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ЗЕМУИСКО ГРОБ1ЪЕ НА БРЕГУ ГАРДОШУ 

Земунско гробље, православно, католич
ко и јеврејско, нал·ази се на лесној узви
шици <изнад Доњег града и Дунава , на брегу 

Гардошу . Тај нази!в ј е, вероватно, исто то
лик'о стар кали.ко и словенсюи ТОПОним Зе
мун (землн - земљан), којои је заменио 
келтски и римски назив Taurunum. 

Назив Гардош СЛО13енеког је nорекл,а: ТlO 
је измењени облик старосрпске именице 
гра'д, кОјој су касније дошавши Угри до

дали 'и наста,вак "аш". Ваља поменути да 
староседеоци Земуна и данас .крај ока зе
мунске .куле на3йвају "Град" и кажу за 
СТЗlновнике тог дела Земуна да је "ОН с Лра
да", ОДНОСНО да "ОН станује на ГрадуН . 

Археолози су ·комплекс Гардоша забе
лежил.и као "вишеслој.но праисторијскiO на
лазиште с вертикалном стратиграфијом" 
неоли'Гске (старчевачке и винчанске) и ене
оли'Гске (баденске) културе. На месту где је 
изграђена Харишева капела, нађен је за 
археОЛQге врло занимЈЬИВ гроб келтског 
ратника (ритуал спаљивања) из почетка 1 
века Н.е. На нзјвишем платоу утврђени су 

остаци римског YТlBpђeњa , а затим средњо
вековног града и насеља на падИtНама пре

ма југоистоку и -стога 'није ч)'iдно што су 
чести налази ситног археолошког матер.и

јала и гробови У случајlНО насталим профи
лима. 

3емунско гробље, -некада изван бедема 
града, данас је .окружен о настањени-м КОМ
плек,сима, .од којих је одвојено, највећим 
делом, лодиг.нутим огра.дама и, мањ'Им де

лом, ,конфигурацијом тла. С јуж-не стране 
оивичено је ст.арим одбрамбеним бедемом, 
зидом с пушкарница'ма и два бастиона, по
дигнутИ'м 1841. IГОДИЈне, 'I{,оји се пружа дуж 

северне стране Гробљ'анске у лице 'и мањег 

в' 

Ту nоч.uвају људ-u - бuвuщ zраl}а-н.u 
Зе.ч.уnа u -н.а..w.ерnuци с раз1tих страна. И 
они су, живе1i.и, осећ.ал.и и радил.и, а 
,,'lt1tOZ1t 1t стицали уzл.ед, u..ч.етак, па и сл.а
ву. Најзад, овде су се с.ч.uрuл.и: ве'\щтu 
по'Чuнак нашли су па бреzу Гардошу. 

Србuслав ТодоровUћ 

пролаза ка У лици СибињаlНИН Ј анка. Севе
роисто,чна страна, укључуј УћИ и комплекс 

цркве-:надгробнице трговачке породице Пе
'i'РОВИћ-Хариш (Харишева капела), где се, 
такође, налазе гробови, ограничена је огра
дом кој а иде непарном .страном Улице Си

биња'Н1Ј1Н JatнKa све !ДО северног улаза като
ЛИЧКoQг гробља и 'старе јеврејске !Мртвачни
це (Улица Сибињанин Јанка бр. 5) чију тре
fiину зграде и предње двориште (од 1964) 
корист-и каменореза-ч:,ка радња Жике Васи

ћа. У настаЋКУ поменуте улице, са исте 
стране, к.ој а излази она 'магистралну Улицу 
цара Душана, налазе се парцеле с призем
НИЦЗlма, так,о да две жичане .ограде кућа 

(У лица СиБИlњан:ин Ј а'нка бр. 7 и Улица ца
ра Душана бр. 34) и њихюва дворишта и ба
ште, чине наставак граничне линије к,ато

JlИ-Ч:К-QГ и јеврејског гробљ'а. Западна грани
ца гробљ'знског комплекса је ивица лесног 
платоа , која иде паралелно са (у лесу усе
-ч:еном ) Улицом цара Душана према Тргу 
Бранка Радиче-виhа , испод које се налази 

ре-д купа и неколико (шест) 'МаI1азина с д;у
бек·им лаГУlМима (у правцу гробља) , чији су 
КРОВ()(8И приљубљени уз лесни .одсек. Ова 

гранична линија з-авршавала се, с·ве до не

давно, код поменутог зида у Гробљанској 
улици, Iкоји је 'Н,а том месту био rповијен у 
пра,вцу северозапЗ'да. Овај део гробља'Ноког 
зида порушен је 1969. године ради незнат
ног добијања npoc1'lQpa за сахраЊ'ивање на 
рачун благе падине која се, једним делом, 
пруж,а према каменим степеницама ·које во
де од Трга Бранка РадичеВИћа до гробља , 
одно:сно Гробљанске у лице. 1 

у ювом делу Земуна и Гардоша налази 
се гробље више ОД IДва столеh-а .и једно је 
од нај-стариј-их у Београду, 'I'aKO да грађани 
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ЗЕМУНСКQ ГРОБЉЕ НА БРЕГУ Г АРДОШУ 

Жељ%о lli%алаЈ.tера, детаљ Орuје1~та'Ц~to1iОZ nЛД'НД 3е.му'nа, TYPUCTU1.f%O друштво ,,3e.ltyn" 1969: 
nрuљазu 'u положај zробља 'па Гардошу. У nеnосредnој блuзини је О.дљадипс%н тр?, са зzрадо.м. 
бuвше 1iе..ма"Ч%е Гљавnе 71L1Соље (8) u nаТОАUЧnО.\[ џрnво.1t БД Марије (31). У nод1iожју Гардош..L је 
НИ1СОАајевС1Са црква (36), па yzAY Њеzoтеве (Ни1СОАајевск,е) u Си'Н.Ьељићеве (УА. беАОZ зеll,а) 
улице, ('. па бре~у и остаци средњовеков'Њо?' УТЈрђења (37) и .м:ађарс%и МUАещtјс1СU сnо.м:еНИ7<: ~ 

. ~ 3е.м:уnс%а КУАа (38) 

DetaH de la carte d'orientation ае Zemun, Zemull 1969: situation аu cimetiere sur [е Mont Gardos 
et ses voies d'acces. Non foin du cimetiere se trouvent Oтladinski trg (PLace ае [а Je-unesse) avec 
[е batiment ае l'ancienne Ecole principale аНет:тае (8) et l'egHse catholique Ы. Deva Marija 
(Sainte-Vierge Marie) (31). Аu pied ае Gardos se trouve l'ancienne eglise Nikolajevska (Saint
-Nicolas) (36), sur [е mont les restes а'unе fortiNcation medievale (37) et le monument hongrois аџ 

mШеnаirе, [а Тоиу ае Zemun. (38). 

Детаљ најстарије?' аустријско?, nАа'Ња 3е.муnа 'Uэ 1740. (?) zодU1iе, Веч, ДВОРС1Си 7<:oM0P1iU арх'ив: 
'Ња иСТО'Ч-1Lој (десnој) страnи 'ЊаЗ1ич,енu су срnс'Ка ЦР1Сва (Raziscne Kirche) u срп. zробље Razische 
Fried = Hoff) које се 1-IдАазиАО у 1iеnосред1iој БАuзu'Њи ЦР7<:ве, у nод'Њожју и дољој nади1iи Гар
дота_ На иЗАаску из Зе..мУ1iа ка Петроваради'JiУ, 'нд бреzу UЗ1ид да1iашњеz Tpza Враnка Рад~t-

чевuhа, убеАеже1iа је каnеАа (Capelen) жаЛОСIiС Госпе 1ia %аТОАUЧ'ICО.м. zробљу 

Detail аu plus ancien plan autrich'ien ае Zemun, probablement ае 1740_ ОП voit indique d l'est (а 
droite) l'eglise serbe (Razische Kirche; et dans s:m voisinage immediat, а1Ј pied du mont Gardos, te 
cimetiere serbe (Razische Fried- Hoff) FriedfI,of_ А ta sortie de la vШе рат [а route de Petrovaradi11, 
sur le mont au-dessus ае [а place B1'anko Rad.icevic, est indiquee la сћареНе (Capelen) de la ZaLo-

sna Gospa (Notre-Dame de la Dou[~ur) dans ~e cimetiere catholique. 
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МИОДРАr ДАБИЖИЋ 

Земуна знају само за то место где су им -са
храњивЭЈНИ преТХGДНИЦИ 'и да назив Гар
дош уједно преДС'Га'вља и појам f'робља и 

саХ'рањивања. "Отиhи fiеш 'ГИ на Гардош", 
каже се неком СУf'рађанину који !Не пази на 
овоје здравље или ,се ;не придржаlва ос.нов
них упутстава хигијене И ,меДицине.2 Међу
тим, према историјским изворима, Iпрвен
СТ1веио СЛИКОВiНИМ, позната су још нека ме

ста где су сахр.ањивани становници овог 

старог насеља на ДунЭЈВУ и стота је заIЊИМ
љиво, бар укратко, нешто реh'И и о њи-ма. 

