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ДВА ИЗВОДА О ИНТЕРНАЦИЈИ ЗЕМУНСКИХ СРБА 1914. ГОДИНЕ 
—  Прилог историји Земуна у првом светском рату —

Међу документима о дешавањима ратне
1914. године, који ce чувају y Завичајном 
музеју Земуна, налазе ce два веома за- 
нимл>ива штампана плаката. Они сведоче
о тешким приликама y којима су ce нашли 
становници српске националности, иначе 
поданици Аустро-Угарске, пограничног ау- 
стријског града Земуна гтрема суседном 
Београду, односно Србији.

Тешки дани пуни ишчекивања и неиз- 
весности започели су сарајевским атента- 
том и непреброђеном политичком кризом 
која je довела до ратног етања између 
Аустро-Угарске и Крал>евине Србије. Ма- 
да су међунационални односи y погранич- 
ном граду, који je према попису обавље- 
ном крајем 1910. године имао 15.835 гра- 
ђанских лица, од тога 5.667 Срба,1 били 
поремећени још  y време првог и другог 
балканског рата, они су 1914. године били 
потпуно нарушени. Државни органи вла- 
сти су y Србима видели непоуздани еле- 
мент и после објаве рата Србији одмах су 
почели репресивне мере према прононси- 
раним земунским српским патриотима па 
и југословенски оријентисаним поданици- 
ма других словенских националности. Мо- 
билизација војних обвезника, хапшење 
истакнутих родољуба и њихова интерна- 
ција, сакупл>ан>е и затварање талаца наго- 
вештавали су забрињавајуће стање за све 
становнике српске националности y Зему- 
ну и сремским селима y околини. које je

погоршавано даљим развојем догађаја на 
српско-аустријскоугарском фронту, a за- 
тим y источној и западној Европи.

Огласи за српско пучанство Земупа

После прелазака и краткотрајних за- 
државања српске војске на сремској стра- 
ни Саве, коју су српски становници југо- 
источног Срема дочекивали као ослободи- 
лачку, a y време друге инвазије аустро- 
угарских армија преко Дрине на Србију, 
на огласним таблама, излозима радњи и 
д р у т м  погодним местима појавили су ce
26. октобра 1914. године y граду свеже од- 
штампани огласи који су пренеразили већ 
узбуђено српско становништво. После нај- 
разноврснијих малтретирања, хагпиења, 
стрељања и других персекуција, која су 
уследила после повлачења српске војске, 
најзад je дошла и колективна казна коју 
су. можда, само најупућенији могли оче- 
кивати, али je тек тада јасно изговорена, 
односно написана: интернација грађана
српске националности.

Узбуђени грађани прилазили су фамо- 
зном Огласу под бројем 7295,2 који je под- 
стакао нове неизвесности и најављивао 
нове патње:

По вигиој одредби имаде ce из града 
Земуна одстранити свеколико српско пу- 
чанство.
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Ро vièoj odredfc» imade se iz grada Zemuna od- 
strarvb svekofiko srpsko puéanstvo.

Poziva se ptoga sve srpsko puôanstvo grada Ze
muna, da se u roku od 24 sa ta spremi na pdazak. 
Puèanstvo ima sa sobom ponijeti zimsko odtjelo i hranu 
barem za pet dana, a smjje ponijeti u zatoije posteljinu, 
gotovinu, vrtyednosti ? dragodjenosti
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Оглас od 26. октобра 1914, којим ce наређује  
земунским Србима да напусте погранични  

град.

Kundmachung vom  26. O ktober 1914, mit der 
man den  Z em unerbürgern serbischer Volksange- 
hôrigkeit befohlen wird, die Grenzstadt ver- 

lassen zu miissen.
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Svaki Srbin, koji bude pimlije 30. o, mj. 2*tcfr»u u 
podruSjn grada Zemuna bit «W najetroie katnjen.
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Оглас od 27. октобра, који садржи измене u 
допуне.

Kundmachung vom  27. Oktober 1914, mit der die 
Vorsteher der serbischen Familien in der Stadt 
aufgerufen werden ihre Familienmitglieder an- 
zumelden und sich für den Abzug am 30. Okto

ber vorzubereiten.

