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ГУБИЦИ У СТАНОВНИШТВУ СРБИЈЕ И БЕОГРАДА ПОД 

АУСТРОУГАРСКОМ ОКУПАЦИЈОМ 

ЗА ВРЕМЕ СВЕТСКОГ РАТА 1914-1918. ГОДИНЕ 

Рат који је 1914. године био НЭlнетнут 
Србији, а који она није Ж.елела, био је во
ћен с тешким разарањима њених матери
јалних добара и великим губицима у lbYA
СЈ(И.м ЖИВQтима. Победе на Церу и РУДНИКУ 
БИАе су подигле војнички углед и политич
ки значај Србије у свету Антанте и неу
тралних земал~а, али су финансиј ски и ма
теријално веома погор_шале стање у зеМlbИ 
и народу. У рату са Србијом, Аустро-Угар
ска је била поражена, а победе српске вој
ске - која је привремено била пренела 
појне операције у Срем и, заједно са Црно
горцима, у Босну - изазвале су. виднија 
политичка превирања и КОД аустроугар

ских поданика, нарочито мећу Србима у 
Монархији. Тада је сав српски народ схва
тао и прежив.л:.авао овај рат као одсудан 
за национални опстанак и као же.л:.у за o~ 

слобоl5ењем и уједињењем са Србијом и 
Црном Гором.! Отуда је нови коалИЦИОНИ 
рат Аустро-Угарске, Немачке и Бугарске 
против Србије 1915. године био планиран 
H~ само КДО рат Др.жава против државе већ 
1i као рат држава Централних сила против 
српског народа у целини ради његовог пот

пуног и свестраног подјарм.л:.ивања и оне
могућавања реализације његових нацио
нално·политичких тежњи. Повлачење срп
ске војске преко Албаније, крајем 1915. и 
почетком 1916. године, дало је за то при· 
лике и дово.л:.но могућности. 

Опште стање на фронтовима у првој 
фази светског рата, које се огледало у вој
ној наДJl.·юћи држава Централних сила, и 
тешке одбрамбене борбе ко је су зем.л:.е Ан
танте и њени савезници водили током 1915, 
1916. и 1917. године, онемогућавале су, v 
веллкој мери, да се сагледа специфична 
ситуација српског народа под окупацијом 
која је , од првих дана, била изванредно те-

шка и крвава.2 По СУРОБој логици рата и 
свесним и далекосеж.ним политичким ци

.л:.евима влада Аустро-Угарске и Бугарске, 
у покореној земљи српски народ имао је да 
тешко испашта за победе своје војске 1913. 
и 1914. године као и за њен херојски бор
бени отпор у повлачењу од октобра до де
цембра 1915. Великодржавни шовинизам 
и национаЛИСТИЧНЋ фанатизам апарата о
купационе власти аустроугарске и бугар·· 
ске војне управе у Србији 1915- 1918. год. 
лишен моралне одговорности за поступке 

у окупираној зем.л:.и, учинио је од поко
рене Србије зем.л:.у безмерне економске 
п.л:.ачке колонијаАНОГ типа а од српског на· 
рода живи објект најсуровијег геноцида. 
Не .могаВIIIИ да уништи српску војску, у 
Србији је настав.л:.ен својеврстан рат про
ТИВ српског народа.3 Ма колико да су .л:.уд
ске )кртве биле велике и тешке у току тра
јања војних операција крајем 1915. године, 
још веће и теже су биле након завршетка 
борби, ОДНОСНО у условима окупације. у
зимало се, као поуздано, да је рат Србије 
са Аустро-Угарском, Немачком и Бугар
ском 1914 (1915)-1918. године стајао око 
једне трећине њеног укупног становништва 
у границама из 19 14. год., али је тај проце
нат био далеко већи на територији Србије 
као др:ж.аве до 1912. ГОДlш:е . 

т 

Србија је 1914. годиие имала око 
4,500.000 становника, ОД чега у границама 
до 1912. год. 3,000.000 душа (по попису од 
1910. т. било је 2,912.000 становника, са го
Дишњим прираштајем од 1,560/0).4 По слу
жбеним подацима, презентираним: Конфе
ренцији мира у Паризу почетком 1919. год., 
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губици У ЉУДСКИМ жртвама стаНОвништва 
Србије - у границама из 1914. г. - изно~ 
сили су, према рачунањима, 1,247.435 лица, 
ОДНОСНО 28(1/0 од укупне популације. Од o~ 
вог броја, војнички губици износили су 
402.435 "'УАИ и 845.000 цивила. По табелар
нем приказу, те су се цифре исказивале 
овако: 

Узроци смрти 

За време аустроугарске инвазије 1914. г. 
Од епидемије у току 1914. и 1915. г. 

Тачан број .жртава првог светског рата 
у Србији није никада био коначно утвр13ен: 
БИАО је lнишљења да су поменуте бројке 
нешто испод стварног биланса читу.л:.е срп
ског народа, као што је било и тврдњи да 
је тај број ипак био чак и нешто већи. 
(Поменути Меморандум, иначе заснован, по 
свој прилици, на провереним подацима -

Губици 

војске I Цивила 

~ 

§.;: * ~8 х 

" О§о ~ 
~ . 

·п < Х ~ S ~~ 

>< ~o ~~t-< 
~ <\<\ gus 

15.000 6.000 9.000 
360.000 130.000 

Погинули, умрли и нестали до септембра 1915. "г. 
Исто, за време повлачења кроз Албанију 
Убијени од непријатеља у окупнраној зеМibИ 

Убијени и умрли за време депортације, У KOH~ 
центрационим логорима и на принудном раду у 

непријатеibској зеМibИ 

172.508 
77.455 140.000 

70.000 

80.000 

230.000 

60.000 80.000 
25.000 45.000 

30.000 50.000 
Помрли рањеници и болесници под окупационом 
плашћу 

Убијени и умрли у заробibеништву 
Жртве глади у окупираној Србији 
Војни губици 1916, 1917. и 1918. г. 

Сем губитака у мртвима, било је инва~ 
ЛИАа укупно 264.000, и то: војних 114.000 и 
Цивила 150.000 лица.6 

Службени ПОАаци наВОАИЛИ су Аа је 1914, 
ОАНОСНО 1915. ГОА. Србија изгубила 260.000 
у погинулим и несталим и 300.000 заробље. 
них (здравих или болесних) мушкараца, 
АОК је око 150.000 војника прешло преко 
Албаније.1 

Велики је био и број интернираних или 
депортованих лица, и он је по српским 
службеним проценама с краја ]918. год. мо· 
гао износити: 

у Бугарској 

у Аустро-Угарској 
У Немачкој 

120.000 
60.000 
2.000 

ОДНОСНО укупно Н\2.000 цивилних интерни~ 
раца и депортованих (од чега је на разне 
начине изгубило животе око 80.000 душа} 
ОДНОСНО 450/0). По познатом Меморандуму 
Српске Социјалдемократске партије из 
1917. год. само у зароб",еничким логорима 
Аустро-Угарске било је 150.000 српских вој
ника, а преко 150.000 Цивилних интерни~ 
раца!9 

б2 

34.781 
81214 

180.000 60.000 120.000 
36.477 

помиње број од осам стотина ХИibада ДО 
једног милиона л>уди1О српских губитака ДО 
краја 1915, ОДНОСНО до почетка 1916. године. 
По истом извору, ОД сто педесет хиљада 
цивилних интернираца у AYCTpo~YгapCKoj, 
"ОКО тридесет процената ових бедника 110-