СТАРА ЗЕМУНСКА ГРОБЉА 

Муслu.МЛ1iСКО z.робље у турско.м.. Зе.м..У1l.У. 
- Не одлазеhи у далеку прошлост јер се () 
времену праисторије, ,доминације Римљана 

и сеобе народа зна само 'На о'С'нову незавр
шених ископавања,3 ,а () средњовековном 
Земуну, :наjtвеhим делом, само на оонпву пи
саних извора, Д'анас је, захваљујyd1.rи путо

писи-ма МаlК'симиљиј ана Прандштетера 
(1608), Француз," Киклеа (1658) и Евлије 
Челебије (1663), :плану Х. Отендорфа (1663) 
и цртежима М. Прандштетера (1608) и јед
ног ,немачког инжењерск,ог пору·чника 

(1719), познато да се у време турске 'Влада
вине (1521- 1717) на данашњем Омладин
ском тргу {некадашњем Великом тргу) на
лаз'Ила једна солидна, од теса:ника зидана, 
турска богомоља "с лепим кубе'Гом покри
веним олов.ом!!, која се -звала ,,"У.нџи Хаџи

Мустафина џа'мија".4 

Према другим .изворима, познато је 'ИС'ГО 
так-о, а то је било rи уобичајено у средњем 
веку,5 да је у њеној непосредној близини 

било мусљим.а,нск,о, ОДНОСНО ту-рек,о гробље. 
Према писању Иflњата Сопрона, ОНО је има
ло основу Ј{.ва,д.рат·а који ,су ограничавали 

крај данашње Змај-ЈО'вине улице, .обала 
Дунава (Кеј lо,слобођењ'а), Лењwнова улица 
и Омладински 'l\pr (пиј аца). Он наводи за
тим тюдатак: да ,;пронађени гробови 'и над
гробни споменици !NЮГУ 'Го да ПОТIВрде (las
sen dies erkennen)'!.6 

Потиск:ивањем Турака ИЗ ових ,К'рајева, 

1717. године, коначно 'се пову.кло и мусли
манско становниш'l\ВО. Напуштена џам.ија 

преуређена је и претворена у њаТ10ЛИЧКУ 
црюву (посвеhена бл. Девици Марији) с др
веним ЗВОНИlк.ом,' а старом турском гро'бљу 
заувек се изгу.био траг. 

Српско z.робље у nод1iожју Гардоша. -
'у дневницима путописаца к,оји су У 16. веку 
пролазили !Кроз турски Земун, забележено 
је да ,насеље није било равно ,,они једном 
убогом селу'4 . Нема,ч;ки проповедник Сте
фан Герлах опиоао је Земун као мало раси

jalHCK.o село и 'каже да "Срби !Имају ЦРКiви
цу делимично проваљеног крова! \ к'оја је 
напред "покривена сламом" а "део над .ол
таром" - даскама. Мада се не помиње -гро

бље, извесно је :да се хришh.анско (српско) 
гробље налазило поред XipaMa у пространој 
rrорти Николајевске цркве, која је и данас 
велика. Сахрањивање покојника поред цр
кве било је у духусредњовековних схвата

ња .и обичаја. ГрО'бље је с,матрано за свету 
земљу и право на укоп на 'Гом oQIсвећеном 
месту било је ускраhивано само великим 
грешнИ!цима и злочwнцИ!ма, кюји су сахра
ЊИВаЋИ .на необележеним местима изван 

званичног гробља или насеља. 

БРОЈ СТАНОВНИКА СЛОБОДНОГ КОМУНИТЕТА ЗЕМУНА ОД 1720. ДО 1801. ГОДИНЕ' 

Према 

вероисповести 1720. 1755. "1. 1777. '1. 1801. "1. Напомена 

Православни 1.900 70,4 3.114 79,5 5.566 79,2 Претежно Срби, 
затим Грци и др. 

Римокатолици 600 22,2 756 19,3 1.289 18,3 Највеfiим делом 

немачке национал-

ности 

Мојсијевци 76 2,8 47 1,2 151 2,2 Јевреји 

.vнијати 

Остали 124 4,6 1 О 22 0,3 

Укупно 1.500 2.700 100 3.918 100 7.028 100 

* Напомена: М. Дабижиh, Зе.муu, Земун 1959, стр . 33; Т. ж. Илиh, Из прошлости Зе.куна u 
Војне zpanuoцe, сепарат, ИАБ, Београд 1955, стр. XXV. 
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Из овог ·се Iможе закључити да је лра'во

славно гробље у Земуну одувек било lВеза
но за nocTojehy српску црк<ву. У ,сваком 
случају, то ·се 'Може реhи за период од 16. до 
краја 18. века. То прво гробље, у ,време вла

дав,ине Турака, налазило 'се поред у'боге 
црквице (сламом покривене), а затим -се оно 
нашла у непосредној близИlНИ Њиколајев
ске цркве кој,а ј е .на ,месту првобитне цркве 
подиtнута до 1745. године. Тек ка,сније о.во 
гро~бље ће се постепено "пети" уз пади-не 
брега према пространом, благо затала,саном 
плат·оу Гarрдоша, што је ·И ·ОТlпочело у 18. 
веку, у првом столеhу владавине Аустрије. 

Уласком Земун.а у са-став АУ'СТ.риј е ме
љала се национална и ко.нфеоион.ал!На 
ст,рухтура насеља: iЛоред староседела·чког 

српског становништва, припаД:НИК'а пра'во

славне цркве, и извесног 'броја Цигана, до
сељавањем страних породица" nретежно 

немачке нацио.налности, јавља се ipИМQка

ТОЛИЧ1КО, а затим ha-С'Гањивањем првих се

фардсюих породица и јеврејско становни

штво. У 'Вези с тим, iI10ја'вљују се нова гро
бља кој а су заснивана према конфесионал
нај припадности. 

ГРОБЉЕ НА ГАРДОШУ 

Важан !Картографски И3'ВО.р за одређиrва
ње ЛОК'ација земунских гробаља је најста
рији аустријски план ЗеМЈ"на, .кој -и је ура
ђен 1740. године, а сачу.ван у бечком Двор
ском ком орном арх>иву.8 На њему је, 1I10ред 
осталог, назначено и ·српско гробље (Razi
scher Friedhoff) у непосредној близини Ни
колајевоке цркве. Гробља,нско земљиште 
почињало ј е од угла Синђелићеве и Њего
шеве и угла Његошеве и Ч)'IНарс:ке улице, 
где је ·била стара турска "Дивана" , и обу
хватало ј е тај део подножја Гардоша ·И !ДО
њи део његове :падине ка ДунаlВУ, на којем 
су данас парцеле с IПризеМНИЦЗlма и њихо

ви.м дворишт.има .на парној страни Оинђе
лиhеве улице, обе стране кратке Весларске 
и ј еДНОСТРЗЈне Чу.нарске, једностране, јер 
се налази на самој ивици пад,ине 'према 

реци . 

ОНО .ШТО је .овде 'Веома важно, то је да 
је на ОВОМ плану забележен и податак да 
се на ЗЗIПадном делу Г3lpдоша, изнад дана
шњег Трга Нранка РадичеВИћа или почетка 
'Улице цара Душана, налази јед,на капела 

(Capelen). То је по.стојећа, касније преправ

ља на, кamела .на кат·оличком гробљу, посве
ћена жалосној Госпи (Pieta). 

Помињање ове капеле на,води на закљу
чак да је то зачетак римокатоличког гроб-

ЗЕМУНСКО ГРОБЉЕ НА .БРЕГУ ГАРДОШУ 

љ·а које је настало, како је већ речено, до
сељавањем граljана римокатоличке веро
исповести из разних крајева та'дашње Ау

стрије, односно земаља Немачке. Према 
старом хришhанском обичај у, био је ред да 
се на простору одреljено.м за вечно борави
ште мртвих, подиnне бар једна капела, оби
чно пос,већена неком блаженом великому
ченику (martyrium).9 Она је била за.штит
ни"к. гробља, о)Цносно под њеним окриљем 
били су сви мрт.в-и. НИiје стога чудно да су 
богатије породице -настојале ~a .0ВОје умрле 
чланове сахрањују Ш'!IQ ближе црк,ви или 

К3fпели. Места у њиховој близиН'и су поча
сниј а и стога су деЛОЋИ гробља 'око богOOJIО
ља била, па и до наших дана , најуреljенија 
и на љима се нала.зе најлепши и врло СКУ
поцени надгробници (споменици). 

За тачније одређивање времена О1\Вара
ња \Цанашњег гробља важна су .два скоро 
идентична оригинал-на плана Земуна из 

1754. године. IО Они нам, сем дру.гих важних 
података, потврђују да се 'Варош прошири
ла и на северозапЭ!дној стра'ни 11 да су по
мерене палисаде и опколи из подножја Ћу

ковца и ,оброна-ка Гардоша на њихове пла
тое. ПЛЭЈ.Нави нам исто тако показују 
"измештање српског гробља (Ratzischel' 
Friedhoff) изван шанчева на лесни iПл·ато" 
насупрот руинираног средњо.веков'Ног утвр

ђења KBaдpa'l1Нe основе с угаоНlИМ ·кулама, 
"на место .на којем су некада биЛlИ ,гу6или
ште и креча'на" и, најзад, оно ШТО је нај
важније, к·оначно се потврђује да је като
ЛИЧiКО гробље (Katholischer Friedhoff) засно
вано "так-ође извfШI палисада, на данашњем 
месту" и да је у пл·ану забележена IИ поме
нута капела. ПреМА томе, може се рећи да 
је Аанашње гробље засновано у последљим 
деценијама прве половине 18. века ИЛ'ИЈ 
одређеније, око 1740. године_ 

Ваља подсетити да је 1'0 ГОДИН'а када·.су, 
после скл-алања Београдског 'Мира (1739), 
којим је Аустрија изгубила северн:у Србију 
с Београдом (Кбпigrеich Serbien) и њена 
граница дефинитивно устаљена на Сави и 
Дуна'ву, из Београда у Земун прешле и у 
њему се задржа·ле многе немачке (католич
ке), затим српске, грЧ'ке , цинцарске, јер
менске (све праrвослав-не) и прве ј еврејске 
породице . 

Да ·би ·се добил·а јаснија -представа о та
дашњи-м приликама у Зему.ну, треба наве

сти .да је он у то време, 1751. год.ине, као 
слободни <Вој!Ни КОМ.J'Iнитет (О\Ц 1749) већ 
имао уређену градску YllIраву (Магистрат) И 
да су настали повољни услови за развој 

његове привреде, грађанске класе Iи фор
мирање урбане агломерациј е. У њему је 

живело око 500 градск,их 'и а-грарних поро-
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ди ца (од тога 426 у властитим КУћама), чији 
су се чланови бавили занат.ством , тргови
НОМ, виноградарством, земљорадњом, ри

барством , лађарством и другим ПОСЛОЂима. 
Погранични град на Дунаву , на раскрсници 
путев·а, тада је имао око 2.700 житеља.!! 

Важан извор за IFpоучавање раста 3е · 
МYlИа и његове унутрашње с'Груктуре, у 

време када је погранично насеље већ офор
мљено и сасвим дефинисано њао из.грађена 
урбана целина, је план Земуна, део ката
старске До,кументације из 1780. године, кој и 

су снимили Теодор фон Вертенпрај с (Wert-

палисаде, градске капије, пољcmри.вредне и 
друге површине у граду.!:! 

