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Микица Илић

ПОБУНА ВАрАДИНСКИХ БАТАЉОНА

У другој половини 
XvIII и почетком XIX века 
Срби граничари су, као 
аустријски поданици, 
учествовали у ратовима 
са Прусима (1756-1763 
и 1778-1779), Холанђа-
нима (1784-1785), Тур-
цима (1788-1789) и Фран-
цузима (1792-1815). При-
падници Петог и других 
варадинских (или петро-
варадинских) батаљона, 
у који су улазили и 
Сремци из Митровице и 
околних села, ратовали 
су у Аустрији, Францус-
кој, Немачкој и Швајцар-
ској. 

Петар руњанин у књизи „Историји села Кузмина” 
наводи број војника из Кузмина који су учествовали у 
овим ратовима. Он бележи да је из Кузмина у седмо-
годишњем рату са Пруском учествовало 80 војника, 
са Холандијом 6 пешака и 4 коњаника, са Турском 250 
војника, а са Француском преко 500 војника, од којих је 
око 200 изгинуло. 1

Парох грчански Јован Козобарић, наводи имена 
десеторице Грчанаца који су погинули или умрли у 
Француској од 1794. до 1800. године као војници гра-

1 ”Историја села Кузмина” (Петар руњанин, Српска манастирска штам-
парија, Сремски Карловци, 1936. г. стр. 24-26)

Граничар
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ничари.2

Богољуб Познановић 
из Грка објавио је 1887. 
године књигу ”Свеоци 
народног предања око 
гроба Филипа Вишњића” 
у којој је писао о стра-
дањима босутских грани-
чара у ратовима са Напо-
леоном, на основу све-
дочења Ђоке Бошњака 
и других Босућана, пото-
мака граничара који су 
се борили у Францус-
кој. Тако он бележи да 
су се Босућани, заједно 
са другим Сремцима, 
борили „по свој Шваб-
ској и Швајцарској”, под 
градовима Винтертуром 
и Цирихом. У зиму 1800. 
године неки од Босућана 
већ осму годину про-
водили су на фронту. 
Први батаљон којем су 
припадали, дочекао је 
зиму у Граубиндену у 
Швајцарској. Граничари 
беху доста пропатили од 
глади, ниских темпера-
тура и недостатка топле 
одеће, али од свега им 
је најтеже падало дуго-
годишње одсуство од 
домова. Већина грани-
чара су били породични 
људи и код кућа су их 

2 „Православна српска парохија у Грку крајем 1910. године” Јован 
Козобарић, Штампарија Милутина Јанковића, Сремски Карловци, 1911, 
стр. 91

Српски граничар пешадинац

Крајишник
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чекале жене и деца. Неки нису могли да издрже при-
тисак сталних ратовања, па су напуштали Аустрију и 
враћали се својим старим огњиштима у Србији. 

Највећи број сремских граничара провео је у Фран-
цуској на војни 10-12 година. Многи који су у рат оти-
шли као момци или тек ожењени домаћини, вратили су 
се кућама као зрели људи. Доста њих се није никада 
вратило јер су изгинули у борбама или поумирали од 
разних болести. 

Богољуб Познановић бележи у својој књижици 
„Цртице из крајишке ратне прошлости 1796-1866” коју 
је објавио у Илоку 1889. године, како су били обучени 
и наоружани овдашњи граничари када су полазили у 
рат са Француском:

„Момци су били у кућевном оделу. Било их у кожу-
вима, белим и црним гуњцима. У неког сукнене чак-
шире. Многи био у гаћама. На глави скоро сви имали 
шубаре, а на ногама опанке. 

На проласку кроз Беч, где се и два дана одмарали, 
нису их Бечлије од чуда могли да се негледе. 

Оружати били пушкама сваке руке. Било је цилин-
дерки, карабинера без и са бајонетом. У неког био и 

Војна граница на мађарској мапи
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картуш. Место телећака већина имала шарене торбе. 
Било их и с пртењачама на леђима. Место ремења 
имали узице. ”3

Дугачке пушке које су користили Варадинци биле 
су веома незгодне за борбу у брдовитим крајевима 
Швајцарске, Аустрије, Немачке и Француске. 