.ћ.1рЛО је до данас".lI Један други информа
тор саопштава да је само у најпознатијим 
логорима за ратне заробл~енике у Аустро
~YгapCKoj Уl>oIРЛО 67.000 заробл,еника и ин~ 
тернираца,12 и то према непотпуним ЛОАа~ 
цима. "Без претеривања :м:ож.е се рећи -
сматрао је др А. Рајс --: да су ратови и за~ 
разе упропастили Србији најмање четврти
ву становништва".в По д. Лапчевићу, ина
че добро обавештеном о приликама у Cp~ 
бији тога времена, "утамањено је, тако, 
преко 450/0 становништва Србије,14 нарочи
то услед изгладњавања по логорима зароб~ 
/осника и интернираца". Према званичним 
саопштењима, губици од преко милион и 
двеста хљъада лица, ОДНОСНО 290/0 од укул~ 
Hor становништва, били су утолико тежи 
што је око 53(1/015 обухватала мушкарце из
меЬу 18 и 55 година живота, односно око 
четири стотине хи.л:.ада војника (убијеШIX. 
умрлих од рана, несталих). 
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МеJsутим, распоред броја изгубюеног 
становништва Србије у првом светском ра· 
ту, по тврћењу Катерине Штурценегер, 
Швајцаркиње, која је провела рат у Србији 
1915. год. и после истрајно пратила прилике 
у окупираној Србији, укупни губици би
ли су чак у висини ј едне добре трећине (bis 
ein volles Drittel). 16 IIозивајући се на зва
ничне податке које ј е априла 1919. године 
објавила La Serbie, она усваја ове бројеве: 

1. Од 1. августа 1914. до септембра 
1915. погинуло и Уl\"IРл.о ОД после· 
дица рањавања 

2. Од епидеыија 
3. Приликом гювлачења у јесен 1915. 

помрло 

4. Умрло војника од исцрпtoености и 
глади у Албанији и на Крфу 

5. Помрло регрута и ~Iладих л"уди у 
повлачењу до Драча и Валоне 

6. Цивила помрло при повлачењу од 
ГАади и хладноће, жене и деца 

7. Од двеста хиљада заробљених и 
интернираних заробљеника у Ау. 
стро-Угарској, Немачкој и Бугар· 
ској умрло 

8. Убијено, стрељано, обешено, удав· 
1Ьено у окупираној Србији 

9. Убијено у Топличком устанку, 
углавном жена и деце 

10. На Солунском фронту и у тућини 
погинуло И умрло 

l'OуДИ 

170ЛОО 

350.000 

150.000 

60.000 

80.000 

250.000 

130.000 

60.000 

40.000 

40.000 

што је све чинила цифру од 1,330.925 лица." 
у низу података, сматраАО се да је само 
тридесет хиљада Срба страдало од тортуре 
после угушења Топличког устанка, и да је 
исто толики број, највише деце и девојака, 
предато Турцима у Малу Азију од стране 
бугарских окупационих власти 1917. годи· 
не.18 Др Рајс наводи као поуздано да је од 
око 150.000 интернираних у Аустро-Угар· 
ску, умрло само у Хајнрихсгрину, око 
60.000 ЦИВИЛНИХ и војних логораша, а у Не· 
жидеру 13.900 АИЩl, од чега 1.500 жена и 
3-4.000 децеl' 

На демографску ситуацију у Србији, 
сем непосредних последица ратних опера~ 

ција (погинулих, УМрАИХ рањеника, одве· 
дених војника у ропство, затим цивилних 
интернираца и депортованих, убијених од 
окупационих власти, пропалих за време по~ 

влачења), јако су утицале опште здрав· 
ствене и прехрамбене прилике (од краја 
1915. до јесени 1918. г.), затим укупан трет
ман власти према стаиовништву, нарочито 

с обзиром на принудне акције тешког фи· 
зичког рада за потребе окупациоие војне 
привреде у експлоатацији економских из· 
вора Србије, најзад ПОАИТИЧКИ прогони и 

ликвидације због стварних или умишл.е· 
них повреда прописа војних управа у Бео
граду и Нишу20 (за аустроугарски, ОДНОСНО 
бугарски окупациони део Србије). Познато 
је, на пример, да су само у Топличком у
станку фебруара-марта 1917. године Буга
ри побили ОКО два,десет ХИ1Ьзда сељака и 
граћана и депортовали више хиљада дру
гих цивила.2l Крупан разлог био је и гото
во занемарени фактор природног прира· 
штаја због ОДСУТНОСТИ готово целокупне 
виталне мушке снаге способне за 1Ьудску 
репродукцију. Услед ратова и ратних при
лика 1912, 1913, 1914, 1915-1918. Укл,учују
liи И велику епидемију колере, нарочито 
1915. године, становништво Србије измећу 
1910. и 1918. године изгубило је популацију 
од 1,900.000 душа, ОДНОСНО око 60'/0 броја 
становништва22 које је преживело први 
светски рат! 

II 

Статистика демографских губитака Ср
бије у првом светском рату може се само 
делимично реконструисати. У томе ј е до

ступна и делимична службена ДOKY1\1eHTa~ 
ција - као и други информативни извори 
- из aycTpoyгapcI<or дела окупиране Ср· 
бије, док је за бугарски део (тј. дое тре· 
ћине српске државне територије из 1914. 
Г., односно .преко половине територије Ср

бије пре 1912. године) готово немогуће да
ти податке за поједине крајеве већ само 
уопштено. 

За своје потребе аустроугарске власти 
су, на свом окупационом подручју, вршиле 

разне пописе и сакуљ»але безброј разних 
података о укупном државном и народном 

животу и приликама у Србији до рата 1914. 
Г., као и о стаљу које је настало у окупа· 
ЦИОНИМ условима. Значајно место заузима· 
ли су и демографски и популацион:и нзве. 
штаји који су имали да послул<е за потре
бе посебних студија о пореским обnезни·, 
цима, о радној снази Србије, о броју могу· 
liих бораца за случа:ј народног устанка, по
средно и за стицање увида о томе колико 

је српска војска изгубила бораца у рату а 
колико је отишло из зеr.IIл,е И, према томе, 
колико се Срба још налазило на Солунскоl"o'I 
фронту од средине 1916. па надал,е. У вези 
с тим, постаВЛ:lало се питање: колико је, ОТ

прилике, требало држати окупационе вој· 
ске у Србији а да се не доведе у питање 
безбедност нове управе У српском народу, 
тј. колико се морало задржати аустроугар· 
ских војни:ка у тзв. BOjHOJl.'l Генералном Гу· 
вернману за Србију а колико се могло ОДм 
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војити за друге фронтове! Јер, aYCTpoyгap~ 
ска војна управа у Србији је сматрала дз 
су чак и деца изнад петнаест година до

расла за војну службу, па их је као такве 
током 19.14. и 19.15. године одводила у роп~ 
ство сматрајући их војним обвезницима, 
или их током следећих година интернирала 
у извесном броју.23 

Да би држала ситуацију чврсто у CBO~ 
јим рукама, Аустро-Угарска је држала ви
ше десетина ХИiьада наоруж.аних бораца у 
окупираном делу Србије, али је временом 
тај број смањивала због нараслих потреба 
за војници!l.Ш на другим раТИI1Јтима. По~ 
што су операције у Србији биле завршене 
до краја 1915. г., 1916. године БИАа су извр
шена масовна интернирања српских граћа
на-цивила, а 1917. г. заједничким аустро
угарско-бугарским снагама СЛОМlbен је био 
и Топлички устанак.24 Излазак Русије из 
рата због револуције и релативна стабил
ност Солунског фронта, смањили су војне 
ефективе Аустро-Угарске у Србији, и они 
су крајем 1917. год. износили .15.727 војника 
реГУАарне армије и 7.320 л,уди у другим о
ружаним формацијама "за специјалне ци
ЈЬеве", од чега 1.850 lbУДИ "lIIТраiфуна",25 
ОДНОСНО укупно нешто преко 23.000 lbУДИ 
на 1,2.18.027 душа колико је износила оку
пациона зона V девет округа Србије у гра
ницама до 1912. године. 

