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СТА НОВ НИ ШТВО ВОЈ НЕ КРА ЈИ НЕ 1831. 
ВЕР СКА СТРУК ТУ РА, НА ТА ЛИ ТЕТ, МОР ТА ЛИ ТЕТ,  

НУП ЦИ ЈА ЛИ ТЕТ

СА ЖЕ ТАК: У ра ду је пред ста вље на де мо граф ска ана ли за по пи са ста-
нов ни штва Вој не кра ји не за 1831. го ди ну, ко ји се чу ва у Ау стриј ском др жав ном 
ар хи ву. При ка за ни су де таљ на вер ска струк ту ра, сто пе на та ли те та, мор та ли-
те та и нуп ци ја ли те та до ми цил ног ста нов ни штва пре ма ве ро и спо ве сти у свим 
ре ги мен та ма и вој ним ко му ни те ти ма Вој не кра ји не. Пред ста вље ни су и по-
да ци о узро ци ма смр ти пре ми ну лих ли ца. 

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: Вој на кра ји на, 1831, де мо гра фи ја, Ср би, Хаб збур шка 
мо нар хи ја, на та ли тет, мор та ли тет, нуп ци ја ли тет

***

На про сто ру Вој не кра ји не је у пр вој по ло ви ни XIX ве ка спро во ђе на 
кон ти ну и ра на еви ден ци ја при сут ног ста нов ни штва. Ау стриј ска слу жбе на 
ста ти сти ка у сво јим пу бли ка ци ја ма из пр ве по ло ви не XIX ве ка, тзв. Та бе ла ма, 
об ја вљи ва ла је по дат ке о вер ској струк ту ри и дру гим де мо граф ским по ка за-
те љи ма по је ди них про вин ци ја Цар ства, из ме ђу оста лог и Вој не кра ји не.1 
По ме ну ти ста ти стич ки го ди шња ци, ме ђу тим, не омо гу ћу ју да се са гле дају 
вер ска ра зно ли кост, на та ли тет, мор та ли тет и нуп ци ја ли тет пре ма вер ској 
при пад но сти на ни воу ни жих ад ми ни стра тив них це ли на (ге не ра ла ти, ре ги-
мен те и вој ни ко му ни те ти), иа ко су де таљ не ин фор ма ци је та квог ка рак те ра 
сва ка ко мо ра ле би ти до ступ не над ле жним вла сти ма.2 У Ау стриј ском др жав ном 
ар хи ву, у скло пу Рат ног ар хи ва, у фон ду Беч ког рат ног са ве та – Оп шта се ри ја, 
под ред ним озна ка ма „Б” чу ва се мно го број на гра ђа ко ја се од но си спе ци фич-
но на област Вој не кра ји не.3 У по ме ну том фон ду са чу ва ни су и та бе лар ни ста-
ти стич ки пре гле ди Вој не кра ји не за 1831. го ди ну, ко ји су, очи глед но, слу жи ли 

1 Н. Де лић, „Ta feln zur Sta ti stik der Oe ster re ic hischen Mo nar chie” / Та бе ле за ста ти сти-
ку Ау стриј ске ца ре ви не 1828–1848 као из вор за исто ри ју срп ског на ро да у Хаб збур шкој 
мо нар хи ји, Срп ске сту ди је 2 (2011), 189, 195.

2 Пре ве ли ка ко ли чи на по да та ка је очи глед но спре чи ла са ста вља че Та бе ла да увр сте 
и те ка те го ри је у зва нич не пу бли ка ци је.

3 Österreichisches Sta at sar chiv (OE STA), Kri eg sar chiv (KA), Zen tral stel len (ZSt), Wi e ner 
Ho fkri eg srat (HKR), Ha up tre i he.
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као пред ло жак за са ста вља ње Та бе ла.4 По да ци ко је са др жи ар хив ска гра ђа 
знат но су бо га ти ји, де таљ ни ји и вред ни ји за ис тра жи ва ње де мо граф ских 
струк ту ра од оних ко је је пу бли ко вао Ау стриј ски ста ти стич ки уред. На те-
ме љу ове гра ђе мо гу ће је са гле да ти и ана ли зи ра ти вер ску ра зно ли кост, и 
утвр ди ти пре ци зне сто пе на та ли те та, мор та ли те та и нуп ци ја ли те та свих 
ве ро и спо ве сти, пре ма ре ги мен та ма и вој ним ко му ни те ти ма за 1831. го ди ну. 
Узи ма ју ћи у об зир да је пра во слав но ста нов ни штво Кар ло вач ког, Бан ског, 
Ва ра ждин ског и Сла вон ског ге не ра ла та би ло ско ро у пот пу но сти срп ске 
на род но сти, док је у Ба нат ској гра ни ци (по себ но у ис точ ним де ло ви ма) би ло 
по ме ша но срп ско или ру мун ско, ана ли за рас по ло жи вих по да та ка ће нам 
сва ка ко омо гу ћи ти да бо ље са гле да мо де мо граф ску исто ри ју срп ског пра во-
слав ног ста нов ни штва и на ми кро пла ну, а не са мо на ни воу чи та ве Вој не 
кра ји не. Пре ма до ступ ним ис тра жи ва њи ма, у обла сти ма Бач ке и Сре ма то ком 
три де се тих го ди на XIX ве ка за бе ле жен је из у зет но ви сок мор та ли тет ста нов-
 ни штва.5 На под руч ју це ле Вој не кра ји не, мор та ли тет је пре ма ши вао на та ли-
тет 1831. и 1832. го ди не.6 По да ци ко је са др жи гра ђа мо гу да упот пу не на ша 
са зна ња о овом фе но ме ну и ути ца ју истог на де мо граф ска кре та ња.

ПО ПИ СНА МЕ ТО ДО ЛО ГИ ЈА И ТЕР МИ НО ЛО ГИ ЈА

У Хаб збур шкој мо нар хи ји пр ве по ло ви не XIX ве ка, по пи си ни су спро-
во ђе ни иден тич ном ме то до ло ги јом и у исто вре ме на чи та вој те ри то ри ји 
Цар ства. У Вој ној кра ји ни по пи си су вр ше ни, по пра ви лу, сва ке пе те го ди не, 
док су у ме ђу вре ме ну спро во ђе не ре ви зи је истих.7 

Ау стриј ска ста ти сти ка ко ри сти ла је пој мо ве за озна ча ва ње раз ли чи тих 
ка те го ри ја ста нов ни штва ко ји ни су има ли у свим слу ча је ви ма исто зна че ње. 
Под до ма ћим ста нов ни штвом (Ein he i mische) у Вој ној кра ји ни под ра зу ме-
ва ло се прав но ста нов ни штво, од но сно гра ђа ни да те кру но ви не. При сут не 
осо бе, ау стриј ски др жа вља ни али гра ђа ни дру ге кру но ви не, озна ча ва не су 
као ту ђин ци (Frem de). Ли ца стра ног др жа вљан ства упи си ва на су у ру бри ку 
стран ци (Ausländer). При пад ни ци вој ске бе ле же ни су одво је но. При сут но 
ци вил но ста нов ни штво (без вој ске и од сут них до ма ћих) ста ти сти ка је де ли-
ла на до ма ће (до ма ћи при сут ни) и ап со лут но (до ма ћи, ту ђин ци и стран ци 

4 OE STA, KA, ZSt, HKR, Ha up tre i he, Kar ton (Kt.) 4522, 1833 B 53/4.
5 П. Ми кић, За пи си о ра ђа њу и уми ра њу де це у Но вом Са ду и Вој во ди ни то ком XIX 

и XX ве ка, Но ви Сад 1989; Исти, „Na ta li tet i mor ta li tet de ce na tlu da naš nje Voj vo di ne u pr voj 
po lo vi ni XIX ve ka ,ˮ Ac ta Hi sto ri ca me di ci nae phar ma ci ae ve te ri nae XI II/1 (1973), 75–92.

