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Родбинске везе Карађорђа и његове породице са војводама и 

јунацима Првог српског устанка ни до данас нису расветљене, пре 

свега, због одсуства изворне грађе као и због непрецизности сећања 

актера у догађајима. Значај ових питања за суштинско сагледавање 

историјских догађаја и начин расветљавања већ су уочени: 

„Родбинске везе у друштвеном животу играју велику улогу те је за 

разумевање политичких догађаја неопходно потребно прикупити 

родбинске податке о политичким факторима. Родбинске и 

биографске податке, датуме рођења, венчања и смрти појединих 

народних старешина из Првог српског устанка, немогуће је пронаћи 

и утврдити у свој потпуности, али се и на овом пољу систематским 

архивским истраживањима могу постићи лепи резултати“. (Ивић, 

1939, стр. 334) 

„Сродништво у историји има велики значај, јер родбинска 

блискост утиче на образовање погледа и животних опредељења 

појединаца. Такве споне, често невидљиве на први поглед, у 

превратним временима имају прворазредну улогу. Не само крвно 

сродство, већ и духовно, као што су кумство и побратимство, две 

врло важне установе нашег народног живота, које јачају везу међу 

личностима и породицама, исто тако су од битног утицаја. Но, 

рођаштво у Првом српском устанку није скоројевићки непотизам, 

заснован на грабљењу власти угодности, већ најсамопрегорније 

гињење у првим борбеним редовима на стварању и одбрани 

слободне отаџбине“. (Недељковић, 1997, стр. 54) 
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Више од трећине војвода и буљубаша у Првом српском 

устанку је крвно и родбински повезана, а са кумствима
1
 и 

побратимствима
2
 још толико. Недељковић је посебан значај за 

расветљавање повезаносту учесника Првог српског устанка придавао 

институцији побратимства као духовном сродству „по Богу и Светом 

Јовану“ јер је више цењено него крвно сродство.
3
 (Недељковић М. 

2002: 46-46) 

Постоје значајна сведочења да су Карађорђеви претци: деда 

Јован, војвода васејевићко-климентски; деда Ђорђе, алајбарјактар 

                                                 
1
 У вези побратимства али и кумства давно је писао академик Пантелија 

Срећковић, а потом и многи други међу којима се истиче В. Чајкановић. У новије 

време, сва сазнања о упражњавању и значењима кумства синетисао је Р. Ракић:  

„Кумство је наследно... Кум даје име по свом нахођењу... кумче не шиша за годину 

дана. Њега први пут треба да ошиша кум. Обичај шишања кумчета је данас готово 

нестао... Иако је кум један од два главна свата, његова улога у свадби је мања него 

старојка /а то је по правилу био младожењин ујак/. Њих двојица сз 'законици', као 

и војвода /младожењин зет/, ручни девер /сестрић или друг/ и мало дете /синовац/ 

за наконче... свештеник с кумом и старим сватом обави венчање младенаца по 

обредима православне цркве... Особа којој се кумује, 'кумашин'... као и његова 

породица – ужа па и шира – веома, наглашено, поштује кума и његове ближе 

сроднике... незамисливи, физички насртаји и повреде а убиство кума се спомиње 

само као највећи могући грех.. да ће евентуалног прекршиоца... чак до ен-тог 

колена, стићи најстрашнија божја казна... светост кумства као установе и 

потврђивали њен огроман значај, готово једнак биолошком сродтству.“ (Ракић Р. 

2003, стр. 37-56) 
2
 Чин братотворенија – побратимство је присутно „у свим српским племенима од 

Солуна до Истрије, и од јадрана до преко Саве и Дунава, свуда где се српски 

говори... Побратимства нема ни код једног словенског племена или народа, изван 

јужно-словенских српских племена... Православна црква није припознавала 'чин 

братотворенија'... има правило забрањивања побратимства“ (Срећковић П. 1885, 

стр. 273)  

„Што се тиче 'кумства', оно се није могло појавити у нашем народу пре кршћења. 

