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Александар С. Недок 

S U M M A R Y 

The autor describes the organization and the problems of the Ser-
bian Мilitary Мedical Corps at the beginning of the Great War. 

The main problems were lack of doctors, lack of medical material 
and medicaments, bad transport possibilities, as well as very small reso-
urces left after previous 1912–1913 wars. In its internal organization, 
the main failure was lack of any preventive doctrine, although the Corps 
had some very good educated doctors for preventive purposes. 

These problems combined with an overwhelming majority of the 
Austrohungarian Army caused big difficulties for the Medical Corps 
from the very beginning of the war to the end of the year. 

In this gloomy situation, the Medical Corps had to organize the 
transport of wounded from the battlefield, to open enough auxiliary 
hospitals throughout the country (in up to 58 cities with more than 
50.000 beds), and to provide all of them with educated personnel. 
With only 595 doctors, about 203 medical students and 190 pharma-
cists on disposal, and a few foreign medical missions during those first 
months of the war (mainly Russian, US, Dutch, French, Danish and 
Greek), this was a very difficult problem, especially because there ha-
ve always been 25.000–30.000. wounded and sick solders on treat-
ment, rising up to more than 50.000. after every great battle.  

Serbian Army had to fight three great battles during 1914: The 
battle of Cer, the battle of Drina, and the Kolubara battle; it won the 
first and the last one with more than 60.000 prisoners. After the last 
one, the battled and fleeing enemy let its lice bearing solders which we-
re hit by typhoid and relapsing fever behind in order to be imprisoned. 

The enormous poverty of fleeing people and an exhausted Serbian 
Army after six months of almost everyday battles, great movements of 
almost 500.000 homeless civilians and one million of Austrohungarian 
and Serbian soldiers throughout the western Serbia, the impossibility to 
organize any preventive measures during those autumn-winter months 
led to an enormous rise of lice afflicted people and soldiers and caused 
up to this time unknown epidemics of “three typhus” (typhoid, recurrent 
and abdominal) which caused deaths of 35.000 solders, 30.000 war pri-
soners and more than one hubdred to 150.000 civilians. 
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I  Д Е О 
 

ВОЈНИ САНИТЕТ НА ПОЧЕТКУ РАТА 
 

Увод 
 

Пуцњи у Сарајеву на Видовдан 15. јуна 1914. дали су Аустро-
угарској давно жељени претекст за напад на Србију. Месец дана 
касније уследила је објава рата који је ускоро постао свеопшти. 
Србија тај рат нити је желела, нити се за њега припремала, јер је 
још видала ране из скоро завршених Балканских ратова 1912–1913, 
Албанске побуне и учешћа у опсади Скадра, у којима је имала око 
100.000 погинулих, умрлих или рањених првокласних војника и 
остала тешко руинираних државних финансија. Она је, међутим, 
била приморана да рат прихвати у циљу одбране државне терито-
рије и националне слободе. У тој борби за одбрану слободе и осло-
бођење српских земаља придружила јој се Црна Гора. Како је рат 
постао ускоро свеопшти, Србија је постала савезница Француске, 
Велике Британије и њених доминиона, нашавши се са њима на ис-
тој борбеној страни и без склопљених савезничких уговора, за раз-
лику од њених односа са Русијом, чији је улазак у рат уследио од-
луком Цара Николе II у циљу заштите братског словенског народа.  

Последице прохујалих ратова су посебно биле тешке по срп-
ску војску, јер после њих није имала ни времена нити средстава да 
обнови све оно што је било утрошено или упропашћено током рат-
них дејстава. То се односило и на њен санитет. Наш познати војни 
историчар и савременик ондашњих догађаја др Владимир Станоје-
вић у своме рукопису каже: „… наш војни санитет је у тај нови рат 
ушао у потпуности онакав, какав је изашао из прошлог, на челу са 
пређашњим својим начелником пуковником др Генчићем, старим 
ратним распоредом, са старом, похабаном и истрошеном опремом, 
без икаквих принова, поправки или побољшања; он је стварно ула-
зио у нови рат још слабији него што је изашао из прошлог рата. 
Кад се томе дода да се нови рат имао водити са далеко јачим не-
пријатељем по броју и извежбаности људства и по количини и ка-
квоћи ратног материјала... онда је морало бити јасно још унапред 
да рад нашег санитета у овом рату неће бити ништа успешнији не-
го у прошлом и да су изгледи суморни и забрињујући...“. (1) 
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Српска војска и њена организација 
 
Према подацима главног интенданта пуковника Ђорђа Богда-

новића (2) Србија је за овај рат мобилисала око 532.000 својих гра-
ђана, међу њима око 10.000 официра и војних чиновника. У опера-
тивним јединицама 1. и 2. позива налазило се око 350.000–400.000, 
остало су били војници 3. позива и последње одбране.  

Сличне податке даје и министар војни (3): 
1. позив ....................292.617 војника, подофицира и официра 
2. позив ................................  101.935 
3. позив ................................  58.748 
последња одбрана ...............  18.425 
војне станице и санитет .....  27.756 
Укупно................................... 499.481 војноспособних мушкараца. 
Ове бројке, дате септембра према сређеном јединачном спи-

ску свих мобилисаних почетком рата, нешто се разликују од ин-
тендантских. Заправо, запажа се разлика од око 32.500, настала 
вероватно услед различитих методологија коришћених у прикази-
вању стања, при чему је интендантска свакако обухватала све ко-
ји су били на њеном материјалном снабдевању.  

У првом позиву су били мушкарци од 20–30 година, у друго-
ме 31–37 и у трећем 38–45. Последњу одбрану чинила су годишта 
старости 45–50.  

Од првог позива образовано је 26 пешадијских пукова, од 
другог 15, од трећег такође 15, али од њих нису стваране крупни-
је јединице, већ су коришћени појединачно, према потреби (неки 
и у саставу дивизија 2 позива или у самосталним одредима). 

Оперативну армију сачињавало је 6 пешадијских дивизија 1. 
позива, 5 другог и једна коњичка дивизија, а уз њих пратеће једи-
нице (артиљеријски пукови одн. дивизиони, коњички дивизиони 
одн. ескадрони, инжењеријске јединице, транспортне јединице и 
војни санитет). 

Дивизија 1. позива састојала се од 4 пешадијска пука, 1 пука 
пољске артиљерије, коњичког дивизиона и пратећих јединица, а 
дивизија 2. позива од 3 пешадијска пука, дивизиона пољске арти-
љерије и коњичког ескадрона, такође са пратећим јединицама. 
Отуда су дивизије 1. позива имале пo 4, а другога три пољске 
болнице, у принципу по једну за сваки пук. Пукови у пуном са-
ставу бројали су по 4.000 војника, подофицира и официра, па су 
дивизије 1. позива биле јаке око 20.500 људи, док су дивизије 2. 
позива биле слабије и по броју и по убојној ватри и бројале 
15.000 људи.  
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Дивизије у старим границама Србије су носиле имена по ре-
кама, осим једне и образоване су од пукова са своје обласне тери-
торије, тако да им је састав био компактан: 

Моравска (1, 2, 3 и 16. пук), 
Дринска (4, 5, 6 и 17. пук), 
Дунавска (7, 8, 9 и 18 пук), 
Шумадијска (10, 11, 12 и 19. пук), 
Тимочка (13, 14, 15 и 20 пук). 
Коњичку дивизију чинила су 4 коњичка пука и један артиље-

ријски дивизион. 
Постојале су и јединице брдске, градске и опсадне артиље-

рије, јединица ратног ваздухопловства и јединице везе.  
С обзиром на већи наталитет после ратова XIX века и на про-

ширење за 4 округа на југу, од вишка обвезника 1. позива већ уочи 
Балканских ратова oбразовани су тзв. „прекобројни“ пукови”, који 
су носили називе дивизијских области из којих су потицали: 1. и 2. 
моравски, 3. дрински, 4. дунавски, 5 шумадијски и 6 тимочки. Од 1, 
2, 5 и 6. пука створена је Комбинована дивизија, која ће се ускоро 
истаћи својим јунаштвом већ у првом ратном сукобу, у бици на Це-
ру, док ће 3. и 4. прекобројни пук ући у састав Ужичког одреда. 

Дивизије другог позива носиле су иста имена и имале пукове 
истих бројева као и дивизије првог, али само по три пука, којих је 
укупно било петнаест, I–XV.  

У саставу војске деловали су и четнички одреди, састављени 
највећим делом од добровољаца, на челу са искусним официрима 
српске војске. 

У областима на југу ослобођеним током Балканских ратова је 
1913/14. уведена општа војна обавеза и образоване нове дивизијске 
области (Ибарска, Косовска, Вардарска, Брегалничка и Битољска), 
а 1914. је извршена прва регрутација, док су тек касније, током ра-
та, када је дошло до стварања „Команде трупа Нових области“, 
образоване и две дивизије, Вардарска и Брегалничка, које су биле 
много слабије како по бројном саставу тако и у наоружању. 

Војни санитет 
 

Војни санитет сачињавале су медицинска, апотекарска и ве-
теринарска служба. 

На почетку рата у војном санитету се, према подацима ми-
нистра војног пуковника Душана Стефановића налазило (3): 

Лекара ................................... 409, од тога: 



31 

– активних официра ............    89 
– резервних официра ..........  214 
– војних обвезника ..............    67 
– странаца под уговором ....    22 
– жена лекара ......................    17 
У оперативним јединицама налазило се 224 лекара, у војишном 

делу државне територије 91 и у позадинским установама 94 лекара. 
За разлику од Балканских ратова, када војска није мобилиса-

ла студенте медицине (ипак је било добровољаца, неки су стекли 
и официрске чинове), овога пута, пред већом опасношћу и потре-
бама, отаџбина је позвала и своју децу, студенте, мобилисано је 
203 студента медицине, међу њима и 9 студенткиња. Било би их и 
више да Аустроугарска, противно обичајима рата и хуманитар-
ним принципима, није задржала и до краја рата интернирала око 
100 српских студената медицине који су се у тренутку објаве рата 
налазили на њеној територији полажући семестралне испите.  

Поред горе наведених, у Србији се налазио необухваћен војном 
обавезом још 61 лекар (58 српских и 3 страна држављана, међу њима 
10 жена), углавном старијих и за војну службу неспособних особа, 
или су у питању били лекари у новоослобођеним областима (Македо-
нија) који тада још нису били мобилисани (што ће се касније догоди-
ти) највећи број се налазио у Битољу који је у оно време био један од 
најразвијенијих градова на Балкану. Такође је из разних разлога 30 
студената медицине (4 медицинарке) било нераспоређено. 

Апотекарски кадрови у Србији су били следећи (3): 
Апотекара ............................  190 
– војних сталних .................    13 
– војних уговорних .............    10 
– грађанских ........................  167 
Апотек. помоћника .............    60 
Апот. приправника .............    21 
У војсци је било ангажовано 144 апотекара, 42 помоћника и 

16 приправника, у позадини нераспоређених је остало 46 апотека-
ра, 18 помоћника и 5 приправника. 

