчића, да
му је одузео коња, али је овај задржао седло.Јавља даље о другим
новостима које се дешавају у Царевини.
Ваше сијатељство милостивејши Господару.
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По височајшем вашем налогу – казао сам Јефремчићу да себе
уживљење у будушче тражи где нађе – и коња узео сам од њега и дао сам чије
одвести га у Крагујевцу – но седло је задржао Јефремчић изговарајући се да
га је он својим парама купио.
Такође остаје овди Јона код говеди а Крпу опремили смо у Крагујевцу
код кравама и стараћу се колико могу да се сено при полагању не растура.Ономадне прошла је овди пошта цариградска из Цариграда за Београд –
и с поштом један Јермен трговац дошо је – кои ми је казао да су Руси
Силивру јамчно узели – Синоћ пак приспео је овди татар Ага нашег везира
кои је дошао из Битоље кои каже за Урумели валију да се је кренуо из Јањина
– и отишао за у Цариград с 500 – људи – а у Јањи каже да је сина оставио на
место његово – то јављајући – остајем и јесам вашему сијатељству
покорњјшни слуга.
У Јагодини
12-г марта 1829-года

Јанаћ Радовић

П. П. Башчована овог Јову шиљемо тамо за вашу башчу – коме сам –
дао 12 гроша које за семена које за пут – да му се нађе.
Оригинал, АС, КК XII, 503
417.
Јагодина, 12. март 1829. године
Милета Радојковић, Ранко Мајсторовић и Ђорђе Протић кнезу
Милошу – јављају као чланови комисије да су обишли Јагодинску
нахију. Износе стање које су нашли у нахији. Старешинама су
указивали како да се према народу понашају. Прегледали су и
Јагодински магистрат и износе стање које су нашли. Из Јагодинске
нахије комисија прелази у Ћупријску нахију.
Ваше сијателство всемилостивејшиј Господар.
За дужност себи почитујемо, всепокорњејше известити сијателство
ваше, да смо определениј будући по височајшеј вољи сијателства вашег,
комисијом преко нахије проћи, 5-г овог месеца из Крагујевца изишли, и преко
обадве кнежине Н. јагодинске прошли, и 10-г истог овде у Јагодину приспели.
Прелазећи преко Нахије ове, свуда гди смо конак падали, равно и по
селимакоја су нам на путу била, давали смо из околниј села по једног, по два
а из неког и по три човека собирати, коима представљали смо ове речи
„Њиово сијателство Господар наш, стара се непрестано и труди, како ће
народ свој од бега му вручениј најсретнијим учинити; у чему полагајући све
своје стараније, избавио је нас од добро познатог нам ига и јарма; но
избавившиј народ од таковог, није рад, да сада избављен од јарма турског, од
своји јединоплемениј и јединоверниј старешина и служитељља народниј
угњетавање трпи; Зато је више пута кнезовима и свим старешинама заповест
издавао, да се кои усудио неби кога год угњетавати, или с истјазанијем преко
онога што је свакиј дужан, или глобљавањем, или отимањем, или
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неправедним и преко мере казнима; Да не би пак кои старешина, заповест ову
пренебрегшиј, кога из врученог му народа, коим нибуд из наведениј
злоупотребленија угњетаван и да не би то угњетавање његово у тајности
остало – благоволио је њиово сијателство, нас комисијом оправити кои преко
нахија прођемо и испитамо да кои оваковог и подобног угњетенија не трпи;
Зато браћо. Ако кои каквогод угњетенија од којег му драго старешине и
служитеља народњег трпи, нека се слободно изјасни: ми ће мо тужбу његову
саслушати, и у протокол наш записати, и ону самому Господару доставити;
код којег помоћи и удевлетваренију нека се наде ...
Овакве и подобне речи на сваком месту народу говорили смо, но до
овог места дошавшиј, ни од ког никакве тужбе чули нисмо: сви благодаре
Богу и вашем Сијетелству за спокојаствије које сада свакиј ужива: сви говоре
„Да Бог поживи нашега Господара и његову фамилију, фала му кои се за нас
стара и брине и кои нас овако лепо пита, да нам од кога тешко није; но у
његовом здрављу ми смо рат, и сваки ратлук нико од нашиј стари запамтио
није, а и од нашиј старешина и служитеља народниј, ником тешко није, кои се
год поштено и по заповести влада. Овакве и подобне одговоре свуда довде на
представленија наша добивали смо.
Поучавали смо такође народ, да заповести Сијателства вашег, које
преко своиј старешина добивају, точно исполњавају, и њима и тако и
старешинама своим покоравају се; која поученија свакиј драговољно прима, и
после давати им обећава се.
Овде у Јагодини прегледали смо Протокол Магистратскиј од 1. јануара
1828-те године то јест од када су Наставленија Магистратима издата, до сада,
и све што смо против издатог Наставленија у протоколу Магистратском
нашли, у протокол наш забележили смо.
Всепокорнејше јављајући, како смо и коим начином преко Нахије ове
прошли, просимо, да ако у чему нибуд погодили нисмо, или ако смо што од
дужности нашиј изоставили, да бисте по природному благоутробију вашему,
благоизволили наставити нас, како нам владати се у овом делу треба, да би
поне у будушће коју из дужности нашиј неизоставили.
Одавде смо намерени данас поћи, и пут преко Н. ћупријске предузети, и
у Свилајнац стићи, одатле пак ступити у Н. пожаревачку, и најпре на кнежину
Млавску, а после на Омољску ударити и тако даље; но незнам оће ли требати
да и до Пореча сиђемо, или не, зато всепокорнејше молимо, да бисте
благоизволили милостиво наставити нас, оћемо ли вознамереним путем, и
докле нам треба низ Н. пожаревачку проћи. Всемилостивејшег Наставленија
очекујући пребивању, Вашего сијателства всемилостивејшег Господара.
У Јагодини
12. март 1829. года
Оригинал, АС, КК XII, 504

11
12

Покорноподанејшиј
Mилета Радојковић, Ранко Мајсторовић11,
Ђорђе Протић12

Ранко Мајсторовић, кнез у Нахији смедеревској
Ђорђе Протић, писар Суда општенародног, касније Попечитељ внутрених дела
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418.
Сабанта, 29. април 1829. година
Живко Шокорић кнезу Милошу – јавља и моли да се ослободи пореза
Милосаве Трифуновић из Сабанте, јер је убога сиротиња.
Ваше сијателство милостивејши Господару.
Код мене су пристали кметови Горње Сабанте заради овога детета
именом Милосаве Трифуновића из истог села да је остало без оца и да је врло
убога сирота не може порезе давати, проче милост од вас да му се одлакша од
пореза колико буде ваша воља и милост и ми молимо у согласију с
кметовима, за ову сиротицу.
Ваш на служби.
У Сабанти
Априла 29. 1829.
Оригинал, АС, КК XII, 50

Живко Шокорић

419.
Тодор Соколовић кнезу Милошу - пише да је био тобџија у Карађорђево
време и да је био рањаван, сада је онемогао и нема од чега да живи и
моли за помоћ.
Високо благодарноме и високо поштеноме Господару српскога народа
Под предвашними нижајшими стамни осмелилисја вашу персону
утрудити. Ја ниже потписавшејса у Кара георгијева времја бил топџија на
пазару бил рањен заправо славнају веру Христијанскују и рана прошла било
мало нијемене досадивала а ето други година како не могу да идем а камо ли
да радим себе парче леба нисам могу другачије живети дошал под ваша крило
искам от вашој персони милости помилујте мене како бог пророка и ону
убави из дубини морања и помиловати има и оног да купи да али нема да
платим а ја не могу да раним лебом молим вас господар учините један севап
курталисат мене от неволи за каторају вашу милост очу бога молит за вашо
здравља остајеможидајући от вашој персони милости слуга ваш
Оригинал, АС, КК XII, 507

Тодор Соколовић

420.
Милутовац, 4. јуни 1829. година
Анђелко из Милутовца кнезу Милошу – моли за помоћ, јер му се болест
поново повратила
Благородному Господару Милошу Обреновићу вожду
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Јавља вама господару млого живот и здравље и молимо вас от божје
стране да опет нас лебом раните и да се на нас сетите.
Мене се опет болест повратила
Са тим остајем ваш слуга.
У Милутовцу Н. јагод.
У Пожар. 4 јунија 1829.
Оригинал, АС, КК XII, 508

Анђелко Прим.

