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Сло во уред ни ка

О суд би на ма при пад ни ка вој ске Кра ље ви не Ср би је ко ји су у Ве-
ли ком (Пр вом свет ском) ра ту 1914–1918. го ди не би ли ин тер ни ра ни у 
за ро бље нич ке ло го ре ши ром Ау стро у гар ске на пи сан је при ли чан број 
ра до ва у ко ји ма је мно го то га раз ја шње но.

Те шко је, ме ђу тим, од го во ри ти на пи та ње за што је ма ло на пи са но 
о не мач ким за ро бље нич ким ло го ри ма бу ду ћи да је та др жа ва ра то ва ла 
про тив Ср би је од кра ја 1915. го ди не и уче ство ва ла у ње ном кр ва вом по-
ро бља ва њу.

Му зеј жр та ва ге но ци да опре де лио се у сво јим ви ше го ди шњим 
пла но ви ма и за ан га жо ва ње у на уч но и стра жи вач ким про јек ти ма о срп-
ским жр тва ма у ра то ви ма во ђе ним на по чет ку 20. ве ка – бал кан ским 
(1912–1913) и Пр вом свет ском ра ту (1914–1918) – и у том кон тек сту већ 
је об ја вље но не ко ли ко ко ри сних мо но гра фи ја ко је до при но се не го ва њу 
кул ту ре се ћа ња.

Исто ри чар Не над Лу кић ни је не по знат чи та лач кој пу бли ци за ин-
те ре со ва ној за епо пе ју Пр вог свет ског ра та јер је, са мо стал но или као 
ко а у тор, об ја вио не ко ли ко за па же них ра до ва о за ро бље нич ким ло го ри-
ма. То је био под сти цај Му зе ју да му по ну ди до го вор о ра ду на но вом 
ис тра жи вач ком про јек ту о го ре по ме ну тој те ми ко ја је го то во не по зна та 
у исто ри о гра фи ји на овим про сто ри ма. С об зи ром на план и обим ра да у 
про је кат је укљу чен и Ми лан Тла чи нац, та ко ђе исто ри чар. 

Ру ко пис Не на да Лу ки ћа и Ми ла на Тла чин ца Србизаробљеници
унемачкимлогорима1915–1919.године ре зул тат је њи хо вог ви ше го ди-
шњег ра да ко ји по са др жа ју пред ста вља вре дан до при нос кул ту ри се ћа-
ња на ве ли ка стра да ња у ра то ви ма на овим про сто ри ма.

Са др жај ру ко пи са при мо рао нас је да га при ре ди мо у спе ци фич-
ној фор ми. На и ме, та бе ле ни су мо гле би ти укло пље не у фор мат књи ге 
па смо се од лу чи ли на ком би на ци ју њи хо вог пу бли ко ва ња у штам па ној 
и елек трон ској фор ми па су пред чи та о ци ма књи га и ЦД. Иде ју за ову 
ком би на ци ју „пре у зе ли“ смо од Вој ног ар хи ва у Бе о гра ду ка да је ре зул-
та те пе то го ди шњег ис тра жи ва ња „штам пао“ на ЦД-у и у том ви ду их 
по ну дио јав но сти на увид и ко ри шће ње.

Му зеј се и у пу бли ко ва њу овог ис тра жи ва ња во дио уве ре њем да 
и на тај на чин ис пу ња ва мо бар део кон крет не оба ве зе пре ма пре ци ма 
ко ји су нас сво јим стра да њем за ду жи ли да их се се ћа мо и стал но из но ва 
по ми ње мо. 
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1. ИН ТЕР НИ РА ЊЕ ЗА РО БЉЕ НИХ ВОЈ НИ КА И ЦИ ВИ ЛА
ИЗ КРА ЉЕ ВИ НЕ СР БИ ЈЕ У НЕ МАЧ КЕ ЛО ГО РЕ

Про це не укуп ног бро ја ин тер ни ра них вој ни ка и ци ви ла

Про цес ин тер ни ра ња др жа вља на из Кра ље ви не Ср би је у за ро-
бље нич ке ло го ре за по чео је од мах не по сред но по по чет ку Пр вог свет ског 
ра та у ав гу сту 1914. го ди не и мо же се по де ли ти по два основ на кри те ри-
ју ма. Пр ви је пре ма ста ту су ин тер ни ра них осо ба – на вој ни ке и ци ви ле, 
и дру ги је те ри то ри јал ни – по др жа ва ма у ко је су би ли ин тер ни ра ни, тј. 
на ин тер ни ра не у Ау стро у гар ску, Не мач ку, Бу гар ску и Тур ску. Са ин-
тер ни ра њем се за по че ло то ком бит ке на Це ру ка да су за ро бље ни срп ски 
вој ни ци и ци ви ли са при вре ме но оку пи ра них те ри то ри ја де пор то ва ни 
пре ко Бо сне и Вој во ди не у ло го ре ши ром ау стро у гар ске мо нар хи је. Са 
овом прак сом ау стро у гар ска вој ска је на ста ви ла и у на ред ним бит ка ма 
на Дри ни и Ко лу ба ри то ком ко јих су при вре ме но би ли оку пи ра ни Бе о-
град и део Кра ље ви не Ср би је. Пр ви ло го ри у ко је су вр ше не ин тер на ци је 
би ли су Не жи дер (Ne u si edl am See), Бол до га соњ (да нас Fra u en kir chen), 
Арад (Arad), Це глед (Cegléd), Ке њер ме зо (Kenyérmező), Нађ ме ђер (да-
нас Ča lo vo у Сло вач кој) и Ма ут ха у зен (Ma ut ha u sen). Ка да се са бе ру за 
са да рас по ло жи ви по да ци, то ком 1914. го ди не у ау стро у гар ске ло го ре из 
Кра ље ви не Ср би је ин тер ни ра но је око 10.000 ци ви ла и око 45.000 вој ни-
ка, укуп но око 55.000 љу ди.1

У овом пе ри о ду ни је би ло ин тер ни ра ња у не мач ке ло го ре јер вој-
ска Кра ље ви не Ср би је ни је до ла зи ла у су коб са вој ском цар ске Не мач ке. 
Ме ђу тим, срп ски др жа вља ни ко ји су се за те кли на ње ној те ри то ри ји на 
по чет ку ра та би ли су за др жа ни и кон фи ни ра ни и ни је им би ло до зво ље-
но да се вра те у до мо ви ну.2 Ор га ни зо ва но ин тер ни ра ње у не мач ке ло го ре 

1  О фа за ма и раз ме ра ма про це са ин тер ни ра ња ви де ти ви ше у: Не над Лу кић,Ин
тернирањестановништваивојникаКраљевинеСрбијеуаустроугарскелогоретоком
Првогсветскограта&ПописиумрлихулогоруБолдогасоњ/Фрауенкирхен1914–1918, 
Бе о град 2017, 8˗14 (у да љем тек сту: Н. Лу кић, н.д.).

2 Не над Лу кић, Београђани у аустроугарским логорима 1914. године, Го ди-
шњак гра да Бе о гра да LX, Бе о град, 2015, 114–115; У: RapportsdesdéléguésduGouver
nementEspagnol sur leursvisitesdans lescampsdeprisonniersFrançaisenAllemagne,
1914–1917, 1914–1917, Pa ris 1918, 1, пи ше да се у сеп тем бру 1914. го ди не је дан Ср бин 
на ла зио ин тер ни ран у твр ђа ви Ке ниг штајн (Königstein), у ко јој су то ком ра та ве ћи ном 
би ли ин тер ни ра ни фран цу ски и ру ски офи ци ри.
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по чи ње не по сред но по окон ча њу ве ли ке трој не офан зи ве на Кра ље ви ну 
Ср би ју спро ве де не у пе ри о ду ок то бар ‒ де цем бар 1915. го ди не.3 То ком 
ње су не при ја тељ ске сна ге за ро би ле и ин тер ни ра ле ве ли ки број вој ни ка 
и ци ви ла ко ји та да ни су за вр ши ли са мо у ло го ри ма у Ау стро у гар ској, 
већ ка сни је и у Не мач кој и Бу гар ској. По по да ци ма из ко ман ди цен трал-
них си ла до кра ја де цем бра 1915. го ди не би ло је за ро бље но 166.000 срп-
ских вој ни ка: 100.000 – 116.000 их је за вр ши ло у ау стро у гар ским и ка-
сни је не мач ким, а оста ли у бу гар ским ло го ри ма. По не мач ким по да ци ма 
об ја вље ним 1933. го ди не гу би ци срп ске вој ске то ком ове офан зи ве би ли 
сле де ћи: мр тви и ра ње ни око 94.000 и за ро бље ни и не ста ли око 174.000 
љу ди.4 Ако се зна да је Кра ље ви на Ср би ја пред офан зи ву мо би ли са ла 
око 410.000 вој ни ка, а око 170.000 их је кре ну ло у по вла че ње пре ко Ал-
ба ни је, мо же се  за кљу чи ти да су број ке ко је су на ве де не за уку пан број 
за ро бље них нај бли же исто риј ској исти ни.

Срп ски вој ни ци су на кон за ро бља ва ња пр во спро ве де ни у ау стро-
у гар ске ло го ре Хајн рих сгрин (He in ric hsgrün, да нас Јин дри хо ви це у Че-
шкој), Ашах (Aschach) и Бра у нау ин Бе мен (Bra u nau in Böhmen, да нас 
Бро у мов у Че шкој) из ко јих су кра јем 1915. и у пр вој по ло ви ни 1916. 
го ди не пре ба че ни у ло го ре ши ром Не мач ке. Пр ви ло го ри у ко је су тран-
спор то ва ни би ли су: Лам сдорф (Lam sdorf, да нас Лам би но ви це у Пољ-
ској), Ке ниг сбрик (Königsbrück), Ха мелн (Ha meln), Пар хим (Par chim), 
Улм (Ulm), Зол тау (Sol tau), Лех фелд (Lec hfeld) и Штар гард (Star gard, 
да нас Штар гард Шће ћин ски у Пољ ској). То ком 19. и 20. ја ну а ра 1916. 
го ди не из Бра у нау ин Бе мен у ло гор Ке ниг сбрик је тран спор то ва но 3.175 
срп ских за ро бље ни ка, 23. ја ну а ра у ло гор Зол тау 1.200, не што ка сни је у 
ло гор Це ле (Cel le) 971, док их је из Хајн рих сгри на у Зол тау пре ба че но 
700. У овом пе ри о ду је и у ло гор Штар гард сти гло 2.977 за ро бље ни ка, а 
кра јем ма ја из Аша ха у Лех фелд њих 2.800. Ин те ре сан тан је и по да так 
да се то ком ра та у не мач ком за ро бље ни штву на шло са мо че ти ри офи ци-
ра, пре ба че них из Ау стро у гар ске у пе ри о ду из ме ђу ле та 1917. и про ле ћа 
1918. го ди не.5

3 На осно ву по сред них и шту рих по да та ка из из во ра мо же се са мо прет по ста ви-
ти да је би ло и по је ди нач них слу ча је ва пре ба ци ва ња ин тер ни ра ца из ау стро у гар ских у 
не мач ке ло го ре то ком 1914. и 1915. го ди не.

4 Ми ле Бје ла јац, „Про це на вој них гу би та ка Ср би је“, ЛексиконПрвогсветског
ратауСрбији, Бе о град 2015, 358; Да ли бор Ден да, „Срп ски рат ни за ро бље ни ци у Пр-
вом свет ском ра ту, Првисветскират,Србија,Балканивеликесиле, Збор ник ра до ва, 
Бе о град 2015, 22 (у да љем тек сту: Д. Ден да, н.д.).

5 John M. Sti e nen, „Cap ti vity and De ath Among the Ser bian Pri so ners of War Who 
Pas sed Thro ugh the Net her lands Du ring the Gre at War“, u: Je li ca No va ko vić –Lo pu ši na i dr., 
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Ка ко је из гле дао до ла зак у не мач ке ло го ре мо же се ви де ти из 
не ко ли ко на ред них све до че ња за ро бље них срп ских вој ни ка.6 Ми лен ко 
Пан те лић, на ред ник, стар 28 го ди на из Вре о ца: НаконКовинаборавио
самчетиринедељеуСатмару(Мађарска).ЗатимулогоруБраунау,где
сампровеодвенедеље.Условиулогорубилисувеомалоши.Ујануару
1916.одвелисумеуМајенбург(Meyen burg) Немачка,тамосамборавио
3месеца,атамојебило....истокаоулогоруБраунау.Изовоглогора
дошаосамуселоБулагегдесампровеошестипомесецикодсељака;а
ондасампоновоодведенуМајенбург.КоначносумепослалиуНордер
нај (Nor der ney),наморе,гдесаммораодарадимнаојачавањуобале.

Иг њат Ве лич ко вић, ро дом из Ми хај лов ца, сме де рев ски округ: Из
Ковина,ТемишвараиАрадасумеодвелиуБраунау,гдесампровеоме
сециподана,потомсумепослалиуХамелн.НаконХамелнадошаосам
уБинербах(Bühner bach) гдесамостаотримесеца.Затимсамдоспео
уселоОберланген (Ober lan gen)(по кра ји на Ха но вер)гдесам26месеци
радиокодједногсељака.

Бо ри сав На ста со вић, вој ник при са ни те ту: ИзХајнрихсгринасам
одведенуЗолтау,одаклесамнакон14дана,са200људипослатзаЕм
ден, где смотоварили угаљнабродове.Тамосамрадиоотприлике6
недеља;ондасампослатулогоркодБинербаха,аодатлесамса30дру
говапослатнаКруповпоседкодместаКлаусхајде(Kla us he i de),гдесам
радио28месеци.

Око бро ја укуп но ин тер ни ра них срп ских за ро бље них вој ни ка и 
ци ви ла у не мач ке ло го ре по сто је раз ли чи ти по да ци у за ви сно сти од про-
ве ни јен ци је и кре ћу се из ме ђу 28.000 и 40.000. Зва нич не не мач ке по дат-
ке о бро ју ин тер ни ра них у пе ри о ду 1916–1918. го ди на из нео је 1921. у 
сво јој оп шир ној сту ди ји Вил хелм Де ген (Wil helm Do e gen). 

ur., „Tri decenije beogradske nederlandistike: kulturne veze između prostora jugoistočne
EvropeiNizozemlja,Be o grad 2018, 203–204. Ма ли број офи ци ра Сти нен ту ма чи с тим 
да они ни су има ли оба ве зу да ра де и да ни је би ло еко ном ског ин те ре са за њи ма јер је 
из ме ђу Не мач ке и Ау стро у гар ске по сто јао до го вор „пше ни ца за рад“, тј. Ау стро у га ри 
су сла ли рад ну сна гу, а Нем ци у за ме ну од ре ђе ну ко ли чи ну пше ни це.

6 Hen ri Ha bert, Iza bodljikave žice, po kazivanjima izbeglih Srba, Be o grad 2018, 
19–22, 24 (у да љем тек сту: Х. Ха берт, н.д.).
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Табела1.УкупнобројностањератнихзаробљеникаизКраљевинеСрби
јеуНемачкој1916–1918.поподацимаВ.Дегена,укојесуурачунатиипреми

нули,ослобођениипобегли7

Да тум пре се ка ста ња број за ро бље ни ка

10. 7. 1916. 25.876

10. 10. 1916. 26.605

10. 1. 1917. 26.261

10. 4. 1917. 25.968

10. 6. 1917. 25.865

10. 5. 1918. 26.549

10. 10. 1918. 27.908

До ла зак Ср ба у ло гор Гол церн (Gol zern) по ло ви ном 1916. го ди не, 
Kre i smu se um Grim ma, Не мач ка8

7 Wil helm Do e gen, KriegsgefangeneVölker,BandI,DerKriegsgefangenenhaltung
undschicksalinDeutschland, Ber lin 1921, 28 (у да љем тек сту: В. Де ген, н.д.,). Ви де ти и 
ра до ве у ко ји ма се из но се слич ни по да ци: Alon Rac ha mi mov, POWsandtheGreatWar:
Captivityon theEasternFront, Lon don, New York, 2002; Joc hen Olt mer, Unentberliche
Arbeitskräfte.KriegsgefangeneinDeutschland1914–1918, in: Hgb. von Sti eg For ster, Ber-
nhard R. Kro ner und Bernd We ger, Kri eg in der Geschic hte 24, KriegsgefangeneinEuropa
imErstenWeltkrieg, Pa der born, Mun chen, Wi en, Zu rich, 2006.

8 Срп ски рат ни за ро бље ни ци, њих 430, се пр ви пут по ми њу у овом ло го ру 10. 
ју на 1916. го ди не, што зна чи да су сти гли не што ма ло ра ни је. 
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Табела2.БројностањезаробљенихвојникаизКраљевинеСрбијеупоје
динимлогориманаосновупериодичнихизвештајашпанскевладе9

Ло гор да тум број но ста ње на лечењу

Sagan 14. 3. 1916. 31 1

Min den 24. 3. 1916. 1.362 12

He u berg 11. 4. 1916. 159  

Zwic kau 14. 6. 1916. 18  

Zwic kau 14. 9. 1916. 27  

Gol zern 20. 9. 1916. 497  

Chem nitz –Hil fer sdorf 13. 12. 1916. 1  

Al ten gra bow 10. 1. 1917. 1  

Cot bu s–Mer zdorf 14. 2. 1917. 5  

Gros s–Po ritsch 14. 2. 1917. 56 2

Cas sel –Ni e derz we hren 9. 3. 1917. 934  

Man he im 28. 4. 1917. 4  

Lec hfeld 28. 4. 1917. 3.494  

Stral ko vo 8. 6. 1917. 1  

Ba ut zen 19. 6. 1917. 60 2

Lan gen sal za 20. 2. 1917. 20  

Frank furt Oder 2. 3. 1917. 448 3

Cot bus –Si e low 12. 2. 1917. 20
 

9RapportsdesdéléguésduGouvernementEspagnolsurleursvisitesdanslescamps
deprisonniersFrançaisenAllemagne,1914–1917, Pa ris, 1918. 