Оперативне јединице су у своме саставу имале 57 апотекара, 
5 помоћника и 1 приправника, на бојишном делу било је 46 апо-
текара, 24 помоћника и 5 приправника, док су се остали(41 апоте-
кар, 13 помоћника и 10 приправника) били у позадинским једини-
цама (најчешће болницама). 
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Ветеринарска служба се састојала из (3): 
Дипломираних ветеринара ...  75 
– војних ................................ 19 
– уговорних ..........................   4 
– мобилисаних ..................... 49 
– ветер. помоћника .............. 11 
– студената ветерине ...........   7 
Ван војне службе остала су 4 ветеринара и 2 студента ветерине. 
Лекари су од 1875. године носили официрске чинове, прво 

до потпуковничког, а после Српско-бугарског рата до пуковнич-
ког, док су апотекари и ветеринари били војни чиновници све до 
краја 1. Светског рата. Тек после рата су апотекари и ветеринари 
добили војне чинове и могућност напредовања до чина потпуков-
ника, а лекари до чина дивизијског генерала. 

Поред ових стручних лица, у санитетским јединицама налазили 
су се болничари и носиоци рањеника и болничарски подофицири, ко-
ји су за те послове били обучени током служења сталног кадра. У са-
ставу санитета су биле и тзв. санитетске колоне са превозним сред-
ствима за рањенике, било специјална возила са коњском вучом, којих 
је за ратне потребе било недовољно, било мобилисана четвороточка-
шка српска народна кола са воловском вучом и возарима. 

 
 

Устројство војног санитета, ратна служба и распоред 
 

За савремено устројство војске и њеног санитета, онаквимa 
какви су се после несрећног Српско-бугарског рата градили, нај-
заслужнији су краљ Милан Обреновић и новопостављени начел-
ник Санитетског одељења у Министарству војном др Михаило 
Марковић. Све до почетка ратова 1912. оно је само дограђивано. 
Они, а првенствено др Марковић, истовремено сносе и кривицу у 
односу на санитет јер је изграђиван једнострано, само у куратив-
ном смислу, и то првенствено хируршком, док су проблеми пре-
вентиве били запостављени. То је, уосталом, био и општи став ко-
ји је у војсци владао, да је довољно што је санитет ту да у миру и 
рату лечи, друго је непотребно, јер су „војници здрави људи“. 
Стога и није чудно да се већ током Балканских ратова, поготову у 
ономе с Бугарском, тај пропуст показао катастрофалним: епиде-
мија колере однела је више жртава од ратних дејстава. Из тога, 
нажалост, до почетка новога, Светског, није се извукла никаква 
поука, уосталом, није се ни имало времена. 
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Не може се, ипак, рећи, да није ништа покушавано. Ми смо у 
овој књизи на другоме месту навели покушај ондашњег начелни-
ка санитета др Лазара Генчића из 1911. године, да се нешто  изме-
ни слањем лекара на стручно усавршавање из Бактериологије и 
Хигијене, набавку потребне лабораторијске опреме и увођење те 
службе у веће (дивизијске) организационе јединице, но то се све 
завршило половично, слањем неколицине лекара у заиста прво-
класне оновремене институције (Париз, Лион, Хамбург, Берлин), 
док за остало није било ни новца ни слуха, лекари су после завр-
шетка специјализација послати у трупу. Таква политика се убрзо, 
у зиму 1914–1915. љуто осветила избијањем стравичне епидемије 
три тифуса (пегави, трбушни и рекуренс), који су војску десетко-
вали (око 35.000 умрлих војника и официра), онеспособили  
санитет  (122 умрла лекара), а међу грађанством однели ни до да-
нас утврђени број жртава који се процењује између 100.000–
200.000. Умрла је и половина ратних заробљеника (око 35.000). 

Организација санитета је у основи била одређена „Законом о 
устројству војске“ из 1883. године који је одређивао састав пуков-
ског и дивизијског санитета, допуњен 1889. новом „Формацијом 
целокупне војске“ и импровизованим допунама после Балканских 
ратова због укључивања у састав државе, територија новоприпоје-
них области и њихове војно-територијалне организације. 

Из ових законских одређења проистицала је и организација 
војног санитета у миру и рату и рад војносанитетске службе. 

Организационо је санитет изгледао овако: 
Пук, као основна јединица: два лекара и санитетско одељење 

(болничари и носиоци рањеника). У ратној пракси се то, у неста-
шици лекара, сводило на једног, најчешће уз једног медицинара. 
Пукови трећег позива имали су једног лекара или медицинара. 
Коњички и артиљеријски пукови: један лекар, понекад само ме-
дицинар са више семестара. У ратним условима пуковски лекар 
са својим болничарима развија пуковско превијалиште у близини 
борбене линије, а евакуација рањеника се врши ка дивизији.  

Дивизија: референт санитета (виши активни официр), болни-
чарска чета која у ратним условима развија дивизијско завојиште 
са 2–3 лекара (један од њих хирург), санитетска колона за евакуа-
цију рањеника и болесника (један лекар), мунициона и профијант-
колона у којима се могу наћи најчешће медицинари или старији 
болничарски подофицири (лекар чешће у муниционој колони) и, 
најзад, пољске болнице, за сваку дивизију 1. позива (4 пешад. пу-
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ка) по четири, а за дивизију 2. позива (3 пешад. пука) три болнице, 
у свакој болници два лекара и један апотекар уз остало помоћно 
особље (међу њима и медицинари). Евакуација се врши према 
фронтовским болницама помоћу санитетске колоне, али и кори-
шћењем других војних (муниционе и профијант-колоне) и цивил-
них могућности (локална мобилизација превозних средстава). 

Армија (по ратном устројству одговарала је по величини ар-
мијском корпусу већине европских земаља, са најчешће 3 дивизи-
је у своме саставу): начелник санитета, по правилу један од нај-
старијих активних санитетских официра, који се поставља кра-
љевским указом (4). Све до реорганизације војске која је уследи-
ла после повлачења 1915. године и била извршена према францу-
ском моделу, у армијама нису били предвиђени никакви санитет-
ски официри задужени за превентиву. 

На челу санитета у миру стајао је начелник одељења у Мини-
старству војном, који је у ратном стању преузимао исто одељење у 
Врховној Команди, док се на његово место постављао други високи 
санитетски официр. Тако је у моменту мобилизације у ВК прешао 
пуковник др Лазар Генчић, а на његово место дошао је пуковник др 
Сима Карановић, који је ту функцију вршио све до краја рата. 

За инспектора санитета постављен је пуковник др Роман 
Сондермајер, дотадашњи управник београдске војне болнице.  

За начелнике санитета постављени су указом: 
I Армија: пуковник др Ђорђе-Ђока Владисављевић, 
II Армија: пуковник др Милош-Миша Борисављевић и 
III Армија: пуковник др Светозар Арсенијевић 
Ужичка војска: потпуковник др Негосав Велизарић (исто-

времено и у дивизији) 
Моравска дивизија 1. позива: пуковник др Михаило Петровић 
Моравска дивизија 2. позива: потпуковник др Драгутин Пет-

ковић 
Дринска дивизија 1. позива: пуковник др Владимир Поповић 
Дринска дивизија 2. позива: потпуковник др Јордан Стајић 
Дунавска дивизија 1. позива: пуковник др Михаило Митровић 
Дунавска дивизија 2. позива: потпуковник др Васа Михаило-

вић-Пољански  
Шумадијска дивизија 1. позива: пуковник др Милан Пецић 
Шумадијска дивизија 2. позива: потпуковник др Негосав Ве-

лизарић 
Тимочка дивизија 1. позива: пуковник др Светислав Мили-

сављевић 
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Тимочка дивизија 2. позива: потпуковник др Сава Поповић 
Комбинована дивизија 1. позива: потпуковник др Чедомир 

Михаиловић 
Коњичка дивизија: потпуковник др Живко Михаиловић 
Нешто касније је образована и Одбрана Београда од више ра-

зних јединица батаљонске јачине, кадровских, 1, 2 и 3 позива и до-
бровољачких, са основом јединица из Дунавске дивизијске области. 
Њихова медицинска база била је београдска војна болница, убрзо са 
америчким особљем на челу са др Едвардом Рајаном, који је касније 
добио чин резервног санитетског пуковника српске војске. 

Укупно је било 1914. године, у тренутку настанка ратног 
стања у оперативној војсци: 

11 дивизијских болничарских чета са завојиштима, 
39 пољских болница и 
11 дивизијских санитетских колона. 
Сваки пук имао је своје санитетско одељење са превијалиштем. 
Позадинске санитетске установе чиниле су болнице: сталне, 

резервне и привремене, санитетски и апотекарски депои и депои 
Српског Црвеног Крста као цивилне институције. 

До Балканских ратова постојало је 5 сталних војних болница 
које су се налазиле у седиштима дивизијских војних области: 

Ниш–Моравска, 
Ваљево–Дринска, 
Београд– Дунавска, 
Крагујевац–Шумадијска и 
Зајечар–Тимочка. 
У новим дивизијским војним областима: Вардарској (Ско-

пље), Косовској (Косовска Митровица), Ибарској (Нови Пазар), 
Брегалничкој (Штип) и Битољској(Битољ), основане су сталне 
војне болнице међу којима су највеће биле у Скопљу, Битољу, 
Митровици и Приштини. 

Четири сталне мирнодопске војне болнице нa територији 
предкумановске Србије, као и војна болница у Скопљу, прошире-
не у ратним условима, чиниле су основицу болничке службе око 
којих су се организовале резервне војне болнице. Београд, дотле 
највећи болнички центар, због своје изложености као погранично 
место сведен је на локалну делатност, што је представљало вели-
ки минус у односу на стање у Балканским ратовима када су у ње-
му функционисале 24 резервне болнице. Његову улогу преузели 
су Ниш, Крагујевац и Скопље. (3) 
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Фронтовски болнички центри 
  

Убрзо по почетку ратних дејстава, када је постало јасно да ће се 
главне ратне операције водити на западним границама Србије према 
Босни, Ваљево се развило у највећи фронтовски болнички центар. 
Oко сталне војне болнице постепено је отворено 6 резервних, искори-
шћене су све државне (војне и цивилне) зграде, а на крају и многе при-
ватне, најчешће кафане, што је чињено и у другим местима. Уосталом, 
у њему се од 9. септембра налазила и сама Врховна Команда. 

Било је тренутака када се у Ваљеву налазило и до 8.000 ра-
њеника, које је требало тријажирати, најтеже оперисати и задржа-
ти, а остале припремити за транспорт и што пре евакуисати. Ева-
куација из Ваљева се вршила ускотрачном пругом до Младенов-
ца, а одатле су распоређивани у болничке центре широм старе и 
нове Србије санитетским возовима нормалног колосека. Дневно 
се из Ваљева евакуисало и по 3.000 рањеника, мали санитетски 
воз је по неколико пута прелазио своју трасу. 

Колико је прилив рањеника био непрекидан, говори и наред-
ба власницима кафана да „целе ноћи држе отворене (своје) лока-
ле... како рањеници не би остали на улици“ (14). 

Помало у историјским записима заборављен, у сенци Ваље-
ва, који је за све три армије био центар за евакуацију, остао је Ча-
чак, коме је гравитирао санитет Ужичке војске, како ће се то убр-
зо испољити, јер су Ужице и Пожега испали из функције током 
непријатељеве офанзиве. Иза њега и у већини места дуж пруге 
Ужице–Краљево–Крушевац–Сталаћ организоване су привремене 
болнице, највећи центар иза њих био је Крушевац. 