421.
Јагодина, 14. август 1829. година
Јанаћ Радовић кнезу Милошу – јавља да ју у Јагодину стигао француски
курир из Цариграда и да је од њега сазнао да су Руси освојили Једрене.
Ваша сијатељство милостивејшиј Господару
С овим писмом не изостављам вашему сијатељству покорнејше јавити
како је приспео овде синоћ у четири сата француски курир из Цариграда
именовати Казељ – кои ми је казао да су Руси уишли у четвртак у три сати у
Једрене што су били ерлије Турци изишли су на пречек генералу Дибићу и
довели га унутра с велику понпу – генералова заповест била је да је чаршија
отворена и да сваки своју трговину гледа – везири кои су били у Једрене
утекли су пре пришествије руско - на два сата – само што су нашли регулаша
турски онде похарали су и протерали оданде и што су нашли царске ствари
узаптили – и генерал Дибић са свом својом трупом наоди се у Једренско поље
само друмове цариградске из позатварао – и то ми казао поменути курир – да
је послат од Порту – анбасадор – прусиски на састанак с генерала Дибића да
имаду разговор за мир – и генерал Дибић питао у Једрене овога курира за
амбасадора прусискога јели је изашао из Цариград и он казао му да га је
оставио у Лулебургазу - то јављајући – остајем и јесам вашему сизтељству
покорнејшни слуга.
У Јагодини
14-г августа 1829. г.
Оригинал, АС, КК XII, 509

Јанаћ Радовић

422.
Јагодина, 17. август 1829. година
Јанаћко Радовић кнезу Милошу – јавља да шаље 10 ножева које је
урадио Милен туфегџија.
Сијателнејши и милостивејши Господару.
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У овој прилики не пропуштам вашему всемилостивејшему сијателству
јавити како шаљемо по Васи вашему момку 10. читва ножева која је Милен
тувегџија - начинио.
Но во ништа немамо од како смо пре оно чули нема нико више да прође
Остајем ваш всепонизнејши и всепокорни слуга
У Јагодини
17. августа 1829.
Оригинал, АС, КК XII, 510

Јанаћко Радовић

423.
Јагодина, 8. новембар 1829. година
Јанаћ Радовић кнезу Милошу – јавља да се у селу Рибару појавила
говеђа болест. Даље јавља које су мере предузете и да је његова стока
сва здрава.
Ваше сијатељство милостивејшиј Господару
С овим писмом не пропуштам вашему сијатељству ( ----- ) сам разумео
да у Рибаре говеђа болест појавила се и да су млога говеда од исту болест
полипсала а и овде у Јагодини на неколико места говеђа болест појавила – за
које нисмо пропустили согласно с овдашњим Магистратом препоручити
људима по ови околни села и овде у Јагодини да сваки своју говеду чува
близо кошева не долазити – и чобанима казали смо да вашу говеду из авлије
напоље не изгоне - и то јављам да су ваша говеда благодареније богу за сада
сва су здрава и весела - и погодио сам још једног говедара до Ђурђевдан дао
сам му 60 гроша – то јављајући остајем и јесам вашему сијатељству
покорнејши слуга.
У Јагодини
8-г ноемв. 1829. го
Оригинал, АС, КК XII, 511

Јанаћ Радовић

424.
Крагујевац, 9. децембар 1829. година
Кнез Милош Димитрију Ђорђевићу – јавља да му поклања своју
имовину у Рековцу.
Љубезниј Димитрије.
Писмом овим јавити вам неизостављам, да вам за унапредак све моје у
Рековцу наодеће се добро предајем; т. ј. кућу, воћњак, ливаде са сеном; да од
речеченог уживати можете од овогодишње ракије полаће вам се 500. око
ракије а догодине и у напредак све ће ваше бити, ја од свега, као што сам
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реко, добра ековачког од сад руку дижем. Пошиљем вам и 500. гроша на
трошак.
У Крагујевцу
12. 9-вра 1829.
Но 2052.
Оригинал, АС, КК XII, 512

Ваш доброжелатељ,
Милош Обреновић,
Књаз српски

425.
Јагодина, 18. јануар 1830. године
Димитрије Ђорђевић кнезу Милошу - јавља да је изабрао 10 добрих
момака и да их шаље у Крагујевац.
Ваше сијатељство милостивејшиј Господару
По височајшем налогу вашег сијателства изабрао сам 10. што сам бољи
могао мамака овдашњи, и како: Рајка Милојковића, Стојана Живковића,
Стевана Јовановића, Анђелка Петровића, Живка Степановића, Срећка
Мирковића, Анту Николића, Крсту Николића, Коцу Миленкоивћа и Милету
Донића, и шиљем по указу вашем у Крагујевац, а и ми смо за пут у
приправности и у опредељени дан то јест 26. о. М. бићемо заједно с прочим
капетанима и кметовима у Београду. В прочем остајем.
У Јагодини
18. јануариа 1830. года
Оригинал, АС, КК XII, 513

Вашег сијатељства
нижајшиј слуга
Димитрије Ђорђевић

426.
Јагодина, 3. фебруар 1830. година
Мирча Стојановић кнезу Милошу – жали се на кнеза Стефана из
Јагодине који га малтретира и због њега ће морати да напусти ово
место.
Сијателнејшиј и светлејшиј милостиви Господару,
Покорнејше доходим к вашему сијатељству ј(ивију) моју пријлоњају
пред лицем вашего сијатељства тужбу предајем на Стефана кнеза вароша
наше Јагодине, чрез једног писма, које је наредио да се носи у Свилајнац, и
дао моме ортаку Милоју да он носи исто писмо, у Свилајнац, потом Милоје
казао нема коња разве пешке да иде и писмо доноси, потом после кнез
Стефан казао подајте Мирчиј нека сам собом носи исто писмо, и ја исто
писмо примио, и отишао сам у кафану код кнеза Стефана и толико сам му
казао молим те брате зар нисте могли наћи неког другог човека да писмо
однесе јербо сами знате да и ја посла Господарска имадем, око мукаде јоште
главницу по селима нисам покупио, у овом нашем разговору ту је се трефио
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Богдан у кафани, које Стефан наговори Богдана и мене Богдан нештастно и
грдно псовао оца и матер и штогод се је сетио, и онде у кафану Богдан избио
ме а ја њима ништа противо, стао нисам, или например шта рекао, за којесада
доходим вашему сијатељству, чрез овог предпјастива које се од моје стране
не може сносити од кнеза Стефана, и заиста од кнеза Стефана овди у
Јагодини не могу седети, ја зашта незнам ништа му зло учинио нисам, и
притом остајем и јесам вашего сијатељства всепокорнејшиј и нижајшиј слуга.
У Јагодини
3-го ферфара 1830. года
Оригинал, АС, КК XII, 514

Мирча Стојановић
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РЕГИСТАР
ЛИЧНИХ ИМЕНА

Видић Стојан, кмет из Јагодинске
нахије, 81.
Виндоровић Павле, учитељ,32.
Влајко, из Обрежа, 106.
Врбничанин Павле, из Медвеђе, 61.
Вујица, 24.
Вук, из Парцана, 32.
Вукићевић Сима, из Обрежа, 90, 99,
110, 119.
Вукоица, из Варварина, 35.
Вуковић Филип, из Кавадара, 108, 109,
111, 112, 114, 115, 116, 122.
Вулета, из Стопање, 52.
Вуловић Милутин, из Медвеђе, 122.
Вучић Живко, из Драгоцвета, 51.
Вучко, из Пољне, 115, 116.
Вучко стари, 132.

А
Абдурахман паша босански, 102, 130,
140.
Аврам, мутавџија из Медвеђе, 110.
Агатабгел, митрополит, 100, 101, 102.
Алексић Павле, кмет из Јагодинске
нахије, 81.
Али паша, 140.
Али спахија Хаџи Пешић, 84.
Амиџа буљук баша, 126.
Андрић Михаило из Нахије ужичке,
55.
Анђелко из Жупе, 17.
Анђелко из Милутовца, 135, 148.
Анта из Јагодине, њ27.
Антоније Талијан, зидарски мајстор,
46, 47, 86.
Ариф, син Хасан аге, 94, 95.
Арјадин, спахија из Топлице, 52.
Арсенијевић Сима из Дубича, 69.
Асан Чучковић, 19.
Ахмет бег Вранчевић, 16, 60, 114, 127.

Г
Г.А. Толстој, 125,
Гаја, из Мишевића, 106.
Гаја Распопче, трговац, 137.
Георгијевић Мита, из Јагодине, 61.
Герман, депутат, 101.
Гмитровић Вилип, кмет Јагодинске
нахије, 81,90.