12

Ненад Лукић, Милан Тлачинац 

Табела3.БројностањезаробљеникаизКраљевинеСрбијеулогоримана
дан10.10.1918.године10

Ло гор број вој ни ка ло гор број војника

Döberitz 7 Sen ne 28

He ils berg 1 7 Lim burg an der Lahn 427

He ils berg 2 30 Güstrow 7

Alt damm 8 Par chim 1.991

Schne i demȕhl 17 Ha meln 1.007

Star gard i Po. 2.069 Sol tau 2.353

Bran de burg a H. 2 Cas sel Ni e derz we hren 42

Cot tbus 150 Lan gen sal za 6

Cros sen (Oder) 115 He u berg bei Ka i se rin gen i. 
Ba den

96

Frank furt (Oder) 396 Dan zig Troyl 1

Sa gan 20 Worms 1

Sprot tau 67 Sa ar brücken 6

Stral ko wo 34 Eichstädt 3

Lam sdorf 1.996 Er lan gen 17

Ne u ham mer (Qu e is) 3.291 Lan dau (Pfalz) 274

Dülmen 9 Lec hfeld 3.465

Fri e dric hsfeld bei We sel 650 Ba ut zen 174

Min den 681 Chem ni c–E ber sdorf 537

Münster 1. 42 Königsbrück 2.746

Münster 2. 121 Zwic kau 34

Münster 3. 49 Lud wig sbur g–E glos he im 162

Ulm 2.496 Укуп но за ро бље ни ка 25.634

10 В. Де ген, н.д., 12–25. 
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До ла зак Ср ба у ло гор Гол церн по ло ви ном 1916. го ди не, 
Kre i smu se um Grim ma

Табела4.БројзаробљенихофицираивојникаизКраљевинеСрбијекоји
сусеналазилиулогоримазаофицире11

Ло го ри за офи ци ре о фи ци ри вој ни ци

 Tri er 4 /

Stra slund –Dan holm / 2

In gol stadt / 2

Bis hof sver da / 3

Ukup no 4 7

По да ци ко ји ма је рас по ла га ла срп ска стра на би ли су не што дру-
га чи ји и ве ћи у од но су на не мач ке. У јед ном не да ти ра ном до ку мен ту се 
на во ди да је у Не мач кој у 49 ло го ра би ло ин тер ни ра но 38.790 за ро бље-
ни ка, док беч ки Цр ве ни крст на во ди по да так да их је у фе бру а ру 1918. 
го ди не би ло 33.815.12

11 Ibid.
12 „Déléga tion du Royau me des Ser bes, Cro a tes et Slovè nes `a la Conféren ce de la 

Pa ix“, Rapportsurlesdamagescause’alaSerbieetauMontenegroprésenté`alaCommis
siondesRéparationsdesDammages, Pa ris 1919, 21.
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Табела5.Бројностањеизнeдaтирaнoгдокументаулогоримаимести
мауНемачкојукојимасусеналазилизаробљенициизКраљевинеСрбије13

Ло гор или ме сто број ло гор или место број

Bautzen 210 Lec hfeld i/Bayern 4.850

Ca sell Ni e derz we hren 65 Lim burg a/D 541

Cel le 445 Lu dvig sburg Eglos he im 251

Chem nitz 673 Min den West fa hlen 780

Cla ust hal i/Harz 90 Münster I 50

Cros sen a/O 192 Münster II 165

Frank furt a/O 480 Münster III 55

Fri e dric hsfeld a/Ce sel 950 Ne u ham mer 2.721

Fürsten Feld brück-lcz 70 Par chim (Mec len burg) 3.350

Gol zern 50 Sa gan 105

Gra bov ka (Kre is Ra ti bor) 15 Schwald i/Bayern 15

Gra fenwӧhr 15 Si e low b/Cot tbus 235

Grund i/Harz 72 Sol tau b/Ha no ver 4.250

Gru strow Hec kel burg 15 Sprot tau 30

Ha meln a/d We ser 1.150 Star gard (Pom mern) 2.871

Ham za dorf 15 Strel ko vo 7

Ha u el berg 25 Ta u ber bischofshe im i/Ba den 7

He li bronn 15 Tra un stein i/Bayern 250

He ils berg 55 Ul m a/D 4.300

Ha u berg i/Ba den 205 Ul m Fe stun gsha uptplatz 30

Klein Wen ge lin b/F ? (Mec-
len burg-Schwe rin)

15 Ulm Se uc henl. Fri e dric shau 45

Königsbrück Ost 4.550 Wahn 400

Lam sdorf 3.400 We in gar ten 45

Lan dau 450 Zwic kau 45

Lan gen sal za 170 Уку пан број 38.790

13 Н. Лу кић, н.д., 165. Ло гор Гол церн је рас пу штен у мар ту 1917. го ди не и ве-
ћи на ин тер ни ра ца, осим сто ти нак њих ко ји су оста ли да ра де на из ри чит зах тев по сло-
да ва ца, пре ме ште на је у ло гор Хем ниц, та ко да је овај до ку мент на стао до по ло ви не 
1916. го ди не што је ма ње ве ро ват но или из ме ђу мар та 1917. го ди не и фе бру а ра 1918. 
го ди не што је из ве сни је.
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С дру ге стра не, ни је мо гу ће утвр ди ти или при бли жно про це ни ти 
ко ли ко је, уз за ро бље не вој ни ке, ин тер ни ра но и ци ви ла. По по да ци ма 
ко је из но си Де ген у не мач ким ло го ри ма је би ло ин тер ни ра но 111.879 
ци ви ла из свих зе ма ља Ан тан те – умр ло их је 4.213. Од те број ке умр ло 
је 43 срп ска ци ви ла, што ка да се про цен ту ал но пре ра чу на у од но су на 
уку пан број зна чи да их је би ло ин тер ни ра но до 2.000 мак си мал но, што 
је би ла и про це на вла де Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца на ми ров-
ној кон фе рен ци ји у Па ри зу.14

Жи вот ни усло ви у ло го ри ма

Срп ски рат ни за ро бље ни ци по че ли су да сти жу у не мач ке ло го ре 
ка да су они већ би ли го то во у пот пу но сти из гра ђе ни и уре ђе ни. Ни су се 
су сре та ли са про бле ми ма ка кве су има ли пр ви са ве знич ки за ро бље ни ци 
на по чет ку Ве ли ког ра та у то ку 1914. и 1915. го ди не, као и срп ски ко-
ји су за вр ши ли у ау стро у гар ским ло го ри ма у истом пе ри о ду. Ис хра на, 
хи ги јен ски усло ви, ме ди цин ска за шти та у Не мач кој су би ли на не што 
ви шем сте пе ну у од но су на оста ле чла ни це бло ка Цен трал них си ла. Ми-
ни стар ским де кре том од 24. апри ла 1915. го ди не би ло је утвр ђе но да 
нор ми ра на ис хра на рат них за ро бље ни ка мо ра да са др жи 85 гра ма про-
те и на, 40 гра ма ма сти и 450 гра ма угље них хи дра та по осо би днев но. 
Ме ђу тим, ка ко је у Не мач кој и у го ди на ма пре из би ја ња ра та не до ста ја ло 
хра не у вред но сти од три ми ли јар де ма ра ка, ко ју је мо ра ла уво зи ти, то 
је уз ве ли ки број рат них за ро бље ни ка, што су при сти за ли и не мо гућ ност 
сло бод ног уво за до ве ло до зна чај них про бле ма у снаб де ва њу са ко ји ма 
се та зе мља су о ча ва ла. Јед но од ре ше ња би ло је уво ђе ње ра зних за ме на 
пре вас ход но за хлеб ко ји се уме сто од бе лог бра шна пра вио од цр ног, ме-
ша ног са ку ку ру зним или кром пи ро вим бра шном. Уме сто хле ба че сто је 
сер ви ран су ше ни или све же ку ва ни кром пир ко ји је чи нио осно ву ис хра-
не за ро бље ни ка у Не мач кој. У про се ку се до би ја ло из ме ђу 750 и 1.200 
гра ма кром пи ра днев но по чо ве ку. Ка да су то мо гућ но сти до зво ља ва ле 
за ис хра ну је да ва но и све же по вр ће док га је би ло, а за тим кон зер ви ра но 
(нај че шће бо ра ни ја и ки се ли ку пус) или су ше но. Во ће је би ло нај ма ње 
за сту пље но у ис хра ни, а као за ме на за све же де ље но је су ше но во ће. Ис-
хра на је са др жа ла и об ра но мле ко као до да так за ка фу или ка као, сир од 
об ра ног мле ка и па вла ку, док је пу тер био ре зер ви сан са мо за офи ци ре, 
али као скуп и тра жен ар ти кал и њи ма би се рет ко на шао тр пе зи. Ме со 

14 В. Де ген, н.д., 57; Déléga tion du Royau me des Ser bes, Cro a tes et Slovè nes `a la 
Conféren ce de la Pa ix, 22.
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у ко ли чи ни од 120 гра ма са ко сти ма или 100 гра ма без ко сти ју тре ба-
ло је по пла ну да се при пре ма јед ном не дељ но, док је у истом пе ри о ду 
тре ба ло да се на је лов ни ку на ђе и 100 гра ма ко ба си це, обич но кр ва ви-
це. Ме ђу тим, ка ко је рат од ми цао, ме со је све ма ње би ло за сту пље но у 
ис хра ни та ко да се ме сни оброк свео на је дан не дељ но и то од све жег 
или још че шће за мр зну тог коњ ског ме са ко је је још пре ра та уве зе но из 
Ау стра ли је. Ди мље но ме со и сла ни на и ко ри шће ни су у ма њим ко ли чи-
на ма и слу жи ли су тек да да ју укус ку ва ном обро ку. Као за ме на за ме со 
ко ри шће на је ри ба, на ро чи то ха рин га. Ис хра на за ро бље ни ка у Не мач кој 
и по ред свих про бле ма би ла је та ква да је за до во ља ва ла њи хо ве нај ми-
ни мал ни је жи вот не по тре бе.15

За ро бље ни ци ко ји су све вре ме бо ра ви ли у ло го ри ма ко ри шће-
ни су на рад ним ду жно сти ма у скло пу до дат ног про ши ре ња, уре ђе ња и 
ње го вог одр жа ва ња. Ас фал ти ра ли су или бе то ни ра ли при ла зне пу те ве и 
ста зе уну тар ло го ра, по ста вља ли жи цу, гра ди ли згра де и ба ра ке итд. Не-
ки су пак спре ма ли др ва за огрев, ис то ва ра ли угаљ, одр жа ва ли чи сто ћу у 
ло го ру, ра ди ли на одр жа ва њу пу те ва, по ди за њу по ште и па ке та и сл. Ви-
со ко шко ло ва ни за ро бље ни ци и под о фи ци ри ра ди ли су као ту ма чи, ста ре-
ши не ба ра ка, пи са ри и ор до нан си, де ли о ци по ште и жи ве жних на мир ни-
ца, као и од го вор ни за за ро бље нич ке спи ско ве пред упра вом ло го ра. Уко-
ли ко су за ро бље ни ци има ли за вр ше не шко ле ме ди цин ске стру ке ан га жо-
ва ни су у ла за ре ти ма (бол ни ца ма) и ло гор ским ам бу лан та ма. За на тли је 
по пут обу ћа ра, сто ла ра, кро ја ча или во до ин ста ла те ра, ко ри шће ни су за 
рад у ло гор ским ра ди о ни ца ма. Не ки за ро бље ни ци су би ли ан га жо ва ни 
као зи да ри или фи зич ки рад ни ци на гра ђе ви ни или код др во дељ ских ра-
до ва и по сло ва слич не вр сте. Рат ни за ро бље ни ци у Не мач кој у скла ду са 
чла ном 6. Ха шке кон вен ци је о оби ча ји ма ра та на коп ну мо гли су би ти 
упо тре бља ва ни и ван ло го ра као рад на сна га у ко рист зе мље у чи јем за-
ро бље ни штву су се на ла зи ли. Од 15. ја ну а ра 1915. го ди не би ло је пред-
ви ђе но њи хо во ан га жо ва ње и у ин ду стри ји и рат ној при вре ди уоп ште. У 
Не мач кој је 1. ав гу ста 1916. го ди не 90% свих рат них за ро бље ни ка би ло 
ан га жо ва но у про из вод њи – ви ше од три че твр ти не ди рект но у рат ној 
при вре ди; 750.000 у по љо при вре ди и око 330.000 у ин ду стри ји. Го ди ну 
да на ка сни је, у по љо при вре ди су би ла за по сле на 856.062 а у ин ду стри ји 
392.562 рат на за ро бље ни ка. У нај те жим усло ви ма ра ди ло је сва ка ко око 
170.000 за ро бље ни ка ан га жо ва них на ра ду у руд ни ци ма. Они су та да чи-
ни ли 15% свих упо сле них у при вре ди Не мач ке. По треб но је ука за ти и 

15 Д. Ден да, н.д., 31. Ви де ти о ис хра ни у не мач ким ло го ри ма оп шир ни је у: В. 
Де ген, н.д., 58–66.
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на по да так да су и срп ски под о фи ци ри у за ро бље ни штву у Не мач кој, не 
ра чу на ју ћи ка пла ре, ба рем но ми нал но би ли осло бо ђе ни од ра да и мо гли 
су ра ди ти са мо уко ли ко су се до бро вољ но за то опре де ли ли.16

Ди сци пли на у ло го ри ма је би ла на ви со ком 
ни воу и за ро бље ни ци су и за нај сит ни је пре кр ша-
је ло гор ске ди сци пли не би ли ка жња ва ни углав ном 
удар ци ма и ба ти на ма. Јед на од уни вер зал них ме ра 
ка жња ва ња би ло је и ве зи ва ње уз стуб на два или 
ви ше са ти.

Све до че ња срп ских ин тер ни ра ца о жи во ту у ло го ри ма

Као илу стра ци ју за усло ве жи во та у ло го ри ма и на има њи ма и 
рад ним ду жно сти ма ши ром Не мач ке при ка за ће мо не ко ли ко све до чан-
ста ва ко је су оста ви ли бив ши ин тер нир ци. Алек сан дар Ми тић из Ве-
ли ког Гра ди шта био је пре ба чен у ло гор Ван (Wahn) код Кел на у ко ме 
је про вео три ме се ца и ода кле је по слат у Штај фелд код Хер цо ген ра та 
у бли зи ни Ахе на (Ste in feld, Her zo gen rath, Aac hen). Од 400 за ро бље ни ка 
ко ји су та мо би ли за то че ни, би ло их је пе де сет срп ског по ре кла: Спава
лисмоунекојврстиподземнепросторије,наподу,наспедесеторица
заједно на веомамалом простору. Због лаког ваздуха са испарењима,
атмосферајебилакаоурерни,аутој„просторији“шириосенеопи
сивсмрад,којинијемогаодасепроветри,будућидајеизричитобило
забрањенодасеотварајупрозори.Поредтога,тамојеврвелоодсва
којакегамади.Билисмоприсиљенидарадимоурудникукаменогугља
„Адолф“,ублизиниШтајфелда,ибилисмоподељениудвегрупе.Једна
групаморалаједарадидању,адруганоћу.Хранакојусмодобијалибила
јеужасна:ујутрубисмодобили200грамахлебаинекеблатњавеводе,
којусузвали„кафа“,акојомчакничизменебихчистио.Свакидансу
пљушталиударципесницама,шутирање,ударцибичемнамењенионим
храбримакојибисеусудилидазатражемаловишехране,наконштосу
редовнаследовањабилаподељена.Наконштобиихиспребијали,затва

16 Д. Ден да, н.д., 32–33.

