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Драги читаоци, 
Пошто сврха није да задиремо у дубоку и 

преобимну прошлост, већ само да је повежемо на 
прави начин како би било показано када су Срби 
насељавали и коначно населили територије данашње 
Војводине, покушаћемо хронолошки да вам то што 
боље прикажемо кроз неколико следећих страница 
текста. Стога читајте пажљиво сав текст, а веома 
корисне ствари ћете наћи не само у тексту, већ и у 
прозоримаи на фотографијамакоји прате сваки текст.

Историја Војводине дала је многобројне прваке 
који су водили Србе све до њиховог уједињења у 
Краљевину Срба, Хрвата и Словенаца. Успећемо 
да вам представимо само део њих, што свакако не 
значи да други, које можда нећемо споменути, нису 
заслужили да се овде нађу. Они ће се можда наћи у 
другом издању или у монографији насталој неким 
другим поводом, а воља да и о њима буде писано 
свакако постоји.

Фотографије које видите уз текст служе да вам још 
боље дочарају овај део историје и да вас упознају 
са споменицима који се и дан-данас налазе у нашој 
земљи или окружењу, са личностима које овде 
описујемо, са местима која можда нисте посетили а 
планирали сте. Неки од споменика са фотографија 
потичу из ранијег периода и они данас не постоје, 
док су други сачувани и још увек сведоче о историји 
места у којима се налазе.

Желимо вам да, после прочитане књиге, своје 
знање употпуните и да га временом и даље ширите. 
Ово издање треба да представи одлично полазиште 
управо за те циљеве.  
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Биографија аутора

Рођен је у Новом Саду 1984. године. Дипломирао је на 
Филозофском факултету у Новом Саду 2009. године, на 
Катедри за историју, а две године касније је стекао звање 
мастер историчара, на истом Факултету. Рад је одбрањен 
на тему: Нови Сад под окупацијом 1941–1944. године. 
После трогодишњег радног искуства у новосадској 
гимназији, запослио се у Архиву Војводине где и 
тренутно ради. Аутор је монографије Војводе и Србија у 
ослободилачким ратовима 20. века, 2012. и Немањићи и 
задужбине, 2012. као и многобројних стручних, научних и 
прегледних радова из историје и архивистике. Уредник 
је три зборника радова на тему Великог рата и учесник 
бројних стручних и научних скупова на тему националне 
историје и историје града. Одлично говори енглески 
језик и познаје рад на рачунару.   
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Oд досељења до присаједињења
(Прваци Срба у Војводини)

Уводна реч

Преглед прошлости једне земље огледа се у више тачака. Пре свега, 
није реч само о писању историје, већ и о стицању знања опште културе 
и чувању традиције. Свака таква припрема захтева дубље познавање 
прошлости и улагање напора да се читалачкој публици дочара један 
битан период историје њене државе и њених некадашњих лидера. Стога, 
преглед прошлости једног њеног дела спада у враћање дуга прецима, 
учење младих нараштаја, траг писмености и уздизање културе. 

Територија Војводине, као битан део наше земље и нераскидив део 
у историји Срба и Србије, оставила је свој дубок траг у прошлости и као 
таквa дала је многобројне прваке који су обележили важан политички, 
војни и културни део историје или епохе града, области, покрајине или 
државе. Ти прваци обележили су један, можда мали али битан, историјски 
период који ћемо покушати, кроз занимљив текст, фотографије и 
илустрације, да вам приближимо. Ти прваци су одабрани како на основу 
занимљивог трага који су оставили, тако и због изузетне биографије и 
образовања, као и историјских дешавања чији су били савременици. 

Ово издање је посвећено свима који желе да прошире своје знање и 
критичко мишљење о прошлости и вези са садашњости. Књига треба да 
унапреди ваше знање и омогући разумевање времена које се описује. 
Захваљујем се свима који су учествовали у њеној изради и финансирали је, 
а посебно онима који су је прочитали.