Б
Бабић Гмитар, из Катуна, 80.
Бабовић Мијаило, села Грабовца, 44.
Бећир спахија, 84.
Биволар Вељко, из Јагодине, 86.
Благоје Урош, из Катуна, 80.
Богдан , из Јагодине, 152.
Богдан, из Обрежа, 80.
Божурац Илија, 34, 35, 37.
Бралинац Милосав, из Јасике, 28, 90,
99.
Бучанин Сава, 77.
Бучић Миленко, из Пуљеца, 86.

Д
Дабић Петар, из Буковча, 86.
Дамњан стари, из Рашевице, 61.
Дамњановић Неша, из Вратара, 57.
Даница, из Варварина, 35.
Делвет, татар, 122.
Дели Софта, 80.
Дибић, руски генерал, 149.
Димитријевић Танаско, 34, 37.
Дмитар, ћурчија из Јагодине, 86.
Добранац Стефан, 30, 33.
Добросављевић Петар, из Пањевца, 61.
Домишевац Вуле, кмет Јагодинске
нахије, 81.
Донић Милета, из Јагодине, 151.
Драгићевић Станко, из Ратковића, 51

В
Величко , из Топлице, 72.
Вељко, 42.
Веселин, из Медвеђе, 88.
Вен ага, из Цариграда, 13.
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Ђ
Ђока, ћеримиџија,47.
Ђокић Сима, из Рибара, 72.
Ђорђе, дунђер из Течића, 70.
Ђорђе, кмет из Пољне, 132.
Ђорђевић Димитрије, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 136, 141, 143, 150.
Ђорић Павле, из Пољне, 61.
Ђуковић Илија, кмет Јагодинске
нахије, 81.
Ђукић Милић, 11.
Ђурђевић Живко, из Деонице, 71.
Ђурђевић Марко, кмет Јагодинске
нахије, 81.
Ђурђевић Риста, кмет Јагодинске
нахије, 81.
Ђурковић Василије, из Беле Воде, 65.
Ђуровић Вучић, 77.
Ђуровић Петар, 77.
Е
Емендија Ахмет баша, 84.
Емин ага, 113.
Ера Милован, кмет Јагодинске нахије,
81.
Ж
Живко, кнез, 37, 128.
Живко, писар, 47, 85.
Живановић Милосав, кмет Јагодинске
нахије, 81.
Живковић Михаило, из Калудре, 61.
Живковић Стојана, из Јагодине, 151.
Жуберт, француски официр, 143.
З
Здравковић Коста, из Лесковца, 145.
Здравковић Лука, 35.
Здравковић Милосав Ресавац, из
Свилајнца, 62, 73, 74, 127.
Златан Станко, из Врановца, 86.
Злегинац Рака, из Медвеђе, 132.
И
ИБрахим Ковачанин, 113.

Иван, из Милутовца, 11.
Иван, поп из Љубостиње, 135.
Ивко, ћурчија из Јагодине, 13
Игњатовић Сава, из Медвеђе, 110.
Илија, из Вучитрнске нахије, 30.
Илија, кнез, 141.
Илија, из Крућевца, 43.
Илија, из Варварина, 80.
Илија, ковач, из Медвеђе, 110.
Илић Јанко, из Поточића (Поточца),
61,
Илић Јован, из Кавадара, 86.
Илић Пантелија, из Кавадара, 86.
Иниет, татарин, 140.
Инче, 141.
Исмаил ага, из Ражња, 38, 39.
Ј
Јабланац Радован, 48.
Јаков, хајдук из Обрежа, 69.
Јаника, Ћерка Станка Арамбашића, из
Јагодине, 14.
Јанићије, духовник манастира св.
Роман, 92.
Јашар,
берберин,
берберин
из
Јагодине, 68.
Јашар паша, 126.
Јеребаковић Степан, из Крушевице,
86.
Јермен, трговац, 146.
Јеросимић Милош, из Коњуса, 90, 99.
Јеферемчић, 145, 146.
Јова баштован, 146.
Јован, касапин из Јагодине, 13.
Јован Ђаковче, 80.
Јован, из Лукара, 131.
Јован, поп из Прњавора Калењићског,
122.
Јован Рибарац, из Вратара, 87.
Јован, из Течића, 33.
Јован, ћеремџија, 47.
Јованка, из Праћине, 107.
Јовановић Анђелко, из Јасике, 90, 99.
Јовановић Јанко, из Грабовца, 66.
Јовановић Марко, из Сабанте, 61.
Јовановић Милојко, из Обрежа, 90, 99,
120.
Јовановић Милић, из Вратара, 57..

Архивска грађа
Јовановић Михаило 47, 48, 58, 63, 121,
123, 144.
Јовановић Нешко, из Јагодине, 61.
Јовановић Петрашин, из Пољне, 61.
Јовановић Стеван, из Јагодине, 151.
Јовановић Ћора, из Медвеђе, 110.
Јованча, кнез, 43, 95.
Јолушић Јован, из Милутовца, 132.
Јочић Јован, из Кавадара, 42.
Јочић Михаило, из Кавадара, 42.
Јочић Славко, кмет Јагодинске нахије,
81.
К
Кајганић Никола, 47.
Казељ, француски курир, 149.
Камидорац Вилип, 77.
Капиџи баша, војвода Ћупријске
нахије, 45.
Кара Милош, 115, 116.
Каравеизин син, 127, 128, 129, 130,
131.
Караматић Јанићије, кмет Јагодинске
нахије, 81.
Катић, кнез, 79.
Кашаи Павле, из Катуна, 61.
Кезић Милосав, из Стопање, 94.
Кикић Јован, из Падежа, 47.
Ковачевић Крста, 49.
Колар Живко, из Пољне, 132.
Коларевић Јанко, из Срња, 128.
Комленовић Јован, из Трнаве, 67.
Констандин, трговац, 103.
Косана, 76.
Костић Илија, из Буковча, 86.
Коца Марковић, 144.
Крушаја Иван, из Течића, 66.
Крџалија Станко, из Јагодине, 86.
Кујунџић Мијаило, 55.
Кулиза, из Лукара, 131.
Л
Лазарица Петар, кмет Јагодинске
нахије, 81.
Лазић Јован, кмет Јагодинске нахије,
81.
Лаповац Милосав, 76.
Леонтије, свештеник, 76.
Лукић Милован, из Медвеђе, 110.

М
Мајсторовић Ранко, 146.
Малока, из Јасике, 87.
Мамут паша, 16.
Мандић Петар, из Срња, 128.
Мандрда,39, 40.
Манојло, из Бошњана, 85, 87.
Марашли Али паша, београдски везир
(1815-1821), 13
Маринковић Милко, 131
Марко, из Бачине, 80.
Марко, из Лукара, 131.
Марко, поп, 46.
Марковић Срећко, 22, 23, 24, 26, 35,
56.
Марковић Анђелко, 124.
Марковић Станислав, из Воске, 59.
Мачуга Обрад, кмет Јагодинске
нахије, 81.
Мемет бег, 141.
Методије, владика, 76.
Мехмед бег Бошњак, 84.
Мехмед спахија, 82.
Мијаило, из Стопање, 52.
Мијаиловић Максим, кмет Јагодинске
нахије, 81.
Мијатовић Митар, из Богдања, 84.
Миладин, из Стопање, 52.
Миладин, из Обрежа, 80.
Миладин, ћурчија из Медвеђе, 110.
Милан, из Селевца, 87.
Милен, туфекџија, 149.
Миленко, кнез, 43.
Миленко Мута, 16.
Миленко, из Обрежа, 80.
Миленко, ћурчија из Јагодине, 86.
Миленко Ћоса, 29.
Миленковић Коца, из Јагодине, 151.
Милентије, архимадрит, 122.
Милетић Миленко, из Катуна, 62, 76,
83.
Милетић Живко, из Јагодине, 86.
Милија старац, из Сирогојна, 55.
Милић, 42.
Милић Маринко, из Драгоцвета, 59.
Милић Максим, из Медвеђе, 132.
Милић Никола, из Варварина, 80.
Милићевић Исидор и Инђија, из
Прњаљвора љубостињског, 94.
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Милићевић Милета, 31.
Милован, хајдук из Колара, 12.
Милован, из Домуз потока,54.
Милован, из Рашевице, 80.
Миловановић Марко, 25.
Миловановић Обрад, 44.
Миловановић Живко, 25.
Милоје, из Јагодине, 151.
Милојев син Рака, из Кованлука, 128.
Милојевић Маринко, 77.
Милојко, из Домуз потока, 54.
Милојковић Рајко, из Јагодине, 151.
Милосав из Варварина, 80.
Милосав, кнез, 43.
Милосав, из Обрежа, 80.
Милосављевић Аранђел, 12, 13, 15, 16,
17, 91, 115.
Милосављевић Јосиф, кнез Суда
јагодинског, 79.
Милосављевић Миленко, из Медвеђе,
110.
Милосављевић Сава, из Божуровца,
122.
Милош, пандур, 138.
Милошевић Јевта, из Главинаца, 86.
Милошевић Михајло, хајдук из
Обрежа, 70.
Милун, кнеза Живка момак, 37.
Милутиновић Милоје, из Мале
Дренове, 61.
Милутиновић Милоје, из Сугубине,
61.
Миљковић Иван, из Кавадара, 86.
Миљковић Никола, кмет Јагодинске
нахије, 81.
Миљковић Жива, из Бунара, 60.65, 66.
Миљковић Цветко, из Медвеђе, 132.
Мирјанић Никола, кмет Јагодинске
нахије, 81.
Мирковић Павле, кмет Јагодинске
нахије, 81.
Мирковић Срећко, из Јагодине, 151.
Мита, из Јагодине, 49, 86.
Митић Мићо, 97.
Митровић Јован, из Кавадара, 61.
Митровић Филип, из Сабанте, 81.
Михаило, кујунџија из Јагодине, 49.
Мојсило Веселин, из Катуна, 80.
Мојсић Миленко, из Велике Дренове,
60.