6 Зва нич не ста ти стич ке пу бли ка ци је (Та бе ле) ис ка зу ју ван ред но ви сок мор та ли тет 
и не га тив ни при ра штај у пе ри о ду 1829–1848. упра во у 1831. го ди ни. Ta feln zur Ta feln zur 
Sta ti stik der Oe ster re ic hischen Mo nar chie, III Ja hr gang, 1830, Wi en 1831, Ta feln 1–5; Ta feln zur 
Sta ti stik der Oe ster re ic hischen Mo nar chie, IV Ja hr gang, 1831, Wi en 1832, Ta feln 1–5; Ta feln zur 
Sta ti stik der Oe ster re ic hischen Mo nar chie, V Ja hr gang, 1832, Wi en 1833 Ta feln 1–5.

7 Од ве ћег зна ча ја су по да ци за по пи сне го ди не. Ре ви зи је ни су ну жно мо ра ле при ка-
зи ва ти пра ву сли ку на те ре ну. На те ме љу на во да у Та бе ла ма зна мо да су по пи си вр ше ни 
1838. и 1843. го ди не. Ta feln zur Sta ti stik der Oe ster re ic hischen Mo nar chie, XI Ja hr gang, 1838, 
Wi en 1839, Ta fel 1; Ta feln zur Sta ti stik der Oe ster re ic hischen Mo nar chie, XVI Ja hr gang, 1843, 
Wi en 1847, дру го (не ну ме ри са но и не па ги ни ра но) по гла вље.
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при сут ни). Под пој мом укуп но ста нов ни штво (To tal) нај че шће је озна ча ва но 
це ло куп но при сут но ста нов ни штво (при сут ни до ма ћи, ту ђин ци, стран ци и 
вој ска). По да ци о вер ској ра зно ли ко сти увек се од но се на це ло куп но при-
сут но ци вил но ста нов ни штво, од но сно ап со лут но.8 

По да ци о бро ју ста нов ни ка се зва нич но увек од но се на по че так го ди не 
за ко ју су на ве де ни (ма да по пра ви лу по ти чу са кра ја прет ход не го ди не). 
Бро је ви ро ђе них (кр ште них), умр лих и вен ча них од но се се на ка лен дар ске 
го ди не.9 

Број при сут них при пад ни ка вој ске на ве ден је за ско ро сва ку го ди ну, 
ма да ни је увек са свим пре ци зан.10

СТРУК ТУ РА СТА НОВ НИ ШТВА ПРЕ МА ВЕ РО И СПО ВЕ СТИ

Пре ма по пи су за 1831 (за пра во крај 1830) у Вој ној кра ји ни би о је 54.261 
при сут ни при пад ник вој ске. Од броја до ма ћег ци вил ног ста нов ни штва (1.075.966) 
од би јен је број до ма ћих од сут них (8.353) и при до да ти су по да ци за ту ђин це 
при сут не (7.593) и стран це при сут не (481). Та ко је поменуте го ди не у чи та вој 
Вој ној кра ји ни за бе ле жен број од 1.075.687 при сут них ци вил них ста нов ни ка 
за ко је се на во ди и вер ска струк ту ра.

8 По сто је од сту па ња од овог си сте ма за пе ри од 1828–1830. Та да се под до ма ћим ста-
нов ни штвом упи си вао уку пан број до ма ћих при сут них и не при сут них без при сут них стра-
на ца и, нај ве ро ват ни је, ту ђи на ца. У Дал ма ци ји се од 1830. под пој мом до ма ће ста нов ни штво 
под ра зу ме ва ло це ло куп но при сут но ци вил но ста нов ни штво (до ма ћи, ту ђин ци и стран ци 
при сут ни) без при пад ни ка вој ске. Ова раз ли ка у ка те го ри за ци ји је бит на, по што се по да ци 
о вер ској ра зно ли ко сти увек од но се на це ло куп но при сут но ци вил но ста нов ни штво (у Дал-
ма ци ји до ма ће а у Вој ној кра ји ни ап со лут но ста нов ни штво). Ver such ei ner Dar stel lung der 
Oe ster re ic hischen Mo nar chie in sta ti stischen Ta feln, I Ja hr gang, 1828, Wi en 1829, Ta fel 7, 8; 
Dar stel lung der Oe ster re ic hischen Mo nar chie in sta ti stischen Ta feln, II Ja hr gang, 1829, Wi en 
1830, Ta fel 5; Ta feln zur Ta feln zur Sta ti stik der Oe ster re ic hischen Mo nar chie, III Ja hr gang, 1830, 
Wi en 1831, Ta fel 4, 5.

9 Ау стриј ска ста ти сти ка је број ста нов ни ка уста но вља ва ла пре ма ра чу но вод стве ним 
го ди на ма (31. ок то бар) кра јем сва ке го ди не. Ови по да ци су у пу бли ка ци ја ма пред ста вље ни 
као по да ци с по чет ка сле де ће го ди не (на при мер: број ста нов ни ка уста но вљен кра јем 1840. 
пред ста вљен је као број ста нов ни ка с по чет ка 1841). Број ро ђе них (кр ште них), умр лих и вен-
ча них, по ре клом од над ле жних цр кве них вла сти, од но си се на ка лен дар ске го ди не.

10 У Та бе ла ма се на во ди да од ре ђе ни број су пру га и ма ло лет не де це ау стриј ских вој-
ни ка (око 75.000 на ни воу чи та ве Мо нар хи је) ни је об у хва ћен ни у ка те го ри ји до ма ћег при-
сут ног ста нов ни штва, ни ти су бе ле же ни као при пад ни ци вој ске. Ta feln zur Sta ti stik der 
Oe ster re ic hischen Mo nar chie, XV Ja hr gang, 1842, Wi en 1846, Ta fel 2.