Не по зна ти за ро бље ник при ве зан за стуб 
у ло го ру Лам сдорф 

(scho lar works.wmich.edu/wwi_pow_camps)
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ралисуихуодвојенећелије.Моралисмоизнова,поцеодан,дарадимоу
рудницима,безпаузе,атамосмодоколенабилиублатуиводи.Увреме
„ручка“добијалисмоследовањетоплетекућине,којусузвалисупа,и
пополалитре„кафе“.Дисциплина,којојсмобилиподвргнути,билаје
нељудска,ажестинакојомсунаскажњаваличестојеималакарактер
стравичногогрешењао свогближњег.Например,мучењедо смрти,
тумислимнасрпскогзаробљеника,ВојиславаРисимовића,којијеумро
узаробљеништву19.марта1917.Тајчовек,стар45година,претрпео
јенајужаснијемучење,аударциматољагомиубодимабајонетомбио
је присиљен да ради најтеже послове. Једног „лепог“ дана се разбо
леопасеобратиологорскомлекаруизамолиозапоштедуодрада.Али
докторгаје,ипак,присилиодаодеурудник.Догодилосеоноштосеи
моглоочекивати.Рисимовићјеизгубиосвестисрушиосе.Наконшто
сугасаборциповратилисвести,моралисујакодагатрљајукакобиму
поновопокренуликрвоток,вратиосеулогоргдегајенемачкиподофи
цирназвао„српскомсвињом“.Пребледеоодбеса,нечовечниподофицир,
присилиогаједаодедооткривеногделалогораидатамолежисат
временауснегу,подсталномпретњомстражаранаоружанихбајоне
тима,којибигаубадалиакобисеусудиодасемрдне.Дваданакасније
Рисимовићсесрушиоивишенијениустао.Прехладиосеодлежањау
снегуиумројеодјакеупалеплућа.17

Ми лен ко Пан те лић из Вре о ца: Људисакојимасморадилибили
су углавном сиромашнии присиљавали су насдарадимобез прекида.
Хранилисунаскодасмосвиње.Ујутросмодобијалималокуваногку
курузаималопарчехлеба..поподнекуваникромпирсамалососа.Увече
смодобијалиистоштоиујутру.Добијалисмо250грамахлебадневно.
Тојебиоцрнихлебпунсламеипеска.18

Је ро ти је Жу пац из Но вог Се ла: Људисуулогоримаималивеома
лоштретман,стражарисутуклинашевојнике.Тералисунасдачи
стимоканализацију.Утовременисмопрималиникаквепошиљкежи
вотнихнамирница.“ Жу пац је ра дио у се лу Кри цин код се ља ка Хан са 
Шми та, од 12. сеп тем бра 1917. до ав гу ста 1918. го ди не. При мао је 30 
пфе ни га днев но и за је ло до би јао: ују тру: шо љу ци гу ре без ше ће ра и 
кри шку хле ба од 100–150 гра ма, по под не: ше ћер ну ре пу, ку пус или бо-
ра ни ју, уве че: чор бу од ку ку ру за, кри шку хле ба и шо љу ци гу ре. Мо рао је 

17 Х. Ха берт, н.д., 12–14.
18 Ta tja na Ven drig, Fa bi jan Ven drig, Džon M. Sti nen, Srpski vojniciumrli uHo

landiji1917–1919, Po ža re vac 2018, 9–11 (у да љем тек сту: Т. Вен дриг, Ф. Вен дриг, Џ. 
Сти нен, н.д.).
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да оба вља стра шно те жак по сао и да уста је у по ла че ти ри ују тру. При мао 
је и жи вот не на мир ни це од Срп ског ко ми те та, ко је су би ле сла не у ло гор 
код Нор де на (Nor den).19

Ми лу тин Сте фа но вић је из Ау стри је био пре ба чен у ло гор Ха-
мелн у ко ме је ис хра на би ла не што бо ља, a срп ским ин тер нир ци ма су 
по ма га ли фран цу ски и ен гле ски вој ни ци ко ји су с њи ма де ли ли све по-
шиљ ке ко је би до би ја ли. Из Ха мел на је пре ба чен у ло гор Би нер бах. Сте-
фа но вић све до чи: Једаннемачкигенералпосетиоје21.априла1916.ло
горуБинербаху.Каданасјепитаозаштосмотакослаби,одговорили
смомудајеразлогтоменесташицахлеба.Поњеговојнаредбидобија
лисмократковремевећупорцију,алиубрзосмосевратилинастаро
следовање.Данимакаданисморадиливанлогора,одржаваласевојна
вежба,подкомандомсрпскихподофицира,апонаредбизаповедникало
гора.Заповедниклогорабиредовносподофициримаивојницимапрису
ствоваовежбама.Наконсатвременавежби,нашнаредникнамједао
10минутапаузе.Заповедникупитапрекоједногодсвојихподофицира
заштосувежбепрекинуте.Наодговордајетопремаправилимаодр
жавањавежбиунашојвојсци,заурлакакосутаправилаовдебезвредна
инаредидасевежбепоновебезпаузе.Стражарјемаршираосоруж
јемурукамапореднасударајућикундакомонекојиодуморанисумогли
данаставе,штојеужаснозасмејавалокомандантаињеговоособље.20

Ђор ђе Ву ко са вље вић ро дом из Кра гу јев ца у пр вом пи сму су пру-
зи Ле пи из ок то бра 1917. го ди не из ме ђу оста лог пи ше: Еводанасгодина
данакакосеналазимуједномместунарадусатридесетишестСрба,
једнимРусомиједнимЕнглезом.Свимедобропоштују,атакођеија
њимавраћампоштовање.ДрагаЛепа,пакеткојисимипослаладобио
самдесетидан.ДаклеоднастридесетишестСрбакојисмоовде,ја
сампрвикојисамдобиопакет.Пакетјеменеизненадиокадасампро
читаоадресу,аштојеглавнодирљивјеисувишебио.Хлебацкојисипо
слаласвакигајеСрбинузеоуруке,прекрстиоипољубио,тусунастале
сузерадованке.Уовакомрадосномдануизнаменитомидирљивомчасу
поделиосамбрацкихлебацисамојимљудимапојео.

У по след њем пи сму из ју на 1918. го ди не из ме ђу оста лог пи ше и 
да је одво јен од Ср ба, са ко ји ма је про вео две и по го ди не:Одвојенсамод
њихиотеранмеђуФранцузе,Енглезе,БелгијанцеиРусе,тенитијазнам
штаонимениговоренитионизнадуштајањимаговорим.Мојрастанак
самојимљудимабиоједирљив.Мојданашњиживотбеданјеаиопасан

19 Х. Ха берт, н.д., 26.
20 Ibid., 17–18.
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језамојвид.Иначеневидимналевоокоаиовомдругомпретиопасност
одовограда.ДрагаЛепа,аконедобијешскоромојаписма,знајданисам
вишежив.Јерволијемиумретисаданегодоцнијеслепићипосвету.Ћо
равчовекнерадиуруднику.Акосеизбавимодавдејавићути.21

 Иа ко је си ту а ци ја би ла не што бо ља не го у ау стро у гар ским и бу-
гар ским ло го ри ма, жи вот у њи ма као што се ви ди из прет ход них све до-
чан ста ва ни је био лак и био је на иви ци фи зич ке ег зи стен ци је. O ло шем 
ста њу и жи во ту у ло го ри ма Ср ба за ро бље ни ка све до че и за бе ле шке љу ди 
из ми си ја YMCA (Young Men’s Chri stian As so ci a tion – Хри шћан ска за јед-
ни ца мла дих љу ди) и Ме ђу на род ног ко ми те та Цр ве ног кр ста ко ји су то-
ком ра та оби ла зи ли ове ло го ре. Во јин На ста си је вић, члан срп ског ко ми те-
та за по моћ у Хал беу (Hal be) у бли зи ни Бер ли на и за ро бље ник, у пи сму у 
ко јем се за хва љу је на по мо ћи YMCA из ме ђу оста лог ис ти че: Уовомтре
нуткувамсезахваљујемоуимепрималацапакетакојисунамвећпосла
ни.Видеосамстаревојнике,ветеранечетирирата,сасузамауочима.
БогћеВасзаовосигурнонаградити.Постојетоликонеопходнихства
ри,даихнемогусвеименовати.ВеликидеоСрбајестарислаб,адеои
значајноболестан.Никоодњихнеприманикаквупомоћибилибисмовам
веомазахвалниакобистемоглидаимпомогнетенабилокојиначин.Нај
пожељнијастварбибиладаимсеобезбеденештопосебнохранљиво:
месо,сланина,шећер,пиринач,конзервираноповрће.22 У сле де ћем пи сму 
На ста си је вић из ме ђу оста лог пи ше: Добилисмовашуљубазнупомоћод8.
новембраштонамјемногозначилодавидимоданисмопосвезапоста
вљени.Богбринеонамаидобрихришћанинаснезаборављају.Засваки
дар,билодајевеликиилимали,бићемовечнозахвални.23

Ал фред Ло ври мла ђи (Al fred Lo wry, Jr.) се кре тар YMCA ко ји је 
то ком 1917. го ди не по се тио ви ше де се ти на ло го ра у Не мач кој бе ле жи: 
Затвореницимасампослаофудбал,књигеизачитањеизашколу,игре
каоштосушах,даме,домине,лото,оркестармузикуитд.Условикоје
налазимуразнимлогоримасуприличноконстантнизатринационал
ностиимогусесумиратинаследећиначин:Французи,одлични(иако
имајунајвишежеља);Руси,сиромашни;Срби,безнадежносиромашни.
Оваконстатацијасенеодносинатретманнемачкихзваничникапрема
заробљеницима,већсеодносинапријемписама,пакетаиновцаодку
ће.УслучајуСрбапожељнодасестворипосебанфондизкогимбисе

21 Т. Вен дриг, Ф. Вен дриг, Џ. Сти нен, н.д., 17–22. Ву ко са вље вић је умро то ком 
по врат ка ку ћи не по сред но по окон ча њу ра та у Хо лан ди ји.

22ForthemillionsofMennowunderArms, 10, 1917, 49.
23ForthemillionsofMennowunderArms, 11, 1917, 47.
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олакшаваоживотулогорима.Многиодњихсунавандомоваскоропет
годинатокомкојихнисувиделиникућунипородицу.Међузатвореници
сумушкарцисаседамдесетивишегодинаинајмањеуједномлогорује
неколико случајева смрти узроковано управо због старости заробље
ника.УлогоруТраунштајнгдесусмештеницивилипотребнајеодећа,
доксамулогоруЛехфелдраспоредионовацкојисамдониосасобомод
пријатељауАмерици–подвемаркеза120најстаријихмеђуњима,они
макојинисумоглидаодунапосаоитакомалозараденешто.Бићеми
олакшањеакобудемоустањудатоучинимонештостварнопомоћи
овимјаднимСрбима.24

Бек ства из ло го ра у Не мач кој

У пе ри о ду 1916–1918. го ди на из ло го ра у Не мач кој осло бо ђе но је 
211, а по бе гло 637 срп ских вој ни ка и то у не у трал не др жа ве са ко ји ма се 
Не мач ка гра ни чи ла, у Хо лан ди ју, Дан ску и Швај цар ску. По да ци о бро-
ју по бе глих за са да су ис тра же ни са мо за Хо лан ди ју. Та мо шње днев не 
но ви не у су из ве сти ле о нај ма ње 165 по бе глих – пе то ри ца су умр ла пре 
за вр шет ка ра та; пр ви то ком бе га на гра ни ци, дру га два од бо ле сти, је дан 
од гу ше ња кар бон мо нок си дом, а је дан под не по зна тим окол но сти ма док 
је ра дио у фа бри ци ста кла.25 Ве ћи на ових рат них за ро бље ни ка је до шла 
из обла сти под кон тро лом 10. вој ног кор пу са у про вин ци ју Ха но вер (на 
гра ни ци са хо ланд ским по кра ји на ма, Гро нин ген, Дрен те и се вер ним де-
лом Ове рај се ла) ко ји је имао ве ли ки број рат них за ро бље ни ка ко ји су 
ра ди ли на ко па њу тре се та или на фар ма ма, да кле на отво ре ном, ван ку-
ћа. По свој при ли ци са мо је че ти ри или пет рат них за ро бље ни ка пре шло 
гра ни цу ко ја је би ла под кон тро лом ар ми је 7. кор пу са (ко ја се гра ни чи ла 
са ју жним де лом Ове рај се ла, Хер дер лан да и се вер ног де ла Лим бур га). 
Број ко ји је по бе гао са под руч ја 8. вој ног кор пу са у Ко блен цу (гра нич но 
са Лим бур гом), ни је нај ја сни ји. Свих 18 Ср ба ко ји су сти гли у Лим бург 
у ле то 1916. го ди не, при ја вље ни су у Ма стрих ту ко ји се ди рект но не гра-
ни чи са Не мач ком.26

Хо ланд ске но ви не су 9. ју ла 1917. го ди не до не ле сле де ћу вест: Је-
дан не по знат чо век,вероватносрпскенационалностипреминуојеуЊу
Стaтeнзeлу(општинаБерта)наобалиWeстeрwoлдсea,којасеграни
чисаНемачкомиХоландијомнасевероистокуземље.Нијејаснодали

24ForthemillionsofMennowunderArms, 11, 1917, 47–48.
25 J. Sti e nen, 206.
26 Т. Вен дриг, Ф. Вен дриг, Џ. Сти нен, н.д., 14.
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сеонутопиоилигајеубиланемачкастража.Биојесахрањен2.јула
1917.годиненагробљуЊуБeртa.Гра до на чел ник ме ста је 21. ав гу ста 
1918. го ди не по ста вио спо ме ник са сле де ћим тек стом на гро бу:Toende
zekriegsgevangenenServieruitDeutschlandvlood/Vondhinaand’evervan
hetlanddervrijheidzijnendood.(Кадајеовајсрпскиратнизаробљеник
побегаоизНемачке,затеклагајесмртнаобализемљеслободе).27

За ро бље ник Дра гу тин Сто ја но вић је 18. мар та 1918. го ди не сти-
гао у бол ни цу Све тог Фран ци ска (Senkt Fran ci skus Gast ha us) у Ро тер да-
му, где му је би ла ди јаг но сти фи ко ва на уни вер зал на ту бер ку ло за (tu ber-
cu lo si su ni ver sa lis). По сле 179 да на у бол ни ци он је пре ми нуо 7. сеп тем-
бра 1918. го ди не и био је са хра њен 10. сеп тем бра на оп штем гро бљу у 
Ро тер да му (Cro swajk).28

Осим у Хо лан ди ју би ло je бек ста ва и у Швај цар ску, углав ном из 
ло го ра ко ји су се на ла зи ли бли зу гра ни це. То ком 1916. или по чет ком 
1917. го ди не пет Ру са и је дан Ср бин у гру пи по ку ша ла је да уђе у Швај-
цар ску на кон бек ства из ло го ра у Ул му. Бег ни је ус пео они су ухва ће ни и 
ин тер ни ра ни у ло гор Клајн мин хен (Kle inmünchen)у Ау стри ји.29

27 Ibid., 14–15. Спо ме ник ви ше не по сто ји, али се гроб и да ље на ла зи на истом 
ме сту.

28 Ibid., 15–16. 
29 https://www.flic kr.com/pho tos/dra ke go od man/4164766152/in/pho to stre am/ (при-

сту пље но 3. 9. 2019). На при ка за ној фо то гра фи ји –ра зглед ни ци ко ја све до чи о овом до-
га ђа ју је шест му шка ра ца за ко је се ка же да су Ру си. Је дан од њих је об у чен као срп ски 
вој ник са шај ка чом на гла ви (сто ји друг с ле ва) и нај ве ро ват ни је је био Ср бин.

Бе  гун ци из ло го ра у Ул му 
(https://www.flic kr.com/pho tos/dra ke go od man/4164766152/in/pho to stre am/)
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То ком 1918. го ди не за бе ле же на су и бек ства из ло го ра Штар гард 
у да на шњој Пољ ској: Дра го љуб Мар ко вић, 27 го ди на, Ко њич ка ди ви зи ја, 
из се ла Ра дље ва, по бе гао ју на 1918; Да ни ло Си мић, 25 го ди на, 3. ар ти ље-
риј ски пук из Мра мор ца, по бе гао 10. ју на 1918; Ми ла дин Стан ко вић, 40 
го ди на, му ни ци о на ко ло на из Бр зе, по бе гао у сеп тем бру 1918; Ми лој ко 
Стан ко вић, 32 го ди не, 5. пук, из Ра ди на ца, по бе гао у ма ју 1918; Дра гу тин 
Ра ни са вље вић, 25 го ди на, 8. пук, из Алек сан дро ва, по бе гао у сеп тем бру 
1918, као и мно ги дру ги, а ве ћи на је то ура ди ла у де цем бру 1918. го ди не.30 
С об зи ром да је овај ло гор при лич но уда љен од не у трал них зе ма ља, за са-
да ни је мо гу ће утвр ди ти ко ја је би ла крај ња де сти на ци ја бе гу на ца и пре ко 
ко је зе мље су се евен ту ал но ка сни је вра ти ли у до мо ви ну. 

30ПописвојнихицивилнихгубитакаКраљевинеСрбијеуљудствуупрвомсвет
скомрату,архивскаграђавојногархива, Бе о град 2019 (у да љем тек сту: По пис Вој ног 
ар хи ва).
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2. ЛО ГО РИ У КО ЈИ МА ЈЕ БО РА ВИО ВЕ ЋИ БРОЈ ЗА РО БЉЕ НИ
КА ИЗ КРА ЉЕ ВИ НЕ СР БИ ЈЕ, ИЗ БОР

За вре ме Ве ли ког ра та ло го ри за за ро бље ни ке (Kri eg sge fan ge nen-
la gers) би ли су у нaдлeжнoсти два де сет пет ар миј ских обла сти (кор пу са) 
на ко је је Не мач ка би ла по де ље на. Ло го ри су се де ли ли на Mannschaft-
sla ger (ло гор за вој ни ке и под о фи ци ре), Offi  zi er sla ger (ло гор за офи ци ре), 
In ter ni e run gsla ger (ло гор за ци ви ле) и La za rett (вој на бол ни ца). Срп ски 
рат ни за ро бље ни ци би ли су ин тер ни ра ни у ви ше од 30 ло го ра ко ји су 
пак би ли раз ли чи те ве ли чи не и ка па ци те та. Из ве стан број ло го ра ко ји су 
то ком Пр вог свет ског ра та би ли на не мач кој те ри то ри ји да нас се на ла зе 
у Пољ ској. 

Табела6.Листавећихлогораукојимајебилосрпскихзаробљеника,поокрузи
маaрмијскихобластисањиховимседиштем:

Ар миј ска област-кор пус се ди ште обла сти ве ћи логори

Garde de Corps Ber li n

I Army Corps Königsberg  

II Army Corps Stet ti n Alt damm, Star gard 

III Army Corps Ber lin Mer zdorf, Frank furt an der 
Oder, Ha vel ber g

IV Army Corps Mag de burg  

V Army Corps Po sen Sprot ta u 

VI Army Corps Bre sla u Ne u ham mer, Lam sdorf, Be ut-
hen, Glo ga u 

VII Army Corps Münster Min den, Fri e dric hsfeld bei 
We sel, He ils ber g

VI II Army Cor ps Co blen z Lim burg an der Lahn, Aac-
hen, Wah n

IX Army Corps Al to na Par chim

X Army Cor ps Han no ver Ha meln, Sol tau, Au ric h

XI Army Corps Cas sel  

XII Army Corps (I Royal Sa xon 
Corps) 

Dresden Königsbrück, Ba ut zen 
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Ар миј ска област-кор пус се ди ште обла сти ве ћи логори

XI II Army Corps (Royal Wu ert-
tem ber ger Corps) 

Stut tgart He il bronn, Münsin gen 

XIV Army Corps Kar lsru he Ra statt, We in gar ten

XV Army Corps Stras burg  

XVI Army Corps Metz  

XVII Army Corps Dan zig  

XVI II Army Corps Frank fur t–am –Main  

XIX (II Royal Sa xon Corps) Le ip zig Chem ni c–E ber sdorf 

XX Army Corps Al len stein  

XXI Army Cor ps Sa ar brücken  

I Royal Ba va rian Corps München Lec hfel d

II Royal Ba va rian Corps  Würzburg  

III Royal Ba va rian Corps Nürn berg  

Würt tem berg  Ulm, He u berg

Сви ти ло го ри за слу жу ју де таљ ни ју и мно го ком плек сни ју исто-
ри о граф ску об ра ду, а у овом ра ду, и то са мо у основ ним цр та ма, би ће 
при ка за ни они у ко ји ма је би за то чен ве ћи број рат них за ро бље ни ка из 
Кра ље ви не Ср би је.