Први тачан попис аустроугарске власти 
су извршиле 10. јула 1916. годиие, обухва
ТИВШИ девет округа Србије из 1912. г. (бео
градски, чачански, крагујевачки, крушевач
ки, милановачки, шабачки, смедеревски, у
)КИЧКИ и ваљевски) и у ослобоћеним окру
зима после рата с Турцима 1912. године 
(митровачки, новопазарски и приiепол:>
ски). Србија је тада имам укупно 1,373.511 
становника, и то у првих девет OKPvra 
1,218.027 Аица а у остала три окруса 155.848 
лица. од тога броја мушких глава ,Је било 
укупно 575.643 (односно 498.715-76.928 гАа
ва) а женских 797.868 (ОДНОСНО 719.312-
78.556 СМЕа у три последња округа из 1912. 
г.). Сравњуivћи са стањем становништва по 
пописv из 1910. г., Аустро-Маћари су нашли 
да је Србија услед ратних прилика - само 
за првих девет округа - изгубила 350.021 
лице (и то: 309.911 мушких и 40.110 жен
ских), односно 22,30/0 од укупне предратне 
популације на aycTPovrapcKoM окупацио
ном подручју (ИЛИ 38.3% мушког и 5,3% 
)кенског становништва)! Гледајvћи по окру
зима, према броју свог предратног стано
вништва, највише је ЈЬудства изгубио Ша
б::tчки OKPVr: 32.2, затим беогпадски OKDVr: 
30.5%. па Вал,евски 25,5%, Ужички 22,3% 
итд. Од мушког становништва највише је 

64 

показивао мањка Београдски округ, и то 
у висиии од 490/0 преЈ\Ш предратном стаљу!, 
затим РУДНИЧКИ OKpyr 47,60/0, па Шабачки 
42,70/0, итд.,26 и то за првих седам-осам ме
сеци окупације. 

Од "старосрбијанских" округа, чије је 
становнишТЈЮ после ослобо15ења износило 
2.12.172 лица, највише је изгубио становни
ка Митровачки (раниiе звечански) округ: 
од 81.643 Аица на 45.912. затим Приiепол,
ски: од 49.315 душа на 37.826, на крају Но
вопазарски (раније рашки) округ: од 81.214 
на 71.746 становника. На овом подрvчју у
"упии мањак износио је 56.688 Аица." 

У свих дванаест округа аустроугарске 
окупационе т~риторије Сl\штрало се, према 
подацима Врховне Ј(ОА,шнде аустри5ске ар
мије, да је било 156.154 лица способних за 
оружје (према томе, потенцијалних непри
јатеlbСКИХ војника!). 

Табеларни шематски приказ популацио
не карте Србије даје слику стања стано
вништва по окрузима, броју мушких И жен
ских глава у упоредном стању према по

писима 19.10. и 1916. године и проценте сма
њења становништва. (Није јасно да ли је 
овим пописом био обухваћен и број интер
нираца-цивила Koie су окупационе власти, 
због рата AYCTpo~YгapCKe с Румунијом, ИН
тернирале у висини од најмање неколико 
десетина хил,ада лица?). 

Како се из ових цифара ВИДИ, губици 
српског становништва на териториј и под 
aVCTpoyrapCKOM окупацијом, до спедине 
]916. године, цеНИАИ су се на 406.709 лица. 
ТИ CV гvбици у становништву са територи
је 1/3 Србије као држ:аве у границама из 
19.14. г., без бугарског окvпационm' подр"ч
ја (прекоморавска Србија пре ]912. г., Ма
кедониiа н делови Старе Србије: Косовски 
и Призренски округ). Док се, по avcTpo
угарским подацима, vзима да је за ово се
верно полm7чiе Србије проценат губитака 
износио 22,30/0, дотле би за њено - мање 
- i\Т'if(НО подрvчiе, тај гvбитак био ЧаЈ( ско
ро ' 270/0 од укупног Становништва. 
По полуслу.жбеним подацима аустроугар

ске окупационе управе за време трајања 
ратних операција 1915. г . и при еваl(уацији 
стотине хиљада стараца, жена и дјеце , већи
I·Юl'д без средстава, послато је на пут - у 
неизвјесност. Да се морала јако ширити не
воља и смрт мећу овим сиротим људима, 
само по себи је раЗУМlbИВО". Дифтерија и 
"пјегава грозница" јако су сатирале овај 
свет V избеглиштву док је рат трајао .1915. 
r. у Србији.28 Ових бегунаца је, само у и
барској клисури, било пребројано преко 
сто хиљада, с ТИМ што ,,(командујући ге-
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К. u К. МШtаг*Gепегаlg0uvегпеmепt in Serbien 
Statistisches Amt 

Die ап\vеSСlldе ZivilbevOlkerung VoJkszahlung 
il1 den besetzten Gebieten Serbiens l1асћ den ЕгgеЬпissеll del" Volkszahlung vom 10. Ju\i 1916. 
јт Vergleiche Zllr serbischen Volkszahlul1g vom 31. Deze111ber 1910. 

а) Gesamtzaћl so\vie absolute und reJ.ative Zll ншt Аы1ћтеe 

АП\\lеsепdе Zivi1bevOlkerung Zll und АЬпаЬmе gеgепi.iЬег 1910. 

Kreis- 1910. 1916. mannlicll I weiblich zusammen 
Kreise zahl 

mапп· weib* zusamm· mапn· weib- zusamm* abs. "/0 abs. о;, abs. 
јјсћ lich еп 1ich lјсЬ еп 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 lи 11 12 I 13 :;~ 

1 Belgracl 130.548 115.143 245.691 66.575 104.138 170.713 63.973 49.0 11.005 9.7 74.928 30.5 

П cacak 71.189 67.722 138.911 49.130 65.653 114.783 22.059 31.0 2.069 3.7 24.128 .17.4 

ЈП Кгаguјеvас 96.74 1 91.196 187.937 63.539 91.922 155.461 33.202 34.3 726 0.8 32.476 17.3 

IV Krusevac 115.085 109.182 224.268 84.356 112.299 196.655 30.729 26.7 3.117 2.8 27.612 12.3 

V Gorl1ji Milallovac 43.783 41.557 85.340 28.985 41.044 70.029 14.798 33.8 513 1.2 15.311 17.9 

У! "аЬас 121.742 116.533 238.275 63.774 97.795 161.569 57.968 47.6 11.738 16.1 76.706 32.2 

VП Smederevo 72.800 70.416 143.216 47.777 69.477 117.254 25.0П 34.4 939 1.3 25.962 18.1 

VПI U.ticc 74.950 71.813 146.763 47.765 66.296 114.061 27.185 36.3 5.517 7.7 32.702 22.3 

IХ Valjevo 81.788 75.860 157.648 46.814 70.688 117.502 34.974 42.7 5.172 6.8 40.146 25.5 

Sшnmе 808.626 759.422 1568.048 498.715 719.312 1218.027 309.911 38.3 40.110 5.3 350.021 22.3 
... 

Х Mitrovica а/к 23.185 22.727 45.912 

Х! Novi Pazar 35.672 36.074 71.746 

ХП Prijepolje 18.071 19.755 37.826 

Sumше 76.928 78.556 155.484 

Im Ganzen 575.643 797.868 1373.511 

Die Kreise Mitrovica ~/K, Novi Pazar und Prijepolje kuппеll ZUl11 Vergleiche nicht llerangezogen \verdel1, da Friedensdaten uber 
dieses Gebiet nicht vorliegen. 
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ВЛАДИМИР СТОЈАНЧЕВИЋ 

нерал Кевсш нарећује, да се све мушкарце 
од 16. до 45. године шил,е у заробљени
штво".)" (по једном ДРУГОМ ОПИСУ кретања 
ове бежаније, у којој је највише било 0-

~IладинеЈ "око 50 хил>ада" претрпело је нај
веће !I.'1уке од непрекидног маршовања, гла

ДИ, зшне и снега, болести и успутног КУН
дачења, а нарочито на '1УТУ дО Смедерева 
и Београда, док их нису транспорта вали у 

заробл~еништво: у Неж_идерЈ roдe су умира
ЛИ у великом броју ,нарочито од туберку
лозе).30 По једном другом аутентнуном све
дочељу , у пролеће 1916. г. ПОД аустроугар
ском окупацијом било је избројано "преко 
10.000" дечака и девој чица без родитеЛ>аРЈ 
Ако је веровати атмнском листу Messager 
d'Athenes, војвода Путник је, наводно, .био 
изјавио да је "у послеДЈ·ЬЊ\·1 бојевима Ср
бија изгубила најмање 130.000 л,уди", што 
се свакако !\'IИСЛИЛО )Ја војнике.32 

Изванредно велики губиuи које је Ср
бија поднела у свом становништву добија
ли су у димензији лоредећи их с њеНО,\1 ве· 
лиумном у територији и укупном стаљу 
'пудства. V сваком случај у окупација није, 
после завршетка ратовања у 1915. ГОД,ини, 
била ни мало лака. На примеру Београда 
могао се пратити живот српског народа под 

аустроугарском 1Злашћу. 