Моња, духовник, 129.
Москов Петар, из Превешта, 114.
Мула Селим, спахија из Остриковца,
139.
Мур саибија, 64, 130.
Муслија, спахија из Медвеђе, 33, 34.
Мустафа Девећија, 84.
Мустафа, мезулџија, 31.
Мустафа,пашин бимбаша, 141.
Мустафа потур, 49.
Мустафа, спахија, 111.
Мутав, из Параћина, 33.
Н
Нака, из Јагодине, 51.
Недељковић Мијаило,из Стопање, 53,
54.
Нектаријевић Спасоје, 77.
Никола, баштованџија из Ланишта, 86
Никола, из Бачине, 80.
Никола, из Варварина, 80.
Никола стари, из Рашевице, 80.
Никола, хајдук из Доњег Јовца, 31.
Никола, из Цариграда, 40.
Николић Анта, из Јагодине, 151.
Николић Деспот, из Ковачевца, 51.
Николић Крста, из Јагодине, 151.
Николић Милић, из Секурича, 90, 99.
Николић Никола, из Богдања, 84.
Николић Павле, из Пољне, 132.
Новаковић Недељко, из Богдања, 84.
Новаковић Степан, из Медвеђе, 110.
О
Обреновић Јеврем, 74, 75, 78.
Обреновић Јован, 73, 74, 75.
Обреновић Милош, 6, 7, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76,77, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90,
91 92 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108,
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,
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125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140,
141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148,
149, 150, 151, 152.
Обреновић Михајло, 101.
Обреновић Христифор, 101,
Орлић Васа, из Пољне, 132.
Осман евенди, 80.
Осман паша нишки, 127, 130.
Осман спахијаљ Прокупчанин, 65.
Оџић Кара, 65.
П
Павле аџа, 132.
Павле Јаћим, 129.
Павловић Илија из Деонице, 90, 99.
Павловић Лазар, из Пољне, 132.
Павунов Ђурђан из Остриковца, 86.
Паисије Јеродијакон, 36, 46.
Панта, поп из Рибара, 107.
Пантић Стојко, кмет Јагодинске
нахије, 81.
Паун из Варварина, 80.
Пеја, мутавџија из Ивковачког
Прњавора, 138.
Петар из Вучитрнске нахије, 30.
Петар Јајчар, 22.
Петар, поп из Дренове, 135.
Петар Почековац, из Велике Дренове,
60.
Петар, хајдук, 113.
Петар из Церњаке, 112.
Петковић Григорије из Риљца, 96.
Петрија, из Варварина, 35.
Петровић Анђелко из Јагодине, 151.
Петровић Никола из Ивковца, 86.
Петрононијевић Аврам, 117, 122, 142,
143.
Пешић Станко из Буковча, 86.
Плањанин Јован, из Рашевице, 61.
Поповић Милоје Ђак, 7, 73, 87, 89.
Поповић Цека, касапин из Јагодине,
82.
Поповић Петар, ђак из Орашја, 134.
Прока из Јасике, 128.
Прокић Алекса, 11.
Протић Ђорше, 146.

Р
Радивојевић Тодор, из Врнчана, 61
Радисав из Медвеђе, 88.
Радич из Бачине, 80.
Радоица Градиштанац, 11.
Радован, поп из Орашја, 134.
Радовић Јанаћ (Јанаћије), 12, 13, 15,
23, 24, 25, 26, 28, 36, 38, 40, 43, 45, 50,
55, 56, 57,63, 64, 68, 84, 103, 104, 118,
119, 122, 123, 125, 126, 137, 140, 142,
143, 145, 149, 150.
Радојевић Милан, 34.
Радојко стари из Велике Дренове, 60.
Радојковић Милета, 11, 12, 14, 16, 18,
19, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48,
49, 52, 53, 55, 57, 59, 62, 64, 65, 66, 69,
70, 71, 76, 79, 80, 82, 85, 87, 88, 90, 91,
92, 93, 95, 96, 98, 100, 102, 103, 104,
106, 107, 109, 111, 114, 121, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135,
136, 137, 138, 139, 141, 142, 145, 146,
Радојковић Милутин из Ратковића, 61.
Радомир из Бачине, 80.
Радоњић Јевта из Милутовца, 61.
Радосављевић Јован, циганче из Мале
Дренове, 41.
Радосављевић Марко, из Брзана, 45,
97.
Радосављевић Петар, кмет Јагодинске
нахије, 81.
Радуловић Крста из Пепељевца,119.
Рајковић Мојсило, кмет Јагодинске
нахије, 81.
Рајмировић Стојан, 20.
Ранко из Праћине (данас Кончарево),
16.
Ранковић Милосав из Параћина, 17.
Риал бег, 143.
Рисимић Маринко из Медвеђе, 33, 34.
Риста, мезулџија из Јагодине, 13.
Ристић Сима, кмет Јагодинске нахије,
81.
Ристић Цветко из Вратара, 85, 87.
С
Сава, кнез, 28
Сава, пандур из Страгара, 68, 70.
Савић Радоје из Катуна,111.
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Савић Живко, 124.
Саиа, курир, 12,
Сарик, турски старешина, 11, 12.
Сејди Менџа, 17, 43, 127, 130.
Сејдиј ага, 141.
Селим паша, 13.
Сима из Божуровца, 141.
Сима из Лукара, 131.
Симић, мезулџија из Јагодине, 13.
Симоновић Вулета из Стопање, 53, 54.
Синан, субаша куклински, 53,
Словић
Ђорђе
из
Грабовца,44
Смилко, тувегџија, 47.
Соколовић Тодор, 148.
Спасиж Иван, кмет Јагодинске нахије,
81.
Спасић Иван из Рековца, 90, 99.
Спасоје из Бачине, 80.Срндаљац
Станко из Залоговца, 85, 87.
Станимир из Јагодине,65.
Станић Петар, кмет Јагодинске нахије,
81.
Станко Арамбашић из Јагодине, 14.
Станковић, кнез, 78.
Станковић Никола из Катуна, 39.
Станојловић Милета, 124.
Старојка, 144.
Степановић Живко из Јагодине, 151.
Стефан, кнез из Јагодине, 151, 152.
Стефан, поп из Горњег Јовца, 109.
Стеван , мајстор, 18.
Стеван Параџанин,47.
Стоилко, терзија из Медвеђе, 110.
Стојадин из Великог Села, 14,
Стојадиновић Стојко из Медвеђе, 90,
99.
Стојан из Паланке, 98.
Стојан, поп,46.
Стојан из Јасике, 85.
Стојановић Марко из Леваје,61
Стојановић Мирча из Јагодине, 151,
152.
Стојановић Петар из Буковча, 86.
Стојић Стеван из Медвеђе, 110.
Стојков Иван из Остриковца, 86.
Стојковић Недељко из Вратара, 87.
Стојковић Стефан, буљубаша, 87.
Стреља из Јасике, 85, 87.
Стругаревић Милован из Велике
Дренове, 60

Сулејман ефендија, 84.
Сулејман спахија, 82.
Суља, спахија из Топлице, 52.
Т
Тирић Мита, 145.
Томић Благоје из Деонице, 89.
Тодоровић Милоје, 123, 139.
Тодоровић Милош из Јагодине, 17.
Томић Благоје из Деонице, 89.
Томић Ђорђе из Богдања, 84.
Томић Маринко, кмет Јагодинске
нахије, 81.
Томић Мирко из Мале Дренове, 40.
Томић Радисав из Медвеђе, 132.
Топал Стојко, 95.
Тривун, кнез из Беле Воде, 42.
Трифуновић Милосав из Сабанте, 148.
Ћ
Ћеја бег, 127.
Ћерим ага, 58.
Ћор Исмаил, 20, 29, 80.
У
Усеин паша, 29, 43, 98, 103.
Ф
Филип, хајдук, 38, 39, 40.
Филиповић Недељко, 85.
Филиповић
Николај, аустријски
курир, 140.
Флора Георгије, кириџија, 97.
Х
Хазина, крушевачки бег, 67.
Хасан ага Читак, 94, 95.
Хоџић Убиш ага, 84.
Христодол Зем Челеша, 104.
Хусеин Сарач, 84.
Хусеин спахија Бошњак, 84.

