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ПредГОВОр

Су коб хри шћан ске и ислам ске ци ви ли за ци је имао 
је по сле ди це и на ма ле на ро де ко ји су се на шли на њи
хо вом пу ту. Ти на ро ди ста вља ли су се че сто у слу жбу 
ка то лич ких кра ље ва ко ји су их ра до при хва та ли. Тур ско 
осва ја ње Бал ка на отво ри ло је вра та да љем про ди ра њу у 
сред њу и за пад ну евро пу где су јој се ис пре чи ле Угар
ска кра ље ви на а не ду го за тим и на след ни по се ди Хаб
збур шке ку ће. Ве шта и да ле ко ви да по ли ти ка „Слав ног 
до ма“ство ри ла је од Ср ба пре бе глих са сво јих ог њи шта 
зна ча јан слој вој ни ка на ко ји ма је по чи ва ла ви ше ве ков
на од бра на од тур ских на па да оли че на у та да је дин стве
но за ми шље ној Вој ној гра ни ци (кра ји ни). Вој на гра ни ца 
ме ња ла је сво је те ри то ри јал не об ли ке то ком осва ја ња 
Хаб збур шке мо нар хи је у сред њем По ду на вљу све до 
1739. год. у че му су Ср би као гра ни ча ри да ли ве ли ки 
до при нос. Цен тра ли стич ковој ни апа рат тру дио се да 
ове де ло ве те ри то ри је при ла го ђа ва по тре ба ма др жав не 
по ли ти ке и др жи под кру том вој нич ком ди сци пли ном 
то ком чи та вог ње ног по сто ја ња. Сре ди на XVI II ве ка ве
ли ка је пре крет ни ца за Вој ну гра ни цу ко ја је по че ла да 
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до би ја јед но о бра зан ка рак тер спро во ђе њем ре фор ми 
и фор ми ра њем 17 ре ги мен ти и Шај ка шког ба та љо на. 
Шај ка шком ба та љо ну као спе ци јал ној вој но гра ни чар
ској фор ма ци ји ни је по све ће на до вољ на па жња у до ма
ћој исто ри о гра фи ји иа ко по сто ји до во љан број из во ра 
по мо ћу ко јих је мо гу ће ре кон стру и са ти ње го во ме сто 
у исто ри ји Вој не гра ни це. Те ри то ри ја Шај ка шког ба та
љо на об у хва та про стор у ју жном де лу Бач ке ои ви че ног 
ду на вом, Ти сом и оста ци ма рим ских шан че ва.

Кон сул то ва ни су при ло зи Авра ма Ђу ки ћа, ака де ми
ка Слав ка Га ври ло ви ћа, Јо ва на Сав ко ви ћа, Алек сан дра 
Фо ри шко ви ћа, ду ша на Ј. По по ви ћа. За оп шту исто ри ју 
евро пе и Хаб збур шке мо нар хи је у XVI II и XIX ве ку ко
ри шће на су де ла ака де ми ка Че до ми ра По по ва и дра го
љу ба р. Жи во ји но ви ћа. По ме ну ће мо, та ко ђе, и исто ри
ју Ау стри је и Ау стро у гар ске Але на Теј ло ра. Као из вор 
ко ри шће ни су и оста ли пу бли ко ва ни и не пу бли ко ва ни 
из во ри до ма ћих и стра них ау то ра ко ји су на ве де ни у 
спи ску ли те ра ту ре.

Хро но ло шки оквир ра да об у хва та пе ри од од ства
ра ња Шај ка шког ба та љо на 1763. до раз во ја че ња 1873. 
го ди не при че му су у окви ру те мат ских це ли на при ка
за ни раз ло зи ње го вог по сто ја ња, ре фор ме, ор га ни за ци
ја и уче шће у рат ним зби ва њи ма.