Аутор
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Део мапе Европе и Византије 1000. године

СРБИ НА БАЛКАНУ

Срби се на просторима данашње Војводине први пут помињу у 2. или 3. 
веку нове ере. Сам процес трајног словенског насељавања Балканског 
полуострва и Панонске низије је процес који је отпочео у 6. веку и који 
је трајао дужи низ времена. Ти први покушаји су били заправо пљач-

кашки упади на територије Византије, односно Источног римског царства како се 
тада звало. 

Тај миграциони процес је иначе био одраз слике целе тадашње Европе, јер су на 
територију Западног римског царства почела да надолазе племена као што су Ванда-
ли, Визиготи, Франци, Бургунди, Остроготи, Германи. Заједно са Словенима, терито-
рије Источног римског царства нападају и Авари, али и Бугари и део Атилиних Хуна. 
Напади трају више од једног века и завршавају се словенским насељавањем леве 
обале горњег Дунава. Сеоба Словена је била тесно повезана са сеобама других на-
рода, а разлози за њихово покретање били су следећи: криза робовласничког света, 
потреба за бољим земљиштем, повећање броја становништва и други фактори.

Овај простор свакако није био празан до њиховог доласка. На просторима Бал-
кана и Паноније пре Словена живели су Илири, Келти, Дачани, Римљани, Готи, али 
и многи други народи. Свако од њих је оставио траг на овим просторима, али се по 
снази и археолошким остацима свакако издваја власт моћног и богатог Рима. Један 
од најпознатијих споменика који су Римљани оставили као успомену на период 
свог боравка овде је Сирмијум, данашња Сремска Митровица.
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Долазак Јужних Словена на ове 
територије окончао се у првој половини 
7. века њиховим трајнијим насељавањем 
територија Балкана. Крајем 8. и почетком 
9. века јављају се и прве државе код 
балканских Словена. У том периоду, на 
територији Бачке, Баната и Срема, Срби 
још увек нису били присутни у значајном 
броју.

Важан историјски податак о пореклу 
Срба и њиховом доласку на Балканско 
полуострво доноси византијски цар 
Константин Порфирогенит у свом делу „О 
управљању царством” (De administrando 
imperio) писаном средином 10. века. На 
основу података и легенди које износи 
Порфирогенит, може се закључити да 
су Срби дошли са подручја некадашње 
Источне Немачке, Пољске и севера 
Чешке. На Балканско полуострво 
долазе током владавине византијског 
цара Ираклија који је владао од 610. до 
641. године. Цар Ираклије дозвољава 
насељавање Словена најпре у солунској 
области, а нешто касније и између реке 
Саве и динарског масива. 

 

Сирмијум
Сирмијум – антички град и једна од 
четири престонице Римског царства 
– налазио се на простору данашње 
Сремске Митровице. Први пут се помиње 
у 4. веку пре н. е. и првобитно су га 
насељавали Илири и Келти. У 1. веку пре 
н. е. покоравају га Римљани и у доба 
царства постаје главни град римске 
провинције Доња Панонија. Сирмијум 
је 294. године проглашен за једну од 
четири престонице Римског царства и за 
главни град префектуре Илирик, а после и 
провинције Панонија Секунда. Сирмијум је 
и дан-данас веома заначајно археолошко 
налазиште. У њему је рођен велики број 
владара Римског царства. Значајан је и у 
ери ширења хришћанства када заштитник 
града постаје Свети Димитрије. Под 
налетом Авара у 6. веку Сирмијум прекида 
свој развој и бива спаљен.