Та бе ла 1. Це ло куп но ци вил но при сут но ста нов ни штво по је ди них обла сти 
Вој не кра ји не 1831. го ди не пре ма ве ро и спо ве сти (удео по је ди них ве ро и спо
ве сти у ста нов ни штву обла сти у %) и број при пад ни ка вој ске.11

Обла ст

Це ло куп но ци вил но при сут но ста нов ни штво 
пре ма ве ро и спо ве сти (удео у %) Вој ска Ка то-

лици 
Гр кока-
то ли ци 

Пра во-
слав ни 

Про те-
стан ти Је вре ји У куп но 

Кар ло вач ки ге не ра лат 104.009
(46,51)

4.309
(1,93)

115.286
(51,56)

13
(0,01)  223.617 12.439

Лич ка ре ги мен та 19.964
(33,85) - 39.020

(66,15) - - 58.984 3.089

в. ко му ни тет Ка р ло баг 700
(99,57) - - 3

(0,43) - 703 100

Оточ ка ре ги мен та 29.479
(53,42) - 25.703

(46,58) 1 - 55.183 3.130

в. ко му ни тет Сењ 2.422
(97,11) - 67

(2,69)
5

(0,20) - 2.494 149

Огу лин ска ре ги мен та 30.462
(53,97)

6
(0,01)

25.977
(46,02) 1 - 56.446 2.996

Слуњ ска ре ги мен та 20.982
(42.13)

4.303
(8,64)

24.519
(49,23) 3 - 49.807 2.975

Бан ски ге не ра лат 38.974
(36,92) 1 66.593

(63,08) 9  105.577 5.919

Пр ва бан ска ре ги мен та 17.241
(34,18) - 33.192

(65,81) 1 - 50.434 2.950

Дру га бан ска ре ги мен та 18.219
(35,91) 1 32.502

(64,07)
7

(0,01) - 50.729 2.968

в. ко му ни тет Пе три ња 3.052
(91,00) - 301

(8,97)
1

(0,03) - 3.354 1

в. ко му ни тет Ко стај ни ца 462
(43,58) - 598

(56,42) - - 1.060 -

Ва ра ждин ски 
ге не ра лат

89.025
(74,20)

26
(0,02)

30.927
(25,78) 3  119.981 5.797

Ђур ђе вач ка ре ги мен та 47.107
(74,79)

23
(0,04)

15.857
(25,18) - - 62.987 2.907

в. ко му ни тет Бје ло вар 1.225
(75,76) - 391

(24,18)
1

(0,06) - 1.617 -

Кри же вач ка ре ги мен та 40.089
(73,29)

3
(0,01)

14.603
(26,70) 2 - 54.697 2.890

в. ко му ни тет Ива нић 
Град

604
(88,82) - 76

(11,18) - - 680 -

Сла вон ски ге не ра лат 122.388
(50,40)

50
(0,02)

115.910
(47,76)

4.176
(1,72)

295
(0,12) 242.819 13.417

Гра ди шка ре ги мен та 41.605
(75,13) - 13.765

(24,86) 2 1 55.373 3.453

Брод ска ре ги мен та 60.718
(91,84) 3 5.041

(7,62)
352

(0,53) 1 66.115 2.858

11 Из вор: OE STA, Zst, HKR, Ha up tre i he, Kt. 4522, 1833 B 53/4.
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в. ко му ни тет Брод 
(Сл. Брод)

2.207
(90,08) - 243

(9,92) - - 2.450 682

Пе тро ва ра дин ска 
ре ги мен та

9.990
(13,52) 3 60.195

(81,49)
3.680
(4,98) - 73.868 2.871

в. ко му ни тет 
Пе тро ва ра дин

3.199
(73,76) - 1.107

(25,52)
25

(0,58)
6

(0,14) 4.337 1.858

в. ко му ни тет Кар ло вац 
(Ср. Ка р лов ци)

1.238
(26,44)

1
(0,02)

3.438
(73,43)

5
(0,11) - 4.682 -

в. ко му ни тет Зе мун 2.207
(24,15)

14
(0,15)

6.597
(72,21)

31
(0,34)

287
(3,14) 9.136 308

Шај ка шки ба та љон 1.224
(4,56)

29
(0,01)

25.524
(95,03)

81
(0,30) - 26.858 1.387

Ба нат ски ге не ра лат 25.608
(11,18)

41
(0,02)

194.374
(84,87)

8.825
(3,85)

181
(0,08) 229.029 6.105

Не мач ко-ба нат ска 
ре ги мен та

13.304
(11,91)

9
(0,01)

90.204
(80,72)

8.228
(7,36) - 111.745 2.816

в. ко му ни тет Пан че во 2.568
(25,07)

18
(0,18)

7.535
(73,56)

82
(0,80)

41
(0,40) 10.244 -

Вла шко-илир ска 
ре ги мен та

6.359
(6,26)

14
(0,01)

94.575
(93,15)

499
(0,49)

81
(0,08) 101.528 3.288

в. ко му ни тет Бе ла Цр ква 3.377
(61,27) - 2.060

(37,37)
16

(0,29)
59

(1,07) 5.512 1

Ер дељ ски ге не ра лат 59.701
(38,60)

48.197
(31,16)

16.827
(10,88)

29.939
(19,36)  154.664 10.584

Пр ва се кељ ска 
ре ги мен та

36.573
(99,75)

45
(0,12)

11
(0,03)

34
(0,09) - 36.663 2.303

Дру га се кељ ска 
ре ги мен та

10.847
(34,02)

48
(0,15)

232
(0,73)

20.761
(65,11) - 31.888 2.310

Пр ва вла шка ре ги мен та 284
(1,08)

16.509
(62,53)

8.766
(33,20)

842
(3,19) - 26.401 2.294

Дру га вла шка ре ги мен та 187
(0,58)

26.535
(82,43)

5.361
(16,65)

107
(0,33) - 32.190 2.371

Се кељ ски ху са ри 11.810
(42,91)

5.060
(18,38)

2.457
(8,93)

8.195
(29,78) - 27.522 1.306

Укуп но 439.705
(40,88)

52.624
(4,89)

539.917
(50,19%)

42.965
(3,99%)

476
(0,04%) 1.075.687 54.261

Пра во слав но ста нов ни штво би ло је у ве ћи ни у Ба нат ском и Бан ском ге-
не ра ла ту, Срем ској гра ни ци и Лич кој ре ги мен ти као и у вој ним ко му ни те ти ма 
Ко стај ни це, Пан че ва, Зе му на и Срем ских Ка р ло ва ца. У ово вре ме, ве ћин ско 
ста нов ни штво чи та ве Вој не кра ји не и да ље је пра во слав не ве ро и спо ве сти.12 
Уко ли ко се усред сре ди мо ис кљу чи во на обла сти где је пра во слав но ста нов-
ни штво би ло пре вас ход но срп ске на род но сти, од но сно од би је мо по дат ке за 
Ер дељ ски ге не ра лат, вер ска стру кту ра тог де ла Вој не кра ји не из гле да ла би 
на сле де ћи на чин:

12 Удео пра во слав них жи те ља у це ло куп ном при сут ном ци вил ном ста нов ни штву ће 
1848. опа сти на 48,90%. Ta feln zur Sta ti stik der Oe ster re ic hischen Mo nar chie, I Teil, XX und XXI 
Ja hr gang 1847/48, Wi en 1853, Ta feln 1–5; Ta feln zur Sta ti stik der Oe ster re ic hischen Mo nar chie, 
II Teil, XX und XXI Ja hr gang, 1847/48, Wi en 1853, Ta feln 1–5.
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Та бе ла 2. Це ло куп но ци вил но при сут но ста нов ни штво Ка р ло вач ког, Бан  ског, 
Ва ра ждин ског, Сла вон ског и Ба нат ског ге не ра ла та пре ма ве ро и спо ве сти 
1831. го ди не.13