У пр вом по гла вљу (Увод), при ка за на је исто ри ја и 
раз вој Вој не гра ни це од ње них за че та ка, у вре ме угар
ског кра ља Ма ти је Кор ви на, пре ко осни ва ња Кар ло вач
ког и Ва ра ждин ског ге не ра ла та, но вих вој них гра ни ца и 
њи хо вог рас пу шта ња до ко нач ног утвр ђи ва ња на Са ви 
и ду на ву и пре стан ка ње ног по сто ја ња. У нај о снов ни
јим цр та ма при ка за но је по сто ја ње реч не фло ти ле кра
ље ви не Угар ске ко је је у не раз двој ној ве зи са по че ци
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ма из град ње од брам бе ног си сте ма Мо нар хи је у ко ме је 
ова фор ма ци ја пр о на шла сво је ме сто на ро чи то на кон 
утвр ђи ва ња гра ни ца на ду нав и Са ву. У дру гом по гла
вљу го во ри се о фор ми ра њу гра ни чар ског Шај ка шког 
ба та љо на као реч не фор ма ци је Хаб збур шке мо нар хи је. 
На ред но по гла вље ба ви се устрој ством Шај ка шког ба
та љо на (на осно ву ре гу ла мен та), ко манд ној под ре ђе но
сти, оба ве за ма, упо тре би пло ви ла, по ве ћа ња број но сти 
људ ства, пи та њу слу жбе ван основ не на ме не и ре фор
ма ма ко је је др жа ва спро во ди ла у Вој ној гра ни ци то ком 
дру ге по ло ви не XVI II и пр ве по ло ви не XIX ве ка (Вој но
гра ни чар ска пра ва, Кан то нал ни си стем 1787, Основ ни 
гра ни чар ски за кон из 1808. и Основ ни за кон из 1850). 
По себ ну це ли ну ра да за у зи ма уче шће шај ка ша у ра то
ви ма Мо нар хи је у окви ру пон тон скопи о нир ских је ди
ни ца ко је је во ди ла од 1778. до 1866. го ди не. Учећ ше 
шај ка ша у че тр де се то сма шким до га ђа ји ма об ра ђе но 
је у по себ ном (пе том) по гла вљу због њи хо вог зна чај
ног до при но са у очу ва њу срп ског иден ти те та у Угар
ској. Знча јан део ра да при ка зу је на чин жи во та шај ка ша 
у окви ру ко га се го во ри о њи хо вом вој нич ком жи во ту, 
при пад но сти кућ ној за дру зи, по се дов ним од но си ма, тр
го ви ни, по љо при вре ди и дру штве ним од но си ма. Про
ме не на ста ле на кон 1867. го ди не отво ри ле су пи та ње 
по сто ја ња Вој не гра ни це па се по след ње по гла вље ба ви 
раз ло зи ма и по сле ди ца ма ње ног раз во ја че ња а ти ме и 
Ба та љо на као ње ног са став ног де ла.
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УВОд

За че так ор га ни за ци је Вој не гра ни це (кра ји не) да
ти ра из вре ме на угар ског кра ља Жиг мун да Лук сем
бур шког (1387–1437). Би ла је ор га ни зо ва на као сла бо 
по ве за на ли ни ја утвр ђе ња на те ри то ри ји ју жне Угар
ске ра ди од бра не од све че шћих тур ских упа да из 
прав ца Бо сне и Ср би је. По сле па да Срп ске де спо то
ви не (1459) и Бо сне (1463) угар ски краљ Ма ти ја Кор
вин обра зо вао је 1464. го ди не од брам бе ни по јас ко ји 
је ишао од Вр ба са, Усо ре и Сре бре ни ка, пре ма Шап цу 
и Бе о гра ду све до Ор ша ве. Ова ли ни ја тре ба ла је да 
шти ти Угар ску и Сла во ни ју. Хр ват ска је оста ла не за
шти ће на па је у том ци љу ор га ни зо ва на 1469. го ди не 
Сењ ска ка пе та ни ја. Хр ват ски фе у дал ци пре у зе ли су 
од брам бе не ме ре на гра ни ци утвр ђи ва њем гра до ва 
на ре ци Уни, ме ђу тим, то ни је мо гло да од го во ри на 
сти хиј ске на па де Ту ра ка ко ји не за др жи во про ди ру у 
Хр ват ску. Ка да су Тур ци по ра зи ли хр ват ске фе у дал це 
у би ци на Кр бав ском по љу 1493. го ди не, кра је ви око 
по гра нич них гра до ва оста ли су пу сти и ста нов ни штво 
та да шње Хр ват ске по че ло је да се по вла чи ка за па ду и 
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се ве ру, а ње на те ри то ри ја је све де на на „остат ке оста
та ка”1 .