Пети петроварадински батаљон отпремљен је 10. 
септембра 1796. године на француски фронт. Већина 
пешачких батаљона и катане већ одраније су били на 
фронту на којем су Французи жестоко нападали војску 
надвојводе Карла. 4 Граничаре су колима возили све 
до „Шординга на бајерској међи”. Од Шординга преко 
Немачке људи су ишли пешке. 

Аустријанци су прогнали Французе преко рајне 12. 
новембра 1796. године. Пети батаљон је служио као 
подршка главној војсци у тим борбама. Новаци нису 
били прошли никакву обуку, већ су им само у току 
марша старији редови и потчасници показали како се 
пушка пуни, како се циља и пуца. 

Француска армада се потом ушанчила у Келу, Ман-
хајму, Мајнцу и Келну на рајни. Пети батаљон, заједно 
са Деветим редовним батаљоном и „компониратим” 
батаљоном који је био склопљен из свих компанија, 
добио је задатак од Врховног заповедништва да освоји 
чврсто утврђени Кел на рајни. Преко пута Кела нала-
зио се Стразбур у Француској. На пола сата хода од 
Кела, Пети батаљон је заузео лево крило према Сун-
дхајму, Девети батаљон десно крило, а средишњи 
део, на којем је био друм према Ботерсфајеру, држао 
је Компонирати батаљон. 5

Опсада Кела трајала је осам недеља, од 15. новем-
бра 1796. године до 9. јануара 1797. године. Батаљони 
су се дању борили, а ноћу дизали нове грудобране, 
све ближе градским зидинама. Са грудобрана су 
искусни шицари наносили непријатељу губитке. Фран-

3 „Цртице из крајишке ратне прошлости 1796-1866”, свеска прва, 
Богољуб Познановић, Илок, 1889, стр. 6-7
4 „Цртице из крајишке ратне прошлости 1796-1866”, свеска прва, 
Богољуб Познановић, Илок, 1889, стр. 5
5 „Цртице из крајишке ратне прошлости 1796-1866”, свеска прва, 
Богољуб Познановић, Илок, 1889, стр. 6
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цузи су све време из утврђеног града обасипали гра-
ничаре топовском паљбом и куршумима из пушака. 
Тада је изгинуло много граничара, а међу њима живот 
су изгубили и капетан Јоца пл. Демелић и потпоручник 
Лукић.6

Надвојвода Карло је свакодневно обилазио гра-
ничаре и хвалио њихову храброст и пожртвованост. 
Људи су се жалили на недостатак одеће и хране, а 
надвојвода им је обећавао боље услове чим освоје 
Кел. Снег беше нападао до појаса, а мраз стегао да 
је дрво пуцало. Поред свега граничари су биваковали 
под ведрим небом, гладни, голи и боси. Магацини са 
војном опремом су били далеко од фронта и није било 
времена за допремање одела и обуће. Због недо- 
статка превоза, било је немогуће довести хлеб из 
подигнутих пекара у Офенбургу и Фрајбургу. 

Граничарима пешацима су храну давали граничар-
ски коњаници који су били смештени у близини, у Ботер-
сфајеру. Када би кретали у напад на Кел, катане су 

6 „Цртице из крајишке ратне прошлости 1796-1866”, свеска прва, 
Богољуб Познановић, Илок, 1889, стр. 7

Типски пројекти граничарског чардака
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носили са собом хлеб, сланину и другу храну и давали 
је својим земљацима пешацима. Катане су јахале дру-
мом, јер су сва околна поља била разрована топов-
ским ђуладима. Пешаци су, када би угледали катане 
да долазе друмом, обневидели од глади искакали из 
заклона, и под кишом танади трчали у сусрет коњани-
цима да узму од њих штагод од хране. Гоњени глађу, 
многи су тако изгубили главу. 