Макета Сирмијума
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Срби су, заједно са осталим Јужним 
Словенима на територији моћне Византије, 
живели већ неколико векова. Они су, 
наравно, убрзо по досељењу покушавали 
да се осамостале и заснују сопствену 
државу. Поред ових тежњи, Словене су 
мучили високи новчани намети и порези 
које им је Византија увела, али и сама 
хеленизација Словена, која је отпочела 
постављањем Грка на чело црквених 
старешина. У 10. и 11. веку дигнути су 
бројни устанци словенских народа против 
Византије, али је она, уз доста мука, све те 
покушаје углавном угушила. Ови устанци 
су у историји познати као: 
1. устанак Комитопула (976–1081)
2. устанак Петра Дељана (1040–1041) 
3. устанак Ђорђа Војтеха (1072) и многи 
други.

Увођење писмености 
и хришћанства

Увођење хришћанства и писмености код 
Словена је процес који је унапредио Јужне 
Словене као народ. Ово је урађено у 9. веку 
захваљујући Ћирилу и Методију, браћи 
из Солуна, који су ширили писменост 
и хришћанство међу неписменим 
Словенима у великоморавској кнежевини 
и Панонији. Својим радом они су помагали 
културни напредак Словена због чега 
су остали упамћени и као „словенски 
апостоли”. Браћа су саставила глагољицу, 
прво писмо Словена. Писмо је првобитно 
имало 40 знакова, а после је смањено на 
38 слова која су имала и гласовну и бројну 
вредност. Глагољица је била у употреби 
до средњег века. Након смрти Ћирила и 
Методија, њихови ученици су успешно 
наставили њихов просветитељски рад.

Свети Ћирило и Методије, Враца, Бугарска

Постер глагољичког алфабета



12

О
д

 д
о

се
љ

ењ
а д

о
 п

р
и

саје
д

и
њ

ењ
а

ЕДИЦИЈА Т
рагом

 наш
их предака



13

О
д

 д
о

се
љ

ењ
а д

о
 п

р
и

саје
д

и
њ

ењ
а

ЕДИЦИЈА Т
рагом

 наш
их предака

СТВАРАЊЕ ДРЖАВЕ 

Стварањем државе Немањића на територији Зете и Рашке у 12. веку, 
Срби јачају свој утицај у овом делу Европе. Северни сусед наше земље, 
нешто пре успостве државе Немањића почетком 11. века, постаје снаж-
на Угарска која влада, од граничних области са Србијом, пределима 

Мачве и Срема, па територијом према унутрашњости Европе. Краљевина Угарска 
је заузимала просторе данашње Мађарске и Словачке и даље све до Трансилва-
није (Ердеља) у данашњој Румунији, као и просторе карпатске Рутеније, данашње 
територије Војводине и друге територије. Вековима касније биће у саставу Хабз-
буршке монархије, а 1867. године постаје део Аустроугарске, чиме су задовољене 
тежње Мађара за аутономијом. 

Немањићи су владарска лоза и династија које је владала 
Србијом од 1166. до 1371. године. Лозу је основао жупан Сте-
фан Немања, а угашена је са смрћу последњег владара који је 
носио титулу цара Стефана Уроша V, иначе сина цара Душана. 
Држава Немањића обухватала је југозападне делове данашње 
Србије, североисточне делове данашње Црне Горе и најис-
точније делове данашње Босне и Херцеговине. Престоница 
Србије у том кратком периоду крајем 12. и почетком 13. века 
био је Рас. Од имена града је вероватно и изведен назив др-
жаве – Рашка. Тачан положај Раса није у потпуности утврђен, 
али се сматра да је у питању локалитет Градина, недалеко од 
данашњег Новог Пазара, који је спаљен око 1242. године. У 
доба док је Достиника била средиште српске државе, Рас је 
представљао њену источну границу.