Обичај 'шишање' може бити, да је остатак пре хришћанског давања деци имена. У 

сваком случају сва три обичаја: Побратимство, кумство и шишање, стоје у тесној 

вези једно с другим или једно поред другога, и вршила су, а и сада врше веома 

велику улогу у друштвеном животу нашег рода и племена.“ (Исто, стр. 274) 

„Православна црква није признавала 'чин братотворенија'... има правило, 

забрањивања побратимства... Као узрок забрањивања побратимства наводи се а/ 

браимљење с 'Турчином', а тек на другом месту... што 'пијут крв един от другаго...“ 

(Исто, стр. 284, 287) 
3
 Побратимство се вршило ради „избављења од невоље у коју се запало, од 

болести од које се треба спасти, од тамнице у коју се доспело, од опасности која 

угрожава живот, од смрти која куца на врата“. Овом врло старом установом 

српског обичајног парава ширио се круг „духовних сродника“ и јачала заједница. 

Овај обичај је непознат азијским народима, али су га Срби практиковали и са 

иноверницима, хришћанским конвертитима. 
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седам српских брдских племена и Вуксан, барјактар Климената били 

удајама и женидбама родбински повезани са војводском породицом 

Пипера; Дурутовићима, кнезивима Дробњака; метохијском 

фамилијом Зого и Рашовићима, војводама Куча. (Андрејић Ж. 2011, 

стр. 124) 

Карађорђе је имао врло велике и разгранате крвне и духовне 

родбинске везе са великим бројем угледних поредица у Шумадији. 

Ђорђе Петровић се оженио Јеленом, ћерком јасеничког оборкнеза 

Николе Јовановића из Маслошева, при чему је постао пашеног са 

хајдучким харамбашом Станком Арамбашићем, Марком 

Филиповићем из Јагњила. Карађорђевев брат Марко се оженио са 

Маријом Дукић из Бање, а сестре су биле удате за Новаковића из 

Влакче, Јанићија Ђурића из Страгара и Герасима из Венчана. У исто 

време, Карађорђе је постао и стричевски пашеног Гаји Пантелићу 

Воденичаревићу и лепеничком обор-кнезу Ђуки Филиповићу из 

Јагњила. Карађорђе се преко кћери ородио са Антонијем  Ристићем 

Пљакићем из Каменице,  Николом Карамарковићем из Луњевице, 

Димитријем Ристићем и Јовицом Миловановићем /синовац Младена 

Миловановића, председник Совјета/, Илијом Чарапићем, а преко 

преко сестричине са Станојем Главашем из Глибовца. Преко зета 

Пљакића рођак је са Хаџи Проданом Глигоријевићем а преко 

Станоја Главаша са Хајдук Вељком. 

Преко својих предака Карађорђе је био рођачки повезан са 

Дринчићима из Теочина који су се женидбом ородили са 

Вукомановићима из Срезојеваца. После убиства оца Карађорђе је 

узео за поочима Радича Петровића. 

Институцијом кумства Карађорђе је повезан са: 

Стаматовићима из Глибовца, Стојаковићима из Вишевца, 

Вулићевићима из Колара, Милосавом из Саранова, Јованом Кертом 

из Жабара, Милошем и Миланом Обреновићем.  

Побратимством се повезао са: Теодосијем Марићевићем из 

Орашца, Станимиром из Рабровца, Стаком из Ратара, Станојем 

Црњом из Кусатка, Радојем (Маринковићем) из Трнаве, Николом из 

Штипља, Мијушком из Пчелица, Милошем из драгачевских 

Властељица, Станојем Главашем из Глибовца, Лека Николом из 

Брезовца, Јованом Крстовићем из Буковика, Ђорђем Остојићем из 

Остружнице, Сердар Симом из Даросаве, Алексом Ненадовићем из 

Бранковине, Јанком Катићем из Рогаче, Ђорђицем Лукићем из 

Вишевца, Јован-бегом Стојаковићем из Вишевца... Карађорђева жена 

Јелена је била посестрима војводи Павлу Цукићу из Крчмара, који је 

био род Јокићима из Тополе. 
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Карађорђе је био побратим и са Турцима: ханџијом 

Ибрахимом из Тополе и ханџијом Ибрахимом из Орашца. 

 Младен Миловановић се ородио са Карађорђем а кумовски је 

повезан са војводама Милојем Петровићем из Трнаве и Вујицом 

Вулићевићем из Колара. Удајом ћерке Јоке ородио се са Јаковом 

Ненадовићем из Бранковине. 

 

* 

 

Ни до данас није поуздано утврђено Хајдук Вељково порекло 

и родослов предака. Наша историјска наука је прихватила податке из 

приповеданих сећања учесника Првог српског устанка и потомака из 

каснијих времена који од његових предака знају само за оца Петра и 

мајку Петрију. Познати су нам његова два брата: Милутин и Миљко, 

као и две Вељкове супруге: Марија сестра хајдучког харамбаше 

Станоја Главаша, и Станојка– Стана, званa Чучук – Мала. 