Це ло куп но ци вил но при сут но ста нов ни штво пре ма ве ро и спо ве сти (удео у %)
Ка то ли ци Гр кока то ли ци Пра во слав ни Про те стан ти Је вре ји У куп но

380.004
(41,26)

4.427
(0,48)

523.090
(56,79)

13.026
(1,41)

476
(0,05) 921.023

У де лу Вој не кра ји не где су жи ве ли пра во слав ни Ср би, ве ћи ну ста нов-
ни штва чи ни ли су упра во пра во слав ни вер ни ци (56,79%). Ако се узме у 
об зир да је 1819. го ди не, удео Ср ба у пра во слав ном ста нов ни штву Ба нат ског 
ге не ра ла та био око 40%, и прет по ста ви мо да се тај од нос ни је бит ни је ме њао 
све до 1831. го ди не, мо же мо да из ра чу на мо при бли жан број пра во слав них 
Ср ба у свих пет ге не ра ла та.14 Године 1831, 40% пра во слав ног ста нов ни штва 
Ба нат ске гра ни це пред ста вља ло је око 77.750 љу ди. Уко ли ко овај број од би је-
 мо од из ра чу на тог укуп ног бро ја пра во слав них вер ни ка, до би ја мо при бли жно 
406.500 љу ди. То чи ни око 44% од укуп ног ци вил ног при сут ног ста нов ни штва 
у свих пет ге не ра ла та и ве ро ват но пред ста вља при бли жан број пра во слав них 
Ср ба у овим обла сти ма. Овај по да так пред ста вља про це ну, и тре ба га узи-
ма ти са од ре ђе ном ре зер вом.

НА ТА ЛИ ТЕТ, МО Р ТА ЛИ ТЕТ И НУП ЦИ ЈА ЛИ ТЕТ  
СТА НОВ НИ ШТВА

То ком 1831. го ди не, у Вој ној кра ји ни је еви ден ти ран из у зет но ви сок број 
смрт них слу ча је ва. На ши рем под руч ју (Бач ка, Срем, Ба нат) за бе ле жен је 
сли чан тренд, ко ји је, из ме ђу оста лог, био узро ко ван и епи де ми јом ко ле ре.15 
Гра ђа ко јом рас по ла же мо омо гу ћу је нам да са гле да мо де мо граф ске по ка за-
те ље ве о ма де таљ но, на ни воу ре ги мен ти и ко му ни те та Вој не кра ји не и 
пре ма ве ро и спо ве сти: 

13 Из вор: Та бе ла 1.
14 Број пра во слав них ста нов ни ка сло вен ског је зи ка (пра во слав них Ср ба) за 1819. го-

ди ну пре ма: OE STA, KA, ZSt, HKR, Son der re i hen (SR), Militärgrenze, Kt. 32; Н. Де лић, „По-
пис Ба нат ске вој не гра ни це 1819. го ди не ,ˮ Ме шо ви та гра ђа 35 (2014), 67–79.

15 Ко ле ре је би ло и у Вој ној кра ји ни, али, пре ма рас по ло жи вим по да ци ма, ни је би ла 
то ли ког ин тен зи те та да би се ти ме об ја сни ле из у зет но ви со ке сто пе мор та ли те та. С. Јо вин, 
Епи де ми ја ко ле ре у Вој во ди ни 1831. го ди не, док тор ска ди сер та ци ја, Но ви Сад 1978, 15–102. 
Ви д. и на по ме не број 5 и 6.



Та бе ла 3. Број ро ђе них (кр ште них) и умр лих у обла сти ма Вој не кра ји не 1831. 
го ди не пре ма ве ро и спо ве сти.16

Област 

Број ро ђе ни х Број умр лих 
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Кар ло вач ки ге не ра лат 3.668 3.931   7.599 4.200 4.326 1  8.527
Лич ка ре ги мен та 850 1.530 - - 2.380 598 1.058 - - 1.656
в. ко му ни тет Ка р ло баг 41 - - - 41 25 - - - 25
Оточ ка ре ги мен та 774 614 - - 1.388 889 884 1 - 1.774
в. ко му ни тет Сењ 78 6 - - 84 53 4 - - 57
Огу лин ска ре ги мен та 1.285 1.052 - - 2.337 1.105 968 - 2.073
Слуњ ска ре ги мен та 640 729 - - 1.369 1.530 1.412 - - 2.942
Бан ски ге не ра лат 1.829 2.433   4.262 2.223 3.469   5.692
Пр ва бан ска 
ре ги мен та 849 1.130 - - 1.979 1.008 1.474 - - 2.482

Дру га бан ска 
ре ги мен та 843 1.286 - - 2.129 982 1.953 - - 2.935

в. ко му ни тет Пе три ња 111 8 - - 119 193 33 - - 226
в. ко му ни тет 
Ко стај ни ца 26 9 - - 35 40 9 - - 49

Ва ра ждин ски 
ге не ра лат 4.545 1.564   6.109 5.467 2.095   7.562

Ђур ђе вач ка ре ги мен та 2.478 749 - - 3.227 2.727 986 - - 3.713
в. ко му ни тет Бје ло вар 31 17 - - 48 82 18 - - 100
Кри же вач ка 
ре ги мен та 2.015 798 - - 2.813 2.639 1.030 - - 3.669

в. ко му ни тет Ива нић 
Град 21 - - 21 19 1 - - 20

Сла вон ски ге не ра лат 6.336 5.341 197 9 11.883 7.932 7.735 271 24 15.962
Гра ди шка ре ги мен та 2.454 801 - - 3.255 3.169 1.061 1 - 4.231
Брод ска ре ги мен та 2.926 259 16 - 3.201 3.242 274 20 - 3.536
в. ко му ни тет Брод 
(Сл. Брод) 95 6 - - 101 103 12 - - 115

Пе тро ва ра дин ска 
ре ги мен та 543 2.830 179 - 3.552 825 3.825 237 - 4.887

в. ко му ни тет 
Пе тро ва ра дин 124 33 1 - 158 220 69 2 - 291

в. ко му ни тет Ка р ло вац 
(Ср. Кар лов ци) 42 84 - - 126 82 194 - - 276

16 Из вор: OE STA, Zst, HKR, Ha up tre i he, Kt. 4522, 1833 B 53/4.
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в. ко му ни тет Зе мун 96 204 - 9 309 171 393 9 24 597
Шај ка шки ба та љон 56 1.124 1 - 1.181 120 1.907 2 - 2.029
Ба нат ски ге не ра лат 1.238 8.754 566 2 10.560 1.634 10.021 509 1 12.165
Не мач ко-ба нат ска 
ре ги мен та 692 4.265 541 - 5.498 1.058 5.389 487 - 6.934

в. ко му ни тет Пан че во 116 297 2 - 415 201 382 10 - 593
Вла шко-илир ска 
ре ги мен та 273 4.120 23 2 4.418 219 4.190 12 - 4.421