Краљевска породица Немањића је за собом, поред 
проширених територија и војних победа највише на рачун 
Византије, оставила бројне задужбине. Своје цркве и мана-
стире очували су за искуп душе и да покажу своју величину. 
Најпознатији манастири остали као споменици Немањића 
су Хиландар, Високи Дечани, Милешева, Сопоћани и многи 
други. Царска застава Немањића
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Пропашћу државе Немањића и стварањем самосталних области, којима су 
владали локални српски господари, за Европу опасност од Турака постаје све 
већа. Турци прво започињу нападе на Византију, па на бугарске територије, да би 
се 1371. године суочили и са српском властелинском породицом Мрњавчевић. 
Ова битка се одиграла на реци Марици и Срби су у њој тешко потучени. После 
Косовске битке 1389. године почиње постепени пад Србије и Срба под турску 
власт. Србија се као држава одржала и после пораза на Косову пољу, кроз 
деспотовину и владаре из породице Бранковић, све до коначног пада њене 
престонице Смедерева 1459. године.

Косовска и Маричка битка се у српском народу тумаче потуно одвојено и 
неравноправно. Док је Маричка битка на неки начин историјски занемарена и 
смештена у други план, Косовска је уткана дубоко у свест народа. О Косовској бици 
из 1389. године певане су песме и причане приче. С друге стране, стратешки, војно 
и историјски, Маричка битка која 
се одиграла још 1371. године, 
иако много мање позната, била 
је далеко значајнија за даљи 
ток српске историје. Можда је 
она и прекретница пада под 
Турке. Ова битка је посебно 
занимљива јер је у њој, по неким 
малобројним изворима, српска 
војска била бројнија од Турске.

Стефан Драгутин
Први српски краљ који носи и титулу 
владара Срема је српски краљ Стефан 
Драгутин из династије Немањић. Био је 
краљ Србије од 1276. до 1282. године и 
владар области Срем од 1284. до 1316. 
године. Син је Стефана Уроша I и Јелене 
Анжујске. Имао је два сина, Владислава 
(сремског краља) и Урошица (касније 
монах Стефан) и ћерку Јелисавету. 
Највише података о животу Драгутина 
Немањића даје нам његов биограф, 
архиепископ Данило. Подигао је 
многобројне задужбине попут манастира 
Рача, Троноша, Тавна, а приписује му се 
и да је ктитор манастира Мала Ремета на 
Фрушкој гори. 

Српски краљ Драгутин Немањић, Српска православна црква Светог Ахилија, Ариље

Косовска битка, Адам Стефановић 1870.
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Споменуто је да су Срби у неколико похода насељавали подручје Панонске 
низије. Они, међутим, у највећем броју долазе у ове крајеве крајем 14. века када 
Турци угрожавају Србију својим освајачким походима по југоисточној Европи. 
Прилив Срба у Срем, Банат, Бачку и Барању се наставља у време првог турског 
освајања деспотовине Србије (1439–1444). По турском освајању Србије, исељавање 
Срба ка северу се интензивира на подстицај угарског краља Матије Kорвина. Он 
тада тражи да се Срби населе у пустим пограничним крајевима. Матија Kорвин 
позива српске племићке породице и ратнике да се настане у данашњој Војводини, 
а приликом ратног продора на турску територију и повлачења, са собом је повео 
цивилно хришћанско становништво и насељавао их на опустеле пограничне 
пределе. После његових похода на Србију, која је била под турском влашћу, 1480. и 
1481. године више од 100.000 Срба је пресељено у тадашњу јужну Угарску.

Смедерево
Смедерево или Смедеревска тврђава је настала на ушћу реке Језаве у Дунав у другој четвртини 
15. века. Градња је започета 1428. године. Ову град-тврђаву је саградио деспот Србије Ђурађ 
Бранковић (1427–1456). Тврђава је по свом типу класична водена, опкољена је Дунавом и 
Језавом, а са југа вештачким шанцем који повезује ове две реке. Она је равничарско утврђење 
што је чини јединственом у српској средњовековној архитектури. За узор су, приликом градње, 
узети Цариград и његови бедеми. Сам пад Смедерева, тада главног града српске деспотовине, 
одиграо се 18. августа 1439. године и представља значајан историјски догађај и део даљег 
османског освајања. Отоманске снаге, предвођене султаном Муратом II (1421–1451), заузеле 
су готово целу тадашњу Србију, а почетком јуна су опселе град који су бранили Гргур Бранковић 
и Тома Кантакузин. После тромесечне опсаде, током које је смедеревски град био изложен 
сталном бомбардовању артиљерије, посада се, вероватно услед несташице хране, предала. 
Овим чином српска деспотовина је привремено престала да постоји, а Смедерево је постало 
средиште новооснованог санџака. 