Чувени хајдучки харамбаша Станоје Стаматовић – Главаш 

из Глибовца /*1760-1765. +1817./ био је један од најистакнутијих 

Карађорђевих сабораца. Станојев отац Димитрије Стаматовић /*о. 

1742. +1777/ пореклом је од Нове Вароши (неоправдано се сматра из 

Дебра у Македонији) а његова жена је Марица- Марија. Димитрије је 

имао брата у Бивољу код Крушевца, а био је и у некој кумовској вези 

са Карађорђевим оцем Петром. Осим Станоја, Марица и Димитрије 

су имали и сина Ђорђа – Ђоку, ожењеног Божаном Влахињом из 

Стига, и ћерку Стану, удату за Дели Марка Токлу из Глибовца 

/+1809/.
4
 Пошто је Димитрије умро са непуних 35. година његова 

супруга Марица се преудала у Селевац, за удовца Ћор Петра 

Станића /о. 1780/ са којим је имала једног сина и кћер Мару. Мара се 

удала у Дубону али је и она убрзо постала удовица. Станоје Главаш 

се два пута женио. Прво, Станом, младом удовицом из Буковика. На 

Станојевој свадби Карађорђе је стари сват – старојко. (Цветковић П. 

1996, стр. 11, 13-15, 23-24, 28, 70-71) Аустријске власти су знале да 

се Станоје Главаш „оженио блиском рођаком Ђорђа Црног... и 

пошто је оженио блиску рођаку, кажу сестричину Црног Ђорђа, он 

је, веле, с оне стране код Срба веома уважен и цењен“. (Ивић А. 

1939, стр. 330) Стана је била ћерка Карађорђеве сестре, која је била 

удата у Божурњу код Тополе. Први комшија удовице Стане је хајдук 

                                                 
4
 Милићевић за Дели Марка Токлу каже да је брат а не зет Станоја Главаша. Иако 

је Марко био чувени јунак Турци су га убили. Због тога је Станоје убио спахију 

Мују и отишао у хајдуке. (Милићевић М. 1979, стр. 100) 
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Јован Крстовић. Са Станом је Станоје имао сина Василија кога је дао 

на чување код хајдука Јована Крстовића из Бање. Главаш се по други 

пут оженио Маром - Марицом, ћерком варваринског трговца Уроша 

и Јелице. Са Маром је Станоје Главаш имао Танасија и Милицу - 

Миљу, удату за Тасу Петровића из Смедерева. (Цветковић П. 1996, 

стр. 11, 13-15, 23-25, 28, 70-71, 149) После Главашеве смрти Мару је 

издржавао кнез Милош а потом се на његов савет удала за Милосава 

Лаповца оборкнеза Смедеревског, а некадашњег Станојевог хајдука. 

Главашеви побратими су Карађорђе, (Цветковић П. 1996, стр. 

37) Ђорђиц /Лукић/ из Вишевца (Милићевић М. 1979, стр. 101) и 

Јован Дукић из Бање. (Цветковић П. 1996, стр. 25) Али, Карађорђе и 

Стаматовићи су били и кумови тако да су вишеструко повезани и 

постаје јасна изузетна верност Станоја Главаша према Кaрађорђу. 

Извесни Борисав Петровић из Неготинске крајине је дошао у 

Глибовац код Димитрија Стаматовића, оца Станоја Главаша. 

(Цветковић П. 1996, стр. 11) 

Милосав Стојановић Лаповац је био у хајдучкој дружини 

Станоја Главаша и Карађорђа пре устанка, а имао је зета Милету, 

хајдука из Глибовца (Ђурић Ј. 1980, стр. 29, 34) Заправо, Мара, 

сестра Милосава Лаповца је жена хајдука Милете. (Цветковић П. 

1996, стр. 149) Милета је један од највернијих хајдука Станоја 

Главаша а презивао се Николић (Цветковић П. 1996, стр. 13) 

Смедеревски кнез Ђуша Вулићевић је поставио Милосава за главног 

буљукбашу а потом за капетана (Јокић П. 1980, стр. 238, 262) 

Маром /*о. 1781/, сестром Станоја Главаша по мајци Марици, 

која је била удата у Дубону и остала удовица, око 1801. године, 

оженио се Хајдук Вељко Петровић, 1803. године. (Цветковић П. 