 
 

Санитетски возови 
 

Санитетски возови, чија је активност за време Балканских рато-
ва у потпуности оправдала њихову примену, и у периоду о коме го-
воримо извршили су своју, иако много тежу и захтевнију дужност. У 
почетку три на главној прузи Топчидер–Ниш и један на узаној Ваље-
во–Младеновац, већ у октобру су појачани са још два на главној. Ка-
сније, у периоду организоване борбе против пегавца, неки од њих (1. 
и 2) послужили су као покретне дезинфекционе станице.  

Пада у очи да на прузи Ужице-Сталаћ није организован посеб-
ни санитетски воз, већ су за евакуацију коришћени обични возови 
који су служили за транспорт ратног материјала ка фронту. (3а)  
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Укупно је у функцији, санитетски опремљених или само тран-
спортних, било седам возова. У тим возовима командири су били са-
нитетски официри са искуством још из Балканских ратова (3б, 3в, 3г).  

По формацијском саставу, опремљени санитетски воз се састо-
јао од једног лекара, једног болничарског подофицира и 12 болнича-
ра. Ратне потребе су доводиле до променљивог састава, па се тако де-
шавало да се у добро опремљеном возу нађе и један лекар са хирур-
шким искуством, или је пак сам командир био таква личност, а при-
додавани су и медицинари, како се то из неких распореда да видети.  

Велики број рањеника нагомиланих на малом простору и за 
кратко време, како се то у време битке на Дрини дешавало у Ваље-
ву, захтевао је појачање евакуационе линије, па су увођени и возови 
без опреме и обимнијег особља, како би се Ваљево растеретило. 

Возови који су функционисали све до повлачења у дубоку 
јесен 1915. године:  

воз бр. 1: командир капетан 1. кл. др Милан Петровић, 
воз бр. 2: командир потпуковник др Михаило Величковић, 
воз бр. 3 (транспортни): командир овога воза који је кружио пру-

гом Ваљево–Аранђеловац–Младеновац био је др Милан Цекић –Пре-
метарац који је, вршећи своју претешку дужност, оболео од пегавца и, 
пренет у родни Ниш, умро међу првим српским лекарима још 9. јануа-
ра 1915. године, заменио га је старији медицинар Јован Јанковић, 

воз бр. 4: командир мајор др Светозар Марковић, 
воз бр. 5: командир капетан 1. кл. др Милутин Копша, хи-

рург капетан 1. кл. др Владислав Маринковић (у јесен 1915),  
воз бр. 6: командир мајор др Миленко Матерни и 
воз бр. 7 (транспортни): командир апсолвент медицине санитет-

ски наредник Станислав Јовановић, умро од пегавца 17. марта 1915. 
године у Нишу, заменио га је старији медицинар Љубомир Петровић. 

Ови су возови вршили своју дужност све до напуштања др-
жавне територије у јесен 1915, неки од њих, који су се затекли ју-
жније од Скопља, евакуисани су у Солун и касније су послужили 
у исте сврхе, док су остали уништени дуж пруге Скопље–Косов-
ска Митровица да не би пали у руке непријатељу. 

Резервне и привремене војне болнице  
 

Резервне и привремене војне болнице су током рата отворе-
не у 58 места широм Србије (3) са преко 50.000 постељних места, 
најчешће по јавним (школе, управне и судске зграде, касарне) и 
већим приватним зградама, оскудно опремљене, понекад без по-
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стеља, са сламарицама на поду. У појединим местима било је и 
више болница, понекад различитих намена, најчешће за заразне 
болеснике, који су увек били издвајани.  

Када су почеле да пристижу стране добротворне мисије, оне 
су отварале или своје посебне болнице, у зградама или под шато-
рима, или су преузимале већ постојеће, често користећи домаће 
помоћно особље. Њихова карактеристика је била одлична матери-
јална и персонална опремљеност.  

По потреби су и цивилне болнице примале на лечење војна 
лица, особито заразне.  

У суштини, цела се Србија претворила у једну велику, сиро-
машну, војну болницу која је оскудевала у свему, и у кадровима, 
и у опреми и у лековима. А када су рањеници притисли те оскуд-
не капацитете, још недолечени рањеници и болесници су пушта-
ни својим кућама на опоравак и даљу амбулантну помоћ у обли-
жњим болницама, што ће проузроковати многе проблеме, а ка-
сније бити један од механизама ширења епидемијских болести 
(видети чланке о тој проблематици у овој књизи).  
 
 

Територијална подела санитетских надлежности  
  

И најзад, организационо, цела је државна територија била у 
погледу одговорности подељена на два дела: фронт и позадину. 

Све фронтовске санитетске институције (оперативна војска, бол-
нице) потпадале су под надлежност Санитетског одељења Врховне 
Команде, све позадинске, укључујући и новоприпојене области, под 
Санитетско одељење Министарства војног. Оно је, поред тога, било 
дужно да кадровима, санитетском спремом и лековима снабдева опе-
ративну војску и фронтовске установе. (2, 3) Изузетак од овога су биле 
„Трупе нових области“ са командом чије је седиште било у Скопљу, 
оне су у погледу организацијском и командном потпадале и даље под 
Министарство војно, па тако и њихове санитетске јединице. (2) 

Ратна санитетска служба и планови 
 

Што се тиче ратне санитетске службе, она се заснивала на „При-
временом упутству за Р. С. С.“ из 1909. године, невеликој књижици 
писаној „све у знаку хирургије“, како то рече др Влада Станојевић. 
Њена је основна идеја остала на нивоу прве „Ратне санитетске слу-
жбе“, коју је 1890. године написао ондашњи начелник санитета др 
Михаило Марковић (5), уз иновације по узору на ратну санитетску 
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службу аустроугарске војске. То је значило прву санитетску помоћ не-
посредно иза фронта на нивоу пука-дивизије и брзу евакуацију „до до-
бро опремљене болнице за даље хируршко лечење“. Нажалост, то ће 
се убрзо показати неадекватним због слабих транспортних могућно-
сти санитета, лоших путева и велике удаљености „добро опремљене 
болнице“, најчешће Ваљева (80–120 км) и довести до импровизованих 
измена у раду санитета, које су се састојале из 1. критичног (пуног 
опасности) примицања санитета првој борбеној линији и 2. вршења 
тешких хируршких интервенција непосредно иза фронта (трепанаци-
је, лапаротомије, ампутације) у покушају да се избегне закаснелост 
услед успореног евакуисања рањеника у фронтовску болницу. 

Ово је био, де факто, корак у назад у односу на искуства из 
највећег дела Балканских ратова, када је брзом евакуацијом сани-
тетским возовима рањеник већ унутар првих 24 часа могао бити 
адекватно збринут у „добро опремљеној болници“. 

Једино што је остало исто, био је први „Утермеленов“ завој, 
али је и њега, за разлику од претходних ратова, често недостајало.  

Србија се није спремала за нови рат, њен ратни план у случа-
ју сукоба са Аустро-Угарском био је искључиво одбрамбене при-
роде и сачињен је у време Царинског рата, 1908. године, када је 
постало јасно да ће до сукоба кад-тад неминовно доћи. То се да 
видети и из првобитног распореда српских армија, који је био 
експектативне природе у очекивању почетка и правца неприја-
тељске акције. (в. рад М. Секулића). 
 
 

Персонални распореди 
  

Персонални састав јединица је био исти као током Балканских 
ратова са ситнијим корекцијама које су биле диктоване у међувремену 
насталим променама. Ратни распоред санитета (Пов. Л. бр. 14 од 13. 
јула 1914), заснован на распореду из 1912/13. саопштен је јединицама 
у журби само два дана уочи објаве рата, када је већ било јасно да ће до 
њега доћи и морао се одмах исправкама мењати због оних делова са-
нитета који су оформљени у новоослобођеним областима. (4а) 

Током ратних дејстава, а и касније, у периоду затишја, посебно 
током епидемије „три тифуса“, ратни распоред је непрекидно трпео 
измене у складу са тренутним потребама. Но у свакоме тренутку по-
стојао је хронични дефицит како у лекарским, тако и у помоћним са-
нитетским кадровима, који су се нешто ублажили доласком страних 
мисија, хуманитарних и војних, али су их стравични губици у меди-
цинском особљу држали непрекидно у напрегнутом стању. 
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I I  Д Е О 
 
САНИТЕТ У ВЕЛИКИМ БИТКАМА 1914. ГОДИНЕ  

 
У току прве године рата Србија је била изложена упорним по-

кушајима поглавара Босне и команданта аустроугарске „Балканске 
војске“ фелдцајгмајстора Оскара Поћорека да је покори и збрише са 
карте независних држава. У тим подухватима, подржан дворском 
камарилом, министром спољних послова грофом Берхтолдом и 
моћним мађарским председником владе грофом Тисом, имао је од-
решене руке у својим поступцима и богату материјалну и кадровску 
подлогу да их изведе. На располагању су му биле две савремено и 
до пуног формацијског састава попуњене армије (V и VI), већим 
временским делом II, иако је она првобитно, после почетних демон-
страција, требало да се упути на Источни фронт против Русије. 

Иако су се ратна дејства често преливала једна у друге, по-
кушаћемо да прикажемо рад санитета у оквиру три непријатељ-
ске офанзивне акције против Србије и две српске противакције. 
Све датуме дали смо по старом, јулијанском календару, који је 
онда био важећи у Србији. То су: 

1. Прва непријатељска офанзива (Церска битка), 30. јули–11. 
август (12–24. 08 п. н.), 

2. Сремска операција српске војске, 24. август–1. септембар 
(6–14. септембар п. н.), 

3. Друга и трећа непријатељска офанзива (Битка на Дрини), 26. 
август–3. новембар (8. септ.–16. новембар п. н.), са своје три фазе: 

– офанзивне операције, 26. 08–11. 09. (8 –24. 09. п. н.), 
– рововска војна 12. 09.–23. 10. (25. 09– 5. 11. п. н.) и 
– офанзива 24. 10– 3. 11. (6–16. 11. п. н.) и  
4. Колубарска (Сувоборска) битка, 3. 11–2. 12. (16. 11–15. 12. п. н.). 
Нажалост, овај ће приказ бити дефектан, јер писац ових ре-

дова ни после вишегодишњих истраживања у архиву Војноисто-
ријског института није успео да нађе ни један оперативни днев-
ник које су санитетске јединице српске војске биле обавезне да 
воде. Највероватније да је све пропало или је уништено током по-
влачења у јесен 1915. године. Што је још жалосније, ондашњи ак-
тери догађаја нису се после завршетка рата потрудили да рад сво-
јих јединица прикажу бар на основу сопствених сећања, забеле-
жака и оно мало сачуваних докумената, осим неколико изузетака, 
које смо навели у овоме и другим радовима.  
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Тако из ратне 1914. године ми данас поседујемо само један 
одлично документован рад захваљујући далековидости једнога 
референта санитета дивизије, то је чланак о раду санитета Дрин-
ске дивизије 2 позива, чији је референт био др Жарко Рувидић, 
који је наредио да сви њени лекари још у време затишја 1915. на-
пишу своје извештаје о раду у претходном периоду рата. На осно-
ву тих сачуваних извештаја ондашњи студент медицине, а касни-
ји пуковник др Милорад Феликс средио је и објавио чланак о ра-
ду дивизије. Тај мали исечак, један од дванаест могућих колико је 
дивизија српске војске било, је све о раду санитета њених опера-
тивних јединица што смо могли да сазнамо. (6)  

Ми ипак не искључујемо могућност да су наше усамљене 
снаге биле недовољне и поред вишегодишњег напора, и да би се 
можда у некој другој наменској прилици, са вишечланим саста-
вом екипе, могао пронаћи неки сачувани докуменат, залутао у не-
кој другој збирци, који би унео више светла и појединости у рад 
санитета јединица оперативне војске. 