Позиаа ce стога сае српско пучанство 
града Земуна да ce y року oô 24 сата enpe- 
ми за полазак. Пучанство има са собом 
поиијети зимско одијело и храиу  барел за 
пет дана, a смије понијети y заточје по- 
стељину, готовину, вријеОности и драгоци- 
јеиости.

Елаго, свиње, коње, перад и другу имо- 
випу моћи (he) предати на прехрану и по- 
храну спојил знанцила друге народности, 
a ако то ne учиии, пописат he ce t u  пред- 
лети и процијенити no војиоле и обласно- 
ле процјенитељу, те he их војне области 
-wohu y процјенбену вриједност прела по- 
треби преузети, a остатак he продати Град- 
ско поглаварство и утржак за власиика

користопоспо уложити, одиосио иа захтијев 
њ елу уручити.

Свеколико српско пучанство: лугико и 
женско, старо и лладо, дјеца и старци ила- 
ду сјутра дне 27. о. лј. y 3 сата no подне 
спрелии за пут дочекати y свол стану вој- 
по и обласно повјеренство, које he их пре- 
узети и даље одпрелити.

Против оних који ce сакрију или кудер  
другде склону, поступат he ce иајстрожије.

У Зелуну, 26. листопада 1914.

По вишој одредби:
Др Павлииић 

кр(аљевски) кот(арски) предстојник3
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Очајни становници су хитали својим 
кућама и припремали ce за полазак. Из- 
двајали су оно што ce смело и могло но- 
сити. Остављали су и на сигурније место 
склањали предмете које су сматрали да 
имају већу вредност и корисност.4 У ме- 
ђувремену ce на улицама појављивао оп- 
штински добошар који je обавештавао 
грађане о променама или допунама, о че- 
му сведочи други оглас који je сутрадан,
27. истог месеца, одштампан и објављен 
под истим бројем. Он je позивао „све гла-
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ПетровараОин, Спомен-плоча на некадашњем  
Соколском дому с именима 1914. год. y  Петро- 
варадину стрељаних родољ уба из виш в срем- 
ских места. М еђ у îbUMa и из Земуна, Батај- 

нице и Бољевца.

Novi Sad— Petrovaradin, Gedenktafel mit den 
Namen der im Jahre 1914 in Petrovaradin er- 
schossenen serbischen Vaterlandsfreunde aus 

einigen Ortschaften Syrmiens.

ве српских обитељи" Доњег града, Горње 
вароши (Јосипово), Бара и осталих делова 
града да ce 28. и 29. октобра „пријаве y 
уредовним просторијама Кр. редарственог 
повјереничтва y Градској вијећници y 
Долшему граду“ ради „пописа српскога пу- 
чанства које ce има y смислу“ Огласа од 
26. октобра „одстранити из града Земуна“ . 
Одређено je  да ће ce одстрањење обавити 
30. октобра и да ce „свеколико српско пу- 
чанство“ y ту сврху има „тога дана са- 
брати y 8 сати прије подне пред зградом 
Кр. редарственог повјереничтва на Јоси- 
пову“ .

На крају огласа кр. котарски предстој- 
ннк je ,,по ви:лој одредби" нагласио да ће 
„сваки Ср>бин који буде после“ наведеног 
датума „затечен y подручју града Зему- 
на“ бити ,.пај Јтроже кажњен11.5

Одлазак y  неизвесност

У одређено време 30. октобра изишли су 
из својих домова жене, старији л>уди, де- 
војке, младићи и деца са завежл>ајима и 
торбама y рукама и на леђима. Туж не ко-

Стгоменик изгинулим Батајничанима 1914—  
1918. год. Недостаје завршни д ео : стрелом ра- 

њепа птица (орао или соко).

Zemun— Batajnica: Denkmal den 1914— 1918 ge- 
fallenen Einwohnern von Batajnica. 101 Ein- 
wohner verloren ihr Leben als m obillisierte  
osterreichische Soldaten und Freiwillige der 
Serbischen A rm ee, erschossen als hervorgehobe- 
ne Vaterlandsfreunde, oder gestorben in de*- 

Verbannung (Internierung).
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лоне грађана из свих делова града упути- 
ле су ce према сабирном месту y Горњој 
вароши, a затим y пратњи наоружаних 
стражара, кренуле су ка крајњој перифе- 
рији, заправо ка лединама изван града ви- 
ше немачког предграђа Францтала, где су 
их чекале већ спремл>ене железничке ком- 
позиције.® Једна од њих, према сећању у- 
чесника, имала je  четрдесетак вагона и две 
локомотиве.7