Пощаци О гробљу сасвим су јасни. Наиме, 
план потврђује Ћећ изнесене тврдње .које 
roBope о измештању српск.ог гробља (G: R: 
Gt-aber 228). Оно је означено на обронку 
Га-рдоша, насупрот источне стране средњо
вековног у'Гврђе:ња и то 'на непарној (lИсточ
нај) 'страни тадашње и данас постојеhе ули

це к'оја од новијег времена , после првог 
светоког рат.а, носи име Стевана Оинђелиhа. 
То је заправо њен горњи .део (отприлике ОД 
Kyrhe бр. зо), односно њен завршетак Iюј и 

Гравира ИЗ'lл.ед 'lрада БеО'lрада и Зе..куnа па ушhу Саве у Дуnав, Брисл. 1789, са детаљима па 
I5pe'l,.Y Гардошу: у средиии су nал.uсаде и руине средњове'Ковnо'l утврђења. На nадunu (на сл.1ЩU 
lI.ев о), испод zpyne 'lpaDa1tu на бре'lУ, nал.азuл.о се старо uл.UРС'КО (српско) 'l,.робље. Северно од 
nал.uсада nал.аЗUЈW се рu.м.о'Катол.u'l(.'КО (од 01<:0 1740) и 1ЮВО, тек заСttова1iО nравосл.авно (српско) 

'lр06ље 

Vue ае Belgrade et de Zemun д. t'embouchure de la Save dans [е Danube, gravure de 1789, Вruз:еt
~ es: оп peut v oir sur te mont Gardos аи centre l' enceinte еn bois et les ruines des fortifications 
1nedievaLes et sur les fLancs du mont (sur t'image d gauche) l'ancien cimetiere serbe (оrt1юdохе) 

ае Zemun. 

henpreis) и Венцл фон Волгемут (Wolgc
muth) . На њима су убележени м'ноги пода
ци: улице, парцеле, самостални јавни и 

прИ'ватни објекти, баште, 'дрвореди, гробља, 

64 

се опаја с 'Улицом Сибињанин Јанка. На 
плану се јасно види оно што се је Iра:није 

десило и што је већ 'речено : првобитни про

стор српског гробља, (}{оји је Iпоч.ињао од 



Plan de Zemun de 1754, 
Vienne, А rcllives 
"militaires: position du 
cimetiere catJlotique 
1юuvеUеmепt fonde 
(Cat llolischer Fried - ll0ffJ 
sur le mont Gardos et 
lа position cha1tgee du 
cimetiere serbe 
(Ratzischer Fried-Itojf) 
еп haut s'ur te Ilanc d1t 
топt. Les de'ux 
cimetieres зе trouvent 
еп deltors de l'ence~nte 
еп Ьојз de 1739 de 
Zemun alors vШе 
frontiere autricllienne 

Пд.а1" 3е.м.у'На 'UЗ 1754, 
Бе'Ч., Ратни архив: 
показује 1юложај 

зас1tоваuоz zробља 
(Catl1.otischer Fried = 
11Ојј) 'Иа Гардошу 1.1. 

положај UЗ..l~еште'Н.оz 

СРnС'К02 zробља 
(RatziscJ1.er Fried = 11.01 ј) 
1Ш 20рње.и делу 
2ардош'Ке падunе. Об(L 
2робља су 'Нзва'Н. 1tOBUX 
nаљисада 3е.иу'Н.а, од 
1739. ид, n02ра'Н.1.t'Ч.'li02 
аустр1.tјс'Коz zpada 

9 

г , 
\ 

'/7 
; ;' / 

! 1/ 
I liL_ cj!;Y~";/' ,/, т.5'''' ff'}l"lc 

'( s'" >.'. 'f!" S~' jf. ,., И" ;: 

-" ....... _ . ..., 
ј / 

;' ,. 
/ 

... ~.' 



МИОДРАГ ДАБИЖИЋ 

Његошеве (Николајевске) улице и постепе
но се ширио уз падину брега, испарцелиса.н 
је и на1веhiИ'М делом rвeв. изграђен. 

Наравно, да је за прошлост данашњег 
гробљ'а необично важно Ш'Ю ј е на авом 
картографСК<Ol\1 извору забележено iда се на 

западном делу Гардоша налази католичко 
гробље (R: С: Graber). Пошто је Beh нагла
шена да је то ;катастарски IПлан, може се 
реhи да је оно заузимало велику чес'Гицу 

(бр. 438) која је имала облик ОКОРО пра'Вил
ног правоугао.ник,а. Лробљанско земљиште 

било је ограничена линијом утврда (палиса
дом) с југа (на :почетку Гробљанске улице), 
затим, како је то шрафама назначено, иви
цо:и запаДil:lОТ ·одсека (дуж да,нашње Улице 
цара Душама), једне мање приваТlНе пар
целе (бр. 436) ,са ,севера и IBefie приватне 
парцеле (бр. 437) с источне стране. 

БРОЈ КУЋА, ПОРОДИЦА И СТАНОВНИКА 

У ЗЕМУНУ 1804. ГОДИНЕ* 

Број кућа 1.233 
------ --- . _ - _ . . . _ - -

Породица 

Грађани према 

вероисповести 

Грађани према 

полу 

хришfiанске вере 1.420 

јеврејске вере 27 

1.447 

6Я76 

укупно 

хришћани 

мојсијевци 

укупно 

мушки 

женски 

укупно 

--

----
160 

7.136 
__ о 

3.758 

3.378 

7.136 
---

Од тога: 
у граду 

из аустријских 

насл . земаља 450 
странци ------------------

из других земаља 227 

укупно 677 

* Гра1)а uз зе .. ltуnс1СUХ архива за историју 
npsoz cpnc1Coz устаn-к:а, кљ. 1 (1804-1808), 
ИАБ, Београд 1955, стр. 562/3. 

Исто тако мОЖе ,се реfiи, 'пошт·о је извор 
тачан, ако се узме у .обзир постој-arње два 
низа кућа нешто к'асније iПросечене Виеоке 
улице (Hohere Gasse), да је тадашње като
личка гробље заузимал'о земљиште које се 
простирало западно ОД данашње главне 

гробљанске стазе која по"Чиње од угла Гро
БЉ'анске !и Високе улице. 'Греба поновити 
Harвoд да је и на овом плану забележен3. 
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Пл.а-њ 3е.му-ња из 1791. 'lodu1ie: вндu се nол.ожај 
оба zробља иа Гардошу u старо српско zробље 
'НД nадu-њи бреzа. У да-њаШ1-Ьој Уzрu-њовачкој 
1}л.uцu (Горља варош) 'JiаЗ'ltаче-њо је још једно 

zробље (Беч, РаТ1LИ ар.п~в) 

оонова гробљанске капеле жалосне Госпе. 
Друга, ИСТО"Чна страна данашњег католич
ког гробља, 'кој а се пружа према лесној уз
вишици, <на којој је нешто касније омеште
но православно гробље, заузимала је наве
дена парцела бр. 437 . .она је, lКao и многе 
друге у близини, била под виновом лозом. 

Овај драгоцени извор дефинит.и:вно ре
шава и питање локације јеврејск,ог гробља. 

Наиме, на трапезоидној земљ'Ишној честици 
бр. 428 назначено је: Juden Graber. То је 
био зачета-к данашњег гробља земунскrих 
Ј евреја који су се, ;к-ао ШТО је познато, по
чели постепено и уз посебне дозволе досе
Ља>вати у Земун 'ОД 1739. године. 13 

Гробље се налазило североt3ападно ОД 
католичко,г гробља, мдући дуж ивице брега 

изнад усечене Уљице цара Душана, .која је 



Plan de ~a vШе ае ZemHn ае 1791, Viе1ше, 
~a situation аu cimetiere cathoLique et dans 80n 
vieux cimetiere serbe 8ur Les flancs аи rnont 
liceva). Pres аи faubourg Gornja varos (Vil~e 
аи 35 оп а indique le cirnetiere reserve роит les 

уједно била и сада је запа'дна граница гро
бља. На другим странама, 'оно је Iбило onpa
ничено с четири lПарцеле приватних вла

сника, које су у следећгим деценијама биле 
употребљене за сахраЊИЈВање грађана ка-

1'ОЛИ-"Iке, о,щносно јеврејске 'ВеРОИСПQlВести. 

Остали делови данашњег комплеюса iГробља 
(тrроширено,г католичког, увећаног јевреј

ског 'и нешто касније пресељеног право
сл~в'Ног гробља) обележени ,су на плану ка,о 

издељ'ене пољопривредне површине :које 
имају бројеве зеМЉИillНИХ честица, а неке 

веће и имена !Вла'СНИlка (Ст,аноје баштаван 
- 446, Станко баЏIтован - 407, Ник. Ву ј
НОВИЋ - 434, Милета Вукас - 423 и'Ј1Д.). За
Н'Имљ'Иоо је наrвести да су на плану уцрта
не, насупрот одбрамбене линије, и прве 
приземнице у Гробљанској улици. 

9' 

ЗЕМУНСКО ГРОБЉЕ НА БРЕГУ ГАРДОШУ 

Archives miLitaires: Оп voit sur ~e mont Gardos 
voisinage le cimetiE~re orthodoxe ainsi que Le 
(partie haute, cDte pair, de l'actHeHe тие Sinde
Haute), dans la тие Ugrinovacka, аи nитето 29 
besoins ан service ае sante rniLitaire autriclLien. 