Смедеревска тврђава



16

О
д

 д
о

се
љ

ењ
а д

о
 п

р
и

саје
д

и
њ

ењ
а

ЕДИЦИЈА Т
рагом

 наш
их предака



17

О
д

 д
о

се
љ

ењ
а д

о
 п

р
и

саје
д

и
њ

ењ
а

ЕДИЦИЈА Т
рагом

 наш
их предака

ПУТ ПРЕКО САВЕ И ДУНАВА

Управо потомци породице Бранковић постаће прави заштитници срп-
ског етноса и носиоци српске државности северно од Саве и Дунава. 
Измештање српског живља са територије Србије, која је пала под турску 
власт, је процес који је трајао неколико стотина година и то у фазама које 

су зависиле од ратова које је добијала или губила 
сама Турска. Бранковићи су властелинска породица 
која је зачетник српских владара и првака са титула-
ма деспота у Угарској, и то одмах после пада прес-
тонице Смедерева 1459. године. Титулу владарског 
звања деспота у Србији замениће истоимена титула, 
али сада више у смислу чиновника угарских краље-
ва, али свакако не и у смислу владара. Бранковићи 
су, као разграната и дуготрајна великашка породи-
ца, оставили за собом доста хералдичких симбола. 
Припадници ове лозе су често мењали и прекрајали 
своје грбове, избацујући неке детаље и убацујући 
нове. Основне елементе грба чине лав и кацига са 
бивољим роговима. На неким грбовима јављају се и 
двоглави орао и глава бика.  

Грб Бранковића

Поседи српских деспота у Војводини 15-16. век

Српска деспотовина 1455-1459. године



18

О
д

 д
о

се
љ

ењ
а д

о
 п

р
и

саје
д

и
њ

ењ
а

ЕДИЦИЈА Т
рагом

 наш
их предака

Први међу Бранковићима који је носио нову титулу 
је деспот Вук Змај Огњени Гргуревић, син Гргура 
Бранковића. Сам Вук је био витез-племић и приписују му 
се митска обележја надземаљске силе и јунаштва. Надимак 
Змај Огњени је вероватно добио јер је био носилац 
ордена Змаја, који се носи на врату о ланцу, а установио 
га је краљ Сигисмунд после победе над Босанцима 1408. 
године. Тим орденом је вероватно одликован и сам Вук, а 
могао га је добити 1469. године или га, пак, наследити од 
свог претка. Угарски краљ Матија, за прелазак у његову 
службу са задатком да се бори против Турака, Вуку 
додељује Сланкамен и Купиново у Срему. Вук је 1471. 
године понео и титулу деспота Краљевине Србије (Рашке), 
а добио је и нова имања од угарског краља због заслуга у борби за интересе 
угарског владара. Ратовао је и против Турака, нападајући Шабац, Сребреницу и 
Зворник, а после тих борби је доста Срба пресељено у Срем. Велики број Срба је 
пресељен у Банат након упада хришћанске војске у Браничево и Крушевац. Вук је 
покушао да поврати Смедерево и територије српске деспотовине, али у томе није 
успео. У Срему подиже манастир Гргетег и у њега смешта очеве мошти на чување. 
Умро је 1485. године, нажалост без потомака, доста млад. 