После дугог чекања и после још  једног 
доживљеног страха, јер су слушали ж е- 
стоку паљбу аустријског топништва ка 
Београду и одговарајућу реакцију српских 
артиљераца који cv, по мишљењу интер- 
нираца, ипак знали о чему ce ради, про- 
гнани грађани су смештени y марвене и 
теретне вагоне. На њима су биле исписа- 
не речи мржље и незаслужене освете: Aile 
Serben müssen sterben (Сви Срби морају 
умрети), Ein Schuss — ein Russ(e), Ein 
Schuss —  ein Francuz (Један пуцањ —  je- 
дан Pvc, један метак —  један Француз) и 
слично.8

Возови затворених вагона су y попо- 
дневним часовима кренули y неизвесност. 
Они су транспортовали на силу бескућни- 
ке који нису знали ни правац нити наме- 
ре наредбодавалаца, односно надлежних 
органа тадашње државе.

Долазак y славопска села

После вожње која je трајала целу ноћ, 
возови су пристизали y славонска села. 
Једна од композиција са Земунцима при- 
спела je  y Борово. Интернираним грађани- 
ма маређено je да ce искрцају. Међутим, 
морали су да наставе пут јер су y Борово 
већ били приспели и тамо остали станов- 
ници Бежаније.

Прва насел>а y којим су интернирани 
Земунци нашли уточиште, била су села y 
источној Славонији. Многи старији Земун- 
ци и данас ce сећају тих дана, нарочито 
они који су боравили y Даљу на Дравл. 
Већ y првом тренутку осетили су госто- 
љубиво расположењ е највећег дела даљ- 
ских грађана. Органи власти распоредили 
су интерниране породице y куће мештана: 
Бајакића, Коровљ>евића, Стијића, Опшића, 
Станојезића, Половића, Грчића, Лалоше- 
вића, Јелинека и других. Занимљиво je 
сећање Михаила Важића: ..Врло добро ce

сећам кад су Земунци дошли y Дал>. Била 
je берба кукуруза и били смо на њиви. Та- 
да je дошао мој отац Кузман и насмејан 
рекао да смо добили госте из Земуна. У 
нашој кући била je смеиггена породица Та- 
насија Белића. За време њиховог боравка 
ми смо их сматрали као укућане. Добро 
смо ce пазили и растанак je био дирљив.“

Земунка Босиљка Клевернић, рођ. Ву- 
котић (f 1974) сећа ce тих догађаја и каже: 
„Наша породица упућена je y кућу Јова- 
на Јоце Николића. Братски нас je примио. 
Отворио je врата и рекао: ово je све ваше. 
Такође нас je много задужила породица 
Николе Благојевића, с којом и данас има- 
мо најприсније везе“ .

Домаћица Љубица Симић (t 1974) задр- 
жала je y најлепшој усломени породицу 
Папулић. Она каже: ,,Наша мајка с троје 
одрасле деце смештена je y кућу Папули- 
ћа. Они су «а с  прихватили као рођаке. 
Овакав однос нам je олакшавао положај и 
то им никад нећемо заборавити“ .9

Такве и сличне утиске и сећања задр- 
жали су и многи други Земунци. Породи- 
це које су удомиле интернирце, учиниле 
су оно што су могле. Најважније je, како 
je рекао дал.ски грађанин Марко Беквалац, 
да су они, грађани Даља и других места, 
својим опхођењем и делима показали да 
саосећају са својом интернираном браћом 
и да су с њима делили њихову невол>у, 
која je потрајала много дуже него ш то ce 
очекивало.,°

Интернирце су даљним распоређивањем 
пресељавали y насеља средње и западне 
Славоније: Окучани, Липовац, Поповача, 
Мославина и друга села.11 Они су радили 
различите послове, највише пољопривред- 
не и занатске, и тако ce издржавали. Из- 
весну припомоћ добијали су и од државе. 
Најтеже je било онима који су били сме- 
штони y већим зградама и који су радили 
на великим поседима. Многи су ce од њих, 
на пример, y Мославини, a и y другим ме- 
стима, поразбољевали и помрли.12 Т. И- 
скруљев je забележио да je y Борову умро 
знатан број Батајничана.