Према једном извору (Rats-Protocoll, 
1787), у то IВpeMe реша'вано је питање нове 
локације српског гробља. 14 Оно ве се, мада 
је изгледа било неких неспоразума, јер је 
надлежна власт припа'Дницима Српске цр
KЂ€lНe Qпштине веhодредила једно место, 
врло брзо наћ:и .на већој .и вишој пољОЋИ'НИ 

данашњег православног гробља, која се на
лази на ЗЭIIIадној страни главне стазе (од 
Гробљанске према Улици Сибињ'аrни'Н Ј ан

ка) све до гран.ичног лесног одсека. Међу
~им, ~a би сеодредил'о тачно време његовог 

заснивања, помажу, и овом приликом, сли,

КОБНИ извори који потичу С Kpada девете 
деценије 18. столећа. Планови, наиме, rю

тврђују да се '1',0 десило у ратним ГОЩiИJlама 

1788/89. (турско-аустријски рат за'Вршен 
миром у Свиштову). Овај временски термин 
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lIџтврђују И налази најстаријих надгробни

ка (призматич.ног облика) lИ·склесаних у пе

шчару, који потичу с краја 18. и почетка 
прошлоr века. Може се .реh.и да је отвара

ње новог гробља у "вези И с настајањем пр

Бат земун ског лредграђа Горље вар ,ши 
(Jaseb::tadt- а), које је. мада је неких кућица 

било и раније, образовано из~радњом при
земница за потребе аустријск,о.г војЈНОГ са

нитета у време борби око Београда (1788/89), 

Надzроб'на цр'Ква СВ. Димитрија (Хариtиева 'КG,
nела) на православном zробљу. Грађена је у 
неовизuнтијс'Ко.м стилу 1874-1876. nре.м.а nда
новu.м.а cpnCKOZ архите'Кте Светозара ИВU"L'Ко
вuћа за zроб'Ниv,у nородице ПетровиR-Харu1U. 
Радове су извели zрадuтељ Јосиф Маркс 'и 
друzu . ..чајстори. И'Ко'Не У цр'Кви - СЈ1и'Кар Пав-

ле Си.м,ић. 

СћареНе juneraire sv. Dimitrije de ta fаmШе ае 
commer~ants Petrovic-НаriS dans 1е cimetiere 
orthodoxe. ~levee ае 1874 д. 1876 dans 1е styLe 
serbo- byzantin sur les plans ае l'arc1titecte serbe 
tres соnnи Svetozar I vackovic. L'inteтieur est 
аесоте рат lе peintre Pavle Simic et d'autres 
artistes serb es. Declaree monument historique. 
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а које су, ПОСЛе завршетка ратних опера
циј а, распродате српским избеглицама из 
северног дела уже Србије (околине Бео
града). 

Занимљиво је поменути да је у једном 
плану Земуна, у'рађеном 1791. године (Sem
lin anno 791), у близини болничких призем
ница у У"ринавачкој (пре 1897. год. Шпи
таљској) улици назначеНQ једно .мало гроб
ље на простору који дана·с заузи.мају куl\е 
О'д броја 29 до 37 'са ,својим баштама.l(· Мо
же се .претпоставити да је ова површина 
служила за потребе BOjlHOf санитета, а да 
су 'На·ви становници Земуна, односно досе
љеничке породице (Јеремиh, Милошевиh, 

Илиh, ЛаЗИћ, Пешиh, Бељаковиh , Свилариh., 
Драгичевиh, ЈоваНОВИћ , Петровић 'и друге) 
ОД П-Qчетка lIастањивања 'били улуhени на 
кор.ишћење северозападног дела НQвозаОНQ

ваног православног гробља на Гардошу, 
к оји ени (Горњоварошани) и данас КО
ристе 1 б 

Према томе, може се закључити да је 

данашње гро.бље не са'мо настало, ве!;. да 

су се у току 18. столећа на једном :месту, 
изнад и изван старог града, нашла почива

лишта за припаднике све три конфесије: 

православне, католичке и јеврејске. 

ШИРЕЊЕ И СТАЊЕ НА ГРОБЉУ 

ДО 1918. 

у 'Г0КУ прошлог века гробље се про

сторно ШИ'Рило и извори с .разноврс.ним по

дацима помажу 'да се могу пратити проме

не кОје су настајале. 

КlpajeM четврте деценије 19. века подиг
нут је оградни зид гробља , који је на ОВОМ 

Стари .чер.w.ер'Ни uадzроб'Нuк (С хебрејскu.ч тек
Сто.м,) на јеврејско.м, zробљу иа бреzу Гардошу 

L'ancien monument juneraire еn татЬте avec [е 
t.exte еn ћеЬтеuх dans (е cimetii~ r e juif sur lе 

mont Gardos 



делу северозападног фронта заменио дота
дашње палисаде из 18. столеfiа. Наиме, од 

1835. до 1841. године сазидан је од опеке у 
кречном малтеру, ·како то показује и данас 
сачувани у~рађени мермерни К'вадар с г,о 

ДИН:ОМ завршетка радов'а, одбрамбени бедем 
с пушк'арР-.ицама, капијама и два баС'I'иона. 
Та .два уза зид Iприслоњена Y1lВpђeњa кра
јем прошлог века препра'вљена су у стам
бене куће чувара ,католичк,ог и православ

ног гро6ља. 17 

Ове градске зидине које су, сем ;це фан

з.ивне намене, .детерминисале и опсег До
љег града, представљају последње савреме
не фортификационе објекте, а у наше вре
ме и северну границу Старо.г језгра Зему
на и ј едан ·ОД 'свега ДБ-а остатка ОПОЉНИХ 
градс:{их утврђења . 

Надzробnu'К Ружu Ради'Ч.евuћ (1802- 1833), ~aj 
'Ци песника Вран-ка Ради'Ч.евuћа, на старије..ч. 
делу nравОСЈ1дв1tйz zробља. Гроб је обnовљеn 

1925. zодuне 

Monument juneraire de Ruza Radicevic (1802-
1833), тете аu poete serbe populai re Branko Ra
dicevic. Se trouve dans ~'ancienne ратНе аи ci-

metiere orthodoxe. 

Надzробnu'К (западна cTpa1ta) 'Књuжевнu'Ка и 
j aB1toz радnи'Ка ЈоваНЈ- Субот'нliа (t1886) u 'Ч.ла-
1юва њеzове нородице : cynpyze Сав'Ке (t191 8), 
Сиnова Дејаnа (1920) u Војисдава (t1924), у-н.у-

'Ка Ива1ta (t1973) u дРУ2их 

Monument juneraire (cote ouest) ае L'ecrivain 
serbe Jovan Subotic (mort e1~ 1886) et ае sa ја

miHe dans le cimetieтe oTthodoxe. 

Планови !из тог времена (Кагl Berthold, 
Plan der S tadt Semlin, 'Настао ОКО 1830. год. 
и други) показују да се каroличко грО'бље 
простирало до %стачне гран·ице јеврејског, 
а да је -православно (Illyrischer Friedhof) за
узимала Л-О'ВРШИiну ОД традског бедема до 
данашње Уљице Оибињанин Јанка, кОја .ie 
тада била делим..ично формирана и назива
ла ,се F r iedhof-Gasse. На овом \Веома лепом 
и прецизно цртаном плану може се видети 

да ј е правослаl8НО гробље пОТ!пу.но измewте
но и да су настале "нове грађевинске повр
шине на месту старог 'гробља И уз Дунав, 

на троуглу који данас затварају крај еви 
Гробљанске улице на уливу у Улицу Сиби
љанин JaHKa".18 

Погранични Зему,н , -С;;' своја два пред
грађа (Горња 'варош и ф,ранцтал), имао је 
тада, 1831. године, 8.456 становника, и то 
6.069 правосл'авних, 2.065 катол'ика, 263 мај 
сијеваца, 39 Уlfшјата и 20 припадњика оста
лих 'Вероисповести . 

Из друге половине ПРОlllЛОГ века сачу
вана је више картографских 'Извора он 110да-
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така о гробљу. Врл.о тача'Н ~,HaцpT града 
Земуна", кОји је 1896. године "ооновао Јо
сип Плавковић, градски књиго'вођа!С , пока
зује и пространство гробља.19 Према Изве
штају Поzлаварства 2рада 3емуnа за упра
вну zод~и"у 1888. могу ,се наlВести износи у 
бројевима: "грко-источно правосла'ВНо гро
бље" заузимала је површину од 5 јутара 
714 оо, а "РИ1мсжатоличко гробље" - 2 ју
тра и 38 ОО. Наведена ,су, заНИМЉIИВО је 
рећИ, гробља у Фрмщталу (Фрањевдолу): 
ева.нгеличко, чија је површ'ина износила 
1.570 оо, и римокатоличко гробље - 1 ј утро 
и 1.567 00.20 Исто так.о, !Наведено је про
странст.во 11 "бившег кужног vробља fC које 
ј е имало 1 јутро и 649 О О. Међутим, није 
поменуто, нити је на<веденБРQlј.чани пода-

ЗЕМУНСКО rРОБЉЕ НА БРЕГУ ГАРДОШУ 

ном гробљу 'и она се налазила у непосред
ној близини зграде ЧУ'вара католичког гро
бља.22 И на к.рају, као посебан комплекс 
приказана је портас габаритима ра.није по
дигнуте (1874-76), IПрем·а пла'новима позна
'Гог српског архитекта Светозара Ивачко

вића, 'на\цгробна православна црква трго
вачке ·породице ПеТРОВИћ-Хариш и призем
нице за стан свештеник·а. Иконе lНa иконо

стасу радио је сликар Павле Симић . Захва
љујући узиданој ,спомен-плочи у цркви и 
сачуваlНОМ Иuвентару храма Св. Дu.м.uтрија 
1876 (рукопис у земунској Српској право
славној црквеној општ.ини) , познати су сви 

важ.Н'ији судеоници у овом делу: д'Рворезац, 

златар, каменорезац, столар, бравар, позла
тар и други. Овом пригодом треба [Навести 

СТАНОВНИШТВО ЗЕМУНА И ЉЕГОВИХ ПРЕДГРАЂА ОД 1802. ДО 1847. ГОДИНЕ' 

_ Земун и .Е,ред_:рађа 1831. године 
, 

Свега I Према 1808. ОЈ!) ~" 
~ s 5[ " 1840. "/., 1847. О' 

вероисповести ~ ~ ~ о ~ ~ '1, 
, 

о о. о.р. 0. " 
"1 " O~ & 

, 
I нШ I 

Православни 6.413 78,2 3.914 2.152 3 6.069 71 ,8 6.373 65 6.139 62,6 

Римокатолици 1.514 18,5 1.332 332 401 2.065 24.4 3.148 32,1 3.371 34,4 
- -----

Мојсијевци 242 2,9 260 3 263 3,1 285 2,9 277 2,8 

Евангелици 11 0,1 

Унијати 30 9 39 0,5 1 О 1 О 
----------------

Остали 34 0,4 7 2 11 20 0,2 1 О 13 0,1 

"Укупно 8.203 100 5.543 2.498 415 8.456 100 9.808 100 9.812 100 

* Напомена : М. Дабижић, Зе.мун, Земун 1959, стр. 9; Т. Ж. Илиh, Из nРОШJl,остu Зе.муна u 
Војuе 2ра1iuце, сепарат, ИАБ, Београд 1955, стр. XXVIII и Лазар Ћелап, Зе.мУ1i у српском 
nо'Кре'l'У 1848-1849, МС, Нови Сад 1960. 