Поред овога рада који због своје аутентичности има значај 
примарног извора, на располагању су нам била и два драгоцена 
рукописна дела која се чувају у Српској академији наука и умет-
ности. То су хроника ратних догађаја од септембра до децембра 
1914., дакле од краја Церске до завршетка Колубарске битке, коју 
је са пуно детаља и података водио ондашњи министар војни ђе-
нералштабни пуковник Душан Стефановић, „Рат 1914“ (3) и 1. 
Дневник пуковника др Михаила Петровића из 1914. који се одно-
си на рад завојишта Моравске дивизије 1. позива у саставу II Ар-
мије. (7) Делове овога дневника објавио је својевремено др Брана 
Димитријевић. (7а) 

Вишетомно дело „Велики рат Србије“ које је објавио Главни 
Ђенералштаб Војске Краљевине Југославије, иначе веома доку-
ментовано, не садржи значајније податке који би се односили на 
рад санитета из овога периода, што је такође за жаљење и доне-
кле илуструје однос војничких структура према овоме неопход-
ном и истовремено најплеменитијем делу војне силе једне држа-
ве. Санитет је, просто речено, остајао у сенци ратничких подухва-
та, иако је не само спасавао животе, већ и излечене враћао у бор-
бене редове („повратни губици“). 

Ми ћемо такође навести и oнe значајнe документе Санитет-
ских одељења Mинистарства војног и Врховне Команде које смо 
нашли у архиву Војноисторијског института. 
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Прва непријатељска офанзива (Церска битка) 
 

Ова офанзива, коју је Поћорек предузео са свим трупама Бал-
канске војске (5 и 6 Армија) и 2. Армијом чији је одлазак на руски 
фронт због тога пролонгиран, започета је 30. јула (12. августа) напа-
дом на широком фронту, са тежиштем на планини Церу и у долини 
реке Јадра у рејону одбране II српске Армије (ђенерал Степа Степа-
новић). Главни терет борбе изнела је „Церска ударна група дивизи-
ја“ (Комбинована дивизија 1. позива и Моравска дивизија 1. пози-
ва), потукавши непријатеља код Текериша у кишовитој ноћи 2/3. ав-
густа (15/16. 09), и потом у вишедневним биткама на Тројану, Коса-
нином граду и Иверку у долини Јадра (опширније у раду генерала 
Секулића), уз садејство осталих дивизија ове Армије (Шумадијска 
1. позива и Коњичка) и других Армија српске војске.  

Начелник Санитетског одељења Врховне Команде пуковник 
др Лазар Генчић уочи самог почетка битке, 29. јула, забринут те-
жином будућих ратних догађања, малим бројем расположивих 
хирурга, свестан немогућности да прибави хирурге из страних зе-
маља у кратком времену, пише представку начелнику ВК војводи 
Путнику којим предлаже хитну измену у постојећем ратном рас-
пореду „...по којима би се неколико наших старијих хирурга 
ослободили административних дужности и употребили у почетку 
као хирурзи на завојиштима, а доцније као хирурзи у болницама 
где се рањеници буду послали ради лечења“. Предлажући замене 
за њих под тачкама 1–4, он под тач. 5–8 износи предлог који ће се 
показати врло делотворним већ за неколико следећих дана: 

5) за хирурга конзултанта при Моравској дивизији 1. позива 
санитетског пуковника др Михаила Петровића, 

6) за хирурга конзултанта Тимочке дивизије 1. позива сани-
тетског пуковника др Светислава Милисављевића, 

7) за хирурга конзултанта при Дринској дивизији 1. позива 
санитетског пуковника др Јордана Стајића и 

8) за хирурга конзултанта Шумадијске дивизије 1. позива са-
нитетског пуковника др Крсту Драгомировића. 

Хирурзи конзултанти радиће при првим већим сударима на 
завојиштима, а после ће се употребити за хируршки рад у стал-
ним и резервним војним болницама“. (8) 

Војвода Путник је „усвојио предње мишљење“, (8) на основу 
чега је од стране др Генчића послат хитан телеграм команданти-
ма Армија и дивизија да се ово одмах спроведе. (8а) 
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Колико је тај потез био делотворан може се закључити пре 
свега из констатације пуковника Живка Павловића, помоћника вој-
воде Путника који је у своме делу „Битка на Јадру“ навео да је ма-
ли број лекара у војсци био изложен великим напорима (9), а ђене-
рал др Влада Станојевић, онда лекар у пољској болници Комбино-
ване дивизије да је „одмах, већ првих дана дана рата на наш војни 
санитет наваљен толико обиман и тежак хируршки задатак због 
огромне и раније непознате навале рањеника, да је он под тежином 
тога терета и несавладљивог задатка готово потпуно отказао. (1) 

Сам дневник пуковника др М. Петровића пун је података о 
броју пристиглих рањеника, њиховој тежини, комплексним опе-
рацијама које су вршене такорећи иза борбене линије, чега се и у 
тренутку смрти професора Петровића сећа његов ондашњи сарад-
ник мајор др Леон Коен, такође један од најистакнутијих српских 
хирурга: „У оној вреви рањеника на Церу и Дрини... и сада ми је 
пред очима и изгледа ми да га гледам како врши операцију за 
операцијом – лапаротомије, трепанације, трахеотомије, у белом 
мантилу, засуканих рукава и накривљене шајкаче...“. (7б) 

Разлог за тако тежак и ризичан систем рада, такорећи на самој 
линији фронта, лако је разумети, он је лежао у комуникационо-тран-
спортној немоћи српског санитета, о чему говори баш др Мих. Пе-
тровић на страницама свога дневника, поредећи стање са оним из 
претходних ратова: „...још грђе је било у аустријском рату, јер су хи-
руршке болнице, предвиђене у Ваљеву, биле претрпане, а и оне уда-
љене 80 и 120 километара од фронта... У најбољем случају наш тежак 
рањеник требао је да издржи пут од три дана на колима, често са во-
ловском запрегом... а онда узаном и нормалном железницом...“. (7)  

Да би у таквој ситуацији пружиле што ефикаснију помоћ ра-
њеницима, санитетске јединице су се трудиле да буду што ближе 
борбеној линији, излажући се опасности од артиљеријског погот-
ка или заробљавања, што се види из примера на који смо наишли 
у дневнику пуковника др Михаила Петровића (7): 

„... превијалишта 1, 2. и 3. пука (Моравске 1) дошла под јаку 
ватру шрапнелску. Шатор 1. пуковског превијалишта избушен зр-
нима. Из 16. пука лекар (капетан 1 кл. др Јосиф Анђелковић на по-
зив команданта пука дошао ради неке наредбе и погинуо од шрап-
нелског зрна које га је ударило у темпоро-паријетални регион ...“, 

„... наишли на превијалиште Комбиноване дивизије..(капе-
тан 1. кл.) др (Боривоје-Исак) Бераха рањен у уста ... вилица му 
није разбијена но само меки делови ...“, 
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„... извршили смо „unter Kanonendonner“ (под топовском ка-
нонадом) две трепанације, као што се види није оперисање банал-
но ... до увече је било око 600 рањеника ...“ 

Налазећи се у зони борбених дејстава заробљен је лекар 3. 
коњичког пука капетан 1. кл. др Илија Палигорић док је указивао 
неопходну помоћ рањеницима. Он је, срећом, после неколико да-
на ослобођен из ропства током кога је пружао помоћ рањеницима 
са друге стране линије. (7) 

Дринска дивизија 2. позива, чију хронику пратимо (6), налази-
ла се у одбрамбеној позицији, подељена у два одреда, Лознички и 
Шабачки, уз свакога део болничарске чете и по једна пољска болни-
ца. У току маневарских борби, са периодима повлачења и напредо-
вања, у којима је санитет дејствовао пратећи рад својих јединица“, 
пољске болнице (су) сувише (биле) истурене напред“, како то под-
влачи др Феликс, слично констатацијама др М. Петровића. (7)  

Ови записи савременика сведоче да се српски санитет свесно из-
лагао опасности како би био што ближи борбеној линији. То се често 
догађало и нешто касније, у рововској фази битке на Дрини (в. даље). 

За време борби које је водио Лознички одред, завојиште је за 
10 дана борби примило преко 500, највећим делом тешких рање-
ника који су опскрбљени и евакуисани у позадину. Оскудица са-
нитетског материјала диктирала је импровизације. Тако су на 
пример рањеницима са фрактурама, у недостатку гипсаног завоја, 
поломљене кости имобилисане помоћу удлага. (6)  

Завојиште и пољска болница Шабачког одреда, који су прва 
три дана борби (30. јула до 1. августа) примали рањенике из свога 
одреда, 2. августа добили су хитно наређење да се ставе на распо-
лагање II Армији, трећа пољска болница као етапна болница за це-
лу Армију, која ће примати рањенике, збрињавати их и евакуисати 
у Ваљево. Само 8. августа она је примила 300 рањеника. Завојиште 
је истовремено примило наређење да уђе у састав Комбиноване 
дивизије и да настави са радом у њеном саставу. По завршетку 
битке, оно је добило наређење да иде у Текериш и изврши асана-
цију бојишта на Церу, који је био прекривен телима погинулих. 

Немамо разлога да не верујемо да се сличне епизоде нису 
догађале и у другим санитетским јединицама српске војске.  

Имајући у виду да је српски војни санитет почео рат са врло 
оскудним санитетским материјалом и лековима, што је наведено 
у сва три списа (1, 6, 7), заробљена опрема, материјал и лекови 
санитетских јединица аустро-угарске војске биле су драгоцени 
извор за попуну истрошених залиха, што нам сведочи запис у 
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дневнику др Михаила Петровића. (7) Заробљене су три комплет-
не пољске болнице и једна санитетска колона.  

Церска битка, та прва савезничка победа у I. Светском рату, 
током које је заробљено 4.500 непријатeљских војника, а број по-
гинулих рањених био много већи, српску војску коштала је 
16.266 војника избачених из строја, међу њима 260 официра (55 
погинулих, 194 рањена и 11 несталих): 

војника: погинуло ...............   2.014 
(по Војној енциклопедији ...   2.107) 
рањено ..................................  11.325 
нестало .................................   2.667 (9) 
Аустроугарска војска током свога надирања починила је неопи-

сива зверства над цивилним становништвом и рањеним српским вој-
ницима следећи наређења својих старешина, претварајући се тако у 
наоружану банду убица и разбојника, која је иза себе остављала смрт 
и пустош. Вести о томе запрепастиле су цео цивилизовани свет. На-
жалост, у њеним редовима било је пуно припадника јужнословенских 
народа, највише Хрвата, али и Срба, нарочито у злогласној 42-ој до-
мобранској дивизији која је остала упамћена по својим злочинима.  

Сремска операција српске војске 
 

Још не опоравивши се и не средивши проређене редове, срп-
ска војска је под притиском својих западних савезника и руске 
Ставке, у циљу синхронизовања са офанзивним акцијама које су 
започињале на Западу (битка на Марни) Истоку (Галиција), била 
принуђена да започне офанзиву за коју објективно ни по којим 
критеријумима није била спремна.  