IIJ 

Београд, као глашrи град Србије, био је 
нето тако тешко логоћен борбама 1914. и 
1915. године и последицама трогодишње о
купације од 1915. до 1918. сем у материјал
ним разарањима, јако је страдао и у свом 
жител>ству. Много њих ј е погинуло, много 
избегло с UOjCKOM, а доста је пропало при
ликом повлачења. Под тућинском влашћу 
известан број Београћаиа био је затворен и 
погубл>еll, или обешен33 (под разним изго
ворима и разлозима), али је веома велики 
број од преосталих становника био Иlпер
ниран у логоре АУСТРО-У IЋРСКС. 

За време борби с ј есеии 1914. године 
Београд је Иl\ШО 8- 10.000 сrаиовника циви
ла који су остали да живе у својим ДО?l'ЮВИ· 
ма под канонадом аустроугарске артил,е

рије.34 Мећутим, ПОШТО ј е први пут био зау
зет од непријате.nа, за тринаест дана оку
пације, из Београда је било изведено и ин· 
тернирано 1.314 лица-жена, деце и стара
ца,З5 али се , такоће, рачунало да је у интер
нацију било одведено ч:ак и две ХИiUаде 
душа. После истеривања непријател>ске вој 
ске и привременог затишј а у првој поло
ш-ши 19 15. године, становништво Београда 
се нешто повећало повраТКО.I\'1 избеГЛI,ща, 
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тако да се, прел НОВУ аустроугарску офан
зиву, рачунало да је у вароши било око 
11.000 одраслих лица.36 Али, поновни улазак 
непријател>ске вој ске у Београд довео је 
до новог таласа Иlпернирања његових жи

тел,а: још У октобру 1915. год. 5.000 лица 
било је одведено у Добој где је убрзо више 
од половине умрло,37 I!арочито од typllltS 
exantllcmatiqlle. 

За време трајања рата 1915. [. из Бео
града се било иселило око три четвртине 
његовог жител~ства,З8 али пошто су борбе 
престале ј едан део се био вратио на своја 
огњишта. Крајем године било их је већ око 
15.000. Велики број Београlsана тек почет
ком ] 916. год. вратио се из избеглиштва по 
Црној Гори?'} уак и С морске обале у Алба
нији , где су били заробл,еl-lИ од аустроугар
ске војске не могавши да се укрцају на 
вре1l'lе у савеЗl-1ичке бродове: неки од њих 
били су, ПОТО.м, одведени у заробл>еничке 
логоре а неки пуштени на слободу својИi\'f 
кућама. 

Ао краја окупације из Београда ј е БИАО 
и нтернирано око 7.000 цивила изван Срби
је.40 у самом Београду, пак, постојао је по
себан логор на Калемегдану за интернирце 
из Србије али н за београдске осуl5енике. 14 

Нарочито су пелика интернирања била у 
лето 1916. године за време краткотрајног 
рата с Румунијом, када ј е велина мушких 
лица ИЗ1\те\)у 17 н 55 година била интерни
рана (по неК Иl\I казивањима уак и до 60 го
дина). Мећу њима је било и жена и деце.42 

Али, I<:ако се интернирање вршило на брз 
и неорганизовани начин и ова интернација 
Срба ПРОШАа је с веома :МНОГО жртава. По 
аустроугарским: службеним подацима , само 
овом приликом било је, наводно, интерни
рано из Београда 1.886 лица а из Београд
ског округа, OAHOCIIO његовс шире околине 
још ] .227 становника .43 Тај број ј е, мећу
тим, био знатно осћи, а из целе Србије пол 
влашћу аустроугарског Генералног војног 
гувернмана Ci\-lЗтрало се да је било Иlпер
нирано, за тромесечни период јун-август 
1916. г., по СRедочењима једног угледног 
Београоанина, ,,1\11·10 1"0 пише од сто хил.ада 
Срба"У 

у окупираној земл,и становништво Бео
града се било преполовило, а то исто важи
ло је и за популацију Београдског округа. 
Од быiЗУ сто хиљада уочи рата, по попису 
од 1916. године, у Београду је живело 48.014 
лица,"5 од чега је 1'· .. I УШКИХ било 17.622 а 
женеких 30.392 душе." Али, у ТОКУ 1916. г. 
ОД разних БОАести умрло ј е било 1.774 ли
ца, од чега са!\ю ОД туберкулозе плућа 455. 
"Велика СМРТНОСТ је, особито, деце и ом ла
Аине, наста .\а 1917. и 1918. год. , последица 



систеll.1аТСКОГ изглздњзвања , којем су били 
изложени, с малим изузетком привилеги

сан их или добро ј\'Iaтеријално ситуираних, 
сви остали становници, па су деца и омлади

на подлегали таквом страШНОi\t режи,му ис

хране!".47 По сећШ·ЫfЈ\·ta једног дРУГОГ са
временика, Драгише Аапчевнћа: "То се, о
собито, осети на .ж.енској омладини, која, 
сатрвена глаћу , испуњаваше Владановац у 
толиким сразмсрама, да просто задаваху 

страх онима, који неме и тужне спроводе 
Ј"ледаху, спроводе у којима тек по неколи
ко такоће изгладнелих лица идијаху" .48 И 
Бора Станковић, који је из логора у Дер
nенти прешао у Београд да ту проживи вре-
1te окупације, сећао се како "деца, одрасли
је женскиње , почињу да у,i\IИРУ при најма
њој болести" .49 

За ову страшну 1916. годину, значајан је 
био податак да се у Београду, тада , родило 
470 деце а помрло 2.346 душа'" (што је про
центуално износило 1 :5, тј. пет лута Dlшrе. 
УД'(рлих но роћених) . 

Здравствено стање београДСКО I' станов
lIиштва током 1917. Т. било се ТОЛИКО погор· 
шала, да ј е - преi\Ш стати:стичким подаци
ма Београдске општи:не, почетком јануара 
1918. године, било оболело од туберкулозе 
15.000 граћана,Я што значи С I<:ОРО сваки тре
ћи становник. 

Изгладнелост становништва била је 
главни УЗРОК томе, нарочито " ада се има 

на уму да је снабдевање било сведено на 
минимум (брашно се нипошто ниј е смело 
уносити у Београд из суседних села, за шта 
су биле предвиl5еJlе тешке казне). По CBe~ 
дочењу једног caBpe~·feHIlRa . нарочито је 
сиротиња много патила у окупираном Бео
граду: "Једна је жена једвога дана отишла 
ИЗ рејона кукајући ИЗ гласа. Кад су је за
питали: што кука, она је одговорила: А да 
како да не кукам, црној мени, кад пе деца 
да ми поскаљъу од глади! .. . Има већ не
дељу дана, како им дајем саl\Ю по један 
кромпирић , што ми их је дала једна добра 
комшика из своје баште . А сад више не · 
мам ни тога. Јуче доћох у овај пусти рејон, 
да им узмем мало брашна. Пројно - npoj~ 
но, али нека држе ДУШУ! . " Па не доћох 
на ред. Тако ј е мното било, А ноћас нисам 
ни спавала него пошла у поноћи да VXBa~ 
тим раније ред. Стражар ме на улици Н
{'туче и отера у полицију, како сам смела 
у то ВРС11С да идем улицаll.·ta без дозволе? ! 
И пустише ме тек јутрос у 6! Кад ј а одох 
у рејон а оно се већ отегао ред преко ули
нс. Ј а станем у ред и: поново чекам ДО nOk 
не, до сад. Кад сад једва доћем на ред. а 
оно нестаде брашна. Опет веле: сутра! А 
шта моја гладна деца да раде данас! Куку 