По сле Мо хач ке бит ке (24. ав гу ста 1526. го ди не) 
Тур ци су ство ри ли пред у сло ве за да ље осва ја ње Сла во
ни је и Угар ске. Упра во у ово вре ме до ла зи до пре лом ног 
мо мен та у уре ђе њу бу ду ће Вој не гра ни це. То је озна чио 
из бор Фер ди нан да I Хаб збур шког2 за хр ват ског кра ља од 
стра не хр ват ске вла сте ле на са бо ру на Це ти ни 1. ја ну а
ра 1527. го ди не. При ли ком из бо ра он се оба ве зао да др
жи 1000 ко ња ни ка и 200 пе ша ка као стал ну по са ду ра
ди од бра не од Ту ра ка на гра ни ци од Са ве до Ја дран ског 
мо ра на те ри то ри ји Сењ ске и но во о сно ва не Би хаћ ке ка
пе та ни је (1529). Краљ Фер ди нанд се да ју ћи обе ћа ње во
дио на ме ром да спре чи упа де Осман ли ја у уну тра шњу 
Ау стри ју ко ји по ста ју све уче ста ли ји, на ро чи то, пре ко 
Жум бе рач ке го ре. Упо ре до са осни ва њем Вој не кра ји
не по ја вљу ју се пр ви „уско ци” или „пре бе зи”, ка ко их 
на зи ва ју кра ји шки ка пе та ни. То су ве ћи ном би ли Ср би 
из Бо сне3 ко ји су гу бље њем по вла сти ца4 и по гор ша њем 

1 Пе тер ро каи, Зол тан Ђе ре, Пал Ти бор, Алек сан дар Ка саш, Исто ри
ја Ма ђа ра, Но ви Сад, 2002, 139; Франц Ва ни чек, Исто ри ја Вој не кра ји не 
I , Но ви Сад, 1878, 3; Fe dor Mo a ča nin, Mir ko Va len tić, Voj na kra ji na u Hr
vat skoj, Za greb, 1981, 7, 12–13; Ми лу тин Пе ро вић, Се о бе срп ског на ро да 
од кра ја XIV до кра ја XVI II ве ка и њи хо ва исто риј ска уло га, Бе о градНо ви 
Сад, 1996, 27 

2 Од ње го вог из бо ра хр ват ске зе мље пре ла зе у по се де Хаб збур га. 
Кру ни сан за угар ског кра ља у По жу ну (Бра ти сла ви) 17. де цем бра 1526. 
Пе тер ро каи, Зол тан Ђе ре, Пал Ти бор, Алек сан дар Ка саш, нав. де ло, 190

3 рај ко Л. Ве се ли но вић, Ср би у Хр ват ској у XVI, ИСН III-1, Бе о град, 
427–440 

4 По за у зи ма њу Ср би је и Бо сне, Тур ци су срп ском ста нов ни штву ко
је се на ла зи ло у бли зи ни Угар ске гра ни це да ва ли по се бан ста тус „вла ха”. 
Вла си су би ли из у зе ти из ха рач ких оба ве за и под ре ђе но сти ти мар ни ци ма. 
За уз врат су мо ра ли да вр ше вој ну слу жбу. Ка да је Ср би ја пре ста ла да бу де 
гра нич на област ње ном ста нов ни штву је од у зет овај ста тус и пре ве де ни 
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по ло жа ја у Осман ском цар ству пре бе гли на ау стриј ске 
те ри то ри је. Пр ви пре бе зи се ја вља ју 1526. го ди не, а већ 
1530. пре шла је јед на ор га ни зо ва на гру па ко ја је на се
ље на уз хр ват ско крањ ску гра ни цу у под нож ју Жум бе
рач ке го ре5. Упо ре до са овим се о ба ма за по чи њу и се о
бе у гор њу Сла во ни ју где се Ср би на се ља ва ју на че лу са 
сво јим вој во да ма6. Пре бе гом Ср ба, Ау стри ја је до би ла 
спо со бан слој вој ни ка ко ји ма су ау стриј ске над вој во де 
ра до из да ва ле по вла сти це. Та да су са ци љем обез бе ђе
ња гра ни це у гор њој Сла во ни ји ство ре на три гра нич на 
ка пе та на та: Ива њић ки, Кри же вач ки и Ко прив нич ки, а 
пре бе зи су уку љу че ни у На род ну ми ли ци ју. Ови пре бе
зи са тур ске на ау стриј ску те ри то ри ју и ста вља не под 
за по вед ни штво хри шћан ског вла да ра на ста ви ће се кроз 
цео XVI и XVII век, ка ко у по је ди нач ним и нео р га ни зо
ва ним, та ко и у ор га ни зо ва ним гру па ма у до го во ру са 
кра ји шким ка пе та ни ма7.