Архивска грађа
Ч
Чакановић Милија, кнез из Метикоша,
112, 113.
Чаклић Вељко, 112.
Чаклић Тодор 112.
Чепурац Степан из Обрежа, 80, 81.
Чуку Илија из Пчелица, 71.
Чуца Арнаутин, 109.
Ш

Шаши паша, 95, 126, 127, 128, 130,
134.
Шеренгић Михаило, 116.
Шокорић (Шокорац) Живко, 11, 17,
18, 22, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38,
40, 41, 42, 43, 44, 47, 51, 52, 53, 54, 60,
64, 65, 66, 69, 70, 72, 75, 77, 80, 82, 87,
89, 90, 94, 96, 129, 131, 133, 136, 139,
148.
Штула Павле из Каленића, 54, 55, 67,
78.
Шута Радован, кмет из Јагодинске
нахије, 81.
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РЕГИСТАР
ГЕОГРАФСКИХ ПОЈМОВА

Алексинац, 95, 96.
Алексиначка нахија, 35.
Анадолија, 50.

Волујак, 109.
Врановац, 86.
Вратаре, 57, 85, 87.
Вукање, 131.
Вукмановац,43.

Б

Г

Багрдан, 12, 49, 83, 97, 125,
Баточина, 74, 75.
Бачина, 24, 26, 34, 35, 56, 80, 141.
Бела црква код Варварина, 45, 88, 134,
135.
Беле Воде, 40.
Белица, 49, 125, 144.
Белушић, 47, 52, 53, 77.
Београд (Биоград), 12, 25, 29, 36, 56,
63, 68, 79, 80, 81, 93, 97, 101, 102, 103,
114, 118, 122, 123, 127,140, 146.
Београдски пашалук, 7, 102.
Берковица, 130.
Беч, 103.
Битољ, 12, 26, 42, 97, 146.
Божуровац, 122, 141., 144.
Босна, 13, 130, 140
Бошњане, 87, 93.
Браљина, 85.
Брзан, 45.
Будимпешта, 6.
Буковик, 87.
Буковче, 52, 86.
Бунар, 29, 60, 65, 66, 112.

Главинци, 86.
Грабовац, 34, 44, 62.
Горња Сабанта, 148.
Горњи Катун, 80.
Горњи Јовац, 109.
Грбица, 74.
Гроцка, 74.
Гружа, 73.
Грчка, 101.

А

Д
Дедина, 19.
Деоница, 36, 37, 71, 89, 90.
Домуз Поток (Милошево), 49, 54.
Доњи Катун, 80.
Драгоцвет, 51, 59, 75.
Драгошевац, 138.
Дренова, 18, 115, 116, 135.
Дунав, 31, 33, 130.
Ж
Жупа, 94, 114.

В

З

Ваљевска нахија, 74.
Варварин, 25, 35, 45, 80, 88, 100.
Велика Дренова, 32, 52, 115.
Велико Цело, 14.
Видин, 31, 43, 128, 135.
Видинска нахија, 22, 113.
Винорача, 136.
Влашка, 31.

Залоговац, 64, 85.
Земун, 25.
И
Ивковац,86.
Ивковачки Прњавор, 138.

Јагодинска нахија 1823-1830.
Ј

Л

Јагодина, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37,
38, 39, 40, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 68,
69, 70, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 91, 92, 94,
95, 100, 102, 103, 104, 107, 111, 112,
113, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 125, 126, 128, 129, 133, 134,
135, 136, 138, 139, 140, 141, 144, 145,
146, 149, 150, 151 152.
Јагодинска нахија, 5,6, 9, 11, 57, 59, 60,
61, 62, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 75, 78, 80,
81, 83, 89, 90, 92, 96, 98, 101, 102, 107,
108, 117, 136, 139, 146.
Јањина, 146.
Јасика, 28, 31, 47, 49, 85, 87, 90, 99,
128.
Једрене, 121, 149.
Једренско поље, 149.

Лазаревац, 118.
Лаништански кључ, 35.
Ланиште, 86.
Лебина, 107.
Левач, 5, 22, 54, 72, 89, 98.
Левачка кнежина, 11, 99, 123, 124, 139.
Лепеница, 75.
Лепојевић, 17, 18.
Лепосавић, 33.
Лесковаац, 95, 96, 115, 145.
Липар, 83.
Липовац, манастир, 35.
Лугомир, 125.
Лукар, 41, 131.
Лулебургазу, 149.
Љ
Љеваја,61.
Љубостиња, 135.

К
М
Кавадар, 61, 69, 86, 108, 116.
Каленић, 18, 22, 46, 54, 55, 67, 119,
127, 134.
Каленић манастир, 21, 22, 46.
Калудра, 61.
Катун, 20, 32, 33, 35, 39, 49, 61, 62, 66,
80, 85, 88, 92, 95, 96, 109, 110, 111,
121, 126, 127, 128, 130, 131.
Кованлук, 128, 135.
Ковачевац, 51.
Коларе, 12, 138.
Комаране, 133.
Коњус, 65, 90.
Костантино поље, 125.
Крагујевац, 26, 36, 69, 75, 85, 89, 90,
91, 101, 115, 118, 119, 120, 121, 122,
126, 146, 150, 151.
Крагујевачка нахија, 82, 128.
Крушевац, 16, 32, 43, 47, 49, 67, 78, 96,
115, 126, 128, 141.
Крушевачка нахија, 18, 19, 59, 76, 110,
119, 128, 131.
Крушевица,47, 86, 96, 116.
Куклин, 53.
Кушиљево, 75.

Мала Дренова, 61.
Манастир Ивковић, 81.
Медвеђа, 11, 12, 22, 31, 32, 33, 34, 42,
53, 61, 88, 90, 94, 106, 110, 115, 122,
132.
Метикош, 112.
Милутовац, 11, 31, 32, 61, 133, 148.
Мишевић, 106.
Млавска кнежина,147.
Морава, 69, 91, 125, 139.
Москва, 130.
Мотрић, 29.
Мутница, 95.
Н
Неврокоп, 107.
Ниш, 26, 29, 50, 96, 102, 103, 130, 141.
Нишки пашалук, 120.
Нови Пазар, 129.
О
Обрж, 69, 70, 80, 90, 91, 92, 99, 106,
141.

Архивска грађа
Омољска кнежина, 147.
Опарић,46, 66, 76, 90, 99, 110, 119.
Орашје, 134.
Осаоница, 11.
Остриковац, 86, 121, 139.
Остружница, 74.

Руђинац, село у Прокићкој кнежини,
44.
Румелија, 25.
Русија, 142, 143.

П

Сабанта, 48, 53, 61, 90, 99.
Свилајнац, 62, 74, 75, 147, 151.
Секурич, 90.
Селевац, 87.
Серез, 103.
Сиљевица, 44.
Сирча, 77.
Смедерево, 74, 98, 130.
Смедеревска нахија, 11, 12, 75, 82.
Солун, 12, 103.
Солунска планина, 12.
Софија, 43, 103, 120, 121.
Србија, 128.
Сребрница, 78.
Средње Поморавље, 5,
Срње, 128.
Стамбол (Истамбул), 43, 103, 117, 121.
Стопања, 52, 60, 67,94,96,110.
Страгаре, 110, 128.
Сугубина, 129.