1996, стр. 28) Вељко Петровић се родио, око 1780. године, у 

Леновцу
5
 код Зајечара, у Црној Реки. Отац се звао Петар а мајка 

Петрија. Петар је могао бити рођен око 1760. године а имао је 

надимак Сирењар. Сирењарци су били из Старе Србије /Косова или 

из Новопазарског краја/, или из Црне Горе /са Мораче или из 

Роваца/. После досељавања у Леновац једни оду у село Мариновац, 

одакле је био Никола, Вељков рођак и момак. Други су отишли у 

Кожељ. (Станојевић М. 1930, стр. 88-95; Кнежевић М. 1960, стр. 64) 

Вељко је свраћао код своје фамилије у Кожељу, код Живадина и 

његовог оца Вељка. (Станојевић М. 1931, стр. 42-43) Изгледа да су 

                                                 
5
 Леновац се звао некада Негалица (Милићевић М. Ђ. 1876, стр. 890) и по свему је 

ново име добио по томе што је био нечији лено.  
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Вељко Сирењар из Кожеља и Петар Сирењар из Леновца рођена 

браћа, као и непознати из Мариновца. 

Петрова жена Петрија из Леновца имала је оца Ивана и два 

брата, Пауна и Цветка. Петрија је нешто млађа од Петра тако да је 

могла бити рођена око 1762. године, а то би значило да је њен отац 

рођен око 1750. Њихову фамилију су звали Скелеџије а доселили су 

се из Арнаутлука. Хајдук Вељко је имао брата од ујака Радосава. 

Ујаци Паун (*о. 1764.) и Цветко (*о. 1767.) су погинули у Зајечару, 1. 

маја 1833. године. (Станојевић М. 1930, стр. 88-95)  

Петар Сирењар је имао старију браћу: Милојка (*о. 1755.) и 

Милисава (*о. 1758.). Милојко је имао кћер Милику која је удата за 

Живана из Леновца и са којим је имала сина Михајла. Михајло је 

касније наследио цело имање Хајдук Вељка. (Станојевић М. 1930, 

стр. 88-95) Милисава је Хајдук Вељко поставио за старешину над 

кнежином зајечарском. (Милићевић Ђ. М. 1876, стр. 912)
6
 

Хајдук Вељко је имао два брата: Милутина - Херу и Милана – 

Миљка и сестру Милану - Дуду. (Станојевић М. 1930, стр. 88-95; 

Дамњановић Ј. 2004, стр. 38-39, 95-100.) Због ћерке Дуде, коју је 

хтео да ожени леновачки субаша, Петар и Петрија су се са двојицом 

млађих синова одселили у Дубону код Смедерева. Милана – Дуда је 

очито била млађа од Вељка а старија од браће Милутина и Миљка 

јер је била у годинама за удају (12-15.). Петар и Петрија су се 

одселили у Дубону око 1800. године а то би значило да је Милана 

рођена око 1787. године. Хајдук Вељко је остао у Леновцу код ујака 

који су га послали у Видин да служи код Пазван Оглуа. Касније је и 

Хајдук Вељко, са Станиславом Марковићем и Матејом 

Маринковићем из Ловца отишао код хајдука у Дубону. (Станојевић 

М. 1930, стр. 90-92) 

Милутин је рођен у Леновцу, око 1791. а умро 1861. године. 

Био је ожењен Миљом из Планинице, а био је пашеног Радисава 

Милојковића за кога је била удата Миљина сестра Калина. Радисав и 

Калина су имали сина Матеја. Међутим, Миља је после година дана 

умрла од тровања. (Милићевић Ђ. М. 1979, стр. 739; Станојевић М. 

1930, стр. 95; Дамњановић Ј. 2004, стр. 16) Али, Ненадовић тврди да 

је Милутинова жена Станојка из куће Радича из Сикола, а ћерка 

Станица. (Ненадовић К. 1971, стр. 765, 770-772) Миљко је био момак 

код војводе и кнеза Милоша Обреновића. (Ненадовић К. 1971, стр. 