так о ев идентном јеврејск.ом гробљу које 

је, према "Нацрту" , просторно веће и које 
је добило и данас постојеhу (у уводном делу 
поменуту) мр'Гвачнищу.:Н "Нацрт" Ј. ПЛаЂ
кпв'Иhа показује стање и остаЈ]ИХ гробаља. 
Католичко гробље је још уа3ек у ранији'М 
оквирима и још није "заузело<С ТРaalезоидну 
површину између јевреј ск·ог и тадашњег 
католичког nробља (северно ОД нешто ка

сније лодигнутот неого'N{ЧКОГ распеhа Хри
стовог), деда западног лесног одсека :право
славног грО'БЉ'а и -Улице Сибињанин Ј анка. 
Једна скромна мртваЧ'Ница саграђена је, 
према је;дној "вотираroј своти" Г'радског 
по'главарства, 1887. године и 'На пра,вослав-

име неимара: био ј е то Јосиф Маркс (Mal'X), 
т.ада познати земун'ски :r:радитељ.23 

-у исто 'Време ограђена је прос~рана пор
та и у њој .нИСУ сахрањивани грађани Зе
муна. Део порте око цркве покривен 'је ци
г лом, уређена је стаза 1Измеђ-у Гробљанске 
и Улице Сибиња,нин Ј.аН!Ка, а остали, нај
веfiи део, био је затрављен и ту су ста;нов
ници Доњег града долазили, у предраmо 

време (до 1914) , у шетњу и полуд.;невни 
излет. 

Подизањем ове стилске цркве, порастао 
је, из разлога који је наведен, углед овог 
дела православног гроБЉ'а јер се нашао у 
непосреДНQј близини богомоље и стога је на 
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ПдО'ltа с рељефо.м Христа (рад Рудодфа Вад.де
'Ца) 1са UСТО'Ч'JiО.М зиду старе 'Капеле жалосне 
Госпе на р~t.мО1Сатоди'Ч1СОАt zробљу. Поставље1iа 
је у сnо.меn жуnни1СУ Мати Штраv,у (1847- 1911 ) 

Crucifix, bas-retiej de Rudolf Vatdec sur te тат 
est de l'ancienne сћареnе du cimetiere саЉо-

lique 

Надzробnuк са сд.ико..l(. 1.радс1СО? n od1caneT:t1ia 
Xaj1tpuxJ. Вед.ша (Бе'Ч, 1839- 1890, 3е..чуu) који 
је "св о.м. ОС1tu6U'ЧУ и npeo.lt KoALa1tdaHTY" nодu
ZAO па катол.и1,ко.u' zро6љу Добровољно ватро-

ZaC1to друштво у 3е."у-н.у (OC1t. 1870) 

Monument fttneraire de Hei11.ri.ch W etscl1., fonda 
teur et premier commandant d e L' A ssociation d c:> 
pomp:ers v oLontaires fondee еn 1870. Se trouve 

dans le cimetiere catll.oHQue. 

Сnо.м.ещис 'На zробу 'Члаnова nородице Марко
ви", па nравосд.ав-н.о.'\Ј, zробљу: zрадо1tа-ч.ед1t1t1Са 
Стевана (1820- 1896), њеzове cynpyze KaTaptt 
не и zрадО1iа'1(.еД1iU1И Петра С. Марковн",а 
(1869-1952), друштвеnоz радннка, сд.икара и 
писца историје 3е..м..уиа. Рељеф с Ј1 и1СОМ Сте
ва-н.а Марковић.а радио је вајар Ђорђе Јова-

иовић. 

Monttment fttneraire de La fаmШе Markovic 
отnе d 'un bas-relief representant Le maire de 
Zemun Stevan Markov ic (1820- 1896) jait рат te 
scиtpteиr serbe f)orde Jov anovic. Se troиve аи 

cimetieTe or thodoxe 



Надzроб1iН'К 'Кој Н је Зе.м:У1iСКО српско добро
вољно nОЗОрUШ1iО друштво (оси. 1885) nодиZАО 
1895. zод1ИLе ,заСАуж1tи.м: и вредии.м своји.м. 'Ч.Аа-
1ioSUMa: редитељу НиКОАи 30рићу, Љубuци 
Дабuжuћ, Мари 30рuћ U dpyzu .. .It. Об1tOвљеn 

1910. zодU1iе 

Monument funeraire eleve par La Societe des 
acteurs (de theatre) amateurs de Zemun еn 1895 
d la memoire de ses membres meritoires. Se 

trouve аи cimeticre orthodoxe. 

Православио zробље: nрвобuтuи иЗZАед .м:аузо
Аеја ~Р'1(,ке трzовачке породице Сnирта (Spirtas) 
с nородични..м zрбо.м: изuад улаза. Радове је из
вео заzребачки "АтеАиер пластике и архитек-

туре" И. ВЈюшиnа 

Mausotee de la fаmШе grecque d'imтigrants et 
commercants pt. Spirta (Spirtas) Ое pt. serbe est 
t'equivalent de ta particute de тais indiquant 
toujours la nobtesse). Cette faтUle а vecu et 
trаvаШе d Zemun de 1739 d 1909. Au-dessus de 
la porte d'entree est t'ecusson de ta fатШе. Se 

trouve dans le ciтeti!}re orthodoxe 

10 

НиКОАа Ј. Рu6арић, чувар и zробар nравОСАав
noz zробља од 1911. до своје C.\tPTU nоч. 1930. 
-годиnе. Исте дужnостu обављао је tbezos син 
Јоваn до 1944. (убијен у AOZOPY на Беоt'радско .. ~L 

сај.м,uшту) 

Monuтent funeraire du charretier Nikola Riba
ric et gardien du ciтetiere serbe (orthodoxe) Је 

1911 jusqu'd sa тort еn 1930. 



МИОДРАГ ДАВИЖИЋ 

1'ОМ ПРО-СТОРУ У последњим деценијама про
шл-от и почетком овог 'столеhа .сахрањен ве

лиюи број угледних, заслужних iили бога
тијих грађана iИ чланова њихових породица. 

Мада су временом неки опоменици изме
њени и нестали, а нека гробна места пре
шла у руке НQiВИХ власника, ,до данас је са
чуван знатан број гроБOlва, .најчешliе с ле
пим скупоценим rна:д г.роБНИЦlима: породице 
Спиридона АндрејеВИЋа (t 1851), породице 
списатеља и варошког физику-са Милоша 
Радојчиhа (t 1879), "српских доброrгвора" 

. Илије ЛакеТИЋа Лупура (t 1883) и Василија 
Лазаревиhа (t 1907), породице књиж€'вника 
и јавног радника Јована Суботиhа (t 1886),24 
грчка г трговца Димитрија Бијала (t 1899) , 
породице познатог градоначелника Стевана 
Марк-овиhа (t 1895),25 породице глумца и ре
дитељ'а Николе Зориhа (t 1894),2li породице 
Мише ЛаЗИЋа Трпка (t 1900), "орпских на
[ЮДНИХ добр.отвора" Марије и јавног рад

ника Панте Барја.ктаровиhа (t 1904), поро
дице апотекара Фрање пл. Бенка (t 1905), 
породице Глише ПетрО'виhа (t 1911), дирек
тора Текел.ијанума Стевана В. Поповиhа 

(t 1918) и других. 

На тој, тако. да се каже, према години 

настанка млађој (источној) ,ст:рани П!раво

слЭ!Вна;г гробља, подигла је зе.мунска гра

ђанка Софија Спирта свом, априла 1909. 
гадине умрлом супругу Ђорђу Павла пл. 
Спирти, последњем члану "те чувене па

трицијске породице" .која је живела и ра

дила у Земуну ОД 1739. до 1909. гадине,27 за 
оно време 'Монументални маузолеј с паро

Дичним 'грбом, пригадним наТГI!исима и мо
заИlКОМ св. Ћopђa.~2 

Планови Земуна, с почетка овог века, 

приказују, када је у питању гробље, слич
ну, ,скаро неизмењену ситуацију. Тако је и 

с планом "Град Земун", који није цатиран, 
али ,се посредно. маже закључити да је на

стао 1908/9. гадине.29 Није :неза:нимљИiВО .на
вести податак да су на .оба поменута извора 

-~-----------~---------------

Детаљ плана Град Земун, 190819. zоди-н.е, показује важnије nро.м.е1l.е с nо'Ч.етка ХХ века: старо 
језzро Зе.м.У1iа ослобоQе1l.0 је утвРаења и оста-ци одбра.мбе1l.0Z зида на северозаnадnој cтpa1l.U по
стали су ozpada zробља без фортификацијске улоzе. Сва три zробља су уzлавnо.м. исnуnuла nо
ВРШU1iе које заузu.м.ају и даnас. НаЗ1iа'Ч.е1iе су ос-н.ове Харишеве капеле (1) и купе за свеште
nика (2), купе 'Ч.увара nравосл. zробља (3), .ltртва'Ч.нuце (4), купе 'Ч.увара катол. zробља (5), ка-

пеле жалос-н.е Госпе (6), купе 'Ч.увара јевреј. zробља (7) u јевреј . .м.ртва'Ч.1tuце (8) 