Пазарска нахија, 22.
Падеж, 47.
Паланка, 97.
Пањевац (Кочино Село),61.
Пепељевац, 119.
Параћин, 11, 17, 31, 33, 38, 39, 40, 58,
95, 107, 127, 130, 131, 137.
Параћинска нахија, 11, 107.
Парцане, 32.
Петровград, 101.
Пирот, 129.
Пожаревац, 73, 74.
Пожаревачка нахија, 74, 75, 147.
Пожешка нахија, 73, 75.
Пољна, 27, 40, 41, 64, 67, 68, 69, 75, 96,
116, 132.
Пореч, 113, 147.
Поречка река, 112, 113.
Поточац, 61, 91.
Праћина (данас Кончарево), 16.
Превешт, 66, 114.
Прокупље,130.
Прњавор Каленићки, 102.
Пуљци, 41, 86, 109.
Пчелица, 72.

Р
Ражањ, 39, 40, 93, 96, 127, 130, 131.
Ражањска нахиа, 11, 12, 76.
Ратковић, 18, 61.
Рашевица, 61,80, 96, 106.
Рековац, 29,44, 90, 99, 119, 131, 150.
Ресава, 5, 45.
Рибаре, 72,108, 150.
Рибник, 52.
Риљац, 96.
Рудничка нахија, 73, 74, 75.

С

Т
Табориште, 31, 141.
Темнић, 55, 98.
Темнићка кнежина, 76, 99.
Топоница, 95, 96.
Течић, 33, 66, 70.
Топлица, 43.
Травник, 120, 121.
Турска, 146.
Ћ
Ћуприја, 45, 69, 93, 94, 102, 1о9, 125,
127, 130, 131, 147.
Ћупријска нахија, 59, 62, 146.
У
Ужичка нахија, 73, 74, 75.
Урсуле, 22, 31.
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Ц

Ш

Цариград, 13, 24, 26, 28, 36, 39, 40, 45,
50, 55, 75, 78, 116, 122, 123, 137, 140.
Церњаке, 113.
Цикот, 139.
Црни врх, 46, 72, 102.

Шантаровац, 70.
Шведска, 103.
Штипље, 111, 112.
Шуљковац, 37, 124.
Шупељак, 107.
Шумадија, 138.
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СТРАНИХ И МАЊЕ ПОЗНАТИХ РЕЧИ

А
Абер, глас, вест.
Авлија, двориште.
Адлија, турски сребрни новац.
Ајан, старешина места.
Ајлук, плата.
Алај, командант спахија у пашалуку.
Аманет, безбедност, остава.
Анатема, клетва.
Антерија, врста горње хаљине са
рукавима..
Апса, затвор.
Арач, харач, врста порезе на земљу
коју плаћа свако мушко лице од 7 до
70 година од 3 гроша и 2 паре.
Арпалук, апанажа, плата, пензија.
Аршин, мера.
Асура, простирка.
Асурџија, човек који прави асуре
(простирке).
Б

Високородни, високог племенитог
рода.
Високопочитаеми, велепоштовани.
Вниманије, пажња.
Г
Государ, господар.
Д
Давуџија, тужилац.
Девлет, влада, царевина, царска
влада.
Дејаније, делатност.
Делија, јунак, јуначина.
Депутат, посланик.
Димница, врста порезе коју је плаћала
свака кућа своме свештенику.
Достојнопотајеми,
поштовани
пријатељ.
Дувар, зид.
Дунџер, зидар.

Башлук, коњска опрема.
Башлук – баша, заповедник одељења
пешака.
Баштина, приватно власништво.
Башчалук, част.
Баталити, запустити.
Бимбаша, старешина у турској војсци.
Благодареније, потпора, наклоност.
Благодатељ, добротвор.
Благополучно, срећно.
Благорасужденије,
мишљење,
расуђивање.

Зулум, насиље.

В

И

Везир, високи турски достојанственик.
Вилајет, место, предео.

Ибрик, бакарни суд.
Илам, извештај.

Ђ
Ђумурак, ћумурак, царина.
Е
Ерлије,
турско
становништво.
З

варошко
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Индат, послата помоћ
трупе).
Исцеленије, оздрављење.

(помоћне

Ј
Јапија, дрвена грађа.
Јасакџија, чувар, стражар.
К
Капи бимбаша, дворски мајор.
Капиџи баша, старешина вратара,
висок службеник на Порти са правом
мача.
Касателни, дотични.
Кириџија, онај који даје коња и кола у
закуп и сам их вози.
Кључ, плодно земљиште у окуци реке.
Конак, двор преноћиште.
Котар, ограда.
Коџабаша, првак, старешина, сеоски
кнез.
Кумбараџија, аљтиљерац.
Курталисати, ослободити.
Кусур, остатак новца.
М
Мал, благо, иметак.
Мамудија, турски златан новац.
Мангуп, што није ничије, што лута,
(стока).
Мезулџија, поштар.
Милостивејши, најмилостивији.
Мирија, врста порезе у износу од 6
пара коју плаћа свака српска кућа
своме епископу.
Мукада, царско добро које се обично
даје под привремени закуп.
Мукајет, пажљив.
Муселим, највиши полицијски орган у
нахији.
Мутавџија, онај кој прави и продаје
покровце.
Мушчулук, добра вест, дар за добру
вест.
Н
Надежда, нада.

Нурија, парохија.
О
Обида, увреда.
Обхажденије, понашање.
Одабаша, заповедник одељења од 10
војника.
Ожидавати, очекивати.
Ока, мера од четири литара.
Отечески, очински.
Охота, жеља, воља.
П
Панађур, вашар.
Пандур,
стражар,
чувар
јавне
безбедности.
Паспорт, пасош.
Ползна, корист.
Полномоштије, пуномоћје.
Получити, постићи, добити.
Поразуменије, споразум, сагласност.
Почитаније, поштовање.
Правителство, влада, управа.
Предпријатије, подухват.
Пресужденије, пресуда.
Призреније, обзир, поглед.
Пришествије, долазак.
Прочи, остали.
Пусат, оружје, коњска опрема.
Р
Разве, осим.
Разјагмити, разграбити.
Рахат, задовољан.
Рахатлук, мир, спокојство.
Рем, залог.
С
Сабајле, рано ујутру.
Сајбија, власник.
Сакмет, притисак.
Састојаније, стање, могућност.
Севап, добро дело.
Сеиз, коњушар.
Сенет, потврда.
Сијатељство, светлост.
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Синор, међа, граница.
Сиреч, то јест, нарочито.
Сраженије, битка.
Страхопочитаније,
страхопоштовање.
Субаша, полицијски чиновник.
Сунгурлук, изгнанство.
Т
Таин, храна, оброк.
Таинџија, снабдевач.
Талир, аустријски сребрни новац.
Татарин, гласник, писмоноша.
Тевабија, свита, пратња.
Тескера, потврда о плаћеном порезу.
Тефтер, списак сваки без разлике.
Толковање, тумачење.
Торжествено, свечано.
Туфекџија, пушкар.
Ћ
Ћера миџија, монај који прави и
продаје цреп.
Ћеремида, цреп.
Ћехаја, помоћник, заступник везира.
Ћурчија, крзнар.

Ф
Ферман, писмена наредба.
Фришко, свеже.
Х
Хазнатор, благајник.
Харачлија, скупљач пореза.
Хашлук, трошак, новац за трошење.
Худо, слабо.
Ц
Цванцик, стари аустријски сребрни
новац.
Целованије, пољубац.
Ч
Черек, једна четвртина, четврт.
Чибук, врста пореза.
Число, број.
Чоја, сукно.
Чуствовати, осећати.
Џ
Џебана, храна и муниција која се носи
при поласку у борбу.

У
Ш
Узаптити, запленити.
Урубија, врста сребреног новца.