776) 

                                                 
6
 Милићевић каже да је Хајдук Вељко поставио „неког Милисава“ над кнежином 

зајечарском за старешину, „одакле је родом и ко је незна се“. 
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Хајдук Вељков отац, Петар /Петроније/ је са породицом био 

принуђен да се пре устанка одсели из Леновца. Избегао је у село 

Дубону код Смедерева где је његов син Вељко оженио „рођаку 

Станоја Главаша“. (Арсенијевић Баталака Л. 1898, стр. 291) О 

Вељковој женидби у Дубони постоје јасни докази. Вељко се у време 

хајдуковања оженио са удовицом у Дубони „која је била нешто род 

Главашу“. (Милићевић Ђ. М. 1979, стр. 740) Реч је о удовици Мари, 

сестри по мајци Станоја Главаша. Забележене су Марине речи 

претње свом мужу Вељку: „Док је жив Карађорђе и мој брат Станоје, 

нећеш ти мене отерати“. (Милићевић Ђ. М. 1979, стр. 750) Вељко је 

са њом имао два сина од којих се један звао Радован /Рака, Раде/ а 

други је остао безимен /* 1812/. Радован - Рака се родио око 1806. 

године. Живео је у Дубони а женио се два пута. Прва је умрла без 

порода, а друга је Јелена Чвргић из Клоке код Хасан Пашине 

Паланке.  (Милићевић Ђ. М. 1979, стр. 750; Спасић Ж. 1953, стр. 19-

20) Иако се од Маре није развео Вељко се оженио Станојком - 

Станом, званом Чучук – Мала. (Милићевић Ђ. М. 1979, стр. 749) 

Чучук Стана се родила 1795. године у Сиколу од неименованог оца 

презименом Пљештић, а имала је сестре Стојну и Стаменку и брата 

Мијаила. (Милићевић Ђ. М. 1979, стр. 839) Стаменком Пљештић био 

је ожењен Ђока (пореклом из Арнаутлука) и са њом је имао сина 

Стојана. Постоји податак да су Станини били пореклом из 

Херцеговине. (Јовановић К. 1940, стр. 188, 101) 

Код војводе Вељка Петровића био је капетан његов братучед, 

Миленко Тодоровић из Леновца. (Ненадовић К. 1971, стр. 768-769) 

Овај податак би могао значити да је Петар Сирењар имао и трећег 

брата или брата од стрица Тодора. Рођаци са породицом Петровић из 

Леновца су Топлићи из Мариновца и Сирењарци из Кожеља у 

Тимоку. (Станојевић М. 1940, стр. 488, 475) У село Гложане код 

Свилајнца су се населили Златенци – Лукићи. Ова породица се у 

Златенац код Зајечара доселила из села Леновца. Павле Чађић био је 

брат од стрица Хајдук Вељка. (Мијатови С, 1930, стр. 199) Дакле, у 

питању је неког од браће Петронија Сирењара. 

И Стојковић-Петковић-Обрадовићи из Малих Крчмара 

потичу из села Звездан. За себе тврде да су рођаци са породицом 

Хајдук-Вељка, који је, наводно, био брат од тетке тројици синова 

извесног Ђорђа. По Радивојевићу, предак ових породица доселио се 

у Горње Крчмаре између 1788. и 1803. године. Највероватније се 

први доселио Ђорђе, са одраслим синовима Стојком (ковач, 

1779†1838), Петком (1783†1852) и Голубом (1795-?). Друга 
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могућност је да се Стојко доселио са браћом. (Обрадовић, 2013.)
7
 

Произилази да је Ђорђе био ожењен рођеном или неком другом 

сестром Хајдук Вељковом. Дакле, постоји могућност да је Хајдук-

Вељкова рођена сестра Милана – Дуда била удата у Звездан за Ђорђа 

после повратка Петронија Сирењара у Леновац. 

Војвода Вељко био је побратим са војводом Танасијем 

Чарапићем. (Милићевић Ђ. М. 1979, стр. 824) a имао je и побратима 

крајинског капетана Стојана Абраша. (Станојевић М. 1931, стр. 42; 

Спасић Ж. 1953, стр. 91) И са црноречким војводом Милисавом 

Ђорђевићем из Ласова као и са попом Радосавом Јовановићем из 

Планинице Хајдук Вељко био је побратим. (Јовановић Д. 1883, стр. 

216)  

Код Вељка је капетан био и Стојанов брат Никола Абраш. 

Абраши су из села Буковча. У служби Хајдук Вељка је био и Настас 

Армаш који је дошао однекуда из Турске и који ће у време борбе за 

Неготин, 1813. године, побећи Турцима. Он је показао место где се 

налазио Хајдук Вељко и Турци су га гађали топом погодивши га 

директно. (Милићевић Ђ. М. 1876, стр. 899)  

Један од најпознатијих Срба из Црне Реке пре устанка био је 

Милисав Ђорђевић из Ласова. Милисав је рођен у селу Сушици 

испод Малог Јастрепца, на Светог Саву, 1762. године. Отац Ђорђе 

му је пореклом из Малог Колашина од рода оборкнеза Николе 

Маријића из села Белог Поља. Мајка Велика му се преудала а његов 

очух се због турског зулума одселио у црноречко село Ласово. 