Ха мелн (Ha meln)

Ло гор Ха мелн фор ми ран је по чет ком ра та на ве ли ком пла цу за 
обу ку вој ни ка уда ље ном око ки ло ме тар од исто и ме ног гра да и био је под 
упра вом 10. ар миј ског кор пу са са се ди штем у Ха но ве ру. Пр ви за ро бље-
ни ци у ло гор су до ве де ни у сеп тем бру 1914. го ди не и то су би ли Бел ги-
јан ци, њих 189, а ка ко ба ра ке за сме штај још увек ни су би ле из гра ђе не 
они су са ми се би мо ра ли ис ко па ти зе му ни це у ко ји ма су спа ва ли. У ок то-
бру је сти гао но ви кон ти гент за ро бље них Бел ги ја на ца, Фран цу за и Бри-
та на ца та ко да је та да у ло го ру би ло око 7.000 вој ни ка и 1.700 ци ви ла. У 
но вем бру 1914. го ди не они се усе ља ва ју у 84 ба ра ке ко је су слу жи ле као 
спа ва о ни це. Осим то га, би ло је још 20 функ ци о нал них ба ра ка, у че ти ри 
су би ле ку хи ње, по шта, бол ни ца, за пра ње, дез ин фек ци ју и др. Уку пан 
сме штај ни ка па ци тет ло го ра био је за око 10.000 љу ди. Кра јем 1914. го-
ди не у ло гор сти жу и ру ски за ро бље ни ци ко ји су сме ште ни у за себ ни, 
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се вер ни део ло го ра. У ок то бру 1915. дан ско-ру ска де ле га ци ја Цр ве ног 
кр ста ту за ти че са мо 1.100 вој ни ка и 25 ци ви ла а у бол ни ци 75 вој ни ка и 
три ци ви ла и че ти ри ухва ће на ру ска бе гун ца. Оста лих 9.000 за ро бље ни-
ка би ло је рас по ре ђе но на рад у ин ду стри ји или по љо при вре ди. Ко ман-
дант ло го ра био је ге не рал ма јор Blok (Block). У пр вој по ло ви ни 1916. 
го ди не у ло гор сти жу и за ро бље ни срп ски вој ни ци ко ји су сме ште ни у 
се вер ни део у ко ме су би ли Ру си. Они су би ли одво је ни од оста лих, ко ји 
са њи ма ни су има ли кон такт.

У ло го ру Ха мелн то ком ра та је умр ло укуп но 999 за ро бље ни ка: 
Ру са 714, Фран цу за 115, Ен гле за 68, Ср ба 43 (49), Ита ли ја на 36 и Бел ги-
ја на ца 23. Сви они су би ли са хра ње ни на ло гор ском гро бљу на ко ме је 
1917. го ди не по диг нут за јед нич ки спо ме ник свим умр ли ма с нат пи сом: 
Енглески,белгијски,француски,италијански,румунски,рускиисрпски
ратнизаробљенициумрлиузаточеништву. Вашидругови. По сле ра та 
1925/26. го ди не ма њи број те ла је екс ху ми ран, а на ло гор ском гро бљу су 
са хра ње ни срп ски и ру ски вој ни ци, као и два бел гиј ска. Ло гор ско гро-
бље је у ме ђу рат ном пе ри о ду ин кор по ри ра но у но во фор ми ра но Wehl на 
ко ме се да нас на ла зи за јед нич ки спо ме ник и гро бо ви срп ских ло го ра-
ша.31

Ло гор Ха мелн 
(https://www.flic kr.com/pho tos/128750383@N03/pa ge2, Stad tar chiv Ha meln)

31 http://www.ha mel ner –geschic hte.de /in dex.ph p?id =59 (при сту пље но 20. 8. 2019); 
http://www.geschic hte –ha meln.de/er sterwkhm/ar ti kel/dw z03.ph p (при сту пље но 20. 8. 2019); 
http://www.gel der blom –ha meln.de/hi sto rische or te ha meln/wehl/hi sto rische or tef hwehlhin ter-
grund05.ph p?na me=hof hwehlhin ter grund05 (при сту пље но 20. 8. 2019).
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Zолтау (Sol tau)

На се ље Сол тау на ла зи се на прoстoру пoзнaтом пoд имeнoм 
Линeбурш кa пустaрa (Lüne bur ger He i de) пo грaдуЛинебергу (Lüne-
berg), док је сам ло гор био нa пoдручjу зaсеока Фри дрих сек (Fri e dric-
hseck). Лoгoр је припaдaо 10. ар миј ском кoрпусу, a кoмaндaнт je био 
гeнeрaл–мajoр З. Д. Рубeсaмeн (Z. D. Rübe sa men). Лoгoр су од ав гу ста 
1914. пoдизaли бeлгиjски ци ви ли кojи су присилнo дoвoђeни нajвишe 
из грaдa Со иг ни ес (So ig ni es) и бeлгиjски рaтни зaрoбљeници. Пр ви део 
зaвршeн је дo jeсeни на кон че га се од мах кре ну ло са из град њом дру гог 
де ла ко ји је за вр шен кра јем зи ме 1914/15. го ди не. То су у ства ри би-
ла двa лoгoрa сa сoпствeним вoдoвoдoм и из во ром eлeк тричне eнeргиjе. 
Укуп но је би ло 70 бaрaкa, oбa за себ на де ла су би ла oпaсaнa двoструким 
рeдoм бoдљикaвe жицe, док је измeђу њих ишла ули ца зва на Mитeлш-
трaсe (Mит тeлстрaße).32 Кроз ло гор је то ком Пр вог свет ског ра та про шло 
73.897 интeрнирaних: Фрaнцуза 27.465, Ру са 26.261, Бeлгиjaнца 11.373, 
Ен гле за 4.703, Ср ба 2.353, Ита ли ја на 1.232, Пор ту га ла ца 114, Ру му на 91 
и 215 ци ви ла.33

32 https://www.geschichtsspu ren.de/ar ti kel/35–la ger–z wang sar be it/92–la ge r –sol tau.
html https://www.volk sbund.de/kri eg sgra e ber sta et te/sol ta u –ahlften –kri eg sge fan ge nen fri ed-
hof–1–wel tkri eg.html (при сту пље но 22. 8. 2019).

33 Mic hael Gru be,Lager Soltau, https://www.geschichtsspu ren.de/ar ti kel/la ger–
z wang sar be it–/92–la ger –sol tau.html (при сту пље но 22. 8. 2019).

Де таљ са јед не од по се та пред став ни ка Цр ве ног кр ста ло го ру Ха мелн 
(https://www.flic kr.com/pho tos/128750383@N03/pa ge2, Stad tar chiv Ha meln)
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Ле полд Вин сент, за ро бље ник из Бел ги је до ла зак срп ских за-
ро бље ни ка по чет ком 1916. го ди не ова ко је опи сао: Зa врeмe мoг
бoрaвкa у Зoлтaуу, биo сaм свeдoк jeднoг oд нajтужниjих призoрa
кojeг сaм икaдa видeo: дoлaзaк Србa. Никaдa нeћу зaбoрaвити ту
jeзиву пaрaду.Исцрпљeни, мршaви,тeтурaли су сe нa смрт oрoнули.
Нeкoликoкилoмeтaрaхoдaлисукoристeћипoслeдњeaтoмeснaгe;сви
суoнижeлeлидaзaузмуoдгoвaрajућeмeстoипaдну.Глeдajућињихoвe
oчajничкeпoглeдe,дaвaлисмoимнeштoхлeбa,билoкaквуврстухрaнe.
Стрaжaрибипoжурилидaихспрeчeутoмeпрeтeћиимбajoнeтимa.
AлиСрби,мaњeпaсивниoдРусa,устajaлисууспрaвнo,искричaвихoчиjу,
иoдбиjaлипoнoснoњихoвeчувaрe.34

Ло гор Сол тау
(http://www.he em kun de ter vu ren.be /do cu men ten/Sol tau/Sol ta u KampStra at.jpg )

У ло го ру Зол тау умр ло је око 1.400 ин тер ни ра ца од ко јих је на 
ло гор ском гро бљу у Ал фте ну (Ahlften) са хра ње но укуп но 859: 780 Ру са, 
70 (77) Ср ба, пет Румунa и че ти ри Пoртугaлцa.

34LecampdeSoltau, http://1418.aml–cfwb.be/chro no lo gie/1917/03/vin cent. (при-
сту пље но 22. 8. 2019).
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Ло гор Сол тау
(http://www.he em kun de ter vu ren.be /do cu men ten/Sol tau/So ta u Wac htTo ren.jp g)

Спо ме ник свим умр лим ин тер нир ци ма на гро бљу у Сол тау 
(https://kri eg sgra e ber sta et ten.volk sbund.de/fri ed hof/sol tau-ahlften-kri eg sge fan ge-

nen fri ed hof-1-wel tkri eg)
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Ке ниг сбрик (Königsbrück)

Ло гор Ке ниг сбрик на ла зио се у бли зи ни исто и ме ног гра да у по-
кра ји ни Сак со ни ји и био је под ју рис дик ци јом 12. ар миј ског кор пу са са 
се ди штем у Дре зде ну. Из гра ђен је то ком ле та 1914. го ди не са сме штај-
ним ка па ци те том за 15.000 љу ди. Пр ви за ро бље ни ци сти гли су уве че 
27. ав гу ста 1914. го ди не и би ло су то фран цу ски вој ни ци. Срп ски рат ни 
за ро бље ни ци до ла зе у Ке ниг сбрик у пе ри о ду ја ну ар –мај 1916. го ди не, 
углав ном из ло го ра Бра у нау ин Бе мен. При пад ни ци сва ке на ци је по на о-
соб би ли су рас по ре ђе ни у за себ ном де лу ло го ра и ни су до ла зи ли у кон-
такт са оста ли ма. У сеп тем бру 1918. срп ски за ро бље ни ци су на гро бљу 
по ди гли спо ме ник сво јим пре ми ну лим дру го ви ма у овом ло го ру. Слич не 
спо ме ни ке по ди гли су и при пад ни ци оста лих на ци ја ин тер ни ра них. 

Илу стра ци је ра ди, јед на скулп ту ра при ка зу је срп ског вој ни ка ко-
ји се уз ди же са зе мље. Фи гу ра је по ста вље на на ма сив ној гра нит ној ба зи 
ди мен зи ја 3,40 х 2,50 х 2,5 м. Спо ме ник је из ва јао Фран цуз Ед монд Дел-
фо, осве штао га је ру ски све ште ник, а от крио 4. сеп тем бра 1918. го ди не 
ко ман дант ло го ра, ма јор Лан ге (Lan ge). На под нож ју по сто ља спо ме ни ка 
сто ји нат пис Српскиратнизаробљеници–Вашидругови–1916–1918–за
домовину.

То ком Пр вог свет ског ра та у ло го ру је умр ло 724 ин тер нир ца ко ји 
су са хра ње ни на ло гор ском гро бљу: 225 Ру са, 182 Ита ли ја на, 176 (183) 
Ср ба, 132 Фран цу за, се дам Бри та на ца, је дан Бел ги ја нац и је дан Аме ри-
ка нац. Ме ђу умр ли ма су би ли при пад ни ци дру гих на ци о нал но сти: По-
ља ци, Укра јин ци, Бе ло ру си и ру ски Нем ци, ко ји су углав ном упи си ва ни 
као Ру си. На гро бљу су оста ли Ру си и Ср би, док су оста ле на ци је у ме-
ђу рат ном пе ри о ду екс ху ми ра ле сво је пре ми ну ле.35

35 http://www.geschichtsve re in –tu ep–kb.de/Kri eg sge fan ge nen fri ed hof/kri eg sge fan-
ge nen fri ed hof.html (при сту пље но 2. 9. 2019).
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Ло гор Ке ниг сбрик, срп ски део

Ло гор Ке ниг сбрик, срп ски део

Ло гор Ке ниг сбрик, срп ски ин тер нир ци ис пред ку хи ње
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Ло гор Ке ниг сбрик, срп ски ор ке стар 

Све прет ход не фо то гра фи је за ло гор Ке ниг сбрик пре у зе те су са бло га: Пре-
драг По по вић, Der Ersten Weltkrieg 1914–1918 Serben, Kriegsverbrechen von
österreichisch–ungarischen(Kroaten+Bosniaken)bulgarischeunddasDeutscheReich 

(https://www.flic kr.com/pho tos/pe gi obgd/14430643003/in /pho to stre am/).

Отва ра ње спо ме ни ка умр лим срп ским ин тер нир ци ма у Ке ниг сбри ку 
(http://www.pa lu ba.in fo/sm f/in dex.ph p?to pic=27940.75)
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Пар хим (Par chim)

Ло гор Пар хим на ла зио се ју го за пад но од Хам бур га и Шве ри на у 
бли зи ни Бал тич ког мо ра и био је под ју рис дик ци јом 9. ар миј ског кор пу-
са са цен тром у Ал то ни. У ње га су пр во ин тер ни ра ни Фран цу зи, Ру си, 
Бел ги јан ци и то ком 1916. го ди не и Ср би. Ло гор је но ми нал но имао ка-
па ци тет за сме штај 25.000 љу ди и био је је дан од ве ћих у Не мач кој. У 
ње му је у јед ном мо мен ту би ло око 15.000 са ве знич ких вој ни ка ко ји су 
сме ште ни у 250 др ве них ба ра ка, док а обли жње на се ље Пар хим бро ја ло 
је са мо 9.000 ста нов ни ка. Кра јем ра та ко ман дант ло го ра био је пу ков ник 
Ко те (Kot he). Ло гор је имао елек трич но све тло, две бол ни це и ам бу лан ту, 
а при пад ни ци сва ке на ци је мо гли су у соп стве ној ку хињ ској про сто ри ји 
да спре ма ју за се бе обро ке. За тво ре ни ци су има ли на рас по ла га њу ра ди-
о ни це на ко ји ма су мо гли из гра ђи ва ти ру ко тво ри не и евен ту ал но од про-
да је за ра ди ти не што. Ме ђу тим, мо ра ли су оба вља ти и при сил ни рад на 
се чи др ва, у по љо при вре ди иу обли жњим пред у зе ћи ма, док је из ве стан 
број за ро бље ни ка слат у рад не ло го ре у по кра ји ну Шле звиг Хол штајн 
(Schle swig-Hol stein). На број ном ста њу у јед ном мо мен ту би ло је укуп но 
52.568 за тво ре ни ка – 51.000 би ло је рас по де ље но у 5.900 оде ље ња ра да, 
док је у ло го ру бо ра ви ло са мо 1.568 за ро бље ни ка.36

У ло го ру Пар хим умр ло је 114 (121) ин тер ни ра ца из Кра ље ви не 
Ср би је.

36 http://www.hi sto i re –passy–mont blanc.fr/hi sto i re –de –passy/de –la –pre hi sto i re –a u–
x xi e–s/la –gu er re –de–1914–1918/bi lan –de –la –gran de –gu er re –po ur –passy/cam ps–de s–pas-
se rand s–pri son ni er s–de –gu er re–en–14–18/ (при сту пље но 2. 9. 2019); https://www.ndr.
de/geschic hte/scha u pla et ze/Im –Kri eg sge fan ge nen la ger –be i –Par chim,kri eg sge fan ge nen la-
ger104.html (при сту пље но 2. 9. 2019).