9' 

ГУБИЦИ У стдновниш1'ВУ СРБИЈЕ И БЕОГРАДА" 

мени ! А деца не знај у за немање; само 
ншту : дај мама хлеба ! А менн се срце цепа, 
а не можеl\"l , да им ПОМОГl-lеi ... 1 ... Јер, где сада 
да )'а добијем, кад тн нико не сме продати, 
а од оних бедних свој их 160 грама како мо
:Ж.е неко и да ти одвоји ... Веле , строго је 
забрањено куповање брашна ! Па, леле ме
ни, шта онда да радимо?! .. . Лепо дошло 
време да помре.l\Ю од глади , па то ј е! ... По 
rодине, моја се деца нису омрсила. Док су 
давали оно помало .млека, узимала сам им, 

те су се мрсила; а од како ни то не дају 
i\юја деца немају чил·! да се омрсе. Да ИХ 
видите да се поплашите од љих! Саме сен
ке, )f(ИВИ мртваци! ... Јао, ла како мајЈ<а да 
не кука! Све ћу их погубити , тешко мајци! 
Проклет рат ! Проклет lliваба ! ... "52 

Велики проценат болесних у Београду, 
како се види , растао је у сразмери с поја
вом гладовања: обоје ово чинила ј е да је 
смртност имала велики проценат, далеко 

већи изнад просека у време мира, односно 
пре рата. Колико ј е, стварно, Београћана 
умрло за време окупације данас је тешко 
утврдити, пошто је релати вно повећање ње
гове популациј е, изгледа, било последица 
имиграциј е-досе/Ьаоања из унутрашљости, 
за1'И"'1 лридоласка аустроугарских подани

ка . У ствари, Београд - са својим пред
ратним житељима - npeAcTaOibao је дале
ко Jl.IaЊИ: број НО што су пописи показива
ли, и то је смањење имало двоструки уз
рок : слаб Jlаталитет и ј ак морталитет. 

Трећи фактор који ј е чинио да се старо 
становништво Београда смањивало било је 
интернирање, у ствари механички ПРИТИ

сак на опадање стопе лрираштаја београд
ског становннштва, Много Београћана било 
је интернирано , пре свега, у Нежидеру ко-
1"3 су ГОТОВО сви интернирци који су тамо 
логоровали, називал и "злогласним" .53 и ко
ји су у речнику црног хумора прекрсти ли 

као "Кожодер" ,54 У њему је, сем мушкара
ца, било и жена и деuе. За ово последње 
нежидерски логораш Јован Миодраговић 
забележио ј е ј едан детал, : ,,(21. автуста одн. 
3. септембра 1916, г.) долазе нам нови "го
сти", И то већином Београћани. Меl5у њима 
је било и )f(енских: три сестре Гаврилови

ћеве - Зара, Боса и Каја, па ћерка пок. 
Јове Максимовића , учитеЛ>а из Београда , па 
ћерка пок. Др-а Лазе Димитријевића из 

Смедерева (која је тамо и умрла, а интер
нирана је као председница Кола српских 

сестара) , па г-ца КарамаРl,овићева" , затим 

једна роћака Вука Врчевића родом из Бо
ке Которске и Ap." S5 (У Нежидеру, на пр" 

било је у августу 1917. г . 738 жена и 530 
деце, затим јануара 191 8. г. 801 жена и 622 
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ТеКС7: заzлавља: К. u. К. 11'l(enlier(ell Lager Kalimegdal7, за НlIже дО1/есеllе број/се, Њ\1ао је 
ове рубрш:;:е : 
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1. 5. П. З19 З6 З55 51. 7. VП. 219 8 64 16З 
2. 12. IП. 270 21 291 52. 16. VП. 2З2 4З З 272 
З. 13. IП. 291 5 8 288 5З. 19. VП. 175 ЗЗ 5 20З 
4. 14. IП. 288 7 8 287 54. 20. VП . 20З 13 7 209 
5. 16. IП. 289 22 2 З09 55. 
6. 19. У. 488 Ј а З4 424 56. 25. VП. 488 8 245 25 1 
7. 20. У. 424 2 180 246 57. 2б. VП. 25 1 15 8б Ј 80 
8. 22. У. 2ЗЗ 19 Ј4 2З8 58. 27. VП. Ј 80 2ЗЗ 8 405 
9. 2З. У. 2З8 6 9 2З5 59. 29. VП. З57 15 Ј 64 208 

10. 24. У. 235 13 248 ба. за . VП. 208 128 45 291 
1 Ј. 25. У. 2З5 20 47 208 6Ј. ЗI. VП. 291 2б 26 291 
12. 26. У. 208 б 1 213 62. 1. VП!. 291 2З б8 24б 
13. 27. У. 21З 4 217 БЗ . 2. VПI . 24б 13 б 254 
14. 28. У. 217 10 18 209 64. З. VП! . 254 З3б 12 578 
15. 29. У. 209 14 20 20З б5. 4. VП!. 578 9 l б4 423 
lб. ЗА. У. 20З 2З 22б 6б. 5. VП!. 424 1 2 42З 
17. З1. У. 22б З9 3 2б2 ь7. 8. VIП. 497 13 24 49б 
Ј 8. 1. УЈ. 262 11 12 261 68. 9. УIII . 496 З4 215 З15 
19. 2. УЈ. 2б1 45 З l 275 69. 10. VП! . З I 5 45 25 ЗЗ5 
20. З. У!. 275 97 47 З25 70. 11. VП!. 3З5 2б Ј 7 З44 
2 Ј. 5. У!. ЗАО 155 92 363 71 . 13. V!П. З50 85 15 420 
22. б . VI. З6З 20 З2 З51 72. 14. VПI . 441 17З ба 554 
2З. 7. У!. З5 1 б6 4 413 7З . Ј5. V!П . 454 13 59 408 
24. 8. У!. 41З 5 78 З40 74. 16. VПI. 408 7 71 З44 
25. 9. У!. ЗЗ9 16 40 3 Ј 5 75. 17. VП!. З44 б7 13 398 
26. 10. У! . З l 5 б l 137 238 7б. 18. VП! . 398 З 1 400 
27. 11. У!. 2З9 9 79 169 77. 19. VП!. 400 11 2 409 
28. 12. У!. 162 42 13 191 78. 20. VП!. 409 З3 86 З56 
29. 79. 21. VШ. 357 27 8 37б 
ЗА. 80. 
З1. УТ. 222 40 57 205 81. 2З. VШ 442 4б 91 З97 
З2. 14. УТ. 2 1 б 28 25 219 82. 24. УШ. 397 19 4б 370 
З3. 16. УТ. 24б 130 105 271 83. 25. УIII . З70 21 1 З90 
З4. 15. У!. 219 З7 10 . 24б 84. 26. V!П . 390 4 1 393 
35. 192 33 9 216 85. 27. VП!. 393 67 85 375 
36. 17. У!. 272 25 61 236 86. 28. VП!. З75 25 19 З81 
37. 19. УТ . 205 11 9 207 87. 29. VП!. 381 77 30 428 
З8 . 20. У! . 207 5 2З 189 88. ЗА. УШ. 428 4 75 З75 
З9 . 21. У! . 189 27 1 2 Ј 5 89. 31. VП!. 357 132 1 488 
40. 22. У! . 2 Ј 5 1 Ј 9 28 З06 90. 
41. 23. У!. 30б 1 0б 75 ЗЗ7 91. 1. !Х . 488 88 4б 530 
42. 24. УС 337 б8 269 92. 2. ! Х. 5ЗО 11 89 452 
4З. 25. У! . 270 121 26 З65 93. З . I Х. 452 66 11 Ј 407 
44. 2б. У!. Зб5 24З 178 4ЗО 94. 4. ! Х. 407 84 54 4З7 
45. 27. VI. 4ЗО 48 238 240 95. 5. IХ. 4З7 98 127 408 
46. 28. VI. 240 2З 6 257 96. 6. !Х. 409 2З З l 401 
47. 29. VI. 257 24 З 278 97. 7. !Х. 401 81 10 472 
48. ЗА. VI. 278 4 282 98. 8. ! Х. 471 14 27 458 
49. 1. VП. 282 19 26З 99. 24. !Х. З Ј 9 14 1 3З2 
50. 2. VП. 2БЗ 139 б З9б 100 3. Х. 459 б 2Ј 400 