Као грозно сведочанство дугогодишњег одсуства 
граничара и потуцања по европским ратиштима, остао 
је забележен случај Босућанина Дрмановића који је 
служио као коњаник. Пошто је био ордонанс јахао је 
једном приликом у бици на Келу и на друму угледао 
младог граничара како ножем вади тане из своје пете. 
Упитао га је одакле је и кад му је овај одговорио да је 
из Митровачке регименте, из села Босута, Дрмановић 
га запита чији је. Кад му младић рече ко му је отац, 
Дрмановић скочи са коња и поче да га грли и љуби, јер 
је то био његов рођени синовац којег беше оставио пре 

много година као дете, а 
сад и он беше стасао за 
пушку. 7

За време опсаде Кела, 
Французи су безброј пута 
покушавали да потисну 
граничаре са положаја. 
Најжешће борбе су се 
водиле 7. и 8. јануара 
1797. године. Топовска 
канонада са градских 
зидина није престајала 
два дана и две ноћи. По 
грудобранима су падала 
топовска ђулад. Грани-
чари су узвраћали паљ-
бом из пушака. 

Ујутру, 9. јануара, про-
ломи се команда да се 

7 ”Свеоци народног предања око гроба Филипа Вишњића” (Коста Змеа-
новић, Богољуб Познановић, Илок, 1887, стр. 13)

Граничар гренадир 
1683-1748. године
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ставе бајонети на пушке 
и да се крене у јуриш. 
Французи напустише 
утврђени Кел и повукоше 
се у Стразбур. Грани-
чари запоседнуше Кел, 
али одмор не потраја 
дуго. Морали су на пред-
страже иза Кела, према 
Дирнхајму, где остадоше 
све до 15. фебруара. 
Потом граничаре пре-
местише по команди над-
војводе Карла у тврђаву 
Филипсбург на рајни. Ту 
су добили ново војничко 
одело и провели остатак 
зиме и већи део године, 
све до јесени. Све време 
су имали војну обуку. 

Крајем септембра 1797. године Варадинци су кре-
нули из Филипсбурга, преко Манхајма у Ворм, у Холан-
дији, где су преузели предстраже од Немаца. Пошто се 
зима приближавала, граничари се после месец дана 
страже вратише преко Манхајма у Штајнбах код Бибе-
раха, а одатле поједини у Тибинген. Ту су се скупили 
сви славонски батаљони. Потом пођоше на зимовање 
у главни стан Штмецинг у околини Манхајма. 

Тада је извршена реорганизација свих варадинских 
батаљона у једну регименту са четири батаљона:

„Од Првог, Трећег и Осмог компониратог склопљен 
је Први петроварадински батаљон. За заповедника 
доби мајора Обучину. 

Од Петог учињен је Други пољски батаљон. Пређа-
шњи пак Други батаљон би Трећи. Шести је постао 
пређашњи четврти батаљон. Заповедником пуковније 
именован је пуковник Аксентије Милутиновић – Мило-
вски, који је био у тај мах код куће, у Митровици. ”8

8 „Цртице из крајишке ратне прошлости 1796-1866”, свеска прва, 
Богољуб Познановић, Илок, 1889, стр. 13

Граничар пешак и граничар 
стрелац (1700-1798) испред 

граничарског чардака и бакља
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Настало је једного-
дишње примирје. Гра-
ничари су се повукли са 
рајне и сместили покрај 
реке Леха. Одатле су 11. 
новембра кренули пут 
чешке. После напор-
ног путовања стигли су 
31. новембра у Гроцген у 
Будвијском окружју. Ту су 
остали све до 25. априла 
1798. године, када су се 
преместили у Минцкир-
хен. Ту су Варадинци 
били смештени у тврђаву 
Браунаш која је била 
у веома лошем стању. 
Одмах наредише грани-
чарима да морају попра-
вити ову тврђаву и спре-

мити је за одбрану. Наредних девет месеци људи су 
крваво радили. Били су мршави и изнемогли од теш-
ког кулучења. Многи се и разболеше. Била им је тежа 
ова робија коју су морали поднети, него бојно поље. 
Напослетку, 17. јануара 1799. године Варадинци напу-
стише тврђаву Браунаш и кренуше на фронт са Фран-
цузима. 