Ло гор Пар хим
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Улм (Ulm)

Ло гор Ган сви сен (Gänswi e sen - Гу шчи ја ли ва да) на ла зио се на 
исто и ме ној ло ка ци ји у гра ду Ул му и био је под ју рис дик ци јом вој не 
обла сти Вир тем берг. Од лу ка о по ди за њу ло го ра до не та је 29. ав гу ста 
1914. го ди не, ка да је на ре ђе но пре ба ци ва ње и сме штај пр вих 3.600 за ро-
бље ни ка чи ји је за да так био да на ста ве са да љом из град њом ло гор ског 
ком плек са. Пла ни ра но је да ло гор мо же да при ми из ме ђу 5.000 и 20.000 
ин тер ни ра ца, а кроз ње га је у пе ри о ду 1916–1918. го ди на про шло ви ше 

Ло гор Пар хим

Спо ме ник умр ли ма у ло го ру Пар хим, ле во с по чет ка сто је срп ски ин тер нир ци
Све фо то гра фи је ло го ра Пар хим пре у зе те су са: https://www.ndr.de/geschic hte/
scha u pla et ze/Im –Kri eg sge fan ge nen la ger –be i –Par chim,kri eg sge fan ge nen la ger104.

html, при ват на ко лек ци ја Гер хар да Шми та (Ger hard Schmidt) из Пар хи ма.
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од 20.000 за ро бље ни ка, ме ђу њи ма и око 2.500 из Кра ље ви не Ср би је. Ве-
ћи део ло го ра је из гра ђен то ком сеп тем бра 1914. го ди не, био је огра ђен 
огра дом од дво стру ког ре да бо дљи ка ве жи це, при че му су и по је ди ни де-
ло ви уну тар ње га би ли ме ђу соб но одво је ни бо дљи ка вом жи цом. Због то-
га је и до шло до гру бе по де ле ло го ра на ло гор –се вер и ло гор –југ. У ци љу 
по ве за но сти ра зних де ло ва ло го ра по ста вље но је 35 ка пи ја ко је су би ле 
под стал ном стра жом. Ово је га ран то ва ло кон тро лу кре та ња за ро бље ни-
ка по ло го ру, а са мим тим, ка ко кул тур ну та ко и ет нич ку одво је ност пет 
на ци о нал них гру па ко је су би ле ин тер ни ра не у Улм: Ру си, Фран цу зи, 
Ита ли ја ни, Ср би и Ру му ни. Пет дру гих ка пи ја по ве зи ва ло је овај хер-
ме тич ки за тво ре ни ло гор са спољ ним све том. У сва ком по је ди нач ном 
де лу ло го ра уз ба ра ке за ста но ва ње на пра вље ни су уми ва о ни ци, бу на ри 
за снаб де ва ње во дом и шест то а ле та. За тво ре ни ци су оба вља ли раз не 
вр сте по сло ва уну тар са мог ло го ра, или у ње го вој не по сред ној бли зи ни. 
Та ко је, на при мер, у две сме не по 50 за тво ре ни ка днев но ра ди ло на твр-
ђа ви гор њег Езелс бер га (Esels berg), али и на ци вил ним по стро је њи ма и 
пу те ви ма у око ли ни по пут де о ни це пу та од Ул ма до Ман хај ма у Бе фин-
ге ну на ко јој је би ло ан га жо ва но 200 љу ди. Ве ћи на за тво ре ни ка би ла је 
пре се ље на из ло го ра у „рад не гру пе – ко ман де“ од по нај ви ше 100 љу ди 
за по љо при вред не по сло ве, а до 1.500 љу ди за рад у ин ду стри ји. То ком 
1918. го ди не по сто ја ло је 3.000 ова квих гру па на це лој те ри то ри ји Ју жне 
Не мач ке, у ко ји ма је би ло рас по ре ђе но до 25.000 за ро бље ни ка из Ул ма. 
Том при ли ком је уда ље ност од ба зног ло го ра игра ла за не ма ру ју ћу чи ње-
ни цу па је она као у слу ча ју дрв не ин ду стри је  Грос хол цлој те у Ал гау 
(Großhol zle u te, Allgäu) из но си ла и 100 ки ло ме та ра.37

37 Mar tin Se itz, Das Kriegsgefangenenlager UlmGänswiese während des ersten
Weltkriegs,Fa hrar be it, Ni co la us Ko per ni kus Gymna si um, Weißen horn, 2008.

Ло гор Улм (https://www.eu ro pe a na.eu /por tal/en/re cord/9200231/Bi bli o grap hic Re-
so ur ce_2000092036260.html)
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Пре ма не мач ким по да ци ма у ло го ру Улм умр ло је 1.048 за ро бље-
ни ка: 685 Ру са, 99 Ру му на, 71 Фран цуз, 48 Ита ли ја на, 3 Ен гле за и 142 
Ср ба. Што се Ср ба ти че тај број је по при ку пље ним по да ци ма не што 
ве ћи и он из но си 145 (159).

На гро бљу у Ул му (Ne u er Fri ed hof) по диг нут је кра јем сеп тем бра 
1918. го ди не спо ме ник умр лим срп ским вој ни ци ма ко ји је из ва јао вajaр 
Кaрл Вeрлe. Ње го ву из ра ду ини ци ра ла су три на ред ни ка: Ми лан Ви да-
но вић, Исај ло Цвет ко вић и Ми лан Трај ко вић, под на ред ник Жи во рад 
Спа со је вић и вој ни ци Ми о драг Ђор ђе вић и Ра ди во је Цвет ко вић. По све-
ћен је рат ни ци ма Дрин ске, Мо рав ске и Ти моч ке ди ви зи је, ко ји су па ли 
у не мач ко за ро бље ни штво. По ста вљен је на ду жи ни од че ти ри ме тра, а 
ви сок је три ме тра, сим бо ли зу је срп ског вој ни ка ко ји ле жи на ка ме ну у 
вој нич кој уни фор ми, са шај ка чом на гла ви. На спо ме ни ку је ис кле сан 
текст: МирипокојдушиипепелуВашем! Овдеутуђини,унепознатом
свету,почивајувечитимсном142српскиратнизаробљенициизрата
1914–1919.године,којиположишеживотсвојзаотаџбинупоследугог
ратовањаимного напора.Успомену ову подигошеимдругови, браћа
покрвиивери,српскиратнизаробљеницилогораУлма. И сти хо ви: Хej
путничe,штoпрoлaзишпoрeдгрoбљaсвета,нeпoзнaтa,стaнимaлoи
упoзнajoнeштoумрeшeтaкoпрoслaвљeнo.

Споменик умрлим српским ратним заробљеницима у Улму
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Лам сдорф/Лам би но ви це (Lam sdorf/Lam bi no wi ce)

Ло гор Лам сдорф (да нас Лам би но ви це у Пољ ској) на ла зио се у 
Гор њој Шле зиј и био је под упра вом 6. ар миј ског кор пу са са се ди штем 
у Бре слау, да на шњем Вроц ла ву. Осно ван је у ав гу сту 1914. го ди не и по 
бро ју за тво ре ни ка био је осми ло гор по ве ли чи ни у Не мач кој. Кроз ње га 
је про шло око 90.000 рат них за ро бље ни ка из ру ске, ру мун ске, ита ли-
јан ске, срп ске, фран цу ске, бри тан ске и бел гиј ске вој ске. Они су би ли 
сме ште ни у шест под ло го ра, од ко јих су че ти ри би ла но во и згра ђе на. У 
по чет ку су жи вот ни усло ви за тво ре ни ка би ли со лид ни, али с вре ме ном 
су због по гор ша ња еко ном ске си ту а ци је у Не мач кој по ста ја ли све те жи. 
За тво ре ни ци су има ли рад ну оба ве зу у ло го ру и ван ње га у ло кал ној ин-
ду стри ји и по љо при вре ди.38То ком Пр вог свет ског ра та у ло го ру су умр-
ли и са хра ње ни на ло гор ском гро бљу: 3.571 Ру са, 2.602 Ру му на, 344 Ита-
ли ја на, 286 (318) Ср ба, 83 Ен гле за, 80 Фран цу за, 2 Бел ги јан ца и 1 Грк 
и из ве стан број осо ба са не по зна тим иден ти те том.39 На за ро бље нич ком 
гро бљу  је 1917. го ди не по диг нут спо ме ник умр лим срп ским за ро бље ни-
ци ма на чи јем по ста мен ту је але го рич на фи гу ра мр ша ве же не рас пле те-
не ко се ко ја у ру ци др жи грб са че ти ри оци ла. Ис под фи гу ре пи ше: Срби
ратнизаробљеницисвојимумрлимдруговима1917.40

38 http://www.cmjw.pl/ru/obozy1/la ta1914–1918 (при сту пље но 4. 9. 2019).
39 Adam Si wek ed., GravesandCemeteriesofRussianandSovietsoldiersfromthe

19thand20thcenturiesinPoland, War saw 2016, 30.
40 http://tri na e stab ggim.edu .rs/2018/05/14/pr va –or ga ni zo va na –u ce nic ka –po se ta –voj-

nom –gro blju –u –lam bi no vi ca ma –polj ska –do bro tvor na –ak ci ja –spi sak –srp skih –za ro blje ni ka/ 
(при сту пље но 4. 9. 2019).

Цр теж ло го ра Лам би но ви це 
(https://elo blog.pl/za pom niany-oboz-je ni ec ki-w-lam bi no wi cach/)
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Срп ски за ро бље ни ци у Ламбиновицама, Колекција Централног музеја за ратне 
заробљенике у Ламбиновицама/From the collection of the Central Museum of 

Prisoners of War, Lambinowice 
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Срп ски за ро бље ни ци у Ламбиновицама, Колекција Централног музеја за ратне 
заробљенике у Ламбиновицама/From the collection of the Central Museum of 

Prisoners of War, Lambinowice 
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Спо ме ник умр лим срп ским за ро бље ни ци ма у Лам би но ви ца ма 
(http://mi ej sce56.rs sing.co m/chan-58248208/all_p3.html)

Спо ме ник умр лим срп ским за ро бље ни ци ма у Лам би но ви ца ма (http://
www.cmjw.pl/ak tu al no sci/pre wencyjna -kon ser wa cja-plac za cej-ni o be,1080.html)
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Мин ден (Min den)

Ло гор Мин ден на ла зио се у по кра ји ни Вест фа ли ји и то ком ра та 
био је под ју рис дик ци јом 7. ар миј ског кор пу са са се ди штем у Мин сте ру. 
Са град њом ло го ра по че ло се у сеп тем бру 1914. го ди не ка да су у ње га 
тран спор то ва ни фран цу ски и бел гиј ски за тво ре ни ци. Пр во су по диг ну та 
три бло ка ко ја су на зва на камп 1 да би због ве ћег бро ја при сти глих за ро-
бље ни ка из гра ђе на још три под на зи вом Камп 2. Оба бло ка су за у зи ма ла 
про стор 176х148 ме та ра и би ла су пла ни ра на да при ме из ме ђу 3.000 и 
3.300 љу ди, али је број за ро бље ни ка био знат но ве ћи. Сва ки блок је са др-
жао 14 спа ва о ни ца и 11 до дат них со ба. Про зо ри и вра та су би ли са мо на 
стра ни ко ја је окре ну та уну тра шњем дво ри шту у ко ме су се на ла зи ле две 
ве шер ни це и кан ти на. Спа ва ће со бе ни су би ле гре ја не, а пе ћи су се на-
ла зи ле са мо у за јед нич ким про сто ри ја ма.41 До кра ја ра та ло гор је још на-
кнад но до гра ђи ван та ко да је по не мач ким по да ци ма мо гао да при ми око 

41 http://hi sto i res de po i lus.ge ne a le xis.fr /camps/camp –min den.php (при сту пље но 1. 
9. 2019).

Спо ме ник Че до ми ру То па ло ви ћу на гро бљу у Лaмбинoвицaмa
(http://mi ej sce56.rs sing.co m/chan-58248208/all_p3.html)
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25.000 за ро бље ни ка. Слу жбу обез бе ђе ња у ло го ру вр ши ли су ре зер ви сти 
9. и 10. ланд штурм пе ша диј ског ба та љо на, углав ном љу ди у до би 39–45 
го ди на ко ји ни су слу жи ли ак тив ну вој ску. С об зи ром да су би ла два ло-
го ра до 1915. го ди не би ла су и два ко ман дан та, пу ков ни ци Це дер холм (L. 
Ce der holm) и Волф (D. Wolff) да би на кон спа ја ња ло го ра у је дан Волф 
био уна пре ђен у ге не рал –ма јо ра, као и Це дер холм ко ји је пре у зео ло гор 
Фри дрихсфелд. Сва ка на ци ја је има ла свој за се бан блок у окви ру ло го-
ра, а срп ски рат ни за ро бље ни ци су сти гли у ње га у пр вој по ло ви ни 1916. 
го ди не. Број но ста ње 24. мар та 1916. го ди не би ло је 1.909 Фран цу за, 
311 Бел ги ја на ца, 14 Ен гле за, 3.656 Ру са и 1.362 Ср ба, 12 их је бо ра ви ло 
у ло гор ској бол ни ци.42 У овом ло го ру умр ло је 45 (50) срп ских вој ни ка, 
док су на спо ме ни ку на ло гор ском гро бљу упи са на име на 42 пре ми ну ла. 

42 Ibid.

Спо ме ник умр лим српским ин тер нир ци ма у Мин де ну 
(http://www.du es sel dorf.mf a.go v.rs /de u/new stext.php )
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Лех фелд (Lec hfeld)

Ло гор Лех фелд на ла зио се у по кра ји ни Ба вар ској у до ли ни ре ке 
Лех на ки ло ме тар ипо од исто и ме ног се ла. Био је по диг нут на по ли го ну 
ар ти ље ри је и са сто јао се од ба ра ка ко је су ма хом би ле др ве не, али је би-
ло и оних ко је су зи да не са ци глом. Ка па ци тет ло го ра био је 10.500 за ро-
бље ни ка и спа дао је у над ле жност. 1. ба вар ског ар миј ског кор пу са. Ср би 
су у ло гор при сти гли у пр вој по ло ви ни 1916. го ди не. Као и у оста лим 
ло го ри ма, ве ли ки број за тво ре ни ка био је ан га жо ван на ра ду у ло кал ној 

Ло гор Мин ден 1914. го ди не
(http://fa mil le go u bin po u lat.co m/min den_01.html)

Ло гор Мин ден
( https://www.min den.de/stadt_min den/de/)
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по љо при вре ди и ин ду стри ји.43 У ок то бру 1918. го ди не укуп но број но 
ста ње ло го ра би ло је: 1.854 Фран цу за, 9.778 Ру са, 1.224 Ен гле за, 10.882 
Ита ли ја на, 3.465 Ср ба, 199 Ру му на, 10 Аме ри ка на ца и се дам Бел ги ја на-
ца. Ко ман дант ло го ра био је ге не рал-ма јор Д. Сли фогт (D. Sle e vogt).44 
У Лех фел ду је умр ло  119 (130) Ср ба и сви они су са хра ње ни на вој ном 
гро бљу Шваб штадл (Schwab stadl) на ком је 1917. го ди не по диг нут ма ли 
спо ме ник умр лим ру ским и срп ским ин тер нир ци ма.

Штар гард Шће ћин ски (Star gard Szcze cin ski)

Ло гор Штар гард осно ван је у сеп тем бру 1914. го ди не и на ла зио 
се у да на шњој Пољ ској у обла сти за пад на По ме ра ни ја. То ком Пр вог 
свет ског ра да био је у над ле жно сти 2. ар миј ског кор пу са са се ди штем у 
Ште ти ну. На ла зио се у са мом гра ду и пр ви за ро бље ни ци, 6.000 осо ба, 
би ли су Ру си због че га су га зва ли и ру ски ло гор. У је сен 1915. го ди не из-
гра ђен је но ви део ло го ра та ко да је ње гов сме штај ни ка па ци тет био око 

43 Una Po pe Hen nessy, MapofthemainprisoncampsinGermanyandAustria, Lon-
don 1920, 7.

44 В. Де ген, н.д., 18–19.

Спо ме ник Ру ским и срп ским ин тер нир ци ма у Лех фел ду 
(http://www.kri eg sop fer.org /Denk ma le/Bayern/Land sberg/Ober me i tin gen-Schwab-

stadl/Schwab stadl_Fri ed hof_Grab stein.html)
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20.000 љу ди. Кра јем сеп тем бра 1915. го ди не број но ста ње ло го ра би ло 
је 17.510 љу ди – 10.000 их је би ло ван ње га. Срп ски рат ни за ро бље ни ци 
по чи њу да сти жу у овај ло гор на са мом по чет ку 1916. го ди не, да би их 
22. апри ла 1916. го ди не би ло око 1.000.Усло ви за жи вот у овом ло го ру 
су би ли на вр ло ни ском ни воу, ло ша хра на, ка жња ва ње и мал тре ти ра ње 
за ро бље ни ка пред ста вља ли су сва ко днев ну прак су.45

Ме ђу 20.600 њих ко ји су се за те кли у ње му у ок то бру 1918. го ди не 
би ло је 16.505 Ру са, 2.060 Ср ба, 693 Фран цу за, 568 Ен гле за, 122 Ру му на, 
483 Ита ли ја на, 21 Аме ри ка нац, 3 Пор ту гал ца и 132 ци ви ла. Ко ман дант 
ло го ра био је пот пу ков ник Рајш. (D. Re isch).46 По окон ча њу ра та, кра јем 
ја ну а ра 1919. го ди не ева ку а ци ју срп ских за ро бље ни ка ор га ни зо вао је и 
во дио ма јор Пар сонс из ме ди цин ског кор пу са аме рич ке вој ске.47 У овом 
ло го ру умр ло је 143 (169) срп ских ин тер ни ра ца ко ји су са хра ње ни на 
ло гор ском гро бљу.

45 По да ци до би је ни од ди рек тор ке му зе ја у Шће ћи ну Јо лан те Ани чев ске.
46 В. Де ген, н.д., 12–13.
47 Ј. Ани чев ска.