24. августа (6 септ. п. н.) изјутра, следећи директиву Врховне 
Команде, две дивизије 1. позива, Дунавска и Шумадијска, прешле су 
преко Саве у рејону Скеле и Новог села и започеле поход у који ће се 
укључити и остатак I Армије (Коњичка дивизија и Обреновачки од-
ред), којим ће бити ослобођен скоро цео источни Срем, укључујући и 
Земун у који су српске трупе ушле 29. августа (11. сeптембра п. н.). 

У току борбених дејстава код села Голубинци тешко је ра-
њен 31. августа (12. 09. п. н.) санитетски капетан 1. кл. др Драгу-
тин Костић, пуковски лекар у Шумадијској дивизији (10). Он ће 
ипак, иако тежак инвалид, до краја рата остати у војсци на разним 
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дужностима, укључујући и службу у 1. српској добровољачкој 
дивизији за време њених борби у Добруџи на положају команди-
ра њене 2. пољске болнице.  

Истовремено са овим десантом, на другом делу Саве, у рејону 
карауле Чеврнтија, источно од Сремске Митровице, извршен је пре-
лаз Тимочана (XIII пук Тимочкe дивизијe 1. позива без једне чете и 
два батаљона XV пука исте дивизије са једном батеријом топова). 
Лоше организован прелаз, уз изненадни напад непријатеља, проу-
зроковао је панику и, на крају, губитак војника и старешина. Заро-
бљен је капетан 1. кл. др Никола Ристић, лекар XIII пука, док је дру-
ги лекар пука, капетан 1. кл. др Миливоје Петровић препливао Саву 
обмотан пуковском заставом, спасавши част пука и српске војске, за 
који је чин одликован „Карађорђевом звездом са мачевима“. 

У средњем току Дрине III Армија стављена је у дефанзивни 
положај, док је ка југу Ужичкој војсци уз садејство црногорске 
Санџачке војске наређено да крену ка Вишеграду и Горажду. 

Сремска операција завршена је повлачењем 1/14. септембра, 
сходно наредби Врховне Команде, у време када је непријатељ за-
почињао своју другу офанзиву (Битка на Дрини). Са српском се 
војском повукао већи део сремске омладине, образујући Сремски 
добровољачки одред, који ће годину дана касније, храбро бране-
ћи Београд, скоро цео изгинути. (11) 
 
 
Стање српске војске после првих борбених дејстава 

 
Већ после Церске битке и Сремске операције српска војска 

се нашла у кадровској оскудици. Губици које је претрпела били 
су тешко надокнадиви, имајући у виду две чињенице: ограниче-
ност ресурса једне мале земље и њену исцрпљеност после тек 
претходно завршених ратова 1912–1913. у којима је изгубила око 
100.000 првокласних војника, већином неповратно (погинули, 
умрли у епидемији колере и инвалиди).  

Ради попуне губитака позвана је нова регрутна класа на обу-
ку, а ђаци и студенти послати на школовање у Подофицирску 
школу у Скопљу.  

Ми данас поседујемо о бројном стању војске три поуздана 
податка, који имају вредност примарних, јер потичу од компе-
тентних личности, 1. министра војног (3) (преглед 1). 
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2. главног интенданта Врховне Команде за време после Цер-
ске битке (2): 

– бројна јачина оперативне војске 1. септембра 1914. (преглед 2)  
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– бројно стање „расхода“ (болесно, рањено и заробљено) 
истога дана (преглед 3) 

 

 
 

Види се да је „у растуру“ било преко 50.000 добро обучених 
војника и старешина, не узимајући при томе у обзир дотле поги-
нуле и умрле. 

За једну малу војску смањење обученог састава за 10%, које се 
са погинулима пење на више од 12%, и то уочи одлучујућих битака 
(како се показало наступајућим догађајима) свакако је забрињавајући 
и, удружен са другим који ће се ускоро испољити (лоша обмундиров-
на спрема, наступајући кишовити и хладни дани, једноипомесечна 
рововска војна и, надасве, недостатак муниције, посебно топовске) 
показаће се пресудним за настанак катастрофалне ситуације из које 
ће се држава и њена војска спасти само генијалним подухватом ко-
мандовања и херојством бораца током Колубарске битке. 

У томе периоду и санитет је био изложен изванредним напо-
рима који су превладавани уз велике тешкоће (велики број рање-
ника, појава болести које иду са влагом и хладноћом, појава зара-
зних болести, тешкоће транспорта при евакуацији рањеника, пре-
натрпаност главног болничког центра на фронту Ваљева и мали 
број кадрова за овако велике задатке). 
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Непријатељске офанзиве (Битка на Дрини) и српска 
противофанзива (Колубарска битка) 
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Одлучили смо се за заједнички приказ рада санитета у овим 
операцијама, јер су и у стварности сви ови драматични догађаји 
проистицали један из другога, преливајући се без прекида: друга 
офанзива рововске битке трећа офанзива српска противофанзива 
и дефинитивна победа до 2. децембра 1914. године. 

Не чекајући расплет догађаја у Срему, Поћорек, жељан осве-
те и осокољен подршком из Беча, креће у офанзиву целом шири-
ном западног фронта, са ударним тачкама на ушћу Дрине у Саву 
и, јужније, у пределу планинског венца Гучево–Борања–Јагодња–
Соколске планине, са намером да обухвати српску војску, освоји 
главни војишни центар (Ваљево) и преко њега продре у само срце 
Србије – Шумадију и тиме изнуди ратно решење. 

У почетним биткама које трају око 2 недеље обе стране се 
исцрпљују и прелазе у рововску војну. Руководство санитета је 
изненађено огромним губицима: већ 12/25. септембра, поред око 
6.000 погинулих, од чега 600 официра „избачених из строја“ број 
рањеника се пење на 25.000 (3). У току огорчених сукоба, где се 
борило за сваку стопу земље, за кратко време погинуло је пет ко-
манданата пукова и 17 команданата батаљона.  

Министар војни бележи у хроници: „Не ваља што нам тамо 
изгибоше одлични официри. Јуче су донели амо мртвог пуковни-
ка Душана Пурића“. 

Рaспоред рањеника и болесника 12. септембра у већим бол-
ничким центрима био је: 

Место                       Број рањеника                  Број болесника 
Крагујевац .................. 3.691 ...................................  233 
Ниш ............................. 3.759 ...................................  234 
Скопље ........................ 2.112 ...................................  369 
Ваљево ........................ 1.599 ...................................  683 
Зајечар ......................... 1.404 ...................................  145 
Битољ .......................... 1.363 ...................................  171 
Лесковац ..................... 1.238 ...................................      7 
Чачак ...........................    992 ...................................    27 
Укупно у свима тренутно постојећим болницама у 43 варо-

ши било је 25.122 рањеника и 3.200 болесника. Запажа се мали 
број болесника, јер је време још било топло, што је истакнуто и у 
раду др Феликса (6), али ће се доласком кишовитих и хладних да-
на и преласка на рововску војну то изменити. Слично је било и по 
пољским болницама на фронту (в. даље). 
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Два дaна после овога, 14/27. септембра, у Ваљеву се већ на-
лазило 7.000 рањеника (3) који су чекали помоћ, смештај у болни-
цу или даљу евакуацију санитетским возом.  

У таквој ситуацији, увидевши немогућност опслуживања 
оваквог обима рањеника скромним снагама којима је располагао, 
начелник санитета ВК др Генчић упућује војводи Путнику мемо-
рандум 14/27. 09. којим од њега тражи хитно ангажовање допун-
ских лекарских снага (12): 

„Српски санитет је и за нормалне прилике бројно веома 
слаб, за рат он је сасвим недовољан. Нема примера у војној исто-
рији да је... онако велика војска какву смо ми изводили у сва три 
рата пошла са онако малим бројем лекара, као наша ... 

Из Санитетског одељења Министарства војног има више и 
од 5 година како се свима могућим начинима и у свакој прилици 
указивало на опасност ... 

Овај садањи рат прети да нам баш због те неспреме и мало-
бројности у лекарском персоналу нанесе много већих губитака но 
што би их ми и поред ових тешкоћа у којима се води овај рат, мо-
рали имати. Огроман број рањеника, којих смо ми из досадашњих 
непрекидних борби имали (близу до 40.000), немање Београда као 
нашег највећег центра ... немање помоћи од стране Друштава Цр-
веног Крста и страних хирурга, немање довољне санитетске спре-
ме, све то чини да се санитетска служба сада обавља са так(в)им 
тешкоћама, какве се не могу лако замислити ... 

Из оперативне Армије не могу се без велике штете узимати 
лекари за рад у резервним војним болницама ... у самој Армији 
има више пукова који немају ни једног лекара ... Сада смо дошли у 
ситуацију да у Ваљеву на 7.000 рањеника имамо само 25 лекара ... 
Све то јасно доказује да се санитетска служба не може ни сада ни 
у будуће обављати са оволиким бројем лекара без великих тешко-
ћа и без опасности по рањенике. 

Стога ми је част умолити Начелника Штаба за дејство да се 
са стране доведу лекари како би се бар болнице у позадини ... 
снабделе са довољним бројем лекара“. 

Војвода Путник је „депешом тражио да Министар војни, по-
ред већ примљених страних лекара, потражи још и стави их на 
располагање Врховној Команди, пошто је број рањеника врло ве-
лики, а лекара недовољно“. (забелешка др Генчића на полеђини 
акта). 
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У хроници пуковника Стефановића под датумом 18/31. 10. 
постоји податак о броју лекара и медицинара који на одређени 
начин показује резултат напора да се стање изнето у писму др 
Генчића колико-толико поправи (3): 

„Код наше војске имамо лекара: 
на војишту ...........................  лекара 390 
медицинара-ки ....................              139 
у позадини ...........................  лекара 205 
медицинара-ки ....................                94 
укупно ...................................  лекара 595 
медицинара-ки ....................              233 
............................................... ------------------- 
...............................................               828“ 

Ово повећање броја лекара (186) и медицинара (30) у поре-
ђењу са стањем на почетку рата постигнуто је тиме што је „... са 
стране добављено 159 ...“ (13). Највећи број страних лекара био је 
из суседне Грчке. Остатак чине накнадно мобилисани лекари у 
новоослобођеним областима, којих је само у Битољу, у оно време 
једном од најразвијенијих Балканских градова, било неколико де-
сетина, ми их касније налазимо у списковима лекара Команде 
трупа Нових области.  