су у обич ну ра ју, што је по кре ну ло њи хо ве се о бе. Овај тер мин је пре у зе ла 
Ау стриј ска вој на упра ва за Ср бе пре бе ге. В. ра до ван Са мар џић, Срп ски 
на род под тур ском вла шћу, ИСН, Бе о град, 1993, 65–81 и Fe dor Mo a ča nin, 
Mir ko Va len tić, нав. де ло, 15. 

5 Пре бе зи на се ље ни у овим кра је ви ма су од лу ком кра ља Фер ди нан
да I осло бо ђе ни да ва ња по ре за и ра бо те у пе ри о ду од два де сет го ди на уз 
оба ве зу да ра ту ју о свом тро шку. По ис те ку ро ка би ли су оба ве зни да пла
ћа ју јед ну угар ску фо рин ту (ди ми ну) по ку ћи, да да ју де се ти ну и вр ше 
ра бо ту. В.рај ко Л. Ве се ли но вић, нав. де ло, 431–433. 

6 На кон бит ке код Гор ја на 1537. го ди не ко ја се за вр ши ла ау стриј
ским по ра зом, срп ско ста нов ни штво ко је је у тур ском де лу Сла во ни је би ло 
у тур ској вој ној слу жби, пре шло је у ау стриј ску гра ни цу и та мо се на се ли
ло. Че сто се до га ђа ло да су их кра ји шки ко ман дан ти си лом пре во ди ли у 
Гор њо сла вон ску кра ји ну. В. Ми лу тин Пе ро вић, нав. де ло 28. 

7 Нај ве ћа пре се ље ња Ср ба из тур ске у ау стриј ски део Сла во ни је те
кла су то ком ду гог ра та (1593–1606). Ови на се ље ни ци су на се ља ва ни око 
сре ди шта Гор њо сла вон ских ге не ра ла та до шли са ста ре ши на ма, по ро ди
ца ма, све штен ством и сто ком, при че му су зна чај но до при не ли од бра ни 
кра ји не за вре ме ра та. В. рај ко Л. Ве се ли но вић, нав. де ло, 444–451; Јо ван 
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до чвр шће ор га ни за ци је 
Вој не гра ни це (кра ји не) до шло 
је ка да је упра ва и од бра на Вој
не гра ни це у Хр ват ској и Сла во
ни ји по ве ре на ау стриј ском над
вој во ди Кар лу II Шта јер ском 
1577. го ди не. На Са бо ру уну
тра шњих ау стриј ских ста ле жа 
у Бру ку на Му ри, ја ну а ра 1578. 
го ди не до не сен је „Бру шки ли
бел” по ко ме је утвр ђе но ко ли
ко је нов ца по треб но из два ја ти 
за одр жа ва ње гра ни це. Одо бре
на је сво та од 550.000 фо рин ти 
од ко је је јед ну по ло ви ну тре ба
ло да да ју ста ле жи Шта јер ске, а 
дру гу по ло ви ну Крањ ске, Ко ру
шке и Го ри це. Tакође, осно ван 

је и рат ни са вет са сре ди штем у Гра цу ко ји је био вр хов
на власт на те ри то ри ји Гра ни це. Од та да Гра ни ца по чи
ње да се де ли на Хр ват ску, са сре ди штем у Кар лов цу и 
Гор њо сла вон ску са сре ди штем у Ва ра жди ну8. Kако би 
се одр жа ла по кор ност и ди сци пли на кра ји шни ка, из дат 
је „Ар ти кел бриф” ко ји је пред ста вљао кри вич ни за кон 
за обе гра ни це. Упр кос до не се ним ме ра ма за одр жа ва

Сав ко вић, Пре глед, по стан ка, раз вит ка и раз во ја че ња Вој не гра ни це, Но ви 
Сад, 1964, 15–17; Fe dor Mo a ča nin, Mir ko Va len tić, нав. де ло, 13–14; Франц 
Ва ни чек, нав. де ло, 5–7, 21–23; Ми лу тин Пе ро вић, нав де ло, 29. 