Два срп ска рат на за ро бље ни ка де сно од же не у Штар гар ду у по це па ним уни-
фор ма ма 1917. го ди не (https://scho lar works.wmich.edu/wwi_pow_camps/434/)
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Хем ниц Ебер сдорф (Chem nitz Ebes dorf)

Ло гор Хем ниц на ла зио се по кра ји ни Сак со ни ји на бр ду из над 
исто и ме ног гра да. Са град њом се по че ло 1912. го ди не, а пр во бит но је то 
тре ба ло да бу де ка сар на пољ ског ар ти ље риј ског пу ка ко ји се та да на ла-
зио у Ри е си (Ri e sa). До по чет ка ра та ка сар на ни је би ла пот пу но го то ва, 
а пук је оти шао у рат из Ри е се. У не до вр ше ну ка сар ну у де цем бру 1914. 
го ди не при сти жу пр ви рат ни за ро бље ни ци из Ру си је, Фран цу ске и Бел-
ги је и у то вре ме спа ва ју у шта ла ма. Са из град њом се на ста ви ло и ло гор 
је за вр шен у сеп тем бру 1915. го ди не. Био је под ју рис дик ци јом 19. ар-
миј ског кор пу са у Лај пци гу и то ком ра та кроз ње га је про шло ви ше од 
24.000 за ро бље ни ка.48 Срп ски ин тер нир ци сти гли су у овај ло гор кра јем 
мар та 1917. го ди не и то из ло го ра Гол церн ко ји је та да за тво рен. Да ли је 
пре овог пре ла ска би ло Ср ба у Хем ни цу ни је се мо гло утвр ди ти, а у слу-
ча ју да је сте тај број ни је мо гао би ти ве ћи од сто ти нак љу ди. У ок то бру 
1918. го ди не број но ста ње ло го ра је би ло сле де ће: 7.306 фран цу ских, 
10.941 ру ских, 12 бел гиј ских, 537 срп ских, 1.414 ита ли јан ска вој ни ка 
и 198 ци ви ла. Ко ман дант ло го ра је био пу ков ник Хај ни ке (D. He i nic-
ke).49 Ло гор се са сто јао из три по ро дич не ку ће, за тво ре нич ке бол ни це, 
две ку ће, јед не се о ске ку ће, де вет за то че нич ких ода ја, ко тлар ни це, осам 
ба ра ка, две ку хи ње за за тво ре ни ке, бол ни це за изо ла ци ју и за твор ске са-
ле. Ка сни је су из гра ђе ни и дру ги објек ти, као што су цр кве, кан ти на, 
про дав ни ца, раз не за нат ске ра ди о ни це (ко ва чи, ко ла ри, сто ла ри), со бе 
за про бе за по зо ри шних и му зич ких гру па. За ро бље ни ци су ра ди ли у ра-
зним ин ду стриј ским фа бри ка ма гра да Хем ни ца, за нат ским ра ди о ни ца-
ма, по љо при вре ди, док су по је ди ни ра ди ли и у ка ме но ло ми ма. У ло го ру 
је би ло ви ше ор ке ста ра и по зо ри шних гру па, а за тво ре ни ци су та ко ђе 
мо гли да се ба ве спор том. Ипак, при сил ни рад, ло ши са ни тар ни усло ви 
и не до ста так хра не за за ро бље ни ке ка ко је рат на пре до вао до ве ли су до 
хро нич не пот хра ње но сти и бо ле сти и ко нач но до уми ра ња 706 ин тер ни-
ра ца за кључ но са 1921. го ди ном.50

48DasKriegsgefangenenlagerChemnitz–Ebersdorf1914–1921, 
http://www.kun stsam mlun gen –chem nitz.de/in dex.ph p?lo c=sb m&con tent=aus stel-

lun gen&sbmid=22&id=177 (при сту пље но 28. 8. 2019); https://www.fa ce bo ok.co m/RI-
R244/pho tos/a.1693822454023458/1694326647306372 (при сту пље но 28. 8. 2019).

49 В. Де ген, н.д., 18–19.
50DasKriegsgefangenenlagerChemnitz–Ebersdorf1914–1921.
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У Хем ни цу је по при ку пље ним по да ци ма умр ло 18 срп ских вој-
ни ка – 17 их је са хра ње но на гро бљу Ебер сдорф. Је дан од рат них за ро-
бље ни ка, фран цу ски сли кар и ва јар Да вид Де брок (Da vid De brock) је  
1916. го ди не ис кле сао спо ме ник ви си не око два ме тра и те жи не око 3,5 
то не у знак се ћа ња на оне ко ји су умр ли. По ред ста туе ожа ло шће не же не 
на ла зи се ве ли ки нат пис с ре чи ма:  “LesprisoniersdeguerredeChemnitz
àleurcamarades1914–1918.“51

51 https://www.tra ce sof war.com /sights/89831/Camp –Ce me tery–Chem nit z–E ber sdorf.
html (при сту пље но 28. 8. 2019).

Спо ме ник свим умр лим рат ним за ро бље ни ци ма у ло го ру Хем ниц (https://www.
tra ce sof war.com /sights/89831/Camp –Ce me tery–Chem nit z–E ber sdorf.html)
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Шпре тау/Спро та ва (Sprot tau/Szpro tawą) 

Ло гор Шпре тау на ла зио се 5 ки ло ме та ра уда љен од же ле знич ке 
ста ни це у исто и ме ном ме сту и био је под ко ман дом 5. ар миј ског кор пу-
са у По се ну. Из гра ђен је на ар ти ље риј ском по ли го ну и био је је дан од 
ве ћих на те ри то ри ји Не мач ке. Из гле дао је као ве ћи на оста лих ло го ра и 
имао је све нео п ход не објек те као што су спа ва о ни це, ку хи ње, за нат ске 
ра ди о ни це, а у ње го вој бли зи ни се на ла зи ла ве ли ка пољ ска бол ни ца са 
40 ба ра ка за нај те же бо ле сни ке. Пр ви за ро бље ни ци у овом ло го ру би ли 
су Фран цу зи, Бри тан ци, Бел ги јан ци и Ру си, док су Ср би сти гли у ње га у 
пр вој по ло ви ни 1916. го ди не.52

Кроз ло гор је про шло ви ше од 13.000 за тво ре ни ка – не што ви ше 
од 4.000 је умр ло. На ло гор ском гро бљу по диг нут је спо ме ник на ко ме 
са фрон тал не стра не пи ше: ProPatria1914–1918, а на ње му има и нат-
пис на срп ском: Спомениксрпскихзаробљеникасаосталихсавезника.53 
У ло го ру Шпре тау је то ком ра та умр ло 108 ин тер ни ра ца из Кра ље ви не 
Ср би је.

52 http://www.szpro ta wa.org.pl/artykuly,wyswi etl,132,Lot ni sko_Hi sto ria_lot ni ska.
html (при сту пље но 28. 8. 2019); http://www.ra di o bory.db v.pl /re a dar tic le.ph p ?ar tic le_id-
=143 (при сту пље но 28. 8. 2019).

53 http://www.szpro ta wa.org.pl/artykuly,wyswi etl,132,Lot ni sko_Hi sto ria_lot ni ska.
html (28. 8. 2019).

Ло гор Шпре тау
(https://pol ska-org .pl/4530217,fo to.html)
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Ло гор Шпре тау 
(https://pol ska-org .pl/4530217.fo to.html)

Спо ме ник умр лим за ро бље ни ци ма у Спро та ви 
(http://www.szpro ta wa.org.pl/artykuly,wyswi etl,132,Lot ni sko_Hi sto ria_lot ni ska.html)
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3. ПО ПИС УМР ЛИХ У НЕ МАЧ КИМ ЛО ГО РИ МА 1915–1919

Про це не бро ја умр лих 

Про це на на кон Пр вог свет ског ра та но во фор ми ра не др жа ве Кра-
ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца би ла је да је у не мач ким ло го ри ма 
умр ло 3.667 (3.752) вој ни ка и 1.837 ци ви ла, зна чи око 5.500 љу ди ин-
тер ни ра них са те ри то ри је Кра ље ви не Ср би је.54 С дру ге стра не, не мач ки 
из во ри на во де знат но ма ње бро је ве. Пр во бит но се ра ди ло о тро ји ци офи-
ци ра, 1.690 вој ни ка и 45 ци ви ла, укуп но 1.738 љу ди, с тим да се ова број-
ка од но си ла на пе ри од до 10. ја ну а ра 1919. го ди не. Сле де ћи не мач ки по-
да так био је 1.874 умр ла с тим да је за кључ ни да тум био 10. ав густ 1919. 
го ди не.55 Ме ђу тим, ка сни јом ре ви зи јом и по нов ним по пи си ва њем то ком 
ме ђу рат ног пе ри о да број умр лих је пр во по рас тао на 1980, а за тим на 
ко нач них 2.072.56 С об зи ром да је зна ча јан број ин тер ни ра ца умро и ван 
ло го ра у ме сти ма на ко ји ма су ра ди ли, по сто ји мо гућ ност да ни су баш 
сви уред но еви ден ти ра ни и да ово ни су пот пу ни спи ско ви и по да ци. То-
ме у при лог све до чи слу чај умр лих у Мо гил ну ко ји ни су би ли убе ле же ни 
у по ме ну тим спи ско ви ма, а ко ји су би ли ин тер нир ци ло го ра Штар гард. 
Као што се мо же ви де ти раз ли ка из ме ђу до ма ћих и не мач ких про це на је 
го то во 3.500 љу ди што, еви дент но, пред ста вља ве ли ко раз ми мо и ла же ње.

Табела7.Бројиузроксмртисрпскихзаробљениказакључноса10.1.1919.го
дине57
 

бро ј у куп но 
умр лих од бо ле сти од  по сле ди ца 

ра ња ва ња са мо у би ство

Офи ци ра 4 3 3

љу ди 27.908 1.690 1.619 64 7

укуп но 27.912 1.693 1.622 64 7

54 Иси дор Ђу ко вић, Нађмеђер,аустроугарскилогорзаСрбе1914–1918, Бе о-
град, 2002, 41.

55 J.Sti e nen, 199.
56 Ар хив Ср би је, Ми ни стар ство ино стра них де ла, Рат нич ка гро бља, 1916–1938, 

VII, р.1, р. 2, р.3.
57 В. Де ген, н.д., 56.
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Табела8.Болестиодкојихсуумиралисрпскизаробљеници58

Узро ци смр ти број
Те та нус (тро ва ње ве ро ват но) 1
Уну тра шњи ти фус 2
Ти фус гро зни ца 20
Ту бер ку ло за плу ћа 780
Ту бер ку ло за оста лих ор га на 55
Ди зен те ри ја 11
Упа ла плу ћа 337
Оста ле бо ле сти 416
Оста ло 1 7
Оста ло 2 57
Укуп но 1.686

Што се срп ске стра не ти че по дат ке о бро ју и име ни ма умр лих то-
ком и не по сред но по окон ча њу ра та при ку пљао је срп ски Цр ве ни крст уз 
по моћ ме ђу на род ног, док се овим по слом у по сле рат ном пе ри о ду ба ви ло 
и Ми ни стар ство ве ра Кра ље ви не СХС и ка сни је Ми ни стар ство прав де 
Кра ље ви не Ју го сла ви је, вер ско оде ље ње, чи ји је то био је дан од глав них 

58 Ibid.

Фо то гра фи ја са са хра не срп ског ин тер нир ца Жи ва но вић Мла де на 12.2.1917. го-
ди не на гро бљу Ба рен у Гол цер ну, Kre i smu se um Grim ma. Зем ни оста ци и над-
гроб ни крст Мла де на Жи ва но ви ћа се и да нас на ла зе на гро бљу Ба рен у Гол цер ну.
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за да та ка. По дат ке за Ми ни стар ство ве ра при ку пљао је док тор ме ди ци не 
Швај ца рац, Ал фред Неј (Al fred Ney) ко ји је за вре ме ра та био не у трал-
ни де ле гат у Би роу за за ро бље нич ка пи та ња, сек ци ја срп ска, у Ло за ни 
и че сто је оби ла зио ло го ре у Ју жној Не мач кој. По окон ча њу ра та он је 
по чео са са ку пља њем и си сте ма ти за ци јом по да та ка о у умр лим срп ским 
за ро бље ни ци ма та ко да је ре ше њем ми ни стра ве ра од 7.10.1922. го ди не 
име но ван за по ча сног де ле га та за чу ва ње срп ских вој нич ких гро ба ља у 
Не мач кој. Он је че сто о свом тро шку (ad ho no rem) оби ла зио и за вр ша вао 
по сло ве из по ве ре не му ду жно сти у ју жној и за пад ној Не мач кој. Кра јем 
1926. го ди не пред ло же но је да се он по ста ви за чу ва ра свих вој нич ких 
гро ба ља у Не мач кој са пла том од 400 ма ра ка ме сеч но што је и ура ђе но. 
Неј је ову ду жност оба вљао до 1928. го ди не ка да се пре се лио у Ло за ну у 
Швај цар ској.59 До 1926. го ди не Ми ни стар ство ве ра при ку пи ло је по дат-
ке за срп ске рат не за ро бље ни ке – укуп но их је 2.193 умр ло и са хра ње но 
на 285 ло ка ци ја ра чу на ју ћи и 107 на те ри то ри ји Хо лан ди је, што је та да 
би ла број ка нај при бли жни ја ко нач ној, ко ја је ка да су се пре гле да ли сви 
из во ри на кра ју ипак би ла не што ве ћа.60

Из во ри ко ри шће ни за са ста вља ње по пи са умр лих

Глав ни из во ри ко ји су ко ри шће ни за са ста вља ње спи ско ва умр-
лих су: гра ђа из фон да Ми ни стар ства ино стра них де ла, Рат нич ка гро бља 
из Ар хи ва Ср би је, спи ско ви умр лих об ја вљи ва ни у Службеним нови
намаКраљевинеСХС од 1919–1920. го ди не, фонд Ми ни стар ство ве ра 
Кра ље ви не СХС и Ми ни стар ство прав де, вер ско оде ље ње из Ар хи ва 
Ју го сла ви је и нај но ви ји из вор ко ји се по ја вио при са мом кра ју ра да на 
овој сту ди ји је сте По пис вој них и ци вил них жр та ва Кра ље ви не Ср би је 
из фон до ва Вој ног ар хи ва Ср би је.

Пр ви, услов но ре че но, спи сак из фон да МИД, Ратничкагробља
АрхиваСрбије је обим на књи га за кљу че на 1920. го ди не у ко јој је убе ле-
же но 1.980 умр лих. По пис је из вр шен по и ме нич но и кла си фи ко ван је по 
та да шњим не мач ким по кра ји на ма са укуп ним бро јем умр лих у њи ма: 
Пру си ја 1.086, Ба вар ска 197, Сак со ни ја 242, Вир тем берг 275, Ба ден 24, 
Хе сен 3, Бра ун швајг 1, Ол ден бург 7 и Ме клен бург 145. Ру бри ке ко је су 

59 Ар хив Ју го сла ви је, Ми ни стар ство ве ра Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 
(69), ф. 125. Ал фред Неј је умро у 55 го ди ни 29. ок то бра 1930. го ди не у Ло за ни. Од ли-
ко ван је био орденoм Све тог Са ве 4. ре да 1921. го ди не и сре бр ном ме да љом Цр ве ног 
кр ста Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца 1924. го ди не.

60 Ду шан Сте фа но вић, „Гу бит ци са ве зни ка у свет ском ра ту 1914–1918“, Рат
ник ХI, Бе о град 1926, 130. 
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у овој књи зи по пу ња ва не су: град или део зе мље, ме сто смр ти (углав ном 
ло гор), округ и ме сто у ко ме је за ро бље ник умро, име и пре зи ме, да тум 
и или го ди на ро ђе ња, да тум смр ти, на ци о нал ност, ци вил или вој ник, је-
ди ни ца у ко јој је био, да тум са хра не, број гро ба, срод ни ци и евен ту ал но 
не ка до дат на бе ле шка. Књи га је не сум њи во на ста ла пре пи сом по да та ка 
из дру гих до ку ме на та, а ве ли ки про блем у ње ној об ра ди је пред ста вља-
ло чи та ње и ту ма че ње име на и пре зи ме на ко је је би ло оте жа но ло шом 
тран скрип ци јом пре пи си ва ча и ру ко пи сом као и ста њем са мог тек ста у 
књи зи ко ји је био нор мал но ви дљив са мо уз по моћ лу пе. Та ко ђе за зна-
тан број умр лих се не на во ди ме сто ро ђе ња а то је у су шти ни је дан од 
ва жни јих по да та ка за сва ког пре ми ну лог.61

Дру ги из вор ко ри шћен из истог фон да при ре ђен је 1937. го-
ди не и са сто ји се из је дин стве них по је ди нач них ли сто ва –фор му ла ра 
(Gräberliste) за укуп но 2.072 умр ла ин тер нир ца. На сва ком од њих по сто-
је исте ру бри ке као у прет ход но по ме ну тој књи зи: град или део др жа ве, 
име и пре зи ме, је ди ни ца у ко јој је био пре за ро бља ва ња, да тум смр ти, 
округ, оп шти на и ме сто уко па са бро јем гро ба. Ве ли ки не до ста так ових 
по је ди нач них спи ско ва је за то што се тек за не ко ли ко де се ти на умр лих 
на во ди по да так о ме сту или да ту му ро ђе ња. До дат ни про блем у об ра-
ди овог из во ра пред ста вља ла је, као и код пр ве књи ге, вр ло ло ша тран-
скрип ци ја тј. пре пис име на и пре зи ме на и вр ло не чи так ру ко пис. Не ма 
сум ње да су и ови по да ци пре пи си ва ни из не ког дру гог из во ра, али су 
си гур но ко ри шће ни и до дат ни из во ри.62

61 Ар хив Ср би је, Ми ни стар ство ино стра них де ла, Рат нич ка гро бља, 1916–1938, 
ф. VII, р. 3 (Та бе лар ни пре глед срп ских вој нич ких гро бо ва у Не мач кој).

62 АС, МИД, РГ, 1916–1938, ф. VII, р. 2 (По пис срп ских вој ни ка умр лих у не-
мач ком за ро бље ни штву).
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Попис умрлих у једном месту, копија, Архив Србије, МИД, 
Ратничка гробља, 1916-1938.



56

Ненад Лукић, Милан Тлачинац 

Табела9.БројумрлихуНемачкојпоместимаукојимасусахрањени,приређен
1937.године63

Fri ed hof sort Be ze ic hnung des Fri ed ho f Kre is Zahl der 
Gra ber 

He ils ber g Kri eg sge fang. Fri ed hof He ils berg 8

Schne i demühl Ge fan ge nen fri ed hof Plot-
ker str.