в. ко му ни тет 
Бе ла Цр ква 157 72 - - 229 156 60 - - 216

Ер дељ ски ге не ра лат 4.735 503 905  6.143 3.195 458 835  4.488
Пр ва се кељ ска 
ре ги мен та 2.353 - - - 2.353 1.484 - - - 1.484

Дру га се кељ ска 
ре ги мен та 440 - 830 - 1.270 354 - 773 - 1.127

Пр ва вла шка 
ре ги мен та 684 302 9 - 995 582 208 9 - 799

Дру га вла шка 
ре ги мен та 1.140 146 - 1.286 665 164 - - 829

Се кељ ски ху са ри 118 55 66 - 239 110 86 53 - 249
Укуп но 22.351 22.526 1.668 11 46.556 24.651 28.044 1.616 25 54.336

По да ци о бро ју ро ђе них и умр лих од но се се на це ло куп но при сут но 
ста нов ни штво (са вој ском). При ме ном ових по да та ка на број це ло куп ног ци-
вил ног при сут ног ста нов ни штва пре ма ве ро и спо ве сти до би ја мо и при бли жне 
сто пе на та ли те та и мо р та ли те та. Ап со лут на пре ци зност из ра чу на тих сто па 
ни је мо гу ћа, али ни је ни нео п ход на ка ко би се ука за ло на нај зна чај ни је трен-
до ве и обра сце.17

17 У Вој ној кра ји ни те го ди не био је 54.261 при пад ник вој ске (4,8% од це ло куп ног при-
сут ног ста нов ни штва). Ни је нам по зна та вер ска струк ту ра вој ске ни ти удео вој них по ро ди ца 
у на та ли те ту и мор та ли те ту. Прет по ста ви ли смо да код при пад ни ка вој ске оба де мо граф ска 
по ка за те ља не бе ле же бит но раз ли чи ту струк ту ру пре ма ве ро и спо ве сти од остат ка ста нов-
ни штва. Због тога су из ра чу на те сто пе на та ли те та и мор та ли те та пре ма ве ро и спо ве сти при-
бли жне. Сто пе ко је се од но се на це ло куп но при сут но ста нов ни штво (са вој ском) су тач ни је, 
по што се и бро је ви ро ђе них и умр лих од но се упра во на ка те го ри ју свег при сут ног ста нов ни-
штва. По пра ви лу, сто пе на та ли те та и мор та ли те та из ра чу на ва ју се ко ри шће њем фор му ла 
(n = N/P x 1000) и (m = M/P x 1000), где N озна ча ва број но во ро ђе них, М број умр лих, P број 
ста нов ни ка сре ди ном по сма тра не го ди не. По што не рас по ла же мо по да ци ма о бро ју ста нов-
ни ка пре ма ве ро и спо ве сти по је ди них обла сти и за 1832. го ди ну (ка ко би се из ра чу нао број 
ста нов ни ка сре ди ном по сма тра не го ди не, иа ко ни то ни је са свим мо гу ће због чи ње ни це да 
се по пи си за пра во од но се на сам крај прет ход не го ди не), при мо ра ни смо да ко ри сти мо на во-
де по пи са за по че так 1831 (од но сно, са кра ја 1830). Сто пе су сход но то ме дру га чи је не го кад 
би се ко ри стио уо би ча јен по сту пак. Сто пе на та ли те та и мор та ли те та ста нов ни штва пре ма 
ве ро и спо ве сти су сход но ме то до ло ги ји из ра чу на не што ви ше од ре ал них, док су оп ште 
не што ни же. 
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Та бе ла 4. При род ни при ра штај, при бли жне сто пе на та ли те та и мор та
ли те та пре ма ве ро и спо ве сти у обла сти ма Вој не кра ји не 1831. го ди не.18

Област 

При род ни при ра штај Сто пе 
На та ли те та у ‰ Мор та ли те та у ‰
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Ка р ло вач ки ге не ра лат 532 395 1  928 33,86 34,10 0 32,19 38,77 37,52 76,92 36,12
Лич ка ре ги мен та 252 472 - - 724 42,58 39,21 - 38,34 29,95 27,11 - 26,68
в. ко му ни тет 
Ка р ло баг 16 - - - 16 58,57 - 0 51,06 35,71 - 0 31,13

Оточ ка ре ги мен та -115 -270 -1 - -386 26,26 23,89 0 23,80 30,16 34,39 1000 30,42
в. ко му ни тет Сењ 25 2 - - 27 32,20 89,55 0 31,78 21,88 59,70 0 21,57
Огу лин ска ре ги мен та 180 84 - - 264 42,18 40,50 0 39,32 36,27 37,26 0 34,87
Слуњ ска ре ги мен та -890 -683 - - -1.573 25,31 29,73 0 25,94 60,51 57,59 0 55,74
Бан ски ге не ра лат 394 1.036   1.430 46,93 36,54 0 38,23 57,04 52,09 0 51,05
Пр ва бан ска 
ре ги мен та -159 -344 - - -503 49,24 34,04 0 37,07 58,47 44,41 0 46,49

Дру га бан ска 
ре ги мен та -139 -667 - - -806 46,27 39,57 0 39,65 53,90 60,09 0 54,66

в. ко му ни тет 
Пе три ња -82 -25 - - -107 36,37 26,58 0 35,47 63,24 109,63 0 67,36

в. ко му ни тет 
Ко стај ни ца -14 0 - - -14 56,28 15,05 - 33,02 86,58 15,05 - 46,23

Ва ра ждин ски 
ге не ра лат 922 531   1.393 51,04 50,57 0 48,57 61,39 67,74 0 60,12

Ђур ђе вач ка 
ре ги мен та -249 -237 - - -486 52,58 47,23 - 48,97 57,86 62,18 - 56,35

в. ко му ни тет Бје ло вар -51 -1 - - -52 25,31 43,48 0 29,68 66,94 46,04 0 61,84
Кри же вач ка 
ре ги мен та -624 -232 - - -856 50,26 54,65 0 48,85 65,82 70,53 0 63,71

в. ко му ни тет Ива нић 
Град 2 - - - 1 34,77 0 - 30,88 31,46 13,16 - 29,41

Сла вон ски ге не ра лат 1.596 2.394 74 15 4.079 51,75 46,08 47,17 46,38 64,78 66,73 64,89 62,29
Гра ди шћан ска 
ре ги мен та -715 -260 -1 - -976 58,99 58,19 0 55,33 76,17 77,08 500 71,92

Брод ска ре ги мен та -316 -15 -4 - -335 48,19 51,38 45,45 46,41 53,39 54,35 56,82 51,27

18 Сто пе на та ли те та и мор та ли те та за је вреј ску за јед ни цу ни смо увр сти ли у та бе лу, 
по што је ко ли чи на по да та ка ве о ма ма ла: Из вор: Та бе ла 3.
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в. ко му ни тет Брод 
(Сл. Брод) -8 -6 - - -14 43,04 24,69 - 32,25 46,67 49,38 - 36,72