8 На хр ват ску гра ни цу на до ве зи ва ла се ма ђар ска Вој на гра ни ца 
по де ље на у че ти ри ге не ра ла та: Ве ли ко ка њи шки (од дра ве до Ба ла то на), 
Ђер ски (за Тран сда ну биу), ер ше куј вар ски (за Сло вач ку), Ка шки (за ис ток 
Сло вач ке). Ге не ра ла ти су има ли уло гу спре ча ва ња тур ских упа да на по се
де Хаб збур га у Ау стри ји. В. Жан Ну зиј, Ау стриј ска вој на гра ни ца и ју жни 
сло ве ни, ГБМС, 1994, Но ви Сад, 1994, 130. 

Фердинанд I Хабзбуршки
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ње кра ји не, хр ват ски фе у дал ци ко ји ни су уче ство ва ли 
у фи нан си ра њу од бра не упор но су по ку ша ва ли да на
се ље не Ср бе, се ља ке кра ји шни ке, пре тво ре у сво је кме
то ве. Но во на се ље ни Ср би за тра жи ли су од Фер ди нан да 
II за шти ту. Пр ви ко рак Фер ди нан да II из 1627. би ло је 
из у зи ма ње под руч ја Кра ји не из над ле жно сти хр ват ског 
Са бо ра и ба на и пот чи ња ва ња угар ском кра љу, тј. се би. 
Као од го вор на жал бе Ср ба ко ји су знат но до при но си ли 
од бра ни Кра ји не9 и 
ње ном еко ном ском 
ожи вља ва њу до не
те су при ви ле ги је 
за Ср бе кра ји шни
ке у ви ду „Вла шких 
ста ту та”10 из 1630. 
за Гор њо сла вон ску 
кра ји ну, али су ва
жи ли и за Хр ват ску 
гра ни цу, ко је се од 
та да на зи ва ју Ва ра
ждин ски и Кар ло
вач ки ге не ра лат. У 
овим ста ту ти ма је 
кра ји шни ци ма га
ран то ва но ужи ва ње 
по се да и ау то но ми
ја у окви ру ка пе та
ни ја у ко ји ма су за
по ве да ли не мач ки 

9 То ком ду гог ра та (1593–1606); О ово ме ви ше ра до ван Са мар џић, 
Ср би у ра то ви ма Тур ске до 1683, ИСН III1, Бе о град, 214–235. 

10 рај ко Л. Ве се ли но вић, Ср би у Хар ват ској од 1606 до 1683. го ди не, 
ИСН, III-1, Бе о град, 471–473 . 

Фердинанд II даје крајишницима 
„Влашке статуте“
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офи ци ри. Пре ма вла шким ста ту ти ма Вој на кра ји на се 
са сто ја ла до два ге не ра ла та и од Куп ске и Пе трињ ске 
гра ни це ко је су од 1696. по ста ле по себ но гра нич но под
руч је у ко јој је власт имао бан, сто га је но си ла на зив 
Ба ни ја или Бан ска кра ји на. Ве ли ке про ме не у жи во ту 
Гра ни це, као и гра ни ча ра Ср ба, до нео је за вр ше так Ве
ли ког беч ког ра та 1699. го ди не.11

За вр шет ком Ве ли ког беч ког ра та (1683–1699), Хаб
збур шка мо нар хи ја је про те ра ла Тур ке из Угар ске (осим 
из Ба на та и де ла ју го и сточ ног Сре ма ко ји су оста ли под 
тур ском вла шћу до 1718. го ди не) и од ред ба ма Кар ло
вач ког ми ра (26. ја ну а ра 1699) по ме ри ла сво је гра ни це 

11 Fe dor Mo a ča nin, Mir ko Va len tić, нав. де ло, 18–22; Јо ван Сав ко вић, 
нав. де ло, 17–21; Ми лу тин Пе ро вић, нав. де ло, 29–31. 