Милосав се оженио у Ласову ћерком једног од најимућнијих људи у 

том крају и са њом имао сина Милоша. (Јовановић Д. 1883, стр. 233, 

236) Најмоћнији људи тога доба су били једино Карапанџићи. Зна се 

да је крајински кнез Станко Карапанџић имао кћери: Петрију, која је 

била удата за Манојла Н. а потом за поречког кнеза Крсту Павловића 

и Калину Нуцу, која је удата за Данила Алексијевића и тако му 

омогућила да буде крајински кнез, 1786-1802. Међутим, Данило је 

убијен је у Неготину, 1802. године (Јовић Н. 2002, стр. 27-31) 

Удовицом Нуцом се потом, по свему судећи, оженио Милисав 

Ђорђевић. 

У време избијања српског устанка у Зајечару је ајан – 

старешина црноречки неки Турчин Барјам који је био побратим са 

Милисавом. Милисав је одржавао јаку везу са Стеваном Синђелићем 

у Ресави. Када је морао да напусти Црну Реку, 1805. године, 

                                                 
7
 Постхумно издање монографије села „Велико и Мало Крчамер“ историчара 

Дејана Обрадовића у припреми за штампу у Рачи. 
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Милисав је са браћом, породицом и многим устаницима отишао у 

Ресаву. (Јовановић Д. 1883, стр. 207, 210) После ослобођења 

Београда Карађорђе је дао барјак Милисаву и попу Радосаву 

Јовановићу из Планинице а Станоје Главаш је предложио да им се 

придружи и Хајдук Вељко, његов буљукбаша. У време пре устанка, 

међу првима по угледу је и поп Радосав Јовановић из Планинице. 

Код цркве у Свилајнцу су гробови „војводе црноречког 

Милисава, рођеног 1762. а умрлог 1832. године“, кнеза Илије 

Барјактаревића, који је умро 1826. и „Ђорђа сина војводе Милисава. 

Рођен 1795. а умро 1820. год. .... остаде му прстен девојка“. 

(Мијатовић С. 1930, стр. 228-229) По свему судећи да је Милисаву 

био рођак Петар Ђорђевић Џода у Стрмостену у Ресави где се и 

сколонио са породицом, 1805. године. 

Петар Ђорђевић Џода, војвода Вражогрначке нахије, био је 

хајдук а у време подизања устанка приступио је добровољно 

Карађорђу. Када су поп Радосав Јовановић и Милисав Ђорђевић 

пошли да подижу Црну Реку придружен им се и Џода. Од стране 

војводе Вељка је постављен за бимбашу. После пада Неготина 

повукао се у Жагубицу, потом у Стрмостен и у планину где се крио 

од Турака. Остарелог и оболелог убили су га Власи у једној пећини. 

Џода је рођен у селу Кучајни, у Црној Реци, које данас не постоји. 

Ово село су Турци упалили па се Џодина породица преселила у 

Стрмостен код Деспотовца. (Јовановић Д. 1883, стр. 237-243) У 

Стрмостен код Деспотовца се памтило да су се са Косова доселили 

Ћордаловићи од којих је био и Петар Ђорђевић Џода. (Мијатовић С. 

1930, стр. 235) 

Из тимочког села Трњана су се у Тропоње (Тропоље) 

доселили косовски Ћорчићанци-Ћормарковци. Од њих био је Петар 

Трњар (Ђорђевић?), бимбаша војводе Стевама Синђелића, који се 

„неким случајем“ жив вратио из боја на Каменици код Ниша. 

(Мијатовић, 1930, стр. 236) 

Велики пријатељ са Милутином Петровићем, братом Хајдук 

Вељка, био је ресавски војвода Милосав Здравковић. Његов отац 

Милија Здравковића из Ломнице родио се 1748. или 1753. године. 

Имао је брата Здравка и по њему је носио презиме. Био је ожењен са 

Живаном, ћерком Милосава Велисављевића, кнезом пре 1804. и са 

њом је имао 9. синова и 4. кћери. У изворима се помиње да је стриц 

Милијине деце Стеван Книћанин /Петровић/. (Стаматовић, 2013, стр. 