Шамија, женска марама.
Шенлук, весеље.
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Јанаћ Радовић кнезу Милошу – јавља да је кроз Јaгодину прошао Саиа из
Битоља и да носи писмо трговачко у Београд и још неке вести које је сазнао ун
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Аранђел Милосављевић, варошки кнез и председник Магистрата кнезу Милошу
– јавља да су ухватили хајдука Милована из Колара и да га њему шаљу
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Аранђел Милосављевић кнезу Милошу-јавља да је примио његово писмо по
коме треба решити финансијску трансакцију између Јована касапина и Ивка
ћурчије из Јагодине. Како Ивко не пристаје да поступи по вашој заповести то
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Јанаћ Радовић кнезу Милошу-јавља да је кроз Јагодину прошао Вен ага из
Цариграда, који је служио код Марашли паше, а сад служи код Селим пађе у
Босни и од њега сазнао да су наши кнезови у Цариграду здраво и и весело. Затим
га обавештава да је чуо да Грци иду у велики напредак
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Милета Радојковић, најпознатији страешина Јагодинске нахије кнезу Милошујавља да му шаље Јанику, кћер Станка Аранбашића која жели да испита шта
има од очевине у Великом Селу
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Милета Радојковић кнезу Милошу - обавештава да је у нахији евидентирао 2591
кућу (димницу) и да је прикупио 4500 гроша на име пореза (милостиње), такође,
да је на име казни од лопова прикупио 146 гроша. Затим моли да му дозволим да
изгради једну лађу у Обрежу и пита да ли ће и даље куповати траву из турских
ливада.
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Јанаћ Радовић кнезу Милошу-јавља да је примио и разумео његово писмо, затим
јавља да ага још помало храмље и да ће за недељу дана и њему кренути.
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Аранђел Милосављевић кнезу Милошу – јавља да ће к њему доћи јагодински
касапи да траже дозволу за рад. Затим говори о сукобу касапина и механџија,
зато што ови други, поред оног што кољу за своје потребе, кољу и продају месо
као и у касапници. Даље пита шта да ради са каравулом која прети да се сруши
и полупа дућане у њеној близини.
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Милета Радојковић кнезу Милошу-јавља да је по његовом заповести отишао у
Крушевац код Ахмет бега Вренчевића и даље га обавештавају о тој посети и
захвалности овог турског страешине према њему
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Лепојевић, 9.јун 1823. године
Живко Шокорић кнезу Милошу-јавља о Анђелку из Жупе који је био момак код
Сејди Менџе и приликом бекства од њега извршио крађу или замену коња од
више људи и зато га шаљемо вама на пресуду.
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Аранђел Милосављевић кнезу Милошу-јавља да је примио његово писмо и да је
по њему поступио. Ради се о сукобу који је избио између Милосава Ранковића из
Параћина и Милоша Тодоровића, око повраћаја накита покојне Милосављеве
ћерке која била удата за Милоша. Како сукобљене стране нису могле да се
договоре то се накит шаље вама на одлуку.
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Живко Шокорић кнезу Милошу-јавља о извођењу радова у манастиру Каленић
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покрштенику који је дошао, у Лепојевићу узео девојку и кућу саградио.
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крушевачке нахије како са собом вуку девојку која је исте нахије и пита шта
даље са њима да ради.
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Милета Радојковић кнезу Милошу-јавља о понуди Асана Чучковића за продају
својих ливада, а затим објашњава у каквим се стању налазе понуђене ливаде.
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је отео девојку, по његовој заповести њега и девојку вратио аги у Крушевац.....19
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Милета Радојковић кнезу Милошу-јавља да је ова година била лоша у
приносима сена, па стога моли да он дозволи да га људи секу лиснице како би
могли у току зиме да прехране своју стоку.
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Катун, 2. август 1823. година
Милета Радојковић кнезу Милошу-јавља о порезу који узима спахија Ћор
Исмаил од мештана села Катуна и пита да ли они и даље требају то да плаћају.
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Јагодина, 3. август 1823. година
Милета Радојковић кнезу Милошу-јавља да је примио његово писмо и затим га
обавештава о судбини хајдука који су 1821. године опљачкали неког кираџију.
Даље јавља да шаље 4000 грошљ што је остало од претходне градобитне године.
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Манастир Каленић, 4. август 1823. година
Живко Шокорић кнезу Милошу-јавља о незадовољству мајстора у манастиру
Каленић. Даље га обавештава да му шаље једну кобилу која је без власника већ
годину дана.
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Каленић, 4 август 1823. година
Живко Шокорић кнезу Милошу-јавља да је примио и разумео његово писмо, да
је он платио човеку из Видинске нахије 90 гроша на име што су га два хајдука из
Левча опљачкали. Затим га обавештава да су једног хајдука ухватили у село
Урсуле и послали га њему, а овај је касније побегао и више се не виђа на овом
простору, јер ту није ни рођен, већ како сељаци причају да се склонио у
Пазарску нахију.
174. ......................................................................................................................... 22
Бачина, 5. август 1823.
Срећко Марковић кнезу Милошу-јавља о заосталом вину и моли да се преузме, у
противном мора спремати нове судове за други десетак вина. Обевештава га
даље да му шаљу двоја кола бостана.
175. ......................................................................................................................... 23
Јагодина, 10. августа 1823.
Кнезу Милошу Јанаћ Радовић јавља неки дошао из јадног села око Костура и да
донео вест да су три кнеза важнијих побегли пошто су се потајно укрцало на
руске бродове-ну незна где су ти бродови одпловили.
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176. ......................................................................................................................... 24
Јагодина, 12. август 1823.
Јанаћ Радовић кнезу Милошу-јавља да је примио и разумео његову заповест,
затим га обавештава да је ономад прошао и други трговац и прича исту причу
као и онај први трговац. Других новости нема.
177. ......................................................................................................................... 24
Бачина, 12. август 1823. година
Срећко Марковић кнезу Милошу-јавља да није преузето вино из предходне
године и моли да га обавести шта са њиме да ради, јер је већ стига и
овогодишња берба, затим га обавештава да његовом двору шаљу две котарице
грожђа.
178. ......................................................................................................................... 25
Варварин
Живко Миловановић и јереј поп Марко Миловановић кнезу Милошу-јављају да
му шаљу нешто мало рибе за прославу господарског празника Успење
Богородичко.
179. ......................................................................................................................... 25
Јагодина, 17. август 1823. година
Јанаћ Радовић кнезу Милошу-јавља о новостима у Јагодини
180. ......................................................................................................................... 26
Бачина, 18. август
Срећко Марковић кнезу Милошу-јавља да су примили и разумели његово писмо
и да шаљу за Крагујевац 55000 ока ада су нешто вина које је почело да се квари
продали у Јагодини. Такође, га обавештавају да му шаљу пет кола ракије и
двоја кола лубеница.
181. ......................................................................................................................... 26
Јагодина, 22. август 1823. година
Јанаћ Радовић кнезу Милошу-јавља да је од људи из Битоља сазнао да је дошло
до велике борбе између Грка и Турака и да има много погинулих. Затим га
обавештава да нема вести о нашим кнезовима у Цариграду. Даље га пита шта да
ради са једним добрим коњем кога на продају нуди један Турчин из Ниша.
182. ......................................................................................................................... 27
Пољна, 23. август 1823. година
Живко Шокорић кнезу Милошу-јавља да сељаци немају сена и биће приморани
да секу лиснике за зиму како би прехранили своју стоку и моли за његово
одобрење да то могу да раде.
183. ......................................................................................................................... 27
Јагодина, 24. август 1823. година