Потписивање Карловачког мира 1699. године
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на Мо риш, Ти су, ду нав и Са ву. Та да се при сту пи ло да
љем учвр шћи ва њу и ор га ни за ци ји гра ни це пре ма Тур
ској, што је има ло за по сле ди цу ства ра ње Но вих вој них 
гра ни ца, ко је је за вр ше но 1701–1702, јер је Мо нар хи ја 
сма тра ла да је Тур ска још увек ве о ма сна жна и да пред
ста вља ве ли ку опа сност. Ва жно је на по ме ну ти да је на 
обра зо ва ње ових Но вих вој них гра ни ца под јед на ко ути
ца ла Се о ба Ср ба ко ја се до го ди ла за вре ме ра та 1690. 
го ди не под вођ ством па три јар ха срп ског Ар се ни ја III 
Цр но је ви ћа12. Ство ре на је Сла вон ска вој на гра ни ца ко ја 

12 Ви ше о се о ба ма: д. Ј. По по вић, Ве ли ка се о ба Ср ба 1690, Бе о град, 
1954; рај ко Л. Ве се ли но вић, Ве ли ка се о ба Ср ба, ИСН III1, Бе о град, 530–564. 

Потиско-поморишка војна граница, 1699/1703.-1743/1751. године
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се про сти ра ла по ја сом од Гра ди шке пре ко Бро да до ра
че са сре ди штем у Оси је ку и би ла по де ље на на Гор њу, 
Сред њу и до њу по сав ску гра ни цу. На По сав ску гра ни
цу на до ве зи ва ла се Срем ска гра ни ца ко ја је ишла ли ни
јом од Ши да и Бер ка со ва, Ило ка, Не шти на, Че ре ви ћа и 
Ба но што ра, али је пре ла зи ла и на ле ву стра ну ду на ва 
укљу чу ју ћи Па лан ку, рац ки ша нац (по то њи Но ви Сад), 
Ко виљ, Ви ло во и Ти тел, та ко ђе под за по вед ни штвом ге
не ра ла у Оси је ку. Се вер но од Ти те ла на Срем ску гра
ни цу на до ве зи ва ла се По ти ска гра ни ца све до Се ге ди
на ко ји је ујед но био и сре ди ште ко ман де, а за њом се 
на ста вља ла По мо ри шка гра ни ца са сре ди штем ко ман де 
у Ара ду све до ер де ља. По ста вља се пи та ње ка ко је до
шло до осни ва ња но вих гра ни ца. Ово пи та ње на ро чи то 
је би ло ва жно за Ва ра ждин ски ге не ра лат ко ји је остао у 
ду бо кој по за ди ни про ши ре њем гра ни це Мо нар хи је на 
Са ву. Хр ват ски са бор је при жељ ки вао ње го во раз во ја че
ње и ста вља ње под власт хр ват ског ба на и Са бо ра. Ме
ђу тим, ге не ра лат ни је раз во ја чен не го је остао у са ста ву 
Вој не гра ни це због вој них ин те ре са беч ког дво ра13.

Те ри то ри је Кар ло вач ког ге не ра ла та про ши ре не су 
на осло бо ђе ну Ли ку, Кр ба ву и Кор дун14.

Ства ра њем Но вих вој них гра ни ца и на се ља ва њем 
Ср ба на тој те ри то ри ји, Хаб збур шка мо нар хи ја до би
ла је зна чај ну вој ну си лу. двор ски рат ни са вет15 ни је 

13 Слав ко Га ври ло вић, Ср би у Хр ват ској од Беч ког ра та до ра та 
1716–1718, ИСН IV-1, Бе о град, 75–77.

14 Јо ван Сав ко вић, нав. де ло, 21–27; д. Ј. По по вић, Ср би у Вој во ди
ни, књ. 2, Но ви Сад, 87–92; Слав ко Га ври ло вић, Ср би у Угар ској и Сла во ни ји 
од Кар ло вач ког ми ра до ау стро-тур ског ра та 1716–1718, ИСН IV-1, 55–61. 