деце , априла 973 ж:ена и 770 деце , а .маја оне ИЗ унутрашlЬОСТИ Србије. Он се, уоп· 
1918 . чак 789 жена н 1.088 деце!)" ште, сматрао за тра нзнтни логор и отпра· 

Мећути:r.,'f, у Београду ј е постојао посе· виште за даља интернирања у разна ~'recTa 

бан АОГОР за затворенике - Београћане и монархиј е, посебно за Болдогасоњ, Наћме· 
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пер, Нежидер, Ашбах, БраУllау н др. Кроз 
њега је прошло више ХИlb3Д3 .А:>УДИ само у 
1918. години: каткада ј е у љему дневно 
било и преко пет стотина ЦИВИЛНИХ Иlпер· 
нираца. Из сачуваних стотинак дневних из
вештаја логорске управе, у 1918. г. , види се 
да се на Калемегдану број Аогораша кретао 
како показује табела на сТр. 68. 

Како се ВИДИ, из ових сачуваиих стоти
нак рапорта," само у 1918. години (а то је 
тек једна треnина дана у овој години) број 
интернираца који ј е изнова долазио на Ка
лемегдан, износио ј е око 3.700, ДОК се број 
оних R'оји су одлазили попео на више ОД 
3.900. Било је дана када ј е у калеЈI .. lегдан
СКИ логор долазило и изнад 200-300 ЉУДИ. 
У ОВОј\'1 логору У току ј едног дана могло се 
наnи и више од 300--400 интернираца, а 4. 
VIII и 1. IX 1918. г. тај број знатно је пре
лазио 500 затвореника. 
у Београду, такоће, постојао је и радни 

логор са интернирцима у Топуидеру где су 
углавном били довоћени сеiЪаци из београk 
еке околине али исто тако и iЪуди ДРУГИХ 

професија из унутрашњости. На овој топ
чидерској економији интернираних Срба 
било је највише у време ЛОiЪских радова. 
Примера ради, из једног сачуваног сумар
ног пописа "српских интернираца" 35 л>у
дН БИАО је доведено у ТопчидерSS из ових 
места: Лепшина, Сланца, Врчина, Железни
ка(?), Ритопека, Лазаревца, Миријева, Пу
дарца(!), Жаркова, Умчара, Великог Села, 
Бањице, Бачевца, Рударца(?), Рипња, Зуца, 
Чукарице, Вишњице, Мокрог Луга, Вуко
савца, затим - ло један човек - из Бео
града, Крал,ева и Крушевца, тј. један трго· 
вац, 6аштован и винарски трговац. 

КалеlllIегдански и топчидерски логор по
стој али су до краја окупације. 

Историја дегюпулационих процеса и де
мографских прилика изазваних инвазијом 
аустроугарске војске, као и општег поло
жаја становништва под окупацијOJlо'\, пред
ставЛ>ала је део тих процеса и општег ста
ња у којем се, уопште, нашла Србија изме
nу 1915. И 1918. године. У животним окол
ностима, без слрбоде и сопствене национал
не управе, рћаво снабдевен и рЈ5аво трети
ран, Београд је са својим становницима о
сетио туЈ5ински реЖИ1l.1 l<ао крајње окрутан, 
тежак и бесперспективан. Он је био изгу .. 
био много не само у i\,rатеријалним добри
ма и ЉУДСКИМ животима, већ ј е животарио 
под тешком полицијском присмотром сво· 

јих житеља и у једном политичком alI.'1би
јенту који није обеnавао добро за буду!;
ност. Поред осталог, присуство nелег броја 
људства окупационог апарата, друштвена 

ГУБИЦИ у СТАНОВНИШТВУ СРБИЈЕ И БЕОГРАДА .. ' 

I10дреЬеност многобројним захтевима иво· 
родне управе, морално-психолошка прити

снутост која се свуда осећала пред неизве· 
сношћу, са укупним друштвено-еКОНО~·I· 
СКИ1И положај ем у којем су се нашли срп
ски становници Београда, ЧИНИЛИ су да је 
град био у заlo.·шрању .59 Док се у деЈ\'юграф~ 
ском погледу српско становништво - 1916. 
год. сведено на половину предратног -
стално смањивало услед повећане смртно

сти, од БОАести и rлади, з60 1' готово обу
стављеног наталитета, затим услед бројних 

хапшења, депортациј а ].Ј интернирања (до 
краја окупаllије иовембра 1918. г. било ума
њено за још неколико х ил.ада жите.tbа) Бе
оград ј е, са друге стране, постао привлачно 
место за досељавање предрапшх аустро

угарских поданика, углавном Немаца и Ма
пара из банатских и среЈ\ IСКИХ места . Њи
хов број није био мали, али се та инородна 
популација увеличавала и придоласком по
родица окупационих официра и чиновника 
из удал.енијих крајева Аустро-Угарске. Та
ко је, по ј едном сведочењу, у Београд пред 
крај окупације ДОШЛО око лет стотина же
на аустроугарских официра, од којих су 
многе породице биле и са децом или дру
гим сродницима : у разрушеном Београду, 
н:оји се слабо обнавл,ао и није наново rpa
дио, оне су биле усељаване у најбо.tbе срп
ске куће, често реквизицијом стана и на 
општи терет српских породица. То TPOГO~ 
.дишње трајање тућинске управе и боравак 
инородног становништва у главном }'рад\' 

Србије, у њеној престоници, могло би бити 
предмет посебне студије, нарочито због од
носа представника окупационе управе пре

ма српском становништву . 

На свршетку рата и }(раја окупације 
Београд није претрпео разарања у цивил
НИМ објектима као на почетку рата, али је 
био много више оп.tbаЧ I<:ан у јавним добри
ма и приватној имовини Београl5ана но 
1915. године. Али , ДОК су се, с првим данима 
слободе, јав.tbале перспективе за његову на· 
ционалну и друштвену регенерацију, еко

номски просперитет и материјално ПОДИ" 
зање града, тешка судбина л>уди преживе
ЛИХ у страхотама рата, окупације, зар06.tbе
I-lИIuтва, интернирања и суровог логорског 

живота, оставила је још задуго последице 
у Л>УДСКИМ .жртвама 11 )юшотима оних који 
су се враћали из тућинског ропства . Преко 

Београда сливала се веЛI·ша река изгладне4 

лих, болесних, напапених и измучених љу
ДИ - ратних заробљеника, цивилних интер
lIираца и депортираца Срба кажњеника ИЗ 

многих логора нестале Аустро-Угарске , и 
ту на прагу васкрсле домовине хил>ада.ма 

умирали, не дочекавши нови живот у сло-
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боди. И сада, ДИРЛ>ИВО И упечатл:оиво, делу
је кратак опис Београћанке ДР Славке Ми
хаиловип, савременика тих страшних дога
}јаја и сапатнице теШI(ИХ л,УДСКИХ патњи 

ј едног народа страдалог у једном освајач

ком И бруталном рату, када пише: "Почели 
су да пристижу из непријатеЛ:оСКИХ логора 
наши зароблэеници и интернирци. Долазе 
потпуно исцрпл,ени од глади ,болесни и из
нурени од силног пешачења . Велико и Ма

ло ратно острво пружај у с Калемегдана је

зив призор. ,На њима се слегла на хил>аде 
зароб1Ьеиика и иитериираца који чекају да 
преЬу у споју зеМIbУ, али непријатељ је у
ништио пловне објекте, тако да власти не
мају чиме да превезу л>уде. Ту, на домаку 
домовине и својих кућа, изнуреНI1 И скоро 
голи, спавају под ведрим небом и чекају на 

чамце, једина превозна средства која су 
још остала. МНОГИ ту и умиру, немајући 
срећу да стану на тло своје родне груде. -
Болница у Дорћолској основној школи 
пружа ј езиву слику. Нарећено је да се сви 
Аогораши, кад прећу на десну обаАУ Саве, 

доведу овамо, ради преГАеда и чишпења од 
вашију. Али, кад се људи свуку, човека обу
зима туга. То су живи скелети на којима су 

остали са:мо кожа и кости. Они су препла
вили собе, ходнике и двориште болнице. 