Рад санитета у време „Битке на Дрини“, како се види из оба 
документа који се односе на санитет, хронике Дринске 2. (6) и 
дневника др Михаила Петровића из Моравске 1 (7), проблеми на 
оба крила фронта били су слични: 

1. Организациони проблеми 
– исувише велика истуреност пољских болница ка предњим 

линијама, што је доводило до ометања њиховог рада у време бор-
бених дејстава, често и до опасности од погађања пројектилима,  

– изложеност пуковског санитета могућностима губитака бо-
равком у близини борбене линије или у самим рововима, 

– велики број рањеника у кратком временском периоду што је 
требало ефикасно решити, при чему се јављала потреба за међуди-
визијском сарадњом у виду деташирања делова болничарских че-
та, завојишта и пољских болница из једне дивизије у другу,  

 – отежана евакуација рањеника и болесника због недостатка 
транспортних средстава, што је изискивало потребу коришћења 
празних муниционих и профијант-колона при повратку у позадину. 
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 – смештајни услови пољских болница и тешкоће при проме-
ни места и избору локације или неке погодне зграде, бар за им-
провизацију операционе просторије,  

 – неразвијеност путне мреже у западној Србији и удаљеност 
главног сабирног места Ваљева од фронта чак до 80–120 киломе-
тара, што је требало савладати по брдовитим и лошим путевима, 
често раскаљаним ишама и оштећеним ратним операцијама које 
су њима протутњале, 

2. Медицински проблеми 
– велики број болесних војника као последица хладног и ки-

шовитог времена, посебно у време тзв. „рововске војне“, 
– веома лоши хигијенски услови услед дуготрајног боравка у 

рововима, посебно појава масовне увашљивљености, 
– појава заразних болести, у прво време појединачних случајева 

трбушног тифуса и дизентерије, нарочито у време „рововске војне“, 
касније појава великих богиња, о чему имамо неколико записа у 
дневнику др М. Петровића и прва забележена појава пегавца у Дрин-
ској 2. почетком новембра, а у Комбинованој дивизији 26. октобра, 

– напори дивизијских санитета да се заразни болесници одмах 
изолују у посебним зградама, а да се за оне болести за које постоји 
вакцина (тифус, вариола) иста добави и примени у околини која је 
била изложена зарази, уз истовремену изолацију под стражом (за 
вариолу), што се показало успешним иако се догађало у време нај-
жешћих битака и померања санитетских јединица према борбеној 
ситуацији, дакле у врло тешким и компликованим околностима, 

– велики број тешких рањеника, које је из већ поменутих 
разлога требало решити на лицу места. 

3. Успешност рада санитета 
Да је санитет пожртвовано извршавао своје дужности, види 

се из оба доступна нам документарна списа, хронике пуковника 
Феликса (6) и дневника пуковника др Петровића (7) ; овај послед-
њи је пун примера веома озбиљног и обимног лекарског рада из 
дана у дан, укључујући и најтеже хируршке интервенције (трепа-
нације лобање, лапаротомије) непосредно иза фронта и у импрови-
зованим условима. Ни лични примери храбрости нису изостајали: 

– резервни санитетски капетан 2. класе др Сима Петровић, 
пуковски лекар у Комбинованој дивизији,  је за време борби на 
Гучеву, када се батаљон после погибије команданта поколебао, са 
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исуканом сабљом повео војнике у јуриш и повратио изгубљени 
положај. Одликован је „Карађорђевом звездом са мачевима“,  

– руска добровољна болничарка Дарија Алексадровна Ко-
ровкина је храбро погинула 19. септембра на Гучеву док је у рову 
пружала помоћ рањеницима. 

4. Ваљево као сабирно-дистрибуциони и болнички  
    центар три Армије  
Док су се на фронту водиле огорчене борбе, дотле се у Ва-

љеву, главном сабирном центру за све три српске Армије, водила 
друга борба: требало је организовати прихват, тријажу, смештај, 
лекарску помоћ, хитне операције или даљу евакуацију рањеника, 
а за све то на располагању је било највише до 26 лекара. (14) 

У те сврхе, поред Сталне војне и Окружне болнице, органи-
зовано је и шест резервних:  

1. у згради XVII пука, 
2. у згради артиљеријске касарне, 
3. у згради V пука и 
4. у згради Гимназије,  
5. у згради Окружног суда а у време епидемије „три тифуса“ и 
6. у магацинима Дринске дивизијске области. 
Постепено се болничка мрежа проширила и на све веће приват-

не зграде, јавне (кафане, хотели) које су служиле као прихватилишта. 
Организован је месни „Одбор за дочек и помоћ рањеницима“ 

око кога се окупио огроман број грађана. Они су без прекида по 
целом граду, на железничкој станици и у болницама обилазили ра-
њенике и „крепили их свим оним што су имали“. Бројне жене и де-
војке, организоване око Црвеног Крста и Кола српских сестара, 
укључиле су се у хуманитарни рад, било у оквиру овога Одбора, 
или као болничарке и друго помоћно особље у болницама.  

Ваљево није било само сабирни центар, у њему су вршене 
нужне хируршке интервенције, а рањеници после њих, уколико 
су тежи, упућивани санитетским возом у унутрашњост земље, 
док су лакши задржавани и после опоравка враћани у јединице. 
Када су наступили одлучујуће борбе на Гучеву и Мачковом ка-
мену, капацитети су постали недовољни, реквириране су многе 
приватне зграде (кафане, хотели), а на крају је и зграда Окру-
жног суда претворена у 5. резервну болницу. Истовремено је по-
јачана и евакуација тешких рањеника санитетским возићем до 
Младеновца (и потом даље нормалним колосеком), па су поред 
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њега у те сврхе искоришћени и теретни возови који су у Ваљево 
довозили разну ратну спрему, а при повратку превозили рање-
нике. Дневно је превожено у врхунцу битке на Дрини и до 3.000 
рањеника. 

Од српских хирурга оперисали су др Јордан Стајић и др Љу-
биша Вуловић. Укупно се У то време у Ваљеву налазило 26 срп-
ских лекара, али је само 10 било у функцији лечења, док су оста-
ли били на раду у Санитетском одељењу Врховне Команде. 

Њима се придружила и пристигла болница руског Добро-
творног друштва на челу са хирургом др Сичевим и неколико 
других страних група.  

Већ у време Церске битке ту се нашла холандска мисија на 
челу са др Аријусом ван Тинховеном, који је убрзо постао шеф-
хирург резервних болница и стекао славу неуморног оператора 
радећи даноноћно свој племенити посао. 

У септембру је стигла француска мисија са др Емилом Кон-
сејом, познатим научником из групе професора Никола, заслу-
жних за откриће преносиоца пегавца, нешто касније данска са др 
В. Т. Мелгардом, а крајем године и група организације „Шкот-
ских жена“ са др Алис Хачисон. Нису изостали ни појединци 
(Флора Сендс и мис Симонс). 

Број рањеника који су стизали са фронта се свакодневно кре-
тао између 5.000 и 7.000 (3), што је стварало велике проблеме у 
транспорту ка унутрашњости земље. 

У хроници пуковника Стефановића налазе се три податка 
која показују број лежећих (задржаних на лечењу) рањеника и бо-
лесника у ваљевским болницама за време битке на Дрини: 

30. 09. 17. 10. 31. 10. (3 дана пред пад Ваљева) 
рањеника ... 1.009 1.200  611 
болесника ... 671 1.091  976 

Најтежи тренутак је наступио када је војска почела, исцр-
пљена борбама, без попуне и без муниције, да се повлачи и ка-
да је дошао тренутак да се и Ваљево евакуише. Евакуација је 
вршена у драматичним околностима, у журби да се што више 
рањеника спаси ропства, по хладном времену и са три возића 
који су летели од Ваљева до Младеновца и назад по неколико 
пута дневно. И „најзад је евакуисано све, а у болници су остали 
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само морбундни и несахрањени лешеви помрлих“. (14) Ту се 
међу њима нашао др Влада Станојевић, оболео од пегавца, без 
свести, остављен да умре. Спасао га је случајем мајор др Љуби-
ша Вуловић, који је у последњој инспекцији прошао болницом 
и наишао на њега у мртвачници међу лешевима умрлих. (15) 

Са најтежим, непокретним рањеницима и болесницима, 
остали су лекари: санитетски мајор др Аврам Винавер, доброво-
љац – Старохерцеговац др Милован Башовић и руска докторка 
Сошинска са болничаркама. (10, 14) Они ће у болници са рањени-
цима преживети окупацију и сачекати ослобођење града, док ће 
евакуисана ваљевска стална војна болница наставити са радом у 
Крушевцу (видети наш рад о стању непосредно после Колубарске 
битке у овој књизи). 

За време краткотрајне окупације Ваљева аустроугарска 
војска користила је исте објекте за своје потребе, смештајући 
заразне болеснике у зграду V пука. У време свога безглавог 
бекства оставила је око 3.000 болесника и најтежих рањеника 
са групом својих лекара и болничара, али без икакве санитет-
ске спреме, хране и лекова, а доста и несахрањених лешева 
умрлих, тако да је санитарна ситуација у Ваљеву по ослобође-
њу била ужасна. (14) 

Пошто се број рањених и оболелих током контраофанзиве 
нагло повећао (види графикон 1), болничка служба појачана је 
привлачењем неких пољских болница оперативне војске у само 
Ваљево или у његову близину: 

у Пецку и Причевиће: 1. пољска болница Моравске дивизије 
2. позива, 

у Бранковину: 1. пољска болница Дринске дивизије 1. позива, 
у Ваљево (код зграде V пука): 1. пољска болница Дунавске 

дивизије 1. позива. 
То је било недовољно.  
5. Губици у појединим борбама  
Ради илустровања тежине појединих битака које су вођене у 

овоме периоду од интереса је видети једну табелу коју је на стра-
ни 15 друге свеске своје хронике сачинио пуковник Стефановић 
(3) „... да би се добио појам колико (се) дневно онеспособи војни-
ка у једној дивизији ...“: (преглед 4) 
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Из некога, нама данас непознатога разлога, датуми су наве-
дени по новом (грегоријанском) календару који у оно време није 
био званичан у Краљевини Србији. Ми стога сумњамо да је ова 
табела рађена ради приказа некој (неким) страној личности ради 
илустрације тешких губитака српске војске током „битке на Дри-
ни“. Бројке читаоцу саме собом говоре, коментар није потребан.  

6. Кретање броја рањеника и болесника у време битака  
             на Дрини и Колубари 

Хроника пуковника Стефановића даје нам увид у динамику 
броја рањеника и болесника који су лечени у болницама широм 
Србије (3), при чему имати на уму неколико чињеница да би се ти 
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бројеви правилно разумели. Постојало је јасно наређење, што на-
воде оба извора (6, 7): 

1. да се само тежи рањеници и болесници евакуишу у болни-
це, најчешће преко Ваљева као сабирног центра, одакле би се ди-
стрибуисали даље у остале постојеће болнице, сталне, резервне и 
привремене широм Србије, у Ваљеву би се вршиле нужне хирур-
шке интервенције и задржавали само најтежи, нетранспортабил-
ни рањеници и болесници до поправка стања,  

2. да се лаки случајеви рањавања и обољевања лече у оквиру 
јединице, углавном у пољским болницама и да се по излечењу 
враћају у трупу. Колики је био учинак пољских болница види се 
из реферата пуковника др Генчића војводи Путнику поднетог 15. 
јануара 1915.: (13) 

„Како је текло боловање наших војника у болницама на во-
јишту може се видети из следећих упоређења: 
1. августа 1914. године било је        251 болесника 
1. септембра 1914. било је    1.576 
1. октобра 1914. било је    1.488 
1. новембра 1914. било је    1.748 
1. децембра 1914. било је    3.152 
1. јануара 1915. било је  10.816 
10. јануара 1915. године било је  14.068 (од којих само 

заробљеника 2.547)“. 
 
Треба запазити да се ради о болесницима, а не о рањеницима, 

који су такође задржавани према процени лекара уколико се радило о 
лакшим ранама. Илустративно је да се постепено повећање броја бо-
лесника поклапа са сезонским погоршањем временских прилика. 