Док су граничари ратовали са Французима у рачи, 
Босуту, Кузмину и околним селима била је велика 
поплава од које су пострадала сва домаћинства. 
Вода је била толико висока да су несрећни људи 
ноћивали на таванима. Поплава беше уништила сву 
летину и стоку, порушила чардаке, стаје и оборе. Када 
се поводањ повукао, власт потера нејач на кулук да 
се утврђење рача поправи, јер га вода беше знатно 
оштетила. Жене, деца и старци вукли су камен и креч 
колима чак из Лежимира, пекли су циглу и довозили је 
у рачу зидарима. 

Страшне вести из родног села доносили су ремци тек 
приспели за војну службу, који су попуњавали десетко-

Граничарски официр (1820) и 
војници граничари
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ване батаљоне. Одраније њиве и путеви беху обрасли 
трњем, а куће и штале пропале. У селима скоро да и 
није било мушке руке, већ жене, деца, старци и по који 
богаљ који није био војно способан. Људима су сти-
зале црне вести од кућа, већ дуго беху на фронтовима, 
и најпосле се одлучише да подигну побуну. У то време 
боравили су у Граубиндену у Швајцарској. Дописивали 
су се са граничарима из других батаљона и догова-
рали шта да чине. Једни су предлагали да сви дезер-
тирају, други да се предају Французима, а трећи да се 
жале самом цару. Најпосле се договорише да упуте 
притужбу цару у Беч. О овоме су се дуго договарали 
у тајности, али најпосле их неко одаде обрштеру Стој-
чевићу. Овај им припрети да се окану ћоравог посла, 
али Сремци нису хтели да слушају. 

Најпосле, граничари саставише писмену притужбу 
и договорише се међу собом да је упуте цару у Беч. 
У молби су навели да 
им изузетно тешко пада 
дугогодишње одсуство 
од кућа и да је крајишки 
посао да чувају границу 
од Турака, а не да се 
боре по туђим земљама 
далеко од својих поро-
дица и домова, да су 
граничарске породице 
у тешком материјалном 
положају због пореза 
и кулука, да жене због 
дугогодишњег одсуства 
својих мужева падају 
у пороке, да су грани-
чарска домаћинства 
доведена до просјач-
ког штапа због вишего-
дишњег одсуства радне 
снаге... 9

9 ”Свеоци народног предања око гроба Филипа Вишњића” (Коста Змеа-
новић, Богољуб Познановић, Илок, 1887, стр. 14)

Српски граничар
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Пуковник Стојчевић некако дође до преписа ове 
молбе и затражи од граничара да њему повере кон-
такт са царем у Бечу, али побуњеници то нису хтели 
ни да чују, већ одаслаше притужбу по капралу Лази 
из Платичева и једном редову из III батаљона. Шест 
месеци није било никаквог одговора нити повратка 
гласника из Беча. Људи су били све незадовољнији. 
Пуковник Стојчевић их, напослетку, напусти и пређе из 
Граубиндена у Гетцис. 

О Петровдану 1800. године граничарима досади да 
чекају и одлучише да подигну побуну. Постројени вој-
ници у Гетцису који су требали да иду на смену страже, 
одбише да послушају команду капетана Донстепића, 
и тако отворено показаше своју побуну. Убеђивао их 
је капетан и пуковник да се окану побуне и слушају 
команде, али људи су били непопустљиви. Пуковник их 
је подсећао на заклетву коју су дали цару, али грани-
чари нису хтели да га послушају и да му одају почаст. 
Тражили су правицу за себе и своје породице у отаџ-
бини. Пуковник Стојчевић намери да казни коловође 
побуне шибањем, али га у овоме спречише остали. 
Најпосле, када више није имао куд, повуче се у свој 
стан и позва све официре да га следе. Побуњеници 
отпослаше гласнике стражама, коњаницима и другим 
граничарима у батаљонима по суседним местима, са 
позивом да им се придруже. Нису могли да се дого-
воре шта даље да чине. Неки су били за то да се врате 

Мапа „Војне границе”
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кућама, други су говорили да иду пред генерала Јела-
чића, а трећи да чекају шта ће им пуковник рећи. 