Архивска грађа
Удова Антина из Јагодине кнезу Милошу-захваљује му на помоћи у решавању
имовинско-правних односа њеног покојног мужа Анте из Јагодине.
184. ......................................................................................................................... 27
Јанаћ Радовић кнезу Милошу-јавља да му шаље понуђеног коња за куповину,
затим га обавештава да је кроз Јагодину прошао барјактар везира из Цариграда
и од њега сазнао да су наши кнезови у Цариграду добро.
185. ......................................................................................................................... 28
Јасика, 24. август 1823. година
Милета Радојковић кнезу Милошу-јавља да су мештани Јасике извадили лађу
из Мораве која се потопила још за Карађорђева времена и да је иста још у
добром стању и да може по два кола пуна да вози. Крушевачки бег тражи да
скелу делимо на пола, па тражи даља упутства за разговор.
186. ......................................................................................................................... 29
Јагодина, 30. август 1823. година
Милета Радојковић кнезу Милошу- јавља како је спахија Ћор Исмаил продао
кућу у Ниш за два коња и исте нуди на продају, затим пита да ли је он
заинтересован да их купи и да му их онда шаље на гледање и погодбу, такође
пита да ли сме да истом спахији да кола која би га возила до Београда.
187. ......................................................................................................................... 29
Бунар, 31. август 1823. година
Живко Шокорић кнезу Милошу-јавља да су примили његову заповест и сено од
прошле године из села Мотрића превезли у Рековац. Затим моли за позајмицу
нешто од свог сена и унапред се захваљује.
188. ......................................................................................................................... 30
Милета Радојковић кнезу Милошу-јавља да су примили писмо и да су све
разумели и да су све с кнезом Живком поделили по 4 топа и тескере по 200 по
топу. Даље тражи упутство како да прикупља порез.
189. ......................................................................................................................... 30
Јагодина, 9. септембар 1823. година
Живко Шокорић кнезу Милошу-јавља му да нису нашли места где да настане
Петра и Илију из Вучитрнске нахије које је он послао и исте му назад враћају.
190. ......................................................................................................................... 30
Јагодина, 9. септембар 1823. година
Милета Радојковић кнезу Милошу-јавља за Добранца Стеву како је отишао у
Влашку.
191. ......................................................................................................................... 31
Јагодина, 9. септембар 1823. година
Живко Шокорић кнезу Милошу-јавља о једном од лопова који су опљачкали
људе на Габоришту за које је Милош платио 90 гроша.
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192. ......................................................................................................................... 31
Милутовац, 12. септембар 1823. година
Живко Шокорић кнезу Милошу-јавља се поводом Милете Милићевића,
настањеног у Милутовца, а роћеног у Медвеђи, који је у Јасики учио ћурчијски
занат. Док је био на занату комшије у Медвеђи су му преотели сву имовину и
противе се да му исту врате. Даље јавља му да он у вези овог случаја пресуди.
193. ......................................................................................................................... 32
Медвеђа, 16. септембар 1823.
Живко Шокорић кнезу Милошу-јавља поводом Павла Виндоровића који је био
учитељ две године у Великој Дренови, па се преселио у Крушевац и ту био
учитељ две године, сада му се ту не свиђа и жели поново да буде учитељ у
Великој Дренови
194. ......................................................................................................................... 32
Катун, 18. септембар 1823. година
Милета Радојковић кнезу Милошу-јавља о случају Вука из Парцана који жели
четврти пут дас ежени и да хоће да буде венчање, свештинини му то не
дозвољавају.
195. ......................................................................................................................... 33
Катун, 24. септембар 1823. година
Милета Радојковић кнезу Милошу-јавља да ради на томе да Мутава из
Параћина примора се њему лично јави.
196. ......................................................................................................................... 33
Лепосавић, 27. септембар 1823.
Живко Шокорић кнезу Милошу-јавља поводом слушаја Маринка Рисимића из
Медвеђе кога је кога је Муслија испребијао, због оброка за јело што му није по
његовој вољи довео. Маринка би му послао, али овај не може на коњу да седи, а
ако буде требало и спахију ће му спровести.
197. ......................................................................................................................... 34
Пољна, 30. септембар
Живко Шокорић кнезу Милошу-јавља да у Грабовцу нису нашли мајстора за
уларе за коње, већ су таквог мајстора нашли у Медвеђи који је направио
неколико таквих улара и који је добар мајстор.
198. ......................................................................................................................... 34
Бачина, 30. септембар 1823. година
Илија Божурац кнезу Милошу – маље арачки новац у висини од 11267 гроша и
19 пара по момцима Милете Радојковића
199. ......................................................................................................................... 35
Бачина, 6. октобра 1823. година
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Срећко Марковић кнезу Милошу-јавља да су послали стрнога жита по његовом
заповести и пита како да наплаћују за мед.
200. ......................................................................................................................... 35
Катун, 9. октобар 1823. година
Милета Радојковић кнезу Милошу-јавља поводом случаја бечара Луке
Здравковића из Варварина, који је оженио жену Петрију почившег Вукоице из
Вaрварина и са њиом живео 8 година, а онда њу оставио и узео девојку
(Петријину посестриму) и са њом отишао у Алексиначку нахију, па се натраг
вратио и од Петрије тражи мал.
201. ......................................................................................................................... 36
Јагодина, 9. октобар 1823. година
Јанаћ Радовић кнезу Милошу-јавља да је из Цариграда стигао Јеродијакон
Паисије и од њега добио писмо које шаљу наши кнезови из Цариграда.
202. ......................................................................................................................... 36
Деоница, 16. октобар 1823. године
Живко Шокорић кнезу Милошу – јавља да је вино у Деоници оточено и да креће
за Крагујевац, даље пита шта да се ради са вином у Јагодини.
203. ......................................................................................................................... 37
Јагодина, 19. октобар 1823. године
Живко Шокорић кнезу Милошу – јавља да су из Деонице оточили и опремили 28
кола вина и да је ту нешто веома мало вина остало. Вино у Јагодини биће
оточено. Говеда у Ланишком кључу су добро и имају се чиме хранити. За ствари
оног Турчина биће послати момци.
204. ......................................................................................................................... 37
Шуљковац, 20. октобар 1823. године
Илија Божурац кнезу Милошу – јавља да је опремио арачки новац у висини од
11927 гроша и 10 пара по Танаску Димитријевићу и Милуну кнеза Живковом
момку.
205. ......................................................................................................................... 38
Јагодина, 21. октобар 1823. године
Живко Шокорић кнезу Милошу- јавља да је примио и разумео његово писмо.
Вино у Јагодини неће дирати до његове нове заповести. Ствари од Турчина су
вама послате, осим шала и башлука што ће бити накнадно послато.
206. ......................................................................................................................... 38
Јагодина, 25. октобар 1823. године
Јанаћ Радовић кнезу Милошу – јавља да је послао асуре и моли за мало новца да
се не би срамотио.
207. ......................................................................................................................... 38
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Јагодина, 31. октобар 1823. године
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да је од Исмаил аге сазнао да је
убијен хајдук Филип, чију је главу видео у Параћину.
208. ......................................................................................................................... 39
Јагодина, 31. октобар 1823. година
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да му долази Никола Станковић из
села Катуна коме су оба сина умрла. После смрти синова призетио је једног
момка у кућу, те моли да му се умањи порез, односно да порез само плаћа зет. ..39
209. ......................................................................................................................... 39
Jагодина, 31. октобар 1823. године
Јанаћ Радовић кнезу Милошу – јавља да је из Цариграда стигао Никола, који
има науку од грчког језика, зна црквени певати и добро писати. Даље
обавештава да је од неког Турчина из Ражња сазнао да је убијен хајдук Филип и
да га је убио Мандрда и његову главу однео у Параћин.
210. ......................................................................................................................... 40
Јагодина, 1. новембар 1823. године
Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља о случају у Беле Воде, где су неки
момци почели на силу да вуку девојку, она молила за помоћ, кад је за то чуо,
сеоски кнез потрчао је да јој помогне и њега су ови момци убили и заједно са
девојком побегли.
211. ......................................................................................................................... 40
Пољна, 2. новембар 1823. године
Живко Шокорац кнезу Милошу – јавља о несрећном случају који се десио у селу
Мала Дренова. Играјући се пушком Марко Томић је нехотице убио циганче
Јована Радосављевића. За пресуду по овом случају тражи се Милошево
мишљење............................................................................................................................40
212. ......................................................................................................................... 41
Пуљци, 25. новембар 1823. године .................................................................................41
Живко Шокорић кнезу Милошу – јавља да су примили сва упутства за
прикупљање порезе, само није јасно шта да ради са дошљацима који су се
пролетос доселили. ...........................................................................................................41
213. ......................................................................................................................... 41
214. ......................................................................................................................... 42
Медвеђа, 3. јануар 1824. године......................................................................................42
Живко Шокорић кнезу Милошу – јавља поводом непоштене трговине Мијаила
Јочића и његовог синовца Јована из Кавадара. .........................................................42
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Јагодина, 4. јануар 1824. године.....................................................................................42
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Милета Радојковић кнезу Милошу – јавља да су дошли у Јагодину пет Турчина,
трговци из Битоља да купују говеда. То им није допуштено без вашег одобрења.
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Јанаћ Радовић кнезу Милошу – јавља како су по његовој заповести опремили
кнеза Миленка у Видин, затим јавља да је јуче прошао из Стамбола Аџија татар
који каже да је срео кнеза Милосава у Софију и за Јованчу каже да ће ове недеље
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Живко Шокорић кнезу Милошу – јавља да су примили заповест да могу
скупљати обични чибук на овце и козе. Друго, јавља да су се Турци и Арнаути
дигли из Крушевца и одселили у Топлицу. .................................................................43
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Живко Шокорић кнезу Милошу – јавља да су се кметови из Грабовца Ђорђе
Славић и Мијаило Бабовић свађали са мештанима из села Руђинаца Прокићке
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Рековац, 14. април 1824. године .....................................................................................44
Мештани Рековца кнезу Молошу – моле за помоћ у храни, јер две године их је
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Марко Радосављевић кнезу Милошу – јавља да су све извршили по његовој
заповести, једног су заклали и на истоме месту обесили, а браћу смо му у Ресаву
протерали...........................................................................................................................45
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Јанаћ Радовић кнезу Милошу – јавља да је чуо да хоће бивши војвода
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