Поред Вука Гргуровића, из лозе Бранковића се истичу и други српски деспоти 
на територији данашње Војводине. То су синови ослепљеног Стефана Бранковића 
и Ангелине – Ђорђе и Јован Бранковић. После смрти Вука Гргуровића, угарски 
владар Матија их је позвао да преузму улогу коју је Вук до тада имао. Тако Стефан 
добија и титулу деспота, а Јован барона. Додељује им насеља у Срему и дукате. Ово 
је био потез којим је Србима у јужној Угарској додељен нови вођа и првак ког ће 
пратити и следити. Презиме Бранковић је некако магично деловало на Србе и лоза 
је требало да добије континуитет владања. Бранковићи су населили у највећој мери 
Срем. Краљ Матија је Србима који су живели на територији данашње Војводине 
и тадашње Угарске додељивао одређене привилегије. Те привилегије су биле: 
слободно насељавање територија, ослобођење од плаћања десетка католичком 
свештенству или постепено плаћање. Како се мењала власт у Угарској, привилегије 
Срба су биле умањене. Због борбе око престола у Угарској и других околности, 
Бранковићи су после смрти деспота Ђорђа и Јована пали у други план, укинута 
им је титула и одузето имање. Заједно са својом мајком заслужни су за подизање 
манастира Крушедол, Јазак и Ђипша. 

Јован Бранковић умире 
10. децембра 1502. године 
као последњи деспот из 
династије Бранковић. Сремским 
Бранковићима се приписујe 
велики број манастира на 
Фрушкој гори, али и шире: 
Крушедол, Гргетег, Фенек, 
Привина глава, Дивош и други. 
Ликови сремских Бранковића 
се налазе на многобројним 
иконама, фрескама и 

Деспот Вук Змај Огњени Гргуревић

Динар из доба деспота Ђурађа Бранковића
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бакрорезима. Најстарија заједничка икона 
настала је у другој половини 16. века, а 
током 18. века настаје више икона на којима 
су приказани слепи Стефан и Ангелина 
са синовима. Такође, на великом броју 
икона, бакрореза или медаља Бранковићи 
су приказани са Немањићима, како би се 
истакла њихова повезаност. 

Епска народна традиција такође баштини 
успомену на владарску породицу Бранковић, 
па се тако може наћи песма Смрт Јова 
Деспотовића, у више облика, посвећена 
једном од њих. Део песме говори o 
међусобном поштовању, односу мајке и сина, 
љубави, бризи:

Св. Ангелина, манастир Крушедол

Разбоље се Деспотовић Јово
У Сријему у тој земљи равној
У лијепу селу Купинову,
На смрт је се Јово разбољео
Па дозивље слугу Милутина:
„Милутине, вјерна моја слуго!
Ти упрегни коње у хинтове,
Пак ти трчи, штогођ брже можеш,
Крушедолу б’јелу манастиру,
Те ми зовни мог рођеног брата,
Мога брата, Максима владику,
И кажи му, ништа не затаји,
Да сам се ја на смрт разбољео;
Пак оданле окрени хинтове,
Трчи брже мјесту Беркасову,
Те ми зовни моју стару мајку,
Стару моју мајку Анђелију,
Ал’ њој немој право казивати,
Да сам се ја на смрт разбољео,
Већ јој кажи од мене поздравље,
Да се ја сад на војску опремам
Преко мора за девет година,
Па је зовем да ме благослови.”
То је слуга хитро послушао,
Те упреже коње у три реда,
Оде право дивну Крушедолу,
Те казује Максиму владици,
Да се Јово на смрт разбољео,
Пак оданле окрену хинтове,
Оде право мјесту Беркасову,
Те казује мајци Анђелији,
Да се Јово на војску опрема
Преко мора за девет година,
Пак је зове да га благосови.
Вели њему мајка Анђелија:
„Милутине, наша вјерна слуго!
Причекај ме три бијела дана,
Док ум’јесим бијеле колаче
И док спремим танане кошуље,
Да понесем на дар моме Јову.” […]   