Пуковник Стојчевић је био јако увређен оваквим 
понашањем граничара и одмах посла службено 
писмо генералу Јелачићу у којем га извести о побуни и 
затражи кажњавање бунџија. 

Сутрадан дође сам генерал Јелачић, искупи грани-
чаре и обећа им чврсто да ће се код цара за њих зау-
зети ако одмах прекину са побуном. Ништа није вре-
дело. Људи више нису никоме веровали. 

Генерал извести претпостављене о побуни и издаде 
наредбу да се побуњеници преместе у Форарлберг. На 
летњег Козму и Дамјана, побуњеници се постројише 
и кренуше пут Форарлберга. Командовао им је вод-
ник Максимовић којег су сами изабрали. Позади, иза 
колоне ишли су они који нису учествовали у побуни. 
Пуковник са ађутантом беше отишао у главни логор у 
Алт-Отингену, а генерал се вратио у Фелдкирх. 

После осам дана марширања, на празник Светих 
четрдесет пет мученика никопољских, побуњеници 
стигоше на одредиште у Штајерској. Ходали су друмом 
у колони по двојица када приспеше у једну просеку. Са 
обе стране друма уздизале су се високе литице које су 
при врху прелазиле у заравни. 

Одједном се проломи команда „Стој!” и са свих 
страна, иза заклона, појавише се наоружани моде-
на-драгонери са упереним пушкама. Напред, на путу 
стајали су топови са посадом спремном да отвори 
ватру по граничарима. Драгонерима и топџијама 
командовао је лично генерал кнез рајс. Граничари су 
били опкољени на превару. Генерал их позва да се пре-
дају и припрети да ће их, ако то не учине, све побити. 
Потом нареди да се из сваке чете издвоје по двојица 
граничара као таоци. 

Таоци беху потом разоружани и драгонери их поте-
раше напред, а колона крену даље поред Назераита 
и села Сулца, где их ухвати ноћ. Побуњени граничари 
ту заноћише и поставише своје страже. Нису знали 
шта даље да чине, али су били одлучни да се бране 
оружјем ако их ко нападне. 
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рано ујутру батаљон поспаних граничара нападе 
осам батаљона драгонера и пешака са исуканим 
сабљама. Људи дограбише пушке, али било је касно. 
Већ су били опкољени далеко бројнијом војском. Офи-
цири убедише побуњенике да се предају, да не би 
улудо изгинули, и граничари напослетку положише 
оружје. 

Неколико ескадрона драгонера спроведоше 
побуњенике преко Инсбрука до Алт-Отингена. Тамо их, 
на Огњену Марију, у главном стану дочека главноко-
мандујући генерал гроф Коловрат са бројном војском. 

Одмах се формирао Војни суд. Међу судијама није 
био ни један Србин, већ је суђење на српски језик пре-
водио оберлајтнант Беранек. Тројицу коловођа побуне 
одмах осудише на смрт због увреда нанетих пуковнику 
Стојчевићу и исти дан их стрељаше пред свима. 

Сутрадан ујутру освануше у логору четири поди-
гнута вешала. Људе обузе зебња и страх. Војни суд 
донесе пресуду да сваки десети побуњеник буде 
осуђен на вешала, а преостали на доживотну службу 
код „регулаша”. После читања пресуде требало је 
одредити која ће четворица несрећника од 47 осуђе-
них бити погубљена. 