Пе тро ва ра дин ска 
ре ги мен та -282 -995 -58 - -1.335 54,34 47,01 48,64 46,29 82,56 63,54 64,40 63,68

в. ко му ни тет 
Пе тро ва ра дин -96 -36 -1 - -133 38,76 29,81 40 25,50 68,77 62,33 80 46,97

в. ко му ни тет Кар ло вац 
(Ср. Ка р лов ци) -40 -110 - - -150 33,90 24,43 0 26,91 66,18 56,43 0 58,95

в. ко му ни тет Зе мун -75 -189 -9 -15 -288 43,22 30,92 0 32,72 76,99 59,57 290,32 63,21
Шај ка шки ба та љон -64 -783 -1 - -848 44,69 44,04 12,35 41,81 95,77 74,71 24,69 71,84
Ба нат ски ге не ра лат 396 1.267 57 1 1.605 48,27 45,04 64,14 44,91 63,71 51,56 57,68 51,74
Не мач ко-ба нат ска 
ре ги мен та -366 -1.124 54 - -1.436 51,98 47,28 65,75 47,99 79,47 59,74 59,19 60,53

в. ко му ни тет Пан че во -85 -85 -8 - -198 44,86 39,42 24,39 40,51 77,73 50,70 121,95 57,89
Вла шко-илир ска 
ре ги мен та 54 -70 11 2 -4 42,84 43,56 46,09 42,15 34,36 44,30 24,05 42,18

в. ко му ни тет Бе ла 
Цр ква 1 12 - - 13 46,49 34,95 0 41,54 46,19 29,13 0 39,18

Ер дељ ски ге не ра лат 1.540 45 70  1.655 43,88 29,89 30,22 37,17 29,61 27,22 27,89 27,16
Пр ва се кељ ска 
ре ги мен та 869 - - - 869 64,26 0 0 60,39 40,53 0 0 38,08

Дру га се кељ ска 
ре ги мен та 86 - 57 - 143 40,39 0 39,99 37,14 32,49 0 37,23 32,96

Пр ва вла шка 
ре ги мен та 102 94 0 - 196 40,73 34,45 10,69 34,68 34,66 23,73 10,69 27,84

Дру га вла шка 
ре ги мен та 475 -18 - - 457 42,66 27,23 0 37,21 24,89 30,59 0 23,99

Се кељ ски ху са ри 8 -31 13 - -10 6,99 22,39 8,05 8,29 6,52 35,00 6,47 8,64
Укуп но 2.300 5.518 52 14 7.780 45,40 41,72 38,82 41,20 50,07 51,94 37,61 48,09

Цео про стор Вој не кра ји не, осим ер дељ ског де ла, ис ка зу је ве о ма не га-
ти ван раз вој ста нов ни штва. Уоч љи ве су, та ко ђе, ве ли ке ре ги о нал не раз ли ке. 
У за пад ним и ис точ ним де ло ви ма Вој не кра ји не (Ка р ло вач ки и Ер дељ ски 
ге не ра лат) сто пе на та ли те та и мо р та ли те та ре ла тив но су ни ске а у Ер дељ ској 
гра ни ци за бе ле жен је и раст по пу ла ци је. У пре де ли ма Сла во ни је и Сре ма 
на та ли тет је до ста ви сок, а мор та ли тет до сти же из у зет но ви со ке сто пе, што 
узро ку је зна чај ни је сма ње ње ста нов ни штва. За ни мљив је и слу чај Слуњ ске 
ре ги мен те, где је мор та ли тет знат но ви ши не го у остат ку ге не ра ла та (уз 
исто вре ме но ни зак на та ли тет).

Зва нич на ста ти сти ка бе ле жи ла је и узро ке смр ти у по је ди ним обла сти ма 
Вој не кра ји не, што нам омо гу ћу је да бо ље са гле да мо здрав стве не и дру ге 
при ли ке на том под руч ју:
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Та бе ла 5. Узро ци смр ти у Вој ној кра ји ни у 1831. го ди ни (удео у %).19

Област 
Бо ле сти На сил не 

смр ти По гу бље ња 
У о би ча је не Е пи де ми је Бо ги ње 

Кар ло вач ки ге не ра лат 8.266 (96,94) 190 (2,23) 9 61 1
Бан ски ге не ра лат 5.606 (98,49) - 35 50 1

Ва ра ждин ски ге не ра лат 7.207 (96,07) - 250 45 -
Сла вон ски ге не ра лат 15.020 (94,10) 809 (5,07) 54 78 1
Ба нат ски ге не ра лат 11.575 (95,15) 541 (4,45) 1 3 -
Ер дељ ски ге не ра лат 4.215 (93,92) 225 (5,01) 6 42 -

 
Огром на ве ћи на смрт них слу ча је ва ока рак те ри са на је као по сле ди ца 

„уо би ча је них бо ле сти .ˮ Не зна мо шта се све убра ја у по ме ну ту ка те го ри ју, 
али с об зи ром на то да не по сто ји ру бри ка за при род не смр ти, је ди но ло гич но 
об ја шње ње ко је пре о ста је је да су ов де убра ја на и ли ца ко ја су пре ми ну ла од 
ста ро сти. Пре ма зва нич ним по да ци ма, на по сма тра ном про сто ру ни је би ло 
зна чај них и фа тал них епи де ми ја. Тај по да так је ве о ма за ни мљив, узи ма ју ћи 
у об зир чи ње ни цу да је то ком ле та и је се ни 1831. го ди не у Угар ској за бе ле же-
на ин тен зив на епи де ми ја ко ле ре са ви со ким бро јем смрт них слу ча је ва. Ова 
за ра зна бо лест се ве о ма ра ши ри ла у Бач кој жу па ни ји. У ма њој ме ри по ја ви ла 
се и на про сто ру Сре ма, Кар ло вач ког ге не ра ла та и у не ко ли ко ме ста у Сла во-
ни ји. У ко ли кој ме ри је ова бо лест ути ца ла на мор та ли тет у Вој ној кра ји ни 
ни је мо гу ће пре ци зни је од ре ди ти на те ме љу рас по ло жи вих из во ра.20

За ни мљи ва је и по ја ва не сра змер не ди стри бу ци је на та ли те та и мор та-
ли те та пре ма ве ро и спо ве сти у Ва ра ждин ском и Сла вон ском ге не ра ла ту. 
Ка то лич ко и гр кока то лич ко ста нов ни штво ис ка зу ју ви ше сто пе на та ли те та, 
исто вре ме но са ни жим сто па ма мор та ли те та, од пра во слав ног ста нов ни штва. 
Та кав тренд, уко ли ко је ду жег ро ка, не дво сми сле но ме ња и вер ску струк ту-
ру обла сти. За бе ле же ни су слу ча је ви ка да су уну тар од ре ђе ног на се ља жр тве 
бо ле сти би ли ис кљу чи во Ср би. Сум ња ло се још и та да да би узрок тре ба ло 
тра жи ти у из ве сним на род ним оби ча ји ма ко ји не од го ва ра ју хи ги јен ским 
нор ма ма (при ли ком са хра не пре ми ну лог итд.).21 