Dеtад аи p~an de ta vШе ае Zeтun ае 1909 011 l'on peut voir tes changements arrives аи debut 
аи ХХе siecle: le vieux centre ае la vШе а ete debarrasse аев jortijications et ~es restes des ти
rаШеs defensives аи nord-est servent maintenant ае cloture аu cimetiere. Sur le plan sont indiques 
аеuх chapelles (1 et 6), trois раvШоns ае gardiens (3, 5 et 7) et deux chapeHes тortuaires 4 et 8). 
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Сuтуац~tonu nJtan 3eAtYnQ осповаn »а La vue« П. Бобuћ.а, patie1L 01(0 1900. 20дu:н.е. Јасно се 
виде nоложајн zробља на Гардошу (uз.м.еl)у Доњеz zрада и Преzревuце, дела npeazpal)a JQsej
stadt) и '!iе.МД1ИСОZ (като.lt1i'Ч1СОZ и ева1t:z еJtUСТU'Ч'k:ОZ) zробља 'На Бежа1tuјс'Кој коси, 'Које се nада
зuло у блuзunu nредzрађа Franzthal и недаен.о uз.мештеnоz деда жедезnu'Чке npyze Зе.ltун.--Ба
тај'Н.uца-ИnQuја. У zopoњeJt дес1tо..ч уzлу пла1ta 'НДЗ'liа'Чен ј е списак naјважuuјuх објеката и 

устаnова у zраду (3авu'Чајnu музеј Зе.м.уnа, И. бр. 899) 

Carte topograpblque de Zemun, аuх environs de 1900. Оп distingue Ыеn [а situation des cime
tieres sur [е mont Gardos ainsi que Le cimetiere atremand (Franzt/"!-aler тОт. kath . Friеdlиf) а 
cote de ~a voie ferree Zemun - I ndija (еn bas а gauche) ой etaient enterr6s les Alleтands du 

jaubour g 
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("Нацрт" и план "Град Земун") назначени 
положај и пространство немачког гробља 
које се налазило у близини Францтала , где 

су сахрањивани његови житељи ("Немци из 
предграђа"). Францталско г.робље заузима

л::> ј е површину, ограничену по'.Љима, на 
међи земун ског и бежанијског атара (на 
Бежанијској коси).30 

За време ратне 1914. године гробље на 
Га.рдошу претрпело ј е iМaњa оштеhења. На
име, приликом артиљеријских препуцаlВања 
и боибардовања између аустријске м српске 

војске, известан број топовск.их зрна пао је 
на део православног гробља у близини Ха
ришеве капеле.31 Исте године на гробљу је 
сахрањен знатан број српских и ауст.ро
уrарских војника који су пали у борбама у 
Земуну и околини. После ослобођења , 011-
штИ!на flрада Земуна је 1928. године подигла 
спомени.к "погинулим и умрлим ,српским 

борцима за време светског рата" .32 Из истог 
времена је споменик на римокатоличком 

гробљу , који је подигнут "На успомену па
лим ратницима у светском рату 1914- 1918". 

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД СТАНОВНИКА ГРАДА ЗЕМУНА 

nре.ка попису од 31. деце.Јltбра 1910. zодu:н.е* 

Присутно становништво 

Према полу 

Према вероисповести 

Према матерљем језику 

Површина града у квадратним 
километрима 

Укупно зграда за CTaHOвa~ 

грађанско 

Еојно 

укуn:ю 

мушки 

женски 

римокатолици 

- ------- -
православни 

-----------I -;YT-;P~~;----

СDанrе.'lИЦИ** 89G -- ----- --
I _~лвииисти _ 

Јевреји 
---

гркокатолици 

ОСТQЛИ И непознато 

српски или хрватски 

словенски 

"lеш:: и 

слова"ши 

русински 

мађарски 

немачки 

румунски 

-----
италијански 

остали и непознато 

15.835 92,43 

1.296 7,57 

17.131 1001)/0 
--_.-

9.216 53,8 

7.915 46 ,2 

9.634 56,24 

5.851 3415 
- -_ .. 

357 I 

5~~ 1 

5,22 

681 3,38 

55 0,32 

15 0,09 

7.853 45,84 
--

40 0,23 

238 1,39 

135 0,79 

8 0,05 
- - ------ -

1.999 11,67 

6.559 38,29 

76 0,44 
._-- - -

29 0,17 

194 1,13 

55,86 

2.478 

-* Напомене: Popis Ziteljstva od 31. prosinca 1910. и Kratjevinama Hrvatskoj i Slаvопiji, izd. К)'. 
zemaLjski statisticki ured и Zagrebu, Zagreb 1914, str. 334, 335 i 378. 

-** Евангелици: аугсбуршке конфесије или лу1'еровци, и хелветске конфесије или калвин исти . 
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3e·'tt.YHCKU дО6ровољци српсхе војске и резер8-
1f.U 1t активни официри 'Н.екадащње ЈУ'lОСЈюсе'н.. 
схе војске ход 'lробова српских вој'Н.иха 7: а 
православ'ltо.ч 'lробљу, који су ПО'lиnулu у бор 

ба.м.а око Зе.м.у'Н.а 1914. zо дu-не. У позадuнu је 
спо.м.еuик (у zрадњu) који је OTKpuse1t 1928 . 

zодU1iе 

Ofli ciers d'active et de reserve de L'armee 1Jougo
slave d 'avant la g1ter·re devant les tombes des 
so ldats de l 'arтee serbe m or ts dans l es combats 

аи to1tr de Zemun еп 1914. 

Треhи надгробник ове врсте, који је наме
њен погинулим ауст.роугарским војницима, 

постављен ј е на гробљу на Бежанијској 
коси. 

На основу ових података може се реhи 
да је Земун до 1918. године имао четири 
гробља (три на Гардошу и једно н·а Бежа
није-к ој коси) и да су она, уз уобичајено 
npекопа'Вање, задовоља'вала потребе тада 
посебног града Земуна који је, према по
следње.м аустријском попису, обављеном 
юрајем 1910. године, имао 17.131 становника: 
15.835 грађанских и 1.296 војних лица (види : 
Табеларни преглед становника града 1910) 
припадника више националност.и и конфе
сиј-а. 

Гробље на Гардошу ј е, до тог времена. 
заузело наведени и до да'нас ЗЗlдржани про-

ЗЕМУНСКО ГFОБЉЕ НА 6РЕГУ Т АРДОШ У 

Број ста'liов'Н.uха 'lрада Зе.ltLуна 1869-1921. 
zодиuе* 

~ 
~ 
~ 

" о н 
1869. 

1880. 

1890. 

1900. 

1910. 

191 5. 

1921. 

~ " ~ ~ ~ '" ~ . ..., ::r 
р- О" н "'-

10.046 

11.936 380 

12.823 313 

14.517 562 

15.835 1.296 

6.028 

с 
~ 

" Нап омен а ,.. 
~ 

" --~-----

_ ... ------
12.216 Према попису 

31 . ХII 
-- - ---- ._._-_._-------
13.136 

15.079 

17.131 

Према попису 

Према попису 

31. ХII 

Према попису 

31 . ХII 

Ратна година: 

српско станов

ништво је 
интернирано ---_ .. _---_. __ ._-

18.524 Према попису -- ----_. __ ._- --_ .. _---_._--_. 

.. Напомена : Popis Zitel js tva od 21. prosi nca 
1910. и Kralj evinama Hrvatsko; i Slavonij i, 
Zagreb 1914, стр . 38 и 372; Миодраг Дабижиh , 
3авu'Чај-нu .м.узеј - nреz.Jtед прошлости Зе
.. ItYHa, Земун 1973, стр. 45. 
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про-стар И, према строжИiМ мерилима, већ 

тада се могло поставити питање његовог 

проширења, пресељења или 'О·1'варања но

ВОГ гробља изван ,настањених површ'и:на. 
Такви гласови су се ја1вљали УО'iЯ првог 
светског рата од стране 1J10јединаца. Међу

ТИМ, већ је речено, питање пренасељености 
решавано је прекопавањем гробних места, 
које је долазило до изражаја на општем и 
GОЉБИЧК'ОМ делу гробља, који се СИ на пра
вославном и ,католичком Ј1робљу) <Налазио 
на северној граници у улегнуhу према Ул и-

ци Сибињанин Јанка. Истини за вољу, тре
ба рећи да су временом прекопавани 'и гро

бови виђенијих и за локалну и националну 

историју заслуж.них ,грађана, чија би обе

лежја, да су сачувана, обогаћивала садр
ж.ај, јер из сваке гробне хумке и камена 

цветала би понека успомена .кој а би подсе
пала савременике на разна збивања из по

литичке, ПРИ'В'редне, друштвене и културне 

историје некад пограrНИЧНОГ аутономног 

гра,да Земуна. 

НАПОМЕНЕ 

t Ј. Козомара, Одолео Турцима, nодАемо 
од.лУЦ1i, Политика-Експрес, Београд, 18. јун 
1969, стр. 6. Тачно је да недостају места за са
храњивање, али да би се задобио простор на 
падини, није било потребно рушити део град

ског бедема. 

9 Изјаве земунских грађана: Ружица Да

бижиh (рођ. 1892), Фрања Штрај хер (рођ. 1894), 
Никола ГаrзРИЛОВИћ (рођ. 18g6) , риGар , Свети
слав РибаРИћ (рођ. 1899) и др. 

:1 Даница Димитријевић, Некол1t'lСО подата
ка о ph.M-ско.м. .ltн.м.е су у uсто'>t1iд,lt ере"чу, Лимес 
у Југославији , 1. АДЈ. Београд 1961, стр. 91-
103 и таб. ХХIII и XXV, исти, Постаnак Зе
~1I.yna н њеzов развој кроз a1tTUKY u средњи век 
у елаборату СО Земун ,,'Урбанистички пробле
ми Земуна - валоризација старог језгра Зе

муна" Земун, 1962, стр. 6---17. Археолог Д. Ди
митријевиh сматра да до сада нису изврwена 
систематска ископавања у граду и да се што 

се римских некропола тиче . може говорити о 

два-три налаза: на платоу око ~врQаве на 
Гардошу (III и IV век), где је пронађен и је
дан саркофаг, затим у подножју I'ардоша , на 

углу Његошеве и Фрушкогорске улице, где су 

пронађени (1959 /60) обични гробови од опеке, 
зидана гробница с епиграфСКI1М спомеником, 
керамика и сл. (IV век) и у дворишту некада
шње фабрике обуће "Козара" у улици Тошим 

бунар 41 (римс'ки гробови поред пута). Из вре

мена сеобе народа пронађени су у кругу нека

дашње текстилне фабрике "И. Милутиновиh" 
(Творничка 14) источноготски гроб са златним 
наушницама, а приликом грађења Земунске 

гимназије - готски гроб с паром фибула и 
копчом (V век). 