Донесоше однекуд кесу са 47 листића. На четири 
цедуље било је исписано „смрт”, а на преосталим „сло-
бодан”. Осуђеници на смрт требало је да се одреде 
жребом. 

Граничари су један по један прозивани и извачили 
су листић са пресудом. Тада су обешени следећи гра-
ничари: Павковић из Дреноваца, Нешић из Мартинаца, 
чакић из Сланкамена и Седларовић из Босута.10 Пав-
ковић и Нешић су били млади регрути који нису ни 
годину дана служили круни, а чакић је био искусни, 
прекаљени војник. Босућан Седларовић је извукао 
последњу, четврту цедуљу. Пре вешања, Аустријанци 
нису дозволили граничарима чак ни да се опросте 
са својим друговима. Само је понеки од њих дови-
кнуо: „Поздравите ми оца и матер!”, или „Пољубите ми 

10 ”Свеоци народног предања око гроба Филипа Вишњића” (Коста Змеа-
новић, Богољуб Познановић, Илок, 1887, стр. 22)
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децу!”.
Остали граничари осуђени су на доживотно солда-

товање и њих више нико никада није видео. Вероватно 
су погинули на неком од фронтова. 

На тројутарје светог Илије у логор дотераше побуње-
нике из III батаљона. Најстрожије забранише грани-
чарима из различитих батаљона да међусобно кому-
ницирају. Сутрадан освануше нова четири вешала, а 
потом се понови суђење и жребање смртне пресуде и 
за војнике III батаљона. На крају обесише још четво-
рицу којима срећа није била наклоњена. 

Пронесе се глас да ће још неки од коловођа бити 
кажњени „бацањем на точак”. Граничари катане такође 
беху осуђени. Од тројице осуђених коњаника погубише 
само једног, а двојица утекоше Французима. После 
тога и многи други граничари пребегоше Французима. 
Неки од њих виђани су касније на многим бојиштима 
како се под француском заставом боре. Поједини догу-
раше и до високих чинова у француској армади. Васа 
Цветић из Добановаца догурао је чак до генералског 
чина. После ратова писао је својима из Француске као 
пензионер. 

Пуна два месеца преостали граничари беху про-
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вели у логору, и тек тад им пуковник Стојчевић опро-
сти за увреду и нареди да им се оружје врати и да пођу 
поново у Гетцис. Тада су добили дозволу да девето-
рицу обешених другова скину са вешала и достојно 
сахране. Тако остадоше „заборављени гробови” гра-
ничара далеко у туђини. 

Аустрија беше испунила свој циљ: мањи део грани-
чара је био кажњен, а преостали заплашен и поново 
враћен на бојишта. 

Следеће године, на Крстопоклону недељу, после 
дугогодишњег одсуства, преживели граничари вра-
тили су се кућама. 

Остао је забележен још један случај када су срем-
ски граничари дезертирали из аустријске војске која 
је ишла на француски фронт. Били су то припадници 
Петог варадинског батаљона који је кренуо у јесен 
1803. године из Митровице, преко Осека, „до Шординга 
на Бајерској граници”, а после тога, пешке до бојишта 
у Немачкој. Командовао им је пуковник Стојчевић и 
мајор Обућина. Тројица Босућана: Ђорђе Обрадо-
вић-Ћурчија, његов брат Тодор и Станко „Туфекџија”, 
заједно са Петром Каролијом из Мартинаца и Тодором 
Војновићем из Митровице дезертирали су у Осеку и 
вратили се својим домовима, јер нису могли да трпе 
сурови дрил аустријских официра. По повратку кући 
одали су се старом српском занату - хајдучији. Међу 
њима највише се „прославио” потоњи Карађорђев 
вођа устанка у Јадру и рађевини, Ђорђе Обрадовић 
-Ћурчија. 11

11 ”Свеоци народног предања око гроба Филипа Вишњића” (Коста Зме-
ановић, Богољуб Познановић, Илок, 1887, стр. 28-29) 
Слике преузете из поменуте литературе