Schne i demühl 1

Bel gra d Ortsfri ed hof Bel grad 1

Kölpin Komunal fri ed hof a. Kolberg–Körlin 1

Se me ro w Ortsfri ed hof Schi vel be in 1

Klat ze n Ortsfri ed hof Ne u stet tin 1

Ne us tet ti n E van gel. Fried. Ne us tet tin 1

An klam Sol da ten kir ho f An klam 2

Alt dam Mi li tar fri ed hof Рan dow 1

Stet tin Mi li tar fri ed hof Stet tin 5

Star gar d Kri eg sge fang. Fri ed hof Star gard 144

Na u li n Ortsfri ed hof Pyritz 1

Lo wi n Ortsfri ed ho f Re gen wal de 1

Trep tow a/re ga E hren fri ed hof der. Prov. 
He i lan stal t

Gre i fen berg 1

Tri e glaff Ortsfri ed ho f Gre i fen berg 2

Prib ber no w Ortsfri ed hof Cam min 1

Ber gen Fri ed hof der ev. Kir chen ge-
me in de

Rügen 2

Po se rit z Ortsfri ed ho f Rüge n 1

Stral sund Hal den fri ed hof Stral sund 1

Fle men dor f Ortsfri ed hof Fran zburg 3

Fran ken ste in Fri ed hof d. Bar mherz. 
Brüder 

Fran ken stein 2

Te pli wo da Ortsfri ed hof Fran ken ste in 1

Gle i nit z Ortsfri ed ho f Ra ic hen bach 3

Nimptsch kath. Fri ed ho f Ra ic hen bach 4

Oel s Ortsfri ed ho f O els 2

63 АС, МИД, РГ, 1916–1938, ф. VII, р. 1. 
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Fri ed hof sort Be ze ic hnung des Fri ed ho f Kre is Zahl der 
Gra ber 

Treb nit z kath. Fri ed ho f Treb nitz 1

Gu hra u kath. Fri ed hof Ka in zen Gu hrau 2

Pron zen dor f Kom mu nal fri ed hof Wo hlau 1

Qu e is sen si e he reg. Bez. Li eg nitz Se i te 3

Ste i na u kath. Fri ed hof Wo hlau 1

Stu be n Ortsfri ed hof Wo hlau 2

Ne u mar kt kath. Fri ed hof Ne u markt 2

Boc ka u Ortsfri ed hof Ne u markt 1

Pläse wit z Ortsfri ed hof Ne u markt 1

Dit ters bac h ev. Fri ed hof Wal den burg 2

Wal den burg kath. Fri ed hof Wal den burg 1

Re ic hen bac h Stadt Ehren fri ed ho f Re ic hen bach 1

Ne u ro de Fri ed hof Ne u ro de Glatz 1

Rot hwal ter sdor f Ortsfri ed ho f Glatz 1

Bre sla u Fri ed hov a.d. Oswitzstr. Bre slau (Stadt) 11

Glat z Gar ni son fri ed ho f Glatz 2

Schwe id nit z Gar ni son fri ed hof Schwe id nitz 3

Qu e is sen kath. Fri ed hof Lüben 1

Sa gan Kri eg sge fang. Fri ed hof Sa gan 2

Sprot ta u Ge fan ge nen fri ed hof Sprot tau 106

Glo gau/Pro me na de Gar ni son fri ed ho f Glo gau 17

Ne u ha mer Ge fan ge nen fri ed hof Sa gan 26

Be ut hen Ne u er St. Ma rien Fri ed hof Be ut hen (Stadt) 32

Be ut hen Do lo ro sa–u. St. Ma rien 
Fri ed hof 

Be ut hen (Stadt) 7

Hin den burg jüd. Fri ed hof Hin den burg 1

Hin den burg kath. St. An na fri ed hof Hin den burg 2

Hin den burg st. An dre as Fri ed hof Hin den burg 2

Gle i wit z E hren fri ed hof Gle i witz 2

Ro sen ber g Ortsfri ed ho f Ro sen berg 1
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Fri ed hof sort Be ze ic hnung des Fri ed ho f Kre is Zahl der 
Gra ber 

Thu le Kir chof a.d. Kath. Pfa rr kir-
che 

Ro sen berg 1

Kon stad t Ko mu nal fri ed hof Kre u zburg 2

Kre u zburg kath. Fri ed ho f Kre u zburg 1

Op peln Stadt. Fri ed hof vor stad t O de r–O peln (Stadtkre is) 3

Lam sdor f Ge fan ge nen fri ed hof Fal ken berg 287

Norc k Ortsfri ed hof Fal ken berg 1

Ne is se Gar ni son fri ed hof Ne is se 9

Grot tka u Ortsfri ed ho f Grot tkau 1

Kop pit z Ortsfri ed ho f Grot tkau 2

Ot tmac ha u Ortsfri ed ho f Grot tkau 3

Altzülz Pfa rr ge me in de Altzülz Ne u stadt 2

Ne us tadt jüd. Fri ed hof Ne u stadt 2

Co se l ev. Kir chen ge me in de Co sel 2

Rzet zit z Ortsfri ed hof Co sel 1

Nas si e del Ge me in de fri ed ho f Le obschütz 1

Pos snit z Ortsfri ed ho f Le obschütz 1

Ra ti bor kath. Fri ed ho f Ra ti bor 1

Wo i no wit z Ne u er Fri ed ho f Ra ti bor 1

Ber lin –Ha sen he i de Gar ni son fri ed hof Ber lin 4

Frank furt/O. Cli e-
stow 

Ge fan ge nen fri ed hof Frank furt/O 6

Pi no w Ortsfri ed hof West–Ster nberg 1

Ho hen dor f Ortsfri ed ho f Luc kau 2

Her sfel d Ortsfri ed hof Her sfeld 1

Fran furt a/M Ha uptfri ed hof Fran furt a/M 10

Di et kir chen Ge fan ge nen fri ed ho f Lim burg 7

Wet zlar Kri eg sge fan ge nen Fri ed hof Wet zlar 1

Aac he n E hren Fri ed hof am Bi smarc-
tur m

A ac hen (Stadtkre is) 11

Al sdor f Ortsfri ed ho f A ac hen (Stadt) 4
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Fri ed hof sort Be ze ic hnung des Fri ed ho f Kre is Zahl der 
Gra ber 

Merk ste i n Ortsfri ed ho f A ac hen (Stadt) 2

Kre u znac h Ortsfri ed ho f Kre u znach 1

Köln Südfriedhof Köln (Stadtkre is) 9

Wahn Gar ni son fri ed ho f R he in. Berg Kre is 1

Münste re i fel Münste re i fel Fri ed ho f E u skir chen 1

Sel len dor f Ortsfri ed ho f Luc kau 1

Cürto w Ortsfri ed ho f Arn swal de 2

Cüstrin Fri ed hof a.d. Zor ndor fer 
Chausse

Königsberg/Ne u mark 1

Mer zdor f Fri ed hof Mer zdor f Cot tbus 22

Si e low b/Cot tbus Fri ed hof Si e low Cot tbus 1

Cros sen b/ Kähmen Gefangenenfriedhof Crossen 3

Tre batsch Ortsfri ed hof Be e skow –Stor kow 1

Bran den burg –Ne u-
en dor f

Ge fan ge nen fri ed hof am 
Qu en zse e 

Bran den burg 2

Ha vel berg Ge fan ge nen fri ed hof West prig nitz 2

Nord ha u sen Zen tral Fri ed hof Nord ha u sen 1

Ben nec ken ste i n Ortsfri ed ho f Grafschaft Ho hen stein 1

Kas sel –Ni e derz we-
hren 

Ge fan ge nen fri ed hof Kas sel 4

Friemersheim Ortsfriedhof Mörs 1

Mörs kath. Friedhof Mörs 2

Düssel dorf Nor dfri ed hof Düssel dorf 1

Wi es dorf –Man for t Ortsfri ed ho f O pla den 1

Bar me n E hren fri ed hof Wup per tal 1

Es sen Südwest fri ed ho f Es sen (Stadt) 11

Es sen Al tes se n al ter Nor dfri ed ho f Es sen (Stadt) 2

Ham born Nor dfri ed hof Du is burg –Ham born 2

Ham bor n E hren fri ed hof Du is burg –Ham born 1

Spel len –Fri e dric-
hsfel d

Kri eg sge fan ge nen Fri ed hof Din sla ken 2
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Fri ed hof sort Be ze ic hnung des Fri ed ho f Kre is Zahl der 
Gra ber 

Tri er Fri ed hof a.d. Ru we rer stras se Tri er 2

Spang da hle n Ortsfri ed hof Wit tlich 1

We i de na u Fri ed hof am Hard ter berg Si e gen 2

We sten fel d ev. Fri ed hof Wat ten sche id 1

We sten feld kath. Fri ed hof Wat ten sche id 1

Lan gen dre e r ev. Fri ed hof Boc hum 1

Wit ten kath. Fri ed hof Wit ten –Ru hr 1

Min der he i de E xer zi er plat z Min den 45

Le vern i/W Kirchl. Fri ed hof Lübec ke 1

Bünde Ortsfri ed hof Her ford 1

Men nighüffe n Ortsfri ed hof Her ford 1

Borg hol zha u se n Ortsfri ed hof Hal le 1

Dülmen Kri eg sge fan ge nen Fri ed ho f Rec kling ha u sen (Land) 1

Rec kling ha u se n ev. Fri ed ho f Rec kling ha u sen 3

Bot trop Bot trop im Ei gen Bot trop (Stadtkre is) 1

Münster ha us Spi tal Münster i/W 7

Rec ke Ge me in de fri ed hof Tec klen burg 2

Bu er Zen tral Fri ed hof Gel sen kir chen Bu er 5

Au ric h ev. luth. Fri ed ho f A u rich 13

Ha ge Ne u er Fri ed hof Nor den 2

Nor de n Ortsfri ed hof Nor den 3

Em de n ev.luth. Ge me in de Fri ed ho f Em den 4

Ar dor f Ortsfri ed hof Wit tmund 1

Ca ro li nen si e l Ortsfri ed hof Wit tmund 1

Et ze l Ortsfri ed hof Wit tmund 1

Mar x Ortsfri ed hof Wit tmund 1

Sta des dor f Ortsfri ed hof Wit tmund 1

De ter n Ortsfri ed ho f Le er 1

Fil sum Kirchl. Fri ed ho f Le er 1

Flaschsme er Zi vil fri ed ho f Le er 1
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Fri ed hof sort Be ze ic hnung des Fri ed ho f Kre is Zahl der 
Gra ber 

Le e r E hren teil d. Luth. Fri ed ho f Le er 3

Ha mel n Ge gan ge nen fri ed hof Ha meln 43

Han no ver –Lim mer Mi li tar fri ed hof Han no ver 2

Gros sil se de kath. Fri ed hof Pe i ne 1

Hil des he im Zen tral Fri ed hof Hil des he im (Stadt) 1

Nort he im Fri ed hof Nort he im Nort he im 1

Bad La u ter ber g Fri ed hof i. Kru ten ta le O ste ro de (Harz) 1

Cla ust hal Ne u er Fri ed hof Zel ler feld 2

Klein Döhren Gemeindefriedhof Goslar 1

Hen stedt I Ortsfri ed ho f U el zen 12

Sche u en Ge gan ge nen fri ed hof Cel le 5

Soltau–
Drögenheide

Gegangenenfriedhof Soltau 70

Mep pen (Stadt) Ehren fri ed hof Mep pen 2

Emsbüre n O rtsfri ed ho f Lin gen 2

Lin ge n Ortsfri ed ho f Lin gen 1

Thu i ne Ortsfri ed ho f Lin gen 2

Nord horn re for mi er ter fri ed hof Bent he im 2

Osna brück E hren fri ed hof a.d. V. Jo han-
nis fri ed ho f

O sna brück  (Stadt) 3

Bram sche ev. Fri ed hof ehren fri ed hof Ber sen brück 6

Meyen ber g La ger fri ed ho f O ster holz 12

Ha as sel Ge fan ge nen fri ed ho f Bre mew ör de 1

Schar mbec k Ortsfri ed ho f O ster holz 1

Ster ley Ortsfri ed ho f La u en burg 1

Lübec k Vor wer ker Fri ed hof Lübeck 1

Nus se Ortsfri ed hof Har zog tu m–La u en burg 1

Fe ic hte n Ortsfri ed hof B. Amt Altötting 1

Neuötting kath. Friedhof Altötting 2

Fürsten fel dbruc k Kri eg sge fan ge nen Fri ed hof B. A. Fürsten fel dbruck 6
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Fri ed hof sort Be ze ic hnung des Fri ed ho f Kre is Zahl der 
Gra ber 

In gol stad t Ortsfri ed hof B.A. In gol stadt 1

Land sber g Fri ed hof Land sberg B. A. Land sberg 2

Schwab stadl Mi li tar fri ed hof B. A. Land sberg 118

Mühldor f Ortsfri ed hof B. A. Mühldorf 1

Eglfin g Fri ed hof d. He i l–u. Pfle ge-
an stalt

B. A. München 2

München We stlic her Fri ed hof München 4

Be ne dik tbe u re n Ortsfri ed hof B. A. Tölz 3

Leng gri es Ge me in de fri ed hof B. A. Tölz 1

Tra un ste i n Ortsfri ed hof B. A. Tra un stein 4

Trost ber g Ortsfri ed hof B. A. Tra un stein 2

Tun zen ber g Fri ed hof We ic hsho fen B. A. Din gol fing 1

Lan dshut Stadtfri ed hof B. A. Lan dshut 5

Fürsten zel l Ortsfri ed hof B. A. Pas sau 1

Pas sa u all gem. Westl. Fri ed hof B. A. Pas sau 2

Vor nbac h Ortsfri ed hof B. A. Pas sau 1

Pr ri en bac h Ortsfri ed hof B. A. Pfa rr kir chen 1

Sim bac h Ortsfri ed hof B. A. Pfa rr kir chen 1

Un ter gri es bac h Ortsfri ed hof B. A. Vegscheid 1

Rin ge la i Ortsfri ed hof B. A. Volf stein 1

Klin genmünste r Ge me in de fri ed hof B. A. Berg za bern 1

Ic hen ha u sen Ne u er Fri ed hof Südwest-
se i te

B. A. Günzburg 2

Ket ter ha u se n Ortsfri ed hof B. A. Il le rits sen 2

Oste r ber g Ortsfri ed hof B. A. Il le rits sen 1

Kemp ten kath. Fri ed hof B. A. Kemp ten 1

Ha u se n Ortsfri ed hof B. A. Krum bach 1

Krum bac h Ortsfri ed hof B. A. Krum bach 1

Pfaff en ha u se n Ortsfri ed hof B. A. Min del he im 1

Sim bac h Fri ed hof Sim bach B. A. Min del he im 1
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Fri ed hof sort Be ze ic hnung des Fri ed ho f Kre is Zahl der 
Gra ber 

Wi e der gel tin gen Fri ed hof Wi e der gel tin gen B. A. Min del he im 1

Il ler ber g Ortsfri ed hof B. A. Ne u –Ulm 1

Ober ha u se n Ortsfri ed hof B. A. Ne u –Ulm 1

We is sen bor n Ortsfri ed hof B. A. Ne u –Ulm 4

Wel de n Ortsfri ed hof B. A. Aug sburg 1

Zu smar scha u se n Ortsfri ed hof B. A. Aug sburg 1

Ba ut zen Ta uc her fri ed ho f A. H. Ba ut zen 6

Königsbrück Ge fan ge nen fri ed ho f A. H. Ka menz 176

Gr ündstadt Stadtfri ed hof B. A. Fran kent hal 1

Lan da u Ortsfri ed hof B. A. Lan dau 11

Re gen sbur g Prot. Zen tral fri ed hof B. A. Re gen sburg 7

Re gen sburg kath. Fri ed hof obe rer Stadt B. A. Re gen sburg 1

Hof Fri ed hof a.d. Pla u e ner Sta-
at str.