27, 31) Произилази да је Стеван Петровић Книћанин био Милијин 

брат што се никако не може довести у хронолошки ред. 



 10 

Милосав је имао од прве жене сина Јову Бега, а од друге, 

Станије, сина Јосу и две кћери: Милеву и Цану /Стану/. (Ненадовић 

К. 1971, стр. 809, 814) У старој свилајначкој породици Исаковића 

бележи се да је прва жена Милосављева била ћерка Стевана 

Синђелића и Милунике. Са Синђелићком је имао сина Бег Јову. 

Друга жена Станија била је од Пеливановића из Ћуприје. (Исаковић, 

2003, стр. 25-26) Милија и Милосав су се после Хаџи-Проданове 

буне предали. Милосав је постао писар код београдског митрополита 

Дионисија, а старог кнеза Милију су Турци погубили. (Ненадовић К. 

1971, стр. 172) 

Пријатељи Здравковића из Ломнице су кнез Пантелија Пана 

Кнежевић и његов брат поп Милија. Милисав је велики пријатељ 

(побратим?) са Маринком Џодићем, оборкнезом хомољским. 

Маринко је син Петра Ђорђевића Џоде који је живео у Стрмостену. 

Незна се какао и када се кнез Милосав Здравковић окумио са 

српским кнесом Милошем Обреновићем: „Куме Милосаве... Ваш 

Кум Верховниј Сербие Књаз Милош Обреновић /1819./“. 

(Стаматовић, 2013, стр. 31, 141-142) 

Стара кнежевска породица Карапанџић је у Неготинској 

крајини господарила још од краја XVII века. Њихов предак је 

хајдучки харамбаша и кнез Кара-Панџа који се помиње 1695-1697. 

године са великом дружином између Мајданпека и Видина и Дунава 

и Пирота. Пореклом је из неког тимочког села, вероватно, Грљана. 

(Бојанић Д. 1978 а, стр. 74; Иста. 1978 б, стр. 60-62) Кара-Панџа се 

изгледа звао Јован. Кара-Панџа је имао неименованог сина који се 

презивао Јовановић, а био је кнез „влашке границе“, 1718-1736. 

године. Овај је имао два неименована сина који су се, такође, 

презивали Јовановић. Старији од њих је имао сина Илију 

Карапанџића, кнеза од 1752-1785. године када јер и погинуо. Са 

Саром Михајловић имао је синове Михајла „Коркодјела“ /погинуо са 

Хајдук Вељком 1813./ и Николчу Карапанџића, кнез 1817-1820, и 

кћер Јелисавету, која је удата за Фотија Поповића, трговца из 

Оршаве. После Илијине смрти његова жена Сара се удала за његовог 

секретара Данила Алексијевића и тако му омогућила да буде 

крајински кнез, 1786-1802. Када је Сара умрла Данило се оженио са 

Калином Нуцом, ћерком Станка Карапанџића. Убијен је у Неготину, 

1802. године (Јовић Н. 2002, стр. 27-28) 

Млађи Јовановић Карапанџа био је кнез 1736-1752. Имао је 

сина Станка Карапанџића, кнеза 1802-1803, и две кћери: Јаглику и 

Велику. Јаглика је била удата за Станка Фрајкора. Велика је удата за 

Деспота Бошка Лазаревића из Књажевца (погинуо на Чегру). Велика 
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и Бошко су имали синове Јакова и Лазара Лазаревића, који су били 

кнезови, 1815-1817. године, и ћерку Милену удату за Петра 

Станковића Карапанџића. Кнез Станко Карапанџић је имао синове: 

Петра Перчу Станковића /кнез 1805-1806/ који је са Миленом 

Лазаревић имао сина Николчу, ђака Велике школе у Београду, и 

Михајла – Мишу Станковића, кнез 1806-1811, који је ожењен Саром 

Михајловић. После Перчине смрти, 1811. године, Милена се 

преудала за војводу Миленка Стојковића.  Пошто Миша и Сара нису 

имали деце усвојили су Станоја Марковића, сестрића Сариног. 

Станко Карапанџић је имао и кћери: Петрију, која је била удата за 

Манојла Н. а потом за поречког кнеза Крсту Павловића и Калину 

Нуцу, која је удата за кнеза Данила Алексијевића, (Јовић Н. 2002, 

стр. 29-31) а потом за Милисава Ђорђевића. 

