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ГРУЖА У ХАЏИ-ПРОДАНОВОЈ БУНИ 

 

Од јесени 1813. до пролећа 1815. године, упркос турској страховлади, 

општој оскудици, куги, и другим недаћама које су пратиле обнову турске 

власти у Београдском пашалуку, у српском народу одржао се бунтовни дух. 

Хаџи-Проданова буна која је 1814. године избила у Чачанској нахији 

најснажнији одјек имала је у Гружи, у Крагујевачкој нахији, а нешто мањи 

у Јагодинској. Последице буне, без обзира на то што је кратко трајала и што 

је обухватила три нахије, осетиле су се на целој територији Београдског 

пашалука кроз појачани турски терор који је узроковао нови устанак 1815. 

године.  

Гружа је у турској административној подели била једна од три 

кнежине Крагујевачке нахије. За време Кочине крајине и Првог срспког 

устанка њу је населило становништо из околних турских пашалука. За 

време Првог српског устанка Гружани су сматрани храбрим и поузданим 

борцима, а један њихов одред налазио се стално уз Карађорђа. Управо ти 

борци и нижи заповедници избили су у први план у Хаџи-Продановој буни 

и Другом српском устанку. Та чињеница потврђује дубину друштвеног 

преображаја Србије за време Првог српског устанка, јер је покушај Турака 

да врате стање пре 1804. постављењем кнеза Теодосија Филиповића из 

Кнића за обор кнеза Крагујевачке нахије, који је ту дужност обављао до 

1804. године, био неуспешан. 

Немири у Гружи осетили су се два дана пошто је избила побуна у 

манастиру Трнави. Чачански муселим Латиф-ага препоручио је Турцима из 

Чачка, Карановца и Трстеника да се повуку у Лесковац, истовремно се 

спремајући за угушење побуне. Турске породице које су се повлачиле 

према Лесковцу, иза Трстеника сустигли су побуњеници из Груже 

предвођени Станком Миљчевићем, Карађорђевим капетаном, Томом 

Вучићем Перишићем, вождовим момком и Петром Туцаковићем.1  

                                                 
1 Михаило Гавриловић, Милош Обреновић I, Београд 1908, 88-89; Сима Милутиновић Сарајлија, 
Историја Србије од почетка 1813. до конца 1815. године, Београд 1888, 75 
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О том догађају према сачуваном предању писао је 1909. године 

народни посланик и угледни домаћин из Честина Ђурђе Ђоровић. „Вучић 

Перишић, Петар Туцаковић из Честина, са неколико другова крену у потеру 

за њима те у Стублу пређу преко Мораве и код Трстеника на месту 

Немраку причекају Турке, али Турци нису смели у бој да се упуштају већ 

положе оружје, а буле изваде платно, простру по земљи, а на исто метну 

маказе и окуме Вучића, а Петра назову прикумак, они су њихову децу 

шишали, оружије и муницију им одузели, па их пропустили. Срби су, опет, 

од тога спевали песму: Кум шиша турску децу до коже, а прикумак полако 

и коже.”2 Вернији и поузданији опис овог догађаја дао је Сима 

Милутиновић Сарајлија, према којем су Гружани Турке сустигли на конаку 

у Лопашу и ту их, пошто су их опколили, наговорили да предају 

наоружање. Налазећи се у безизлазној ситуацији Турци су пристали на то. 

Неколико Срба зашло је међу Турке да сакупља наоружање и тада је један 

Турчин запуцао и када је убио једног Србина дошло је до обостраног 

пушкарања. И међу Србима и Турцима било је мртвих. Заузимањем 

разумних људи са обеју страна пушкарање је престало, а Турци, пошто су 

опљачакни, наставили су пут.3 

Док су Турци уз помоћ Милоша Обреновића угушили буну у 

чачанском крају, у Гружи је Никола Вукићевић из Светлића припремио 

Прокламацију којом је народ позивао на устанак. О Николи Вукићевићу 

мало се зна. Пре и за време Првог српског устанка био је трговац „чувен и 

уважен у народу”4. Када је Хаџи-Продан, бежећи пред потером дошао у 

кућу Јована Жујовића у Јешевцу, тада се Вукићевић састао са њим, 

предлажући му наставак борбе против Турака, и тада је Вукићевић 25. 

септембра/6. октобра у Прокламацију поручио:  

 

                                                 
2 Ђурђе Ђоровић, Мало грађе за историју Груже, Крагујевац 1909, 9. 
3 С. М. Сарајлија, нав. дело, 76. 
4 Милан Ђ. Милићевић, Поменик знаменитих људи у српског народа новијега доба, Београд 1888, 
68-69. 
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„Нека је на знање свима кнезовима, кметовима, бимбашама и 

буљукбашама у Ужичкој, Старовлашкој, Новопазарској и Пожешкој 

нахији да смо ми, у име Бога и по заповести руског цара и господара 

Ђорђа, свом снагом, противу Турака устали, које смо већ из више нахија 

протерали. С тога свима вама у гореименованим нахијама препоручујемо, 

да као и ми устанете и Турке гоните. Шаљем вам Петра Дугоњу, који је 

сад баш од цара дошао и Хаџи-Продана и Милића Радоњића који ће вам за 

старешине оне поставити које ви будете хтели [...].”5 

Ако је судити према овом документу, може се закључити да је 

предводник побуне у Гружи био управо трговац Никола Вукићевић, али, 

Сима Милутиновић Сарајлија и Милан Милићевић наводе да је предводник 

био Вучић, а Куниберт помиње петорицу побуњеничких вођа, међу којима 

и Вучића.6 Сматрамо да као што ни Хаџи-Продан формално није изабран за 

предводника буне, тако и у Гружи није било изабраног и потврђеног вође, 

већ су на челу били предузимљиви и на акцију спремни људи. То посредно 

потвруђују и недавно објављени мемоари Алексе Симића у којима, 

говорећи о почетку Другог српског устанка, слика стање духа у народу тих 

година. Симић каже: 