♦

Изненађује да о егзодусу Ср5а јуж ног 
Срема y првом светском рату није посебно 
писано, мада ce y последњим деценијама
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примена ове репресивне мере тешко осу- 
ђује. Друго, ради ce о догађају који je тра- 
јао до 1916, a за 'неке и дуже и који je 
остао y сећажима савременика y веома не- 
пријатној успомени, јер ce егзистирало да- 
леко од својих домова и психози рата. Исто 
тако може ce приметити да y Земуну и 
јужносремским селима има само неколико 
спомен-обележја која подсећају на догађа- 
је 1914— 1918. године. У Батајници, нека- 
дашњем селу и приградском насељу, сада

саставни део Земуна, односно Београда, 
Једно окрњено обележје, јер му недостаје 
завршни део, текстом подсећа, поред оста- 
лог и на интернацију мештана. На сред- 
њем делу призматичног споменика мож е ce 
прочитати да je сто један Батајничанин 
страдао y ратним годинама 1914— 1918: они 
су погинули на разним фронтовима као 
мобилисани аустријски војници и добро- 
вољци српске војске, стрелзани као родо- 
л>уби и помрли y прогонству.18
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М И О Д Р Л Г  A . Д А Б И Ж И Ћ

ZW E I Q U E LLE N  Ü BER DIE V E R B A N N U N G  (IN TERN IERU N G ) DER 
ZE M U N E R  SE R BE N  IM  JA H R E  1914 UND ERIN N ERU N G EN  DER 

ZE IT G E N O S S E N

M iodrag A . Dabizic

Zem un, einst eine abgesonderte Stadt (bis 
1934), hcute mit Beograd verbunden, war bis 
1918 J. eine osterreichische Grenzstadt gegen- 
über Serbien und gehorte der Komitat Syrmien. 
Im Jahre 1910 hatte es 15.835 Bürger gehabt, 
davon gehorten 5.667 Einwohner der serbischen 
Nationaiitat. Der Mordanschlag von Sarajevo  
und der Kriegsbeginn zwischen O sterreich-U n- 
garn und Serbien im Jahre 1914, zerrütteten die 
Verhaltnisse in Zemun. Es wurden die aus- 
gesprochenen serbischen Patrioten verhaftet und 
es wurden auch Geisel gestellt.

Nach einem kurzfristigen Einmarsch der 
serbischen Arm ee in Zemun, hat sich die Lage 
verschlim m ert. A m  26. und 27. Oktober er- 
schienen in den Gassen die Kundmachungen, die 
den Befehl der Staatsbehorden veroffentlichten, 
dass alle Bürger der serbischen Volksange- 
horigkeit die Stadt verlassen müssen. Dies bezog 
sich auch auf die in der Umgebung liegenden 
Grenzdorfer.

A m  30. Oktober wurden die Internierten mit 
Eisenbahnkompositionen in die von der Grenze 
weitentferten Dorfer Slavoniens abgcführt. Sie

wurden dort in den Hausern von Landwirten 
und auf den grossen Landbesitzen untergebracht, 
wo sie die Landwirtschaftlichen- und Hand- 
werkerarbeiten verrichteten. Ende 1915 erlebten 
das Kônigreich Serbien und das Konigreich 
Crna Gora (Montenegro), zwei bis dahin die 
einzigen freien südschlavi-Schen Staaten ihren 
Zusammenbruch, so dass die Staatsbehorden 
im Jahre 1916 den internierten Serben er- 
laubten in ihre Zemunerheime zurückkehren zu 
dürfen, was diese auch getan haben. Jedoch die 
grôsste Anzahl der Hauser war in eirom  ver- 
wahrlosten Zustand und viele Sachen wurden 
aus ihnen weggeschleppt. Einige dicser tlauser 
wurden sogar ausgeplündert. Ausser zwei U r- 
kunden (zwei Kundmachungen), die in dem M u
seum in Zemun aufbewahrt sind, sind in dem 
Nachtrag auch die Erinnerungen der Zeitge- 
nossen und der Ereignisteilnehmer veroffent- 
licht. Sic erinnern sich dieser schweren Tage, 
jedoch auch der Gastfreundschaft vieler Fam i- 
lienvater bzw. slavonischer Landwirte serbischer 
Nationaiitat die ihnen in der Not Hilfe geleistet 
haben.