19 Из вор: OE STA, KA, Zst, HKR, Ha up tre i he, Kt. 4522, 1833 B 53/4.
20 Ко ле ра је у Бач кој жу па ни ји би ла ин тен зив на и од не ла је мно го жи во та. Мо р та ли тет 

је у тој обла сти био ви сок све до че тр де се тих го ди на XIX ве ка, али је 1831. го ди на пред ња-
чи ла по бро ју пре ми ну лих. Обла сти Срем ске жу па ни је и Гра ни це као и чи та ве Сла во ни је, 
пре ма зва нич ним из ве шта ји ма, ни су би ле сна жни је по го ђе не и епи де ми ја је бр зо је ња ва ла 
не оста вља ју ћи за со бом зна чај ни ји број мр твих. Ин ди ка тив но је, ме ђу тим, да је у Срем ској 
жу па ни ји на гло опао број ста нов ни ка из ме ђу 1829. и 1834. го ди не. Пре ма не ким ис тра жи-
ва њи ма, ле ка ри су ко ле ру по не кад ме ша ли са дру гим бо ле сти ма са слич ним симп то ми ма. 
У рав ни чар ским обла сти ма Сла во ни је би ле су че сте и уо би ча је не бо ле сти са симп то ми ма 
гро зни це и по ве ћа ном се кре ци јом во де. П. Ми кић, За пи си...; Исти, „Na ta li tet i mor ta li tet...ˮ , 
75–92; С. Га ври ло вић, Срем у ре во лу ци ји 1848–1849, Бе о град 1963, 7; С. Јо вин, нав. де ло, 
15–102.

21 С. Јо вин, нав. де ло, 139–140.
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НУП ЦИ ЈА ЛИ ТЕТ СТА НОВ НИ ШТВА

Осим на та ли те та и мор та ли те та, ве о ма би тан де мо граф ски по ка за тељ 
пред ста вља и број скло пље них бра ко ва, од но сно нуп ци ја ли тет. На те ме љу 
рас по ло жи вих по да та ка, мо гу ће је ре кон стру и са ти и струк ту ру нуп ци ја ли-
те та пре ма ве ро и спо ве сти у Вој ној кра ји ни у 1831. го ди ни.
Та бе ла 6. Број скло пље них бра ко ва пре ма ве ро и спо ве сти и при бли жне сто пе 
нуп ци ја ли те та у обла сти ма Вој не кра ји не 1831. го ди не.22 

Област 

Број бра ко ва Сто пе нуп ци ја ли те та у ‰
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Кар ло вач ки ге не ра лат 1.030  3 1.015  2.048 9,51  8,80 8,66
Лич ка ре ги мен та 161 - - 329 - 490 8,06 - 8,43 7,89
в. ко му ни тет Кар ло баг 6 - - - - 6 8,58 - - 7,47
Оточ ка ре ги мен та 235 - - 170 - 405 7,97 - 6,61 6,95
в. ко му ни тет Сењ 15 - - 1 - 16 6,19 - 14,93 6,05
Огу лин ска ре ги мен та 308 - 1 284 - 593 10,11 - 10,93 9,98
Слуњ ска ре ги мен та 305 - 2 231 - 538 12,06 - 9,42 10,19
Бан ски ге не ра лат 395  1 650  1.046 10,13  9,76 9,38
Пр ва бан ска ре ги мен та 168 - 1 351 - 520 9,74 - 10,57 9,74
Дру га бан ска ре ги мен та 176 - - 294 - 470 9,66 - 9,05 8,75
в. ко му ни тет Пе три ња 49 - - 3 - 52 16,06 - 9,97 15,50
в. ко му ни тет Ко стај ни ца 2 - - 2 - 4 4,33 - 3,34 3,77
Ва ра ждин ски ге не ра лат 772  1 320  1.093 8,67  10,35 8,69
Ђур ђе вач ка ре ги мен та 368 - - 145 - 513 7,81 - 9,14 7,79

22 Под пој мом „не ка то ли ци” очи глед но се под ра зу ме ва ју про те стан ти. Сто пе нуп ци-
ја ли те та за је вреј ску за јед ни цу и ме ша не бра ко ве ни смо увр сти ли у та бе лу због ве о ма ма лог 
бро ја по да та ка. Слич но као и у слу ча ју из ра чу на ва ња на та ли те та и мо р та ли те та (ви д. на-
по ме ну бр. 15) мо ра ли смо мо ди фи ко ва ти фор му лу. Сто пе су из ра чу на те при ме ном бро ја 
ста нов ни ка по чет ком 1831. го ди не а не сре ди ном по сма тра не го ди не. Сто пе нуп ци ја ли те та 
пре ма ве ро и спо ве сти су не што ви ше од ре ал них, по што су из ра чу на те при ме ном бро је ва 
скло пље них бра ко ва на број при сут ног ци вил ног ста нов ни штва (у бро ју скло пље них бра ко-
ва би ле су и вој не по ро ди це). Оп ште сто пе нуп ци ја ли те та ни же су од ре ал них (због при ме не 
на по че так а не на сре ди ну по сма тра не го ди не). Из вор: OE STA, KA, Zst, HKR, Ha up tre i he, 
Kt. 4522, 1833 B 53/4.



в. ко му ни тет Бје ло вар 13 - - 3 - 16 10,61 - 7,67 9,89
Кри же вач ка ре ги мен та 388 - 1 172 - 561 9,68 - 11,78 9,74
в. ко му ни тет Ива нић Град 3 - - - - 3 4,97 - - 4,41
Сла вон ски ге не ра лат 1.385 23 4 1.351 3 2.766 11,31 5,51 11,66 10,79
Гра ди шка ре ги мен та 538 - - 204 - 742 12,93 - 14,82 12,61
Брод ска ре ги мен та 629 3 2 55 - 689 10,36 8,52 10,91 9,99
в. ко му ни тет Брод (Сл. Брод) 18 - 1 4 - 23 8,16 - 16,46 7,34
Пе тро ва ра дин ска ре ги мен та 115 20 1 722 - 858 11,51 5,43 11,99 11,18
в. ко му ни тет Пе тро ва ра дин 28 - - 6 - 34 8,75 - 5,42 5,49
в. ко му ни тет Кар ло вац 
(Ср. Кар лов ци) 17 - - 38 - 55 13,72 - 11,05 11,75

в. ко му ни тет Зе мун 31 - - 55 3 89 13,96 - 8,34 9,42
Шај ка шки ба та љон 9 - - 267 - 276 7,18 - 10,46 9,77
Ба нат ски ге не ра лат 372 125 10 2.005 3 2.515 14,50 14,16 10,32 10,70
Не мач ко-ба нат ска ре ги мен та 215 117 - 887 - 1.219 16,15 14,22 9,83 10,64
в. ко му ни тет Пан че во 35 2 3 86 3 129 13,53 24,39 11,41 12,59
Вла шко-илир ска ре ги мен та 65 6 5 1.027 - 1.103 10,10 12,02 10,86 10,52
в. ко му ни тет Бе ла Цр ква 57 - 2 5 - 64 16,88 - 2,43 11,61
Ер дељ ски ге не ра лат 890 177 2 106  1.175 8,25 5,91 6,30 7,11
Пр ва се кељ ска ре ги мен та 391 2 - - - 393 10,68 58,82 - 10,09
Дру га се кељ ска ре ги мен та 95 165 1 - - 261 8,72 7,95 - 7,63
Пр ва вла шка ре ги мен та 141 2 1 65 - 209 8,40 2,37 7,42 7,28
Дру га вла шка ре ги мен та 237 - - 28 - 265 8,87 0 5,22 7,67
Се кељ ски ху са ри 26 8 - 13 - 47 1,54 0,98 5,29 1,63
Укуп но 4.844 325 21 5.447 6 10.643 9,84 7,56 10,09 9,42