Леже на земЛ:оИ изгубљена погледа и без 
речи. Толико их свакодневно умире да у 
l\шлој мртвачници, која је начињена од фа
мулузовог стана, нема пише места за леше

ве. Сваког преподнева долазе циганске та
.lbиге да однесу УJl.'lрле на Ново гробiье. Ј у
ТрОС, кад сам с прозора амбуланте погле~ 
дала у двориште, сва сам се стресла од 

туге. Таљиге су биле препуне lНрТВИХ, а пре
ко колске ограде штрчале су руке и ноге. 

Пристижу они који су били У злогласвом 
логору у НаЬмећеру и по другим логорима 
у Маћарској, где је на хиљаде наших умрло 
од глади и легавог тифуса. Нажалост, рет
ко ко од ових .lbуди изаће .жив из болнич
ког круга. Још мучнију слику остављају 
жене из Београда и унутрашњости које 
плачући пролазе ходницима и претурају по 
лешевима не би ли пронашли неког CBor".6(I 
Овај опис је свакако представљао само ј е
дан незнатан фрагменат из ј едне стране о· 
громног страдања српског народа у Србији 

за време четворогодишњег рата и трого· 

Аишње окупације. 
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к.ОЛИI{И су били стварни губици Србије 
у ПРВОМ светском рату немогуће је било 

УТВРДИТИ са свим појединостима и начино:м 
нестајања становништва. Само на терито 
рији окупираној од Аустро-Угарске, по не
пријатељским подацима, мањак у људству, 
до средине 1916. године, износио је 350.000, 
ОДНОСНО 22.30/0, ОДНОСНО још ОКО 57.000 ли
ца из ТрИ санџачка округа, што је чинило 

407.000 лица укупно . А ТО ј е значило стано
Вништво са ' тек једие трећиие државие те
риторије Србије из граница 1914. гоДине.6l 

Колико је било губитака у делу Србије ко
ји је био окупиран од Бугара, никада се 
није тачно сазнало, мада се сматрало да 
су цифре врло високе. Исто тако, и за те
риторије Косова и Македоније које су, та
коће, биле под бугарском окупацијом. Уоп
ште, у процени људских губитака ИШАО се 

и до бројке од 1/4, па чак и 1/3 укупног 
становништва, ОДНОСНО до максималне ци

фре од преко милион и три стотине и три
десет ХИЛ:оада лица. Разлика је била, најче
шће, у процени губитака не у војсци, који 
су били тачно утврћени, већ у жртвама ци
вилних интернираца и броја побијених и 
умрлих под аустроугарском и бугарском 

окупацијом. 

По стварању државе СХС, крајем 1918, 
односно почетком 1919. године, службено 
се сматрало да су губици Србије износили 
милион људи, и то: 369.518 војних жртава 
и 630.000 ЦИВИЛНИХ." Ову другу цифру, у 
апсолутном износу, заступај у и неки савре
мени писци.63 

Колики су били стварни губици Београ
да, односно Београћаиа у првом светском 
рату, исто је тако тешко УТВРДИТИ. Среди
ном 1916. у Београду је живело око 48.000 
лица (од којих преко две трећине женских). 
Већ 1919. године београдска становништво 
попела се на ниво предратног жител>ства, 

до 90.000 душа," да би почетком 1921. годи
не Београд имао већ преко 111.000 станов
ника.65 r лавни град нове државе - Београд, 
брзо је надокнадио губитке из времена ра
та и окупације - највише механичким при

раштајем - а ти губици су износили, веро
ватно, преко двадесет хљ\,ада лица, или око 

једне четвртине његових жител,а.fЮ 
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Манасијевић Тома, Дамјановић МИЛУТИН , Жи
вковић Миливоје 11 Петровић Станоје JlЗ Ка-



ГУБИЦИ Ъ' СТАНОВНИШТВУ СРБИЈЕ И БЕоrРАДА. 

АС,\lсгданског логора, док је успео да, одавде, 
побегне СтефаНОВJln ЈефТИЛlИје. ЗаНI .'.I, због 
болести заразне, У болницу је \јпућеJl Аврамо
BIIIl Дю.Н-Iтрије, а БогдаllОВl!ћ Сава предаг 
Крајскомандн Београда "у сврху интерннра
ља". Архив Србије, ВГГ 17-650. »- А Toptcbl
Јег, trois batiments de I'etablissement penitcnti
а јге ont ete affectes аих iпtСЈ"Јl еs. Оп у а appose 
des inscriptions: »Iпtеl-пiегuпgsgсЫiuc!е Nos 1,2, 
3.« Il s'y trouve 2.400 а 2.500 Serbes en\lirOl1, рго
fesseurs, institulellrs, pretl'cs et l1 еgосiапts роиг 
lа p lL1part". Оп les у tcnait епfегmеs, раг les pllls 
gГЗl1d s {' ro ids, dans dcs chambrcs поп сhЗllЕfееs 
... e t 011 не lеl1Г dОl1l1зit пi а Ьојгс пi а ma l1 ger. 
Le сl1сГ Је се sегviсе etait lШ liСlltспзпt -colonel 
(Ie reseГ\le, Pick, апсiеп avocat, 11Отrnе sans рј
(је. Lc directeur ргјпсјраl dll sегviсс des dcpor
tes e tait lе commandant a llema l1dFral1Z. lll1C 
brute qui avait pleins pOU\fQit·s pOLlr enVOYCl- les 
internes dans tel ОLl tel еп(lгоi t de l'Auaiche ОLl 
de Ја Нопgгiе а son сЬојх. Tous les deportes 
(Ol1 t l еиг tcstarnent avant de рагtiг«. - Deuxi
егпе Livrc Вlси serbe, 25. - О депортованим 
Србијанцима и Црногорцима, vic!et i: Nav. d ., 23. 

511 Лука Лазареоuћ, Нав. д., 30, 32, 34/5, 62, 
66, 134. 

60 Др. Слао/т Мuхајлооul1, Нав. д., 192/193. 
- ,,23 окт./5 нов.) Уторак. Изашао са ,\1 на Ка
лемегдан, одакле саЛ 1 са савске странс ПОС"lа

трао долазак наших интернираних и заро6л>е~ 
ШIХ из МаџаРСI(С преко Земуна на обалу и пре
ВQжењс на ча,\щу овамо. Долазило их је сто
'П1НШ\13 а на обали један јсдини чамаu, у који 
стаје једва по десетак ..... - 24 окт. (6. нов.) ... 
3ароб,ъсници и ннтернирци стижу и данас 
још у већем број у. Сви су лагери у Мэџарскоi 
п у Аустрији отворени н робл.е пуштена ... " 
Ј. Мнодртовнћ, Нав. Д., 234, 236. 