Смрт Јова Деспотовића
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Српски деспоти
После одласка Бранковића са историјске позорнице, 
Срби северно од Саве и Дунава, односно на територији 
данашње Војводине, добили су неке нове прваке који ће 
их представљати. Пре свих то су два деспота хрватског 
порекла који су добили титуле од угарских краљева: Иваниш 
Бериславић и његов син Стефан. Иваниш је оженио и удову 
Стефана Бранковића – Јелену, па се на неки начин она 
поново укључила на историјску сцену. Период који су њих 
двоје провели са титулом деспота обележили су велики 
устанак под водством Доже Ђерђа у Угарској и стални 
турски упади од којих се издваја поход султана Сулејмана 
1526. године када заузима Варадин, Баноштор, Черевић, 
Ердут па све до страховитог пораза Угара на Мохачком 
пољу. Поред Бериславића, од српских деспота се издвају још и деспот Радич Божић (прешао 
Угарску почетком 16. века), затим Петар и Павле Бакић, деспоти Белмужевићи, Овчаревићи, 
као и Стефан и Дмитар Јакшић. Међу првим Србима који су дошли на тло Угарске спомиње се и 
гроф Дмитар. Дмитар је по предању заправо син краља Вукашина, погинулог на реци Марици 
1371. године у борби са Турцима, и брат Краљевића Марка, познатог јунака из епских народних 
песама. Деспоти и браћа Стефан и Дмитар Јакшић, а нарочито млађи Дмитар, уживали су 
велики углед међу Србима. Дмитар се исказао и као јунак у борбама које је водио угарски краљ.

Грб Јакшића

Сама реч деспот води порекло из грчког језика. Грчки облик 
δεσπότης [despótēs] означавао је господара. Деспот је била 
старија византијска дворска титула која је додељивана синовима 
или зетовима владајућег цара, а првобитно је означавала 
престолонаследника. Из Византијског царства се током средњег 
века проширила на Балкан и међу словенске народе под утицајем  
Византије. Тако се ова титула 
могла наћи у Латинском царству, 
Бугарској, Србији итд. То је довело 
до уздизања неколико кнежевина 
на ранг деспотовине, међу којима је 
била и српска деспотовина. Супруга 
деспота је била деспотица (од грч. 
δεσπότισσα). Најпознатији српски 
деспоти пре пада под турску власт 
били су: Стефан Лазаревић, Ђурађ 
Бранковић, Симеон Урош, Угљеша 
Мрњавчевић, Јован Драгаш и други.

Фреска деспота Дејана са супругом Теодором, манастир Белово, Земен
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Шајкаши

Поред деспота, Срби се као војници и ратници издвајају у угарској војсци и као 
шајкаши. То су заправо били војници у речној ратној флотили. Ову врсту службе 
уводи угарски краљ Матија Корвин да би заштитио границе на Сави и Дунаву 
помоћу бродова који су називани шајке и насад. У преводу шајка означава лађу на 
реци, па отуд и војницима назив шајкаши. 

Задатак шајкаша је био 
да униште или онеспособе 
непријатељску флотилу. Такође, 
морали су сувоземној војсци 
да направе мост за прелазак 
са обале на обалу, да је штите 
од непријатеља и снабдевају 
храном и ратном опремом. 

Шајке су се разликовале по 
величини и намени. Имале су 
весла у два или три реда, са 
двоструким палубама и кулама, а 
наоружане су биле једноставним 
ратним справама. Сами шајкаши 
су били наоружани сабљама, 
копљима, обичним и механичким стрелама. Прво су коришћене справе које 
избацују камен, а после је, са проналаском барута, уведен и топ. Пушке су, такође 
нешто касније, замениле копља и стреле. Управо помоћу шајки је већ поменути 
деспот Вук покушао да поврати Смедерево у српске руке 1476. године. Деспот 
Радич Божић је био заповедник шајкаша неколико година, као и Павле Бакић. 
Главне станице шајкаша на Дунаву биле су: Рац-Ковин, Варадин, Сланкамен, Земун, 
Београд, Смедерево и Голубац, а на реци Сави Митровица и Шабац.

Шајка