4 Радован Самарџиh, Беоzрад 'и, Србија у 

cnucu..tta фраnЦУС'Кдtх савре~чеnuка XVI-XVII 
век, изд. ИАБ, Београд 1961, стр. 193 и 437. Пу
тописац Кикле, често, уз имена Турака, додаје 

и њихове надимке који значе занимање, атри

буте или порекло, а које треба схватити са-
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ставним делом имена. У:н:џu значи млинар_ 

Цит. дело стр. 663. 
5Кодекс (прописа о) nоzребnU..lt уСАуzа.м:а~ 

Београд 1974, стр . 18: у античком свету покој
ници су сахрањивани "на гробљима која су 

ван града". 'У средњем веку напуштен је онај 
принцип. На Истоку , као и на Западу, гробља 
су се често налазила "усред града". И најно 

вије : Марија Бајаловиh-Хаџипешић, Средњо
веКОВ1Ю.t(. Беоzраду у походе, МГБ, Београд 
1977, стр. 84-87. 

6 I gnaz Soppron, Monograpjie v on Sещlin 
und UщgеЬung, Semlin 1890, стр. 199; Петар 
Марковиh , 3е.чУ1i од nајстарнјих вре..кепа 1Ш 
до да1tас, Земун 1896, стр. 64. 

1 Жељко Шкаламера, Старо језzро 3е.м:уна 
1, исторнјС1Си развој, 5. свеска Саоnштења За
вода за заштиту споменика културе града 

Београда (даље Старо језzро 3е.ЧУ1iа 1), Бео
град 1966, стр. 8: F. Renner, 1deaL Р[аn von Sещ
Uner Warosch, око 1750. Исти, Старо језzро 3е
.м.уuа П, архuтектоnс1СО 'H.aCAet;e (даље Старо 
језzро 3е.чуnа Il), Београд 1967, стр. 78. У току 
18. века на простору турског гробља подигнут 
је низ, у главном, јавних зграда: нова жупна 
црква (1795), једноспратница жупног уреда са 
станом за свештеника, немачка основна школа 

(1786), затим стара па нова царинарница (1781). 
Соларски уред (с магацинима за со) и др. При
ликом дубљих земљаних радова у суседству 
цркве и данас се наилази на кости људи који 
су ту, највероватније, сахраЊl1ваии до 1717. 
године. 

8 Ж. Шкаламера, Старо језzро 3е.чУ1iа 1, 
стр. 6 и 7. Фото-копије планова који су про
нађени у Бечу или у другим местима, налазе 
се у Заводу за заштиту споменика културе 
града Београда. 

9 Martyrium - мучениwтво; део цркве у 
којем се налазе кости, односно гроб мученика 
за веру. 

10 Ж. Шкаламера, Старо језzро 3е.м.уnа [ , 
стр. 10: Ј. М. Klotz, Plan VO'fI, SешНn, 1754. 



11 Миодрar Дабижић, 3eoМY1i 
1i.роШЛоСТu од nоста1i'Ка до 1918, 
мун 1959, стр. 20 и 33. 

nреzл.ед 
сепарат, Зе-

12 ТЬ. v. Werthenpreis - W. v. Wolgemuth, 
Oeconomische Karte des Kays. Konig. befreiten 
МШtdrсоmmunitаеt Semlin 1780, лист 19. Цео 
план је сачуван у Завичајном музеју Земуна, 

ин. бр. А 251 и У Ратном архиву у Бечу. Ж. 
Шкаламера, Старо језzро Зе.м.У1iа 1, стр. 10-14. 

13 Т. Ж. Илић, Предговор у rpaQU из зе
..ItУ1'tс'Кuх архива за историју npBO~ срnс'Км у
сrа1i'Ка, књ. 1 (1804--1808), ИАБ, Београд 1955, 
стр. XXIV. 

14 Историјски архив Београда, Rats-Proto
соn 1787, ин. бр. 1706, под 16. јун 1787. Према 
овом Документу, не може се рећи где се нала

зило јеврејско гробље. Наведено је да се оно 

"граничи с новоизграђеним предграђем" и "да 
га треба преместити (cassieren)". Остаје отво
рено питање јер извор из 1780. јасно показује 
положај јеврејског гробља. Исто тако: да ли је 
гробље у Угриновачкој санитетско или неко 

друго? 

1.~ Semlin аппо 791. Р[аn der Stadt wie 

sol.che аnnо 789 mit ihren Verschanzungen und 
Detranchements bestanden ist. План је сачуван 
у бечком Ратном архиву. Занимљиво је наве
сти да становници староседеоци (Горњоваро

шани) знају да је ту "У старо време било гроб
ље". Према њиховој изјави, приликом копања 
(склоништа 1944. и, у послератно време, рова 

за водовод и канализацију и других дубљих 
земљаних радова), они су налазили целе ко

стуре. Кућа породице Јовановић "Рендеш" 
(Угриновачка бр. 33), имала је, према Popisu 
knca и gradu Zemunu sa novom numeracijom i 
na.crtom novih naziva uНса (Zemun 1897, стр. 85 
и 1906, стр. 57) пре стари бр. 463, па 17 и сада 
33, бр. катастар. честице 2.992; кућа породице 
Свиларић - бр. 426, па 19 и сада 35, бр. ката
стар. честице 2.995. 

1(; Писане изјаве старих Земунаца из Гор
ње вароши у ЗМЗ: Домаћиuа Јованка Јовано
вић "Рендеш", РОђ. Петровиh "Буhкало" у Зе
муну 1909. и грађевинар Светозар Стојић, рођ. 
1895. (Угриновачка 46) и др. 

17 Од ПQслератних година у овим кућицама 

живе породице које нису у служби Управе 
гробља. 

18 Karl Berthold, PLan der Stadt SemHn, око 
1930. год. и Situations PLan иеЬет einen ТћеН der 
Stadt Semlin, који је око 1830. урадио Карл 
Бертолд (ЗМЗ, и. 1953/23); ж. Шкаламера, Ста
ро језzро Зе.АtУ1iа, 1I, стр. 19-23. 

111 Nacrt grada Zemuna, који је 1896. год. 
"основао Јосип Плавковић , градски књигово
ђа" Поглаварства града Земуна. Примерак у 
Завичајном музеју Земуна, И. бр. 1693/1. 

20 Nikola Pavlovic, I zvestaj PogLavarstva 
grada Zemuna za upravnu godinu 1888, Земун 
1890, стр. 50. Говорећи о два гробља у Франц
талу, извесно је да се поткрала штампарска 

грешка. Наиме, оба пута је наведено "римока
толичко гробље у Фрањевдолу". Требало је за 

прво рећи "евангеличко гробље" а за друго 
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"римокатоличко гробље". Определили смо се 
за овај редослед јер је и данас познато да је 
"католичко гробље било много веће". Писана 
изјава каменоресца Стевана Локенбауера (рођ. 
1910. у Земуну), Земун, Фрушкогорска 9/1; из
јава Фрање А. Штрајхера (рођ. 1894. у Зему
ну), Земун, Београдска 8/1 и други. 

21 Може се претпоставити да јеврејско 
гробље није поменуто, пошто је оно било у 
сласништву Јеврејске (верске) општине. 

22 N. Pavlovic, Izvestaj za 1888. godinu, стр . 
31. Може се навести податак да је за управну 
1887. годину одобрено "за уздржавање гробља 
1.000 форинти". 

23 И1iве1iтар хра..ма CBeTO~ Ди.мuтрuја 
1876 .... , "кога је основатељка Марија Хариш, 
рођена Петровић, у славу Божију и за вечну 
успомену свога родитеља Димитрија Петрови
ћа подигла". Српске илустроване новине за за
баву, поуку, уметност и књижевност, год. 1, бр. 
11, Нови Сад, 24. децембар 1881, стр. 174: град
ња је стајала око 25.000, а с унутрашњом опре
мом (намештај, потребни предмети и посуђе) , 

оградом око порте и Kyh.OM за свештеника "до 
35.000 фор". 

24 Сем Ј. Суботића на том месту су сахра
љени: његова супруга Сав ка Суботић . рођена 

Полит (1'1918), главна поборница женског по

крета код Срба у Угарској, син Дејан (tI920), 
руски. генерал-лајтнант, син др Војислав 

(t1924), хирург, један од оснивача Медицин
ског факултета у Београду (1919), унук др 

Иван (t1973), правник и дипломата и професор 
универзитета у Њујорку, и други. 

25 Ту је сахрањен и Петар С. Марковић 

(1'1952), адвокат , писац Историје 3eoltY1ia (Зе
мун 1896) и градоначелник Земуна. 

26 Споменик је подигло Земунско српско 

добровољно позоришно друштво приликом 

прославе 10-годиwњице самосталног рада 

(1895) свом редитељу Н. Зорићу (t1894), својим 
члановима Мари Н. Зорић (tI89'0), Кузману 

(tI891) и Љубици Дабижић <tI893) и другим 
умрлим "заслужним и вредним својим члано
вима". Обновљен је 1910. године поводом про
славе 25-годишњице постојања ЗСДПД. Душан 
Летић, CnOoМe1iuu,a 3e.мYHC'КO~ cpnc'Кo~ добро
вОЉ1iО~ nОЗОРUШ1iО~ друштва nрuл.u'Ко.м. nро
сл.аве двадесет nето~одuшњuце са.м.остал.1iОZ 
рада, Штампарија Ј. Пуље, Земун 1910, стр. 37. 

27 loannis А. Papadrianos, Die Spirtas, eine 
Famifie K lissuriotischer Auswanderer in der јu
goslawischen Stadt Zemun wlihrend des 18. und 
19. Jahrhunderts, сепарат из Balkan Studies 16, 
1, Thessaloniki 1975, сТр. 116-125 + две илу
страциј е. 