1. да се, због великог притиска на болнице, рањеници и болесни-
ци по побољшаном здравственом стању пуштају својим кућа-
ма на опоравак, с тим да се јављају најближим болницама и 
амбулантама ради превијања и уопште контроле здравственог 
стања, као и евентуалне поновне оспособљености за повратак 
у јединицу. Тиме је одржавана извесна равнотежа у броју хо-
спитализованих војника, али је зато касније дошло до прити-
ска на болнице од стране тих „лутајућих“ рањеника и боле-
сника, што је на крају испало контрапродуктивно, а у време 
појаве заразе „три тифуса“ допринело је њиховом ширењу 
(видети наш рад у овој књизи). 
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2. Међутим, на самом почетку српске офанзиве ово се наре-
ђење мења. 4/17. новембра пуковник Стефановић бележи у 
својој хроници догађаја: „... Има доста велики број рекон-
валесцената и лако рањених и болесних који су отпуштени 
из болнице на поправку код својих кућа ... Наређено је 
болницама да се болесни могу пустити кућама тек када 
потпуно оздраве-ради поправке здравља, а они који су те-
шко болесни, иако морају умрети, да умру у болници“. (3) 
Пуковник Стефановић не објашњава разлоге за ове изме-
не, а о њима нема ни помена у записима др Феликса и др 
Петровића, из којих смо стицали увид у унутрашње стање 
санитета у овоме периоду рата. (6, 7) Kaсније, 21. децем-
бра, када су болнице почели да пуне болесници од нара-
стајућих заразних болести, пала је нова наредба: прездра-
веле пуштати кући на амбулантно лечење (14), што је само 
погоршало опште санитарно-епидемиолошко стање. И то 
је оно што ће читалац видети у нашем раду који говори о 
санитету непосредно после Колубарске битке, да је појава 
„лутајућих“ рањеника (која је де факто стално постојала) 
стварала многе проблеме, не само организационе природе, 
и да је свакако била и један од значајних узрока ширења 
епидемије „три тифуса“. 

7. Проблеми у току повлачења и контраофанзиве. Нека  
            лична запажања 

Хроника пуковника Стефановића, нажалост, не даје увид у 
проблеме које је санитет имао у периоду драматичног повлачења 
до Колубаре и Љига.  

О томе се више информишемо из страница дневника др Миха-
ила Петровића, који педантно, иако се по рукопису види у журби и 
заморености, описује дан за даном кретање санитетских јединица II 
Армије, посебно у време повлачења од Мачве до Цера, а затим ду-
бље ка унутрашњости земље, проблеме са транспортом рањеника 
лошим сеоским путевима раскаљаним од кише и употребе, замор 
особља и теглећих животиња, тешке хируршке интервенције при ус-
путним задржавањима при светлости лампи, у шатору или некој се-
оској згради, заобилажење угрожених раскрсница због вести о про-
дору непријатеља, смештајне проблеме и хитне дислокације тек 
приспелих пољских болница и, најзад задржавање у зони Лазаревца, 
а потом Аранђеловца непосредно уочи противофанзиве. 
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Он нам успут открива и неке личне рефлексије своје најбли-
же околине у завојишту и штабу дивизије од значаја за разумева-
ње ондашњег менталитета и начина размишљања официра српске 
војске. Интересантни су записи који говоре о ширењу разних не-
проверених вести, повољних и неповољних, али и о појави опа-
сног „замора људског материјала“, као што су примери групног 
пребегавања Тимочана непријатељу у току одбране у зони Раче, 
или догађаји у XVI пешадијском пуку 1. позива (Моравци) у тре-
нуцима када се и на фронту II Армије ломила судбина битке: у 
једном тренутку целога дана, од јутра до вечери одбијали су да 
крену на јуриш, да то ипак ураде и „на бајонет“ протерају непри-
јатеља. Или по мало поетски и дирљив опис проласка групе 
„1.300 каплара“:  

„... 5. 11. ... срео велики број младих здравих људи, подна-
редника-ђака. Сви су румени, златни и весели. Међу њима сам 
видео неколико познате деце ...“  

То је млађана српска интелигенција храбро одлазила смрти у 
сусрет, да замени изгинуле водне старешине, то није било пасив-
но, фатумско мирење са судбином, то је била свесна жртва ради 
одбране части и слободе свога народа. Никада се не смеју забора-
вити тада поднете жртве тих голобрадих младића, тек стасалих, 
још невичних ратовању. Колико изгубљених нада и колико несу-
ђених предводника српске научне мисли.  

Или коментар о надирућем непријатељу: „... Аустријанци ве-
ома споро иду за нама. Уопште, они нас никад нису гонили енер-
гично, да ли зато што немају довољно снаге физичке или морал-
не, јер иначе не могу да објасним њихову инактивност ...“, комен-
тар који нехотице открива унутрашње психолошко стање једне по 
своме саставу хетерогене војске која под строгим заптом старе-
шина надире у туђу земљу, у непознато, чинећи успут стравичне 
злочине и истовремено страхујући од освете за своја криминална 
дела.  

Ово споро напредовање непријатеља које бележи др Петро-
вић је било и предмет љутње генерала Поћорека, који је укорио 
свој XIII корпус због тога, али је то оклевање, ако можемо психо-
аналитички да се изразимо, било подсвесни продукат страха при-
сутног код претходно у Церској бици потучених генерала. Ипак, 
то оклевање је омогућило II и III српској Армији да се у реду и 
безбедно повуку на нову одбранбену линију. Вредно је напомену-
ти да су у томе корпусу биле и злогласне 40. и 42. домобранска 
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дивизија, већ позната по почињеним злочинима над невиним на-
родом и остављеним рањеницима и заробљеницима. 

Уопште, овај је рукопис вредан анализе и коментара, онако 
како је то покушао да уради др Брана Димитријевић, делимично 
га објављујући у „Политици“ (7а), јер то није само безлично слу-
жбено бележење пристиглих и извршених наредби, већ паралелно 
са тиме (на полеђини службене странице) и све оно лично, емо-
тивно што је у тим тренутцима преживљавао један тако високи 
интелектуалац и врстан и племенити лекар, хирург и старешина, 
какав је др Михаило Петровић био.  

Дневник др Михаила Петровића завршава се ослобође-
њем Београда, али и једном личном опаском која ће злослутно 
указати на несрећу која наилази: „6. 12. Стигли по јаком ветру 
у Влашко поље. Ту се разболим и 15. 1. под знацима тифуса 
евакуишем у Ниш, где сам 6 недеља прележао од фебрис реку-
ренса“. (7) 

8. Неки сачувани санитетски статистички подаци  
Хроника Дринске 2. из пера пуковника Феликса, са друге 

стране, даје нам прецизан увид у посао који су завојиште и пољ-
ске болнице те дивизије извршиле током тромесечног рвања са 
непријатељем. Ми ћемо их пренети како су дате, јер оне саме по 
себи најбоље говоре о размерама рада само ЈЕДНОГА ОД ДВА-
НАЕСТ дивизијских санитета. Од свега је најважније сазнање да 
су у тим судбоносним данима санитетске јединице српске војске 
једне другима помагале у служби спасавања рањеника: завојиште 
ЈЕДНЕ дивизије спасавало је рањенике из ШЕСТ дивизија српске 
војске. (6)  

Значајни су и подаци из ових табела који говоре да је дале-
ко највећи проценат нанетих рана настао дејством пушчаног 
оружја. Драматична промена наступиће, дакле, тек током велике 
Макензенове офанзиве у јесен 1915. употребом тешких артиље-
ријских оруђа, које је убитачно засипало српске јединице нано-
сећи им не само тешке губитке, већ и компликоване ране, што 
ће у ставовима једнога истакнутога војног хирурга какав је др 
Петровић био, неминовно довести до измене у начину третира-
ња ратне ране. (16, 16а)  
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Прегледи 5 и 6 
(прегледи 1. и 2. из рада др Феликса) 

 

 
 



64 

 
 

 
 
 
 
 
 



65 

 

 
 



66 

9. Наслућивање наступајуће санитетске катастрофе због  
             епидемије „три тифуса“ 

Из хронике др Феликса сазнајемо још неколико драгоцених 
података који наслућују надолазећу несрећу: 

– у време треће непријатељске офанзиве и српске противо-
фанзиве „... услед рђавих хигијенских прилика ... констатован је и 
велики запат вашију код војника, нарочито код оних који су при-
ликом повлачења остављени непријатељу ...“, 

– „... пред крај овога периода осетила се и оскудица у храни ...“ 
– „... при наступању (су пољске болнице) наилазиле на не-

пријатељске санитетске формације које су остављале тешке рање-
нике и болеснике. Ове је требало све збринути и евакуисати ...“ 

– „док се за време повлачења није могла водити брига о де-
таљнијем прегледу болесника, за време наступања је утврђено да 
поред трбушног тифуса има већ и рекуренса. Инфлуенце је такође 
било доста (?? A. Н.) мада по мишљењу неких и ово је био реку-
ренс, само није било средстава и времена да се то тачно испита“. 

10. Битка на Дрини и Колубарска битка у бројевима 
Ми смо ради лакшег приказа кретања болесника током битке 

на Дрини и Колубарске битке сачинили графикон (бр. 1) који ће 
показати кретање броја рањеника и болесника у периоду септем-
бар- децембар. Ово смо учинили да би се у целини сагледала дина-
мика учесталости рањеника и болесника у ова два дела исте, про-
дужене битке, у којој је непријатељ прво нападао, а српска се вој-
ска бранила, попустивши на крају пред надмоћношћу непријатеља 
и сопственој немоћи да на њега адекватно одговори услед недо-
статка артиљеријске муниције, али и услед крајње посусталости 
проређених редова својих пукова, да би на крају, решивши ова два 
проблема доласком муниције, кратким предахом и попуном својих 
пукова регрутима, смогла снаге да у силовитом нападу непријате-
ља заустави, победи и протера са своје државне територије. 

Из тога графикона видеће се колика је била цена тога успе-
ха, који је превазишао границе Србије, као и у случају Церске 
битке, задивио цео свет, а већ пољуљаном угледу аустроугарске 
војске нанео непоправљив ударац који ће овом победом у Колу-
барској бици бити дефинитивно покопан. 

Видеће се: 
1. Српски санитет је целим током „битке на Дрини“ успевао да 

број болнички лечених рањеника одржи на приближно истом нивоу 
од 18.000 до 20.000, што је резултат два поступка о којима смо већ 
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говорили: задржавање лаких рањеника у пољским болницама иза 
фронта и пуштање на кућно лечење из болница чим то стање рање-
ника дозволи (као што смо преходно видели, ова је наредба из неких 
других разлога измењена уочи почетка српске офанзиве). 

2. Тако је и са болесним војницима. Њихов је број у истом пе-
риоду константно низак са благом тенденцијом пораста, што је ра-
зумљиво имајући у виду погоршање временских прилика и услова 
под којима су војници ратовали, но он нам индиректно говори још 
нешто: и поред све тежине стања и уз уобичајена побољевања, не-
ма изненадног скока који је у таквим ситуацијама најчешће везан 
за појаву неке епидемијске болести, како ће се ускоро и догодити.  