Ре зул та ти по ка зу ју да је ин тен зи тет скла па ња бра ко ва био нај ви ши у 
Сла во ни ји, Сре му и Ба на ту, од но сно у обла сти ма са ви со ком сто пом мор та-
ли те та. Ве ћих раз ли ка из међу раз ли чи тих вер ских гру па ни је би ло. Са мо у 
слу ча ју Ба нат ске гра ни це ка то лич ка и гр кока то лич ка за јед ни ца скла па ла je 
знат но ве ћи број но вих бра ко ва од оста лог ста нов ни штва.

* * *

Ана ли зом по пи са Вој не кра ји не из 1831. го ди не, ре кон стру и са на је вер-
ска струк ту ра на ни воу ни жих управ них обла сти (ге не ра ла та, ре ги мен ти и 
вој них ко му ни те та). Пра во слав но ста нов ни штво, ма хом срп ско, пред ста-
вља ло је ве ћи ну у Кар ло вач ком, Бан ском као и у срем ском де лу Сла вон ског 
ге не ра ла та. У Ба нат ском ге не ра ла ту по сто ја ла је срп ско-ру мун ска пра во слав-
на ве ћи на. Са гле ди шта на та ли те та, мор та ли те та и нуп ци ја ли те та, чи тав 
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про стор је мо гу ће по де ли ти у три зо не. За пад не гра ни чар ске обла сти (Кар-
ло вач ки ге не ра лат) ис ка зу ју ре ла тив но ни же сто пе свих де мо граф ских по ка-
за те ља, и ни су уо че не ве ће раз ли ке из ме ђу по је ди них ве ро и спо ве сти. Са мо је 
у Слуњ ској ре ги мен ти при род ни при ра штај био из ра зи то не га ти ван. На про-
сто ру Сла во ни је и Сре ма све ана ли зи ра не сто пе ис ка зу ју ви со ке вред но сти. 
Сла вон ски ге не ра лат је из гу био 4.079 ста нов ни ка у 1831. го ди ни, што пред-
ста вља око 1,6% укуп ног ста нов ни штва. Мор та ли тет је из ра зи то ви сок, по-
себ но код пра во слав ног ста нов ни штва, што узро ку је зна ча јан не га тиван при-
ра штај. Узрок овој по ја ви ни је тач но утвр ђен. У правцу ка ис точ ном Ба на ту 
и Ер дељ ском ге не ра ла ту, где жи ви осим срп ског и ру мун ско пра во слав но 
ста нов ни штво, сто пе се сма њу ју и за бе ле жен је по зи ти ван при ра штај. Сход но 
ре зул та ти ма, по сле ди це по срп ско пра во слав но ста нов ни штво Ва ра ждин ског 
и Сла вон ског ге не ра ла та ни су би ле иден тич не као за оста ло ста нов ни штво. 
Ви ше сто пе мор та ли те та код Ср ба ту ма че не су и као по сле ди ца од ре ђе них 
на род них оби ча ја ко ји ни су при ла го ђе ни кли мат ским и хи ги јен ским усло-
ви ма то га про сто ра.

ORIGINAL SCIENTIFIC PAPER

THE PO PU LA TION OF THE MI LI TARY FRON TI ER 1831. RE LI GI O US  
STRUC TU RE, NA TA LITY, MOR TA LITY AND NUP TI A LITY

by

Ni no De lić 
ni no.de lic @i ib.ac .rs 

SUM MARY: The analysis of the 1831 cen sus of the Mi li tary Fron ti er shows that in 
the we stern and ea stern parts of the re gion, the main ci vi lian po pu la tion by re li gion was the 
ort ho dox one. 

Area
(Fron ti er)

Po pu la tion by re li gion (% in sha re)
Cat ho lic Gre ek-Cat ho li c Ort ho dox Pro te stan t Je wis h To tal 

Kar lo vac 104,009
(46.51)

4,309
(1.93)

115,286
(51.56)

13
(0.01) - 223,617

Ba nal 38,974
(36.92) 1 66,593

(63.08) 9 - 105,577

Va ra ždin 89,025
(74.20)

26
(0.02)

30,927
(25.78) 3 - 119,981

Sla vo nian 122,388
(50.40)

50
(0.02)

115,910
(47.76)

4,176
(1.72)

295
(0.12) 242,819

Ba na tian 25,608
(11.18)

41
(0.02)

194,374
(84.87)

8,825
(3.85)

181
(0.08) 229,029

Tran sil va nian 59,701
(38.60)

48,197
(31.16)

16,827
(10.88)

29,939
(19.36) - 154,664

To tal 439,705
(40.88)

52,624
(4.89)

539,917
(50.19)

42,965
(3.99)

476
(0.04) 1,075,687



69

Ac cor ding to sta ti sti cal da ta, the who le Mi li tary Fron ti er show dif fe rent pat terns in 
na ta lity, mor ta lity and nup ti a lity.

Area
(Fron ti er)

Ra tes in ‰
Na ta lity Mor ta lity Nup ti a lity

Kar lo vac 32.19 36.12 8.66
Ba nal 38.23 51.05 9.38

Va ra ždin 48.57 60.12 8.69
Sla vo nian 46.38 62.29 10.79
Ba na tian 44.91 51.74 10.70

Transylva nian 37.17 27.16 7.11
To tal 41.20 48.09 9.42

The Transylva nian fron ti er was the only area with po pu la tion growth. The Sla vo nian 
fron ti er lost 4,079 pe o ple alo ne (1.6% of the who le po pu la tion). Ac cor ding to of fi cial da ta, no 
real epi de mic oc cur red in this par ti cu lar re gion (at the sa me ti me cho le ra was spre a ding over 
ci vi lian Hun gary). It is an in te re sting fact, that in the Va ra zdin and Sla vo nian fron ti er, the 
na ta lity and mor ta lity ra tes we re not di stri bu ted among the dif fe rent re li gi o us gro ups evenly. 
The mor ta lity ra tes of the ort ho dox po pu la tion we re much hig her (with na ta lity ra tes lo wer at 
the sa me ti me). To so me so ur ces, it may be due to cer tain ha bits of the ort ho dox po pu la tion 
that ca u sed ea si er spre a ding of di se a ses, and re sul ted in high mor ta lity.

KEYWORDS: Mi li tary Fron ti er, 1831, de mo graphy, Serbs, Hap sburg Em pi re, na ta lity, 
mor ta lity, nup ti a lity