B. A. Hof 2

Würzbur g A na to mi er fri ed hof B. A. Würzburg 1

Aug sburg West –Fri ed hof B. A. Aug sburg 1

Re i stin ge n Ortsfri ed hof B. A. Di lin gen 1

Ec hlis ha u se n Ortsfri ed hof B. A. Günzburg 1

Et ten be u re n Ortsfri ed hof B. A. Günzburg 1

Grosskötz Ortsfriedhof B. A. Günzburg 1

Günzburg Ge me in de fri ed hof B. A. Günzburg 1

Pri e tit z Ortsfri ed ho f A. H. Ka menz 1

Zit ta u Fre u en kir chho f A. H. Zit tau 3

Chem nitz Stadtfri ed ho f A. H. Chem nitz 1

Chem nit z–E ber-
sdor f

Chem nit z–E ber sdor f A. H. Chem nitz 18

Arn sdor f Ortsfri ed ho f A. H. Dres den 1

Dres den Gar ni son fri ed ho f A. H. Dres den 4

Ra de ber g Ortsfri ed ho f A. H. Dres den 1

Hil ber sdor f Ortsfri ed ho f A. H. Fre i berg 1
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Fri ed hof sort Be ze ic hnung des Fri ed ho f Kre is Zahl der 
Gra ber 

Kle in schir ma Ortsfri ed ho f A. H. Fre i berg 1

Na un dor f Ortsfri ed ho f A. H. Fre i berg 1

Gröba Ortsfriedhof A. H. Gros sen hain 1

Gros sen ha i n Ortsfri ed ho f A. H. Gros sen hain 2

Lin z Ortsfri ed ho f A. H. Gros sen hain 1

Ri e sa Ortsfri ed ho f A. H. Gros sen hain 6

Skas sa Ortsfri ed ho f A. H. Gros sen hain 1

Me is sen Fri ed hof d. Jo ha ni nis ge me-
in de

A. H. Me is se 11

Nos sen Ne u er Fri ed ho f A. H. Me is se 1

Stri eg nit z Ortsfri ed ho f A. H. Me is se 1

Fri e dric hswal de Ortsfri ed ho f A. H. Pir na 1

Pir na E hren fri ed ho f A. H. Pir na 2

De ut ze n Ortsfri ed ho f A. H. Bor na 1

Wur zen Ne u er Fri ed ho f A. H. Grim me 1

Ba hren/Grim me Ge fan ge nen fri ed ho f A. H. Grimmе 1

Le ip zig Südfri ed ho f A. H. Le ip zig 2

Kem nit z Ortsfri ed ho f A. H. Pla uen 1

Ec kers bac h Ge fan ge nen fri ed ho f A. H. Zwic kau 1

Grun dshe i m Ortsfri ed ho f O. A. Ehin gen 1

Stet te n Ortsfri ed ho f O. A. La up hein 1

Her laz ho fe n Ortsfri ed ho f O. A. Le ut kirch 2

Le ut kir ch kath. Fri ed ho f O. A. Le ut kirch 1

Münsin gen Ge fan ge nen fri ed ho f O. A. Münsin gen 18

Vog t Ortsfri ed ho f O. A. Ra ven sburg 1

We in gar te n Ortsfri ed ho f O. A. Ra ven sburg 20

Og gel sha u se n Ortsfri ed ho f O. A. Ri e dlin gen 2

Al tsha u se n Ortsfri ed ho f O. A. Sa ul gau 1

Ho hen ten ge n Ortsfri ed ho f O. A. Sa ul gau 3

Ober wald ha u se n Un ter wald ha u se n O. A. Sa ul gau 1
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Fri ed hof sort Be ze ic hnung des Fri ed ho f Kre is Zahl der 
Gra ber 

Ren nhar dswe i le r Ortsfri ed ho f O. A. Sa ul gau 1

La im na u Ortsfri ed ho f O. A. Tet tnang 1

Ober dor f Ortsfri ed ho f O. A. Tet tnang 1

Obe re i sen bac h–
Krum bac h

Krum bac h O. A. Tet tnang 1

Eber hard zel l Ortsfri ed ho f O. A. Wald see 1

Mic hel win na de n Ortsfri ed ho f O. A. Wald see 1

Un te res sen dor f Ortsfri ed ho f O. A. Wald see 1

Rog gen zel l Ortsfri ed ho f O. A. Wan gen 2

Wan ge n Ortsfri ed ho f O. A. Wan gen 1

Ulm Ne u er Fri ed ho f O. A. Ulm 144

Ehren ste in Ne u er Fri ed ho f O. A. Ulm 1

Jagstzel l Ortsfri ed ho f O. A. El lwan gen 2

Gm ünd Ortsfri ed ho f O. A. Gmünd 2

Mer gent he im Hal den fri ed ho f O. A. Mer gent he im 1

Wald ha u se n Ortsfri ed ho f O. A. Ne res he im 1

He il bron n Ortsfri ed ho f O. A. He il bronn 56

Lud wig sbur g Al ter Fri ed ho f O. A. Lud wig sburg 1

We in sberg We in sberg u. He i lan stal t O. A. We in sberg 1

Ras tat t Ne u er Fri ed ho f Am tzbe zirk Ras tatt 20

Bruc hsa l Ortsfri ed ho f A. B. Bruc hsal 1

He u berg Ge fan ge nen fri ed ho f A. B. Me se kirch 2

Man nhe im Man nhe i m A. B. Man nhe im 1

Ho hen ten ge n Ortsfri ed ho f A. B. Wal dshut 1

Darm stad t Wal dfri ed hof Darm stadt 3

Ol den burg kath. Fri ed ho f Amt Ol den burg 1

Fri e soyte Ortsfri ed ho f Amt Fri e soyte 1

Vec hta kath. Fri ed ho f Amt Vec hta 1

Je ve r Ortsfri ed ho f Amt Je ver 1

We ster ste de Ne u er Fri ed ho f Amt We ster ste de 3
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Ban de ko w Ortsfri ed hof Ha ge now 1

Co no w Ortsfri ed ho f Lud wig slust 1

Döbber se n Ortsfri ed hof Ha ge now 1

Gre vesmühle n ev.luth. Fri ed ho f Gre vesmühlen 1

Gros Ra de n Ortsfri ed hof Güstrou 1

Kirch Je sa r Ortsfri ed hof Ha ge now 1

Kl ütz Ortsfri ed ho f Gre vesmühlen 1

Ne us tad t Ortsfri ed ho f Lud wig slust 1

Par chim Ge fan ge nen fri ed hof Par chim 115

Ro stoc k Ne u er Fri ed ho f Ro stock 3

Spor nit z Ne u er Fri ed hof Par chim 1

Schwe ri n E hren fri e hof Schwe rin 9

Stu e r Ortsfri ed hof Va ren 1

Vi etlübb e b/Ga de-
busch

Ortsfri ed hof Schwe rin 1

Vit ten bur g Ortsfri ed hof Ha ge now 1

Wi smar Mi li tar fri ed hof Wi smar 3

Za hren sdor f Ortsfri ed hof Ha ge now 1

Ne u gar te n Ortsfri ed hof Stre litz 1

Star gard Stadtfri ed hof Star gard 1

Stre lit z Kri eg sge fan ge nen Fri ed hof Stre litz 3

Bra unschwe ig Mi li tar fri ed ho f Bra unschwe ig 1

Bre men Wal ler Fri ed ho f Bre men 3

Укуп но 2072

Тре ћи ко ри шће ни из вор пред ста вља ју спи ско ви умр лих ко ји су 
об ја вљи ва ни у СлужбенимновинамаКраљевинеСХСод но вем бра 1919. 
до мар та 1920. го ди не. Они су при ре ђе ни на осно ву до ку ме на та ко је је 
до би ло за ро бље нич ко оде ље ње срп ског Цр ве ног кр ста и у ди рект ној су 
ве зи са по след њим пу бли ко ва ним из во ром из 2019. го ди не, а ко ји је та-
ко ђе ко ри шћен у из ра ди спи ско ва: Попис војних и цивилних губитака
КраљевинеСрбије уљудству уПрвом светскомрату, архивска грађа
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Војногархива. Упо ре ђи ва њем по да та ка ко ји су об ја вљи ва ни у Службе
нимновинамаКраљевинеСХС 1919. го ди не са по да ци ма из Вој ног ар-
хи ва до шло се до за кључ ка да се ра ди о ис тој ко ри шће ној гра ђи, с тим 
што спи ско ви ко ји се од но се на не мач ке ло го ре пред ста вља ју са мо је дан 
ма ли ли сте за укуп но 322.877 име на ко ли ко их је укуп но пу бли ко вао 
Вој ни ар хив у ви ше то мо ва и по азбуч ном ре ду. Спи ско ви из гра ђе Вој-
ног ар хи ва су ве ћи ном не пот пу ни ка да је реч о ме сту или го ди ни ро ђе ња 
умр лог, а че сто је је дан чо век упи сан и по не ко ли ко пу та углав ном због 
раз ли ка у не ком од по да та ка ти па пре зи ме или ме сто смр ти.64

Пе ти ко ри шће ни из вор би ла је гра ђа Ми ни стар ства ве ра Кра ље-
ви не СХС из Ар хи ва Ју го сла ви је и то су пре вас ход но мол бе срод ни ка, 
оп шти не или сре ског на чел ства за из да ва ње по твр де о ме сту и да ту му 
смр ти пре ми ну лог. У овој гра ђи се на ла зи нај ма њи број по да та ка, тј. об-
ра ђе но је нај ма ње љу ди, али је она из у зет но зна чај на као до дат ни и ко-
рек тив ни фак тор за оне љу де ко ји се на ла зе у њој и у оста лим из во ри ма.65

Осим ових пет глав них из во ра ко ри шће ни су и спи ско ви умр лих 
ко ји су при ре ђе ни са мо за од ре ђе не ло го ре и ко ји су до би је ни од ра зних 
ин сти ту ци ја: ло гор Ке ниг сбрик, Ре пу блич ки за вод за за шти ту спо ме ни-
ка кул ту ре, ло гор Улм, Срп ска пра во слав на цр ква, спи сак умр лих у ло го-
ру Лам сдорф ко ји је до би ла и об ја ви ла 13. бе о град ска гим на зи ја на свом 
ин тер нет сај ту и спи сак умр лих у Хо лан ди ји ко ји су об ја ви ли Та тја на и 
Фа би јан Вен дриг, као и спи сак умр лих са спо ме ни ка у Мо гил ну, Пољ-
ска, а ко ји су би ли ин тер ни ра ни у ло гор Штар гард.66 Ови спи ско ви су 
из у зет но зна чај ни и до при не ли су да се уз по моћ оста лих из во ра за ове 
ло го ре до ђе до што пот пу ни јих и тач них по да та ка.67

64ПописВА, 17. Ов де се ра ди у ства ри о 322.877 уно са, а не умр лих, јер зна ча јан 
део њих ни је умро, био је за ро бљен, не стао, по бе гао, пре дао се, од ве ден на ле че ње и сл. 
Ве ли ки про це нат умр лих је та ко ђе упи сан 2, 3, а не ки и ви ше пу та.

65 АЈ, 69, ф 125.
66 Serbscy jeńcy na mogileńskim cmen tar zu. Pamięć o nich tr wa, https://plus.po mor-

ska.pl /serbscy–jency–na –mo gi len skim –cmen tar zu –pa mi e c–o –nic h–tr wa/ar /11412549 (при-
сту пље но 5.9.2019). Име на на спо ме ни ку очи глед но ни су би ла до бро тран скри бо ва на. 
Рат ни за ро бље ни ци из Кра ље ви не Ср би је, али и Ср би вој ни ци ау стро у гар ске вој ске 
са хра ње ни су у још не ко ли ко на се ља у Пољ ској, ре ци мо Ле ско и Ми сло ви це.

67 Због објек тив них раз ло га ни су се мо гли ко ри сти ти до дат ни из во ри не мач ке 
и пољ ске про ве ни јен ци је, као и по да ци Ме ђу на род ног ко ми те та цр ве ног кр ста у Же-
не ви, осим оних ко ји су до ступ ни на зва нич ном ин тер нет сај ту. Eлек тронском по штом 
кон так ти ра ни су го то во сви му зе ји ко ји су да нас те ри то ри јал но над ле жни за не ка да-
шње ве ће ло го ре, али је на жа лост са мо не ко ли ко њих про сле ди ло по дат ке ко ји су би ли 
тра же ни.
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Ко ри шће њем свих ра ни је на ве де них до ма ћих и стра них из во ра 
са ста вљен је је дин стве ни спи сак од 2.309 умр лих у не мач ким ло го ри ма. 
С об зи ром да је из ве стан број за ро бље ни ка умро и ван ло го ра у ме сти ма 
на ко ји ма су ра ди ли, по сто ји мо гућ ност да ни су сви уред но еви ден ти-
ра ни као што је био слу чај са умр ли ма у Мо гил ну, или пак да ми да нас 
не ма мо пот пу не по дат ке и за оне ко ји су умр ли на те ри то ри ји Не мач ке 
при ли ком по врат ка у до мо ви ну. Без об зи ра на ове не до стат ке мо же мо 
ре ћи да је овај број по пи са них нај при бли жни ји пра вом и да од сту па ња 
од ње га ве ро ват но мо гу би ти ми ни мал на.

Спо мен пло ча Сре те ну Да ви до вићу из Ле шта на и дво ји ци Ру са на ло гор ском 
гро бљу у Лид збар ку у Пољ ској (не мач ки Хајлс берг, He ils berg))

(https://pol ska –org.pl/7716781,fo to.html)

Спо ме ник умр лим Ср би ма у Мо гил ни, Адам Ав гу сти ња, 
(http://www.sve vlad.org .rs/slo ve ni_da nas/av gu sti njak_gro bo vi.html)
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Је дин стве ни спи сак умр лих у не мач ким ло го ри ма

С об зи ром да се ра ди ло о те шко чи тљи вој, ра зно род ној и за и ста 
обим ној гра ђи не сум њи во има и гре ша ка у основ ним ге не ра ли ја ма за 
из ве стан број умр лих. Као при мер на ве шће мо пре зи ме Ми ха и ло вић ко-
је је у из во ри ма упи са но и као Ми хај ло вић, Ми ја и ло вић, Ми јај ло вић и 
Ми ха ји ло вић. Са мо јед но од ових пет мо гућ но сти је тач но и ми смо се 
у та квим слу ча је ви ма од лу чи ва ли да у основ ној та бе ли бу ду она пре зи-
ме на или име на ко ја су нај ве ро ват ни ја. Би ло је и ра зних дру гих слич них 
не до у ми ца при раш чи та ва њу, ре ци мо да се јед но пре зи ме мо же иш чи та-
ти као Га јић, Па јић или Ра јић или ре ци мо Ба ић или Ба јић, Сте фа но вић 
или Сте ва но вић. Осим у ге не ра ли ја ма би ло је и про бле ма са да ту мом 
смр ти ка да је упи сан арап ским ци фра ма 3. 8. 1916 се мо же иш чи та ти 
као 8. 3. 1918, а ако су у пи та њу рим ски бро је ви он да се XI i VI мо же 
иш чи та ти као VI и XI. Ова квих и слич них при ме ра би ло је за и ста до ста, 
али смо ми ко ри сте ћи до дат не алат ке по ку ша ли да гре шке све де мо на 
нај ма њу мо гу ћу ме ру. Оне ге не ра ли је ко је де фи ни тив но ни су тач не или 
за ко је по сто ји сум ња да ни су тач не обе ле же не су * у та бе ли. До дат ни 
про блем је пра вио ве ли ки број раз ли чи тих или слич них ге не ра ли ја и од-
ред ни ца за исте осо бе у до ку мен ти ма из Ар хи ва Ср би је и Вој ног ар хи ва. 
Због то га су у по себ ној ко ло ни уно ше не до дат не за бе ле шке, ко мен та ри, 
при мед бе или су ге сти је ко је су зна чај не за упи са ну осо бу. 

Основ ни из вор за пра вље ње је дин стве ног спи ска пред ста вља ла је 
гра ђа из фон да МИД, Рат нич ка гро бља Ар хи ва Ср би је у ко јој се на ла зе 
по да ци за 2062 умр лих ин тер ни ра ца из Кра ље ви не Ср би је. Пре гле дом 
гра ђе ко ју је пу бли ко вао Вој ни ар хив до шло се до по да та ка за још 232 
умр ле осо бе али за огром ну ве ћи ну ипак не мо же мо пот пу но по у зда но 
да по твр ди мо да су жи вот окон ча ли у Не мач кој или да су умр ли на не ком 
дру гом ме сту. Они су из тог раз ло га у та бе ли до дат но сиг ни ра ни ка ко би 
се зна ло о ко јим љу ди ма се ра ди.

По пис умр лих у Хо лан ди ји

Услед не у трал но сти пот пи са не V кон вен ци је на дру гој ми ров ној 
кон фе рен ци ји одр жа ној 1907. го ди не у Ха гу, Хо лан ди ја je би ла зе мља 
пре ко ко је се вр ши ла ре па три ци ја вој ни ка от ком и по сле Пр вог свет-
ског ра та. По хо ланд ским по да ци ма у ја ну а ру 1919. го ди не из Не мач ке је 
при сти гло укуп но 222.347 рат них за ро бље ни ка –  202.250 је на пу сти ло 
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зе мљу до сре ди не ја ну а ра. Ме ђу њи ма је би ло и 4.316 Ср ба, од ко јих je 
1.160 пре ко Ен ше деа кре ну ло ка до мо ви ни. Ме ђу тим, услед из би ја ња 
епи де ми је шпан ске гро зни це из ме ђу 11. ја ну а ра и 7. фе бру а ра 1919. го-
ди не од ње је у Хо лан ди ји умр ло укуп но 86 срп ских вој ни ка, док уку-
пан број за са да по твр ђе них умр лих из но си 91. Сви су пр во бит но би ли 
са хра ње ни у Хо лан ди ји, да би 1938. го ди не по смрт ни оста ци 88 осо ба 
би ли екс ху ми ра ни и пре ба че ни у спо мен-ко стур ни цу у Јин дри хо ви ца ма 
у Че шкој.68

Из објек тив них раз ло га ни су се мо гли ис тра жи ти и при ку пи ти 
по да ци за умр ле у Швај цар ској или Дан ској, као ни за оне ко ји су на по-
врат ку ку ћи из ло го ра умр ли на те ри то ри ја ма бив ше Ау стро у гар ске и 
Кра ље ви не Ср ба, Хр ва та и Сло ве на ца.69

68Uvod,  https://www.se ca nje.nl /sr /in tro duc tion/ (при сту пље но 29. 8. 2019).
69 У По пи су Вој ног ар хи ва има до ста по да та ка за умр ле у бол ни ци у Но вом 

Са ду кра јем 1918. и по чет ком 1919. го ди не, а ве ли ка ве ћи на их је рат про ве ла у ау стро-
у гар ским и не мач ким ло го ри ма.
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Списак умрлих у Холандији, 
https://www.secanje.nl/sr/results/exhumation-list-from-the-serbian-archives/
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САДРЖАЈ

Слово уредника

ИН ТЕР НИ РА ЊЕ ЗА РО БЉЕ НИХ ВОЈ НИ КА И ЦИ ВИ ЛА
ИЗ КРА ЉЕ ВИ НЕ СР БИ ЈЕ У НЕ МАЧ КЕ ЛО ГО РЕ

Про це не укуп ног бро ја ин тер ни ра них вој ни ка и ци ви ла

Жи вот ни усло ви у ло го ри ма

Све до че ња срп ских ин тер ни ра ца о жи во ту у ло го ри ма

Бек ства из ло го ра у Не мач кој

ЛО ГО РИ У КО ЈИ МА ЈЕ БО РА ВИО ВЕ ЋИ БРОЈ ЗА РО БЉЕ
НИ КА ИЗ КРА ЉЕ ВИ НЕ СР БИ ЈЕ, ИЗ БОР

Ха мелн (Ha meln)

Zолтау (Sol tau)

Ке ниг сбрик (Königsbrück)

Пар хим (Par chim)

Улм (Ulm)

Лам сдорф/Лам би но ви це (Lam sdorf/Lam bi no wi ce)

Мин ден (Min den)

Лех фелд (Lec hfeld)

Штар гард Шће ћин ски (Star gard Szcze cin ski)

Хем ниц Ебер сдорф (Chem nitz Ebes dorf)

Шпре тау/Спро та ва (Sprot tau/Szpro tawą) 
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