„Кад сам горе казао како су устали против Турака први Сима 

Паштрмац , Вучић и тако даље, вредно ће бити овде навести узроке зашто 

су они то учинили. Ови људи су били ратоборни и били су војнци и под 

Карађорђем. Када су Турци 1813. године опет освојили Србију, предају се и 

они Турцима с осталим народом, али као ратоборни они се придруже Хаџи-

Продановој буни 1814. године. Када је ова буна савладана од Турака с 

помоћи књаза Милоша, они се не смедоше предати, но одоше у Рудничку 

планину и тамо су живили одовјени од народа, као вуци у гори премда су се 

тајно састајали с нашим људима, и одлазили књазу Милошу у Црнућу, тамо 

јели и пили као и код други Србаља, и опет одлазили у гору.  

                                                 
5 М. Гавриловић, нав. дело, 90-91; Славко Гавриловић, Грађа о Хаџи-Продановој буни 1814. године, 
Мешовита грађа (Miscellanea), књ. 16, Београд 1987, 134. 
6 Бартоломео Куниберт, Српски устанак и прва владавина Милоша Обреновића 1804-1850, Београд 
1901, 63. 
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Књаз Милош, пак, примао их је дружевно и заклањао их, да не чују 

Турци за њих, где су и како су, а то исто чинили су и остали људи, који су 

за њих знали и с њима се мешали.7” 

На основу расположивих извора тешко је утврдити да ли је Петар 

Дугоња, кога у Прокламацији помиње Никола Вукићевић заиста донео 

некакве поруке од „руског цара”, тачније, руских званичника. Може бити да 

се позивањем на Карађорђа и руског цара побуњеници у Гружи желели да 

подигну морал и привуку у своје редове већи број устаника. Петар Дугоња, 

односно Дугоњић из Маслошева био је уз Карађорђа од почетка Устанка 

1804. године. Када је вожд напустио Србију 1813. године њему и извесном 

Рајку из Винче, Глигорије, архимандрит манастира Благовештења, наредио 

је да у Тополи попале Карађорђева жита и сена да не би пала у турске руке. 

Да ли је и са ким Дугоњић 1814. године био у вези за сада није познато.8  

Одлучујући сукоб између побуњеника у Гружи и Турака и Срба које 

су предводили Ашим-бег и Милош Обреновић догодио се код Кнића. О 

броју побуњеника ушанчених код Кнића постоје различити подаци. Према 

неким било их је око 200, док други извори говоре о 1.000 бораца. На 

турској страни било је преко 1.000 пешака и око150 коњаника. Пре тога 

сукоба устаници су заробили кнеза Теодосија Филиповића који је у име 

Турака послат да умири побуњенике, али уместо тога једва се спасао од 

погубљења. Милош Обреновић је хтео да преговорима поколеба 

побуњенике, предочавајући им лоше последице пружања даљег отпора и 

захваљујући томе првог дана предали су му се „на образ и на душу”, Вучић 

и Паштрмац. Међутим Хаџи-Продан и Вукићевић нису хтели да се предају 

и другог дана су чак однели мању победу, али увидевши да се не могу 

одупрети, нити да Милош Обреновић не жели да им се придружи, 

распустили су војску. Хаџи-Продан је са својом браћом момцима прешао у 

Аустрију, а Никола Вукићевић се вратио у своје село.  

                                                 
7 Сећање Алексе Симића на књаза Милоша (приредио и предговор написао Радош Љушић), 
Крагујевац, 1997, 27. 
8 Јанићије Ђурић, Гаја Пантелић, Петар Јокић, Анта Протић, Казивања о српском устанку 1804, 
Београд 1980, 106. 



 5 

Одатле се на веру предао Ћехаја паши, који га је неколико дана 

оставио на слободи, али га је касније затворио и окованог спровео у 

Београд где је у децембру 1814. године посечен.9 

Већина водећих личности из Груже учесника Хаџи-Проданове буне 

су за време прве владе кнеза Милоша заузимали значајне положаје. Тома 

Вучић Перишић био је кнежев момак, гружански кнез, члан кнежеве свите, 

министар војни, члан Савета и једно време најзначајнија политичка личност 

Србије. Сима Милосављевић Паштрмац посатао је кнежев лични пријатељ 

и његов домостројитељ. Петар Туцаковић који је на почетку буне 1814. 

године развио барјак и „ударао у таламбасе,” био је гружански кнез и члан 

Савета. Благоје Томић био је кнежев момак до 1821. године када се повукао 

на своје имање у Кнић. Није познато шта је после 1814. године било са 

Станком Миљчевићем из гружанског села Витановаца, који је у време 

Првог српског устанка био капетан.  

Никола Вукићевић из Светлића и његов брат Александар погубљени 

су у Београду у децембру 1814. године.  

                                                 
9 Бранећи држање Милоша Обреновића у Хаџи-Продановој буни, Бартолемео Куниберт наводи да 
се у Книћу ушанчило око 200 побуњеника којим је тајним начином поручио да се ноћу повуку. 
Војницима који су били под његовом командом наредио је да пуцају у ваздух (Б. Куниберт, нав. 
дело, 63). 