Војвода Миленко Стојковић из Кличевца код Пожаревца 

седео је као војвода у Поречу на Дунаву где је имао харем са око 60 

Туркиња и покрштеница. Од прве жене је имао три сина: Милана, 

Ивана и Живана и кћер Љубинку. Остао је удовац и оженио се са 

лепом Миленом, удовом покојног крајинског војводе Перче 

Станковића Карапанџе. После 1811. године пребегао у Влашку због 

сукоба са Карађорђем. У Влашкој је распустио харем и задржао 

једино Катарину са којом се оженио. (Караџић С. В. 1969. б, стр. 98-

99; Милићевић Ђ. М. 1979, стр. 694; Ненадовић К. 1971, стр. 785, 

793) Осим познанаства са Карађорђем пре устанка Стојковић није 

био у никаквој родбинској и духовној вези са Карађорђем или са 

неким од његових знатнијих рођака. 

 

 

Резиме 

 

 Родбинске везе Вожда Карађорђа и његове породице са 

војводама и јунацима Првог српског устанка ни до данас нису 

расветљене због недостатка изворне грађе а и због фрагментарности 

и непрецизности сећања савременика. Сродство између историјских 

личности, као и друштву уопште, иако је често „невидљиво“ имало 

је велики значај. То је врло приметно и у време Првог српског 

устанка када је остварена одређена Лига око Карађорђа с обзиром да 

је више од трећине војвода и буљукбаша крвно и родбински 

повезано, а бескрвним везама, кумством и побратимством, још 

толико. Такав је случај и са бањским и крајинским војводом Вељком 

Петровићем. 
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 Најзначајнија родбинска повезаност Хајдук Вељка остварена 

је са Станојем Стаматовићем Главашем, а преко њега и са 

Карађорђем. Станоје Главаш је у првом браку био ожењен 

Карађорђевом сестричином, а пре тога су бескрвно орођени 

попбратимством и кумством. Хајдучки харамбаша Станоје Главаш је 

пре устанка био пријатељ са извесним Борисавом Петровићем из 

Неготинске крајине као и са Петром, Хајдук Вељковим оцем. Вељко 

је хајдукујући код Станоја Главаша упознао своју прву супругу 

Мару, 1803. године, са којом је имао два сина, Радована – Раку и 

једног чије је име остало непознато. Мара је рођена сестра Станоја 

Главаша по мајци. Дакле, Станоје Главаш је 1809. године, 

предложио Карађорђу свог зета да иде у Бању и Црну реку да са 

Милосавом Ђорђевићем и попом Радосавом Јовановићем из 

Планинице подигне устанак. После смрти крајинског кнеза Петра 

Станковића из чувене породице Карапанџића, која је имала стара 

наследна права, Вељко Петровић је постао војвода Крајине. 

 Милисав Ђорђевић је био велики пријатељ ресавског војводе 

Стевана Синђелића чија је ћерка била удата за ресавског бимбашу 

Милосава Здравковића. Велики пријатељ и побратим са Милисавом 

Здравковићем је Милутин Петровић, рођени брат Хајдук Вељка. С 

друге стране војвода Танасије Чарапић, Милисав Ђорђевић и поп 

Радосав Јовановић из Планинице су били побратими Вељка 

Петровића. Хајдук Вељков побратим је и крајински капетан Стојан 

Абраш. 

 Милена Станковић Карапанџић (Лазаревић) се преудала се за 

војводу Миленка Стојковића, 1811. године, који није био у никаквој 

сродничкој и духовној вези са Карађорђем или са неким од његових 

знатнијих војвода и јунака. Нуца, ћерка Петрова и Милене 

Станковић удала се, прво, за Данила Алексијевића, а потом за 

Милисава Ђорђевића, вражогрначког војводу, Хајдук Вељковог 

побратима. 

 Хајдук Вељкови саборци су и рођаци његовог оца, мајке 

Петрије, сетре Дуде и друге жене Чучук Стане живели у Леновцу,  

Сиколу, Мариновцу, Кожељу, Златенцу, Звездану,  
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Summary 

 

 

Family ties of Hajduk Veljko with the leaders of the Rebellions 

a factor in his command progress 

 

 

This paper reveathe unknown blood and bloodless family ties of 

Hajduk Velko Petrovic with the important leaders of the First Serbian 

Rebellion, especially with Stanoje Stamatović – Glavas, who 

recommended him for the position of the Banja’s Duke. 