28 Исти, Аn epitaph of the Spirtas famHy in 
сће YugosLav town of Zemun, сепарат из Balkan 
Studies 16, 2, Thessaloniki 1975, стр. 23~25 + 4 
илустрације. 

211 План Grad Zemun, размера 1 : 5.000, ура
ђен 1908/9. године. 

30 Францталско гробље на Бежанијској 

коси више не постоји. Оно је прекопано и на 

његовој површини изграђен је комплекс Град-
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ске болнице (зграде и парк). Сачуван је сп()

меник војницима који су погинули у борбама 
око Земуна за време првог светског рата. 

;јl По.л.uтuка, 29. август (11. септ.) 1914. Пи
сане изјаве грађана: Петар Ћ. Буровац (рођ. 
1902. у Земуну) и Иштван А. Богнар (рођ. 1905. 
у Земуну). Познато је да су оштеhења на пра

вославном гробљу и околини учинили српски 
топови. Међутим, оштеhења на гробљу и на 
кућама у граду учинили су и аустроугарскн 

монитори који су бомбардовали Земун када је 
српска војска први пут ушла и задржала се у 

граду од 10. до 14. септембра 1914. године. 

32 Сре.м.с'Ки zл.аС1iUК, год. V, бр. 25, Земун, 
24. ј ун 1928, стр. 2 и бр. 27, Земун, 8. јул 1928, 
стр. 2: Прослава Видовдана у Земуну. 

Фотографије су радили: Мирослав ДеДИћ 

(Београд), Бранко Н. Рајшић, Слободан ЦвејИћ 

и Владимир Познанић из Земуна. 

LE CIMETIERE DE ZEMUN SUR LE MONT GARDOS 

du XVlIIe аи commencement du ХХе siec l~ 

Miodrag А. Dabiiiic 

Avec sa tete et son соеuт t1'ouver ~e point d'impact dans 
l'еmЬо'uсlшrе du passe et du present ceta ve1l't dire assurer 
le futur sur ses bases. Les cimetieres sont иnе ратНе 
inepuisable de cette татсће еn avant. 

Le cimetiere de Zemun, orthodoxe, catholi 
цие et juif, se trouve sur une hauteur argi1euse 
sш'рlоmЬапt le Danube et au-dessus de lа partie 
lа plus ancienne de lа ville, et dimommee 
Gardos. 

Les IоиШеs faites а Gardos ont identifif 
ипе agglomfration prehistorique а plusieut's 
couches du ПЕюlithiquе et de l'fneolithique. Sur 
lе plateau de Gardos оп а trouve des objets celti
ques, гоmаiпs et du temps des Grandes Inva
sions. Le mont а Нё fortifiE~ аи Моуеп Age раг 
Byzance et de lа {јп du хне siecle а 1521 par lа 
noblesse hongroise. 

Autrefo is le cimetiere se trouvait еп dehors 
de lа vi11e tandis qu'aujourd'hui il est encercle 
де toutes parts раг des habitations mais sepal'e 
d'elles par ипе cloture et lа configuration du 
tепаiп. C'est lе p]us ancien cimetiere du Grand 
Belgrade (Zemun, autrefois vШе indfpendante, 
aujourd'hui fait partie de lа capitale. Cependant, 
les premiers cimetieres de Zemun s'etaient 
trouvfs sur d'autres terrains de }'agglomeration. 
А l'epoque de lа domination des Turcs (1521-
1717) les haыtants serbes, qui etaient chretiens 
orthodoxes, avaient l eur cimetiere tout а сбtё 
d e l'eglise serbe d 'aujourd'hui Sveti Nikola (аи 
pied du mont Gardos), tandis que les Musulmans 
avaient Је lеиг avec lа mosquee dans lе сепtге 
actuel de Zemun, pres de l 'fglise catholique ЬЈ. 
Devica Магјја (Sainte-Vierge Mal·ie). Le сјmе 

Неге turc est d isparu apres чие Zemun ait fait 
partie еп 1717 de l'Autriche. Le cimetiere serbe 
avec 1е temps а реи а реи »escalade« lе mOl1t 
Gal"dos, Vers 1740, d 'apres lе plus апсјеп plan 
autrichien de Zemun, а cause de l'immigration 
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des familles catholiques, lа plupart de nationaH
te allemande, а etf fonde le cimetiere catholi
que sur l а pente ouest de Gardos. C'ftait l'ori
gine de l 'actuel cimetiere. De l а mете fpoque 
date lа chapelle Zalosna Gospa (La Pieta) dans 
се cimetiere. 

Vers 1780, поп loin du cimetiere catholique, 
lе cimetiel'e juif а ete ouvert. Un реи plus tard, 
avant 1789, l а comrnunaute orthodoxe serbe а 
гe~и ип nouveau terrain роиг inhumer ses 
membres et se trouvai1;. а l 'est du cimetiere 
catho1ique. Nous devons ajouter qu'a сеНе еро
que Zemun avait acquis son premier faubourg 
арреlе Gornja va ros ои Josefstadt et ftait habitf 
principalement раl" des Serbes (refugifs de 
Turquie). 

Раг consequent оп peut conclure que le ci
metiere actuel sur le plateau de Gагdоs avait 
pris naissance аи XVlIIe siecle, qu 'il e ta it al01's 
еп dehors de lа ville, qu' i1 est reste sш' lе mёmе 
Неи jusqu'a. pl'fsent et qu'il comprenait les se
pultures des t1'ois confessions principales l'ortho
doxe, lа catholique et lа juive. 

Аи cours du XIXe siecle Је cimetiere s'est 
agrandi. Les divers documents conserves аих 
archives autrichiennes et yougoslaves nous per
mettent рю' leurs informations de suivre les 
changements survenus аи cimetiere. А lа Јјп de 
lа quatrieme decennie du siecle des murailles ont 
ete elevees аи sud а lа place de lа cloture еп 
bois du XVlIIe siecle. П у avait des remparts 
garnis de meurtrieres, des portes fort ifiees et 
deux bastions qui avaient ип caractere dffensif 
(еп prfvision d 'une attaque imprevue des Turcs). 
Les plans de cette epoque (раг exemple сеlиј de 



К, Bel'thold, Рlап de l' Stadt Semlin, vers 1830) 
nous font voir чuе Је сimеШ~ге catholique s'e ten
da it jusqu'au јuј! et чuе le cimetiere orthodoxe 
s'etait аgгапdi du сбtе de J'est. Zemun, Ја vШе 
ft'ontie r e avec ses deux fa ubourgs (lе second fu t 
[onde еп 1816, il etait al1emand e t fu t appele 
Franzta l) avait еп 1831 8.456 habltants dont 6.069 
orthodoxes (1а plupart Serbes mais il у avait 
aussi des Grecs et d es Al'oumains) , 2,065 catho
liques (presque tous des Allemands), 263 juifs, 
39 uniates e t 20 d'аutгеs confess ions. 

La seconde mоШе du dernier siecle nous а 
Ja isse рlusiеигs рlапв e t documentations . Lc 
l'apport de lа mail'ie de l а ville de Zemun de 
1888 mentionne les supel'ficies des cimetiel'es: 
l'ol' thodoxe avait 5 jutara e t 714 kv. hvata (јић'о: 
une sorte d'arpent ayant 0,5754 Ьа et divise еп 
1,600 hvats), Је catholique 2 ј. 36 h" et le сјmе
tit~l'e а Franztal 1е cath o1ique 1 ј, 1.567 h, et .le 
pl'otesta nt 1.570 h, 

Le plan de lа v ille de Zemun de 1896 nous 
fait voir que les cimetiel'eS cathoHque et јuН 
s'etaient etendus jusqu'au x limit.es du plateau аи 
nord, Le cimetiere ol'thodoxe s'est de mеmе 
agrandi et s'etendait jusqu'au parvis de lа cha
pelle funel'aire de lа fаmШе des commel'~ants 
Petl'ovic-Haris elevee еп 1876, 

Les plans de Zemun du debut de пои'е siecle 
pl'esentent ипе situation semblable, Le plan d e 
l а vil1e de Zemun fait еп 1909 indique lа posi
tion du cimetiel'e pres de Franztal а Ја lim ite 
d es circonscrip tions de Zemun et de Bezanija 
(Beia nij ska kosa), 
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Pendant lа Pl'emiere guelТe mond iaJe, еп 
1914, le сimеtiеге а Gагdоs а ete ип реи еп
dommage ра1' su ite du duel d 'аl'tШеl'iе entl'e Jes 
агmеев se1'bes et аutгiсhiеппеs, La mете аппее 
ип assez gra nd nombre de solda ts sегЬеs, аи tгi 
chiens e t allemands у fut enterгes, Оп leur а 
егigе des monuments commemoratifs аих сјте
tieres orthodoxes et catholiques, De mеmе ип 
semblable monument fut e leve аи cimetiel'e de 
Franztal sur lа Bezanijska kosa, 

Nous pouvons сопсlш'е que Zemun avait 
jusqu'a 1918 quatre сimеtiеге, dont tгоis sul' 
Gагdоs, et qu'ils suffi saient роиг Ј е besoin de ] а 
vШе avec Је I'enouvellement inevitable d 'ancien
nes tombes, Le derniel' recensement autrichien, 
сеlиј de 1910, men tionne 17.151 habl tants (voir 
еп аппехе Је Таblеаи statistique des h abltants 
de lа vШе еп 1910), 

Le renouvellement des tombes, c'est-a-di l'e 
le remplacement des anciennes par des nouvel
les, а ete sш'tоut fait dans lа рю'ti е соmmипе et 
l а partie ои etaient епtепеs сеих qui sont mOl'ts 
dans les hбрitеаих, Avec lе temps оп avait de
тоН les tombeaux des gens еп vue tant de сеих 
qui pl'esentaient un interet pour J'h istoi l'e locale 
que des hommes de merite intel'essants рош' 
l'histoire nationale. Се qui est fo1't regrettable 
саг ces tombeaux avec leurs iпsсгi рtiопs аш'аi

ent enrichi le cimetiere et garde le souveni r роиг 
nos con tempol'8ins de divers evenements histo
riques tant sur Ј е рlап роШјчие que сиltuгеl 
concernant l а ville fгопtiе1'е et autonome de 
Zemun, 