6t Пластичну слику :живота ратник зароб
ЈЬсннка и цивилних IIнтернираца у аустроугар·· 

С КЊ\"1 логорима, нарочито V Гредигу, Болдопt" 
соњу, Нежидсру и Наћмећеру, дао је Аушаu 
ОбрадО8uћ, Србија и аустријСКJI Словени у 
Светском рату 1914-1918. Нови Сад 1928, 126, 
135, 142, 161 н ДР. - По Мемоару владе СХС 
спремл,еном за lCонферснцију мира у Пари3\" 
наВОДИIlli су се ови губици Србије \' рату: 

"Губици које је наmа војска претрпела V 
овоме рату ОГРОl\ШII су. - Пре~1a зваИИЧННl"I 1 
цифрама оне се разлажу овака: 

ПОlинулих, умрлих од рана ({ЛU болеСПl 

1914 69.022 
1915 56.842 (до септембра ) 
1915 15.000 (за BPC.l\·tc ПQuлачења кроз 

Албаннју) 
1916 7.208 
1917 2.270 
1918 7.000 

Укупно 292.340 

10 

Ако се ТШ.lе броју дода 77.278 несталих за 
време повлачења кроз Албанију а који су си
гурно мртви, српска војска је у ОВОМС рату 
изгубила 369.818 л~уди, што ЧННlI половину бро· 
ја i\юБИЛ l lсаНl IХ . 

Али ТI( губици прсдставл>ају само гvбитке 
српске војске; томе треба додати онс које је 
- по самим аустријским новинама - претр
пело становништво којс је остало у Србији 
IШО и ОНН који су настали у заробљеНИЧIШ1\:[ 
логорима 11 логорима интернираца: они се пс· 

њу на 630.000. Из тога произлази да јс српски 
народ само у Србиј и, дао МИЛИОН МРТВИХ за 
победv над заједничким нспријатс.tbСМ:. - БОl
дан Кризман и БОlу.ш .. IЛ Храбак:, 3аписници са 
седнице Делегације Краљевине СХС на Ми· 
ровној КонфереJ-lцијн у Паризу 1919-1920. Бео
град 1960, 371. 

62 Видети: Mil. R. V es11.itcl1., Les аsрiгаtiолs 
l1at ionales de lа Serbie (Edition speciale de l а 
Paix des Peuplcs) Pari s 1919,9. Пуковник П. Ј. 
Марковuli, Из :\I.I-111УЛИХ дана. Успомене И~ 
1915, 1916, 1917. и 1918. ГОД. Београд 1920, 1601 
716 1. - Colonel Ви;ас, La Serbie аих Сбtеs des 
Allies 1914-1918 (Edition da Ја RevlIe des Ваl
kans) Paris 1929, 52. 

&3 Iva1t Bof.i6, Sil11д Сiгkоlli6, Milorad Ekme
{:је, Vlщlimir Dedijer, IstOl"ija Jugoslavije. Вео
grad 1973, 401. - МСDУТИМ, још 1940. године 
сматрало се да је у првом свстскоll..[ рату Ср
бија имала 1,200.000 жртава. Београд (пvблика~ 
ција Ба:\канског института) . Београд 1940, 242. 

6~ Београд, 254. - "Најnеl'iе смањење муш
ког станоnништва било је у Београду (65,60/0), 
затим у Шапцу (47,61.1/0} ... Највеће смањење 
.ж.еиског становннштва било ј е у Београду 
(21,6'10), Запш у Шапцу (16'10) ... - Град Бео· 
трад имао је 7.489 стаНОВШlка IЮ квадраПlQiЏ 
Ј(ИАометру, а сада нема више од 3.993; смаље
ње, дакле, ОД 3.496 становника по квадраПЮI"I [ 
километру". Б. Крuзмаll Lt Б. Храбак, нао. 
д. 372. 

6'> Дефннтивни резуАтати ПОП I·l са станов
НlIштва од 31. јануара 192 1. год. Сарајсво 
1932, 4. 

66 Било би од ВСЛIIКОГ интереса када би 
се, AeTatbHO, описао живот Бе0 1"рада и Београ
ћана по сећањима If литерарним нзлагањиJl.Ш 
наших књижевника: Боре Станковнћа, Бра
нимира fiосића, Исидоре Секулић , ЛУI(С Ла~ 
заревића , Бо:же Николајсвића, заТИЈ\f др Слав
кс Михајловиli, Драгише Лапчевнћа и др. који 
су били сведоци тих тешких дана у прошло

сти Београда, а поссбrю ако би се сакупило 
оно што је о животу и .л,удима ,-лаВНQГ града 

Србије остало записана у публицистици и Ap'yr~ 
гим делима писане врсте са испријаТСiUске 
стране. 
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ВЛАДИМИР СТОЈАНLЈЕВИЋ 

LES PERTES ОЕ LA РОРULАПОN ОЕ SERBIE ЕТ ОЕ BELGRADE 
SOUS L'OCCUPATION D'AUTRICHE-HONGRIE. 

PENDANT LA PREMIERE GUERRE MONDIALE, 1914-1918. 

Vladimir Stojancevic 

L'auteur а fait ипе e tude des pJ'obIemes 
de la Serbie et ctLI реирlе serbe pel1dal1t la 
Ргеmiеге guerre mon diale e t sous !'occupation, 
аuраГ3\IЗl1t insuffisamme nt eclai rs is, еп mettan t 
еп lumiere les conseque nces dешоgгарlliquеs 
dans lа zone ОССLlрес раг l'дut гicЈlс-Нопgгi е. 
Selon Jes narrat ions ct les docuгnenLS qu'il а 
ехатјпе, lа Serbie de 1914 а perdLl епtге 1 тј
Шоп 240 m illes et 1 mјl lјоп 330 milles d'hommes, 
soit 25% ои 33% d 'habitants. РагтЈ еих, јl у 
a vait des шilitаiгеs е ! des ci \lils: tues, disрагиs, 
morts de maladies, de (ајl11 e tc' j vic til11cs de lа 
tепеuг оссuрапtе е! de l ' il1 tеГI1Сl11епt. 

D'ар геs les statistjques dLt regime occt1pant 
сl'Аut гi сhе-Нопgгiе, qu'evoquc ) 'анtеш', lа РОРll
lation de сеНе partie Је la Serbic, сп j uillet 
1916, fut п~сlLlitе de 350.000, soit 22 ,3010. Mais ces 
pertes аugшелtегоп t dans les a nnees sui\la n tes, 
ел raison de tres rudes , tl"es diffici les сопd i tiолs 
Је \Iie sous l'occupation, Oll ,"eignaient lа (а" 
miпе, les epidem ies, les interl1e mell ts et le t гa
vai l force. А Belgrade, раг ехсrnрlе, еп 1916 il 
п'у avai t que 470 nouveau~nes contre 2.346 П10rts, 

donc, l а mortalite fut cil1q foi s plus grande que 
la паtа1itе. L'OllVI"agc cOl1tiellt аиББј un {аЫеаи 
зупорtiqLlС de pertcs раг les dis tгi сts, et le 
pourccl1tage. 

Les ci\' ils i п tегпеs de 1'iпtе t"iеиг de la Serbie 
fuгепt tгаl1sрогtеs СП llпе сl i zаiпе de camps de 
Ја Мопагсl1је (Nасlјmеdјег, Nеzidсг , BOldoga" 
sопј, Вгаипаu, Најш"iћsgгil1, Aijbah, etc.), tal1dis 
qlte Веlgгаdе avait S.QJ1 СЗШР а Kalemegdan е! 
ип сатр de travai l а TopCide t". Les сопdit iоп s 
dc vie dans ccs camps, etaien t схtп~mеmспt di f
fic iles. I1s сшрогtсгепt quelq ues dizaines de 
milliers cte \'ies, ta l1t Ыеl1 des milita ires·p ri son~ 
пiегs que des civils, рапni Jesque ls des femm es 
et des еп fап t s. Ошге се l а, Ј 'а utеш· expose сег
tаiп s сћiffгеs СОПССГl1а l1t les mагtугеs serbes 
sous I'occupation Ьulgаге. 

Sеlоп les s ta t is ti qlteS o fficielles se,rbes, с ј 
t ees раг l'аutеuг, lе total cles pertes de la SегЫе 
de 1914 dans 1а Gt"at1dc guerre 1914-1918, s'e levc 
а: 630.000 civiJs, 370.000 militai t'cs et, ронг Веl4 
gгаd е, entre 40 е! SO тј l lc Је регsоппеs. 