15 двор ски рат ни са вет би ла је уста но ва на че лу чи та ве вој ске Мо
нар хи је и ве о ма мо ћан по ли тич ки фак тор. По сво јој ду жно сти, он се бри
нуо не са мо о од бра ни и без бед но сти зе мље, не го је био и но си лац др жав не 
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ште део да гра ни ча ре упо тре бља ва у ра то ви ма ко је ће 
Мо нар хи ја во ди ти на ред них де це ни ја ши ром евро пе16. 
Осим што су мо ра ли да ра ту ју, ве ли ке не во ље гра ни
ча ри су има ли са ре фор ма ма ко је је двор спро во дио у 
Вој ној гра ни ци ка ко би се гра ни ча ри у ма те ри јал ном, 
дру штве ном и прав нопо ли тич ком сми слу ја че ве за ли 
за строг си стем вој нич ке по слу шно сти ко ји су офи ци ри 
не мач ке на род но сти зна ли да зло у по тре бе у сво ју ко
рист. У Гра ни ци је због то га то ком XVI II ве ка ви ше пу та 
до ла зи ло до не ми ра17.

На кон ау стриј ско – тур ског ра та (1737–39), ко јим 
је Тур ска ус пе ла да по вра ти из гу бље не те ри то ри је се
вер не Ср би је и бо сан ског де ла По са ви не, гра ни ца се ко
нач но утвр ди ла на Са ви и ду на ву. По ста ви ло се пи та ње 
по сто ја ња По ти ске и По мо ри шке гра ни це и ства ра ња 
Ба нат ске гра ни це. Ка да се Мо нар хи ја, на че лу са мла
дом ца ри цом Ма ри јом Те ре зи јом (1740–1780), на шла 

иде је и бо рио се про тив ра зних пар ти ку ла ри стич ких тен ден ци ја, на ро чи то 
Угар ске. На че лу са ве та на ла зио се пред сед ник, углав ном нај у глед ни ја вој
на лич ност. Је дан од нај по зна ти јих је принц еу ген Са вој ски. В. д. Ј. По по
вић, Ср би у Вој во ди ни, 2, Но ви Сад, 10. 

16 Ми сли се на: рат за шпан ско на сле ђе (1701–1714), бор бе са ра
ко ци јем (1704–1711), Пр ви тур ски рат (1716–1718), рат за пољ ско на сле
ђе (1733–1738), дру ги тур ски рат (1737–1739), рат за ау стриј ско на сле
ђе (1741–1748), Сед мо го ди шњи рат (1756–1763), рат за ба вар ско на сле ђе 
(1778–1779), рат са Тур ском (1787–1791), ра то ви са ре во лу ци о нар ном 
Фран цу ском и На по ле о ном (1792–1815). В. д. Ј. По по вић, нав. де ло, 156 и 
Ста ни слав Шу мар ски, Гра ђа за по вје сни цу серб ску, Ле то пис Ма ти це срп ске 
за 1845, 1846, 1847. го ди ну. 

17 Бу на гра ни ча ра у Кр ба ви 1710, бу на сав ских гра ни ча ра 1715, бу на 
Кар лов ча на 1726, не ми ри у Ли ци 1728, по бу на про тив Кор ду и них ре фор
ми 1732, бу на Пе ре Се ге дин ца 1735, не ми ри и бу не у кар ло вач кој гра ни ци 
1746, по бу на ва ра ждин ских гра ни ча ра 1755, бу на у Ли ци 1757, по бу на Се
ку ља ца и Вла ха 1761–62; В. Алек сан дар Фо ри шко вић, По ли тич ки, прав ни 
и дру штве ни од но си код Ср ба у Хаб збурч кој Мо нар хи ји, ИСН IV1, 254. 
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у нај ве ћој кри зи од ње
ног по сто ја ња, оли че
ној у ра ту за ау стриј ско 
на сле ђе (1741–1748), 
она се осло ни ла на гра
ни ча ре ко ји су из мар
ши ра ли на бо ји ште у 
сен ци 18. за кон ског 
члан ка Угар ског са бо
ра из 1741, по ко ме је 
По ти ску, По мо ри шку 
и По ду нав ску гра ни цу 
тре ба ло раз во ја чи ти, 
а њи хо ве те ри то ри је 
пре пу сти ти су сед ним 
жу па ни ја ма. раз во ја
че ње ових гра ни ца вр
ше но је по ступ но све до 

Сеоба Срба

Граничар - почетак XVIII века