3. Међутим, то се све мења отпочињањем српске офанзиве. Тај 
огроман, може се слободно са историјске дистанце рећи, натчовечан-
ски напор српске војске да у безнадежној ситуацији изврши прегру-
писавање својих редова, ангажује последње резерве своје недовољно 
обучене омладине и баци се на непријатеља ради спаса Отаџбине, 
довео је до наглог скока броја рањеника и болесника у болницама ка-
ко услед непосредног ефекта ратних дејстава, тако и услед веома те-
шких услова ратовања за једну лоше одевену, опремљену и нахрање-
ну војску у офанзивном налету без могућности предаха у сувоме и 
топлом, која је своја дејства изводила у брдовитом пределу, по хлад-
ном и кишовитом времену које се мешало са суснежицом. Претпо-
ставимо са доста вероватноће, имајући у виду писање др Петровића 
и др Феликса, да је баш тада почела да расте инциденца појединих 
заразних болести. Потврду за то мишљење имамо већ у првом изве-
штају о њиховом кретању који наводи пуковник Стефановић само 
три дана по завршетку борбених дејстава, списак са којим почињемо 
свој рад у овој књизи о санитету непосредно после Колубарске бит-
ке. Да само наведемо да су се удружене три ратне морије, три тифу-
са, од чије су појаве дрхтале све војске, појавиле у забрињавајућем 
броју: трбушни 339 болесника, повратни 900, пегави 72, при чему са 
правом можемо претпоставити да ове бројке представљају само врх 
леденог брега. Колико их је још непрепознатих и у почетној фази 
обољевања било у јединицама, колико пак у пољским болницама ко-
је су пратиле своје пукове у њиховом офанзивном покрету? 

11. Прихват и распоређивање рањеника и болесника током 
битке на Дрини и Колубарске битке 

Да би се сагледала сва величина напора уложеног у обезбеђи-
вање смештаја огромног броја рањеника и болесника у овоме тро-
месечном периоду сачинили смо, из периодичних болничких пре-
гледа датих у хроници пуковника Стефановића, четири прегледа 
(бр. 7–10) који показују динамику у времену о коме говоримо: 
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Преглед 7 нам показује кретање броја рањеника и болесника 
дуж железничке пруге од Београда ка Скопљу ка којој су се сли-
вали транспорти са целог фронта, приказавши у њему оптереће-
ност централне и јужне Србије, која је обухватала, поред помо-
равских градова (Јагодина, Ћуприја, Параћин, Свилајнац) и три 
неоспорно највећа центра, Крагујевац, Ниш и Скопље. 
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Ниш је свакако био највећи и најразуђенији ратни болнички 
центар Србије, са мноштвом руског санитетског особља које је сво-
јим умећем, радом и опремом битно доприносило лечењу преко 6.000 
рањеника и болесника који су се у то време свакодневно налазили у 
Нишу. На железничкој станици била је организована дежурна служба 
прихвата долазећих болесника и њиховог распоређивања по болница-
ма, што је био добар пример и за друге, нарочито по местима раскр-
сница (Младеновац, Лапово, Сталаћ), мада не увек успешно. 

Из нама сада непознатих разлога Скопље, чији је напор ви-
дљив већ из самих бројева о леченим војницима, није у досада-
шњим (истина ретким) публикацијама добило значај какав је тре-
бало да му се да, имајући у виду бројеве који се налазе пред нама, 
поготову што ће се у њему наћи и многе стране мисије. 
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Крагујевац, седиште Врховне Команде после пада Ваљева, 
иако на аберантној прузи (Лапово–Крагујевац), по броју лечених, 
по концентрацији санитетских кадрова, касније и по броју при-
стиглих страних мисија, заузимао је у овоме терцету треће место. 

Следећим прегледима (бр. 8 и бр. 9) приказали смо кретање 
броја лечених дуж две железничке комуникације, којима су рање-
ници и болесници евакуисани у унутрашњост земље: 

Преглед 8: пруга Ваљево–Аранђеловац–Младеновац и су-
седна Паланка, којом су евакуисани војници I, II и III Армије; њи-
ме се илуструје динамизам током повлачења српске војске, када 
су поједини центри, међу њима прво на удару Ваљево, падали у 
руке непријатељу. У најкритичнијем периоду, при врхунцу по-
влачења, у функцији су остали само Аранђеловац и Паланка. 

Преглед 9: пруга Ужице–Крушевац, којом је вршен тран-
спорт рањеника Ужичке војске са истом појавом испадања поје-
диних болничких места током непријатељске офанзиве и помера-
њем смештања ка истоку. 
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И као што је Ваљево било стожер северних армија, тако је Чачак 
то био за ову јужну српску групацију, чак и у време док је Ужице било 
у функцији. Приступ Чачку није био само линијом пруге, већ и прила-
зним регионалним путевима који су водили од фронта, од Косјерића 
до Вардишта. Стога и овде стоји констатација, слична Скопљу, да је у 
досадашњим публикацијама улога Чачка назаслужено занемарена.  

Доња табела у прегледу 8 показује кретање броја рањеника 
током битке на Дрини и Колубарске битке дуж железничких пру-
га, главне (Београд–Ниш–Скопље–Ђевђелија) и њених бочних 
огранака, како би се лакше схватио напор који је заједнички извр-
шило Санитетско и Саобраћајно одељење Врховне Команде у ци-
љу распоређивања непрекидне реке рањеника и болесника која се 
сливала са фронта. Величина напора који је чињен дуж ове једно-
трачне пруге постаје још убедљивија ако се има на уму да се она 
протезала и преко границе ондашње Србије пругом Ђевђелија–
Солун–Битољ преко територије неутралне Грчке, која је скоро 
свакодневно пропуштала санитетске возове препуне рањеника до 
значајних болничких и кадровских капацитета у Битољу.  

Уопште, ако се погледају извештаји о броју рањеника и бо-
лесника по болницама Србије, видеће се њихово распоређивање 
по местима дуж железничких пруга: 

1. (Крупањ и Завлака путевима) Ваљево–(Лајковац)–Аранђе-
ловац–Младеновац–(Смед.) Паланка и даље комуникацијом ка 
Нишу–Скопљу–Ђевђелији, 

2. Младеновац–Лапово-поморавски градови (Јагодина, Ћу-
прија, Свилајнац, Параћин)–Сталаћ–Алексинац–Ниш–Лесковац–
Врање–Скопље–Велес–Ђевђелија, 

3. Бочне комуникације: Лапово–Крагујевац, Ниш–Пирот, Ско-
пље–Приштина–Косовска Митровица и Параћин–Зајечар (уском пру-
гом која је била жила куцавица српске војске којом је преношен рат-
ни и други материјал пристигао Дунавом из Русије до Прахова и од 
њега до Зајечара). 

Ван ових комуникационих линија налазио се Битољ, у то 
време један од најразвијенијих Балканских градова са великом 
болницом и више турских касарни, које су послужиле за смештај 
великог броја рањеника. Из малог броја умрлих међу леченима у 
битољским болницама (само 4 од почетка рата до 14. децембра п. 
с.), претпостављамо да су највероватније тамо слати недовољно 
прездравели рањеници којима је било потребно продужено бол-
ничко лечење и лакши рањеници који су са фронта евакуисани 
уместо да буду задржани у својој у пољској болници.  
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Битољ је са Србијом био повезан преко Солуна железничком 
пругом Ђевђелија–Солун–Битољ. Према подацима које су у своме 
раду навели Протић и Павловић (3 д), санитетским возом у перио-
ду великих битака том пругом су свакодневно, понекад и више пу-
та, слати рањеници преко грчке територије, иако је она била про-
гласила своју неутралност. О тим приспећима су у битољским 
„Општинским новинама“ редовно излазила обавештења, па тако 
исти аутори наводе пример бр. 162 од 6. новембра 1914, када су у 
току истога дана стигла два воза са 716 и 700 рањеника. Неоспорно 
је да је овако заобилазан и дуг пут претстављао озбиљан подухват 
за особље санитетских возова, али је истовремено и илустрација с 
једне стране добре организованости транспортне санитетске слу-
жбе, а са друге стране неопходности коришћења свих расположи-
вих болничких капацитета, поготову у једноме тако великом цен-
тру какав је Битољ у то време био, без обзира на његову удаљеност 
и компликованост путовања преко стране, неутралне територије.  

Када све ово данас, после скоро 100 година, погледамо, не мо-
жемо, а да се не дивимо напору који је извршен и труду који је уло-
жен, да се у ратним условима, са сиромашним могућностима једне 
мале и неразвијене земље, обави један такав тежак и одговоран посао 
какав је био Распоређивање – Преношење – Смештање – Лечење јед-
нога тако великог броја рањеника и болесника у 58 варошица, варо-
ши и градова ондашње Краљевине Србије. Што је све било скромно 
па и сиромашно, ни мало не умањује вредност овога подухвата. 

Али, нажалост, све има и своју мрачну страну, она се испољи-
ла ПОСЛЕ победе над непријатељем, у тренутку када је требало 
предахнути и одморити измучену војску, вратити избегло станов-
ништво у њихове опустошене домове и пребацити десетине хиља-
да ратних заробљеника у заробљеничке логоре унутрашњости зе-
мље. Тада се овај ланац, који је тако успешно обавио послове у то-
ку ратних дејстава, изнедрио у своју негацију: постао је расадник 
стравичне ратне морије – епидемије три тифуса широм Србије. 

12. Победа  
У немогућности да се одржи на одбранбеној линији испред Ва-

љева, Врховна Команда је наредила 30. октобра/11 новембра п. н. по-
влачење на десну обалу Колубаре и Љига, да се трупе тамо одморе, 
попуне појачањима (регрутима), добију артиљеријску муницију, и 
потом, планом генерала Мишића коме је предато командовање над 
1. Армијом, ударе на непријатеља и поразе га. Тако је и било. 
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Ваљево је напуштено 2/15. новембра, 1. Армија појачана је са 
5.385 новопридошлих војника, међу њима и „1.300 каплара“, цвет 
српске интелектуалне омладине, српска војска је на новим положа-
јима затворила све путеве ка унутрашњости земље, привремено 
жртвујући и престоницу Београд, да у силовитом нападу 21. но-
вембра/3. дец. п. н. у 7 часова изјутра разбије непријатеља и проте-
ра га са државне територије. Плен је био огроман и у људству и у 
материјалу, а Србија слободна. (види рад генерала Секулића): 

Другог (15-ог п. н.) децембра на територији Краљевине Ср-
бије више није било слободних непријатељских војника саопшти-
ла је Врховна Команда целоме свету и своме народу.  
 

Закључак 
  

Посматрајући динамику у времену ових одсудних битака, 
основни закључци о раду санитета који се могу из њих извести су: 

1. У најтежим тренуцима вршена је непрекидна расподела 
рањеника и болесника по целој територији Србије како би се из-
бегло загушење само у појединим центрима,  

2. Проблем у транспорту рањеника био је наизраженији у првој 
етапи, од борбене линије до првог места на железничкој прузи и по-
тицао је из лоше путне мреже и из слабашног колског транспортног 
арсенала којим је српска војска располагала. То се може добро видети 
из дневничких бележака пуковника др М. Петровића (7) и то је разлог 
што се санитет максимално приближавао првој борбеној линији изла-
жући се ризицима страдања или заробљавања и то је, најзад, разлог 
што су хирурзи такорећи иза саме борбене линије вршили и најком-
пликованије операције, не би ли рањенике отргли од смрти која би 
иначе током спорог транспорта неминовно уследила. Наравно да ус-
песи тих херојских интервенција нису увек били повољни, како за-
кључује и сам др Петровић, али је то био једини излаз у нужди и сва-
ки преживели је сам по себи оправдавао такве интервенције. (7)  

3. Постојеће железничке пруге на унутрашњим комуникацио-
ним правцима од војишног простора ка унутрашњости земље, успе-
шно су искоришћене, оне уског (Ваљево–Младеновац, Ужице–Ча-
чак–Краљево–Крушевац–Сталаћ и Параћин–Зајечар) и нормалног 
колосека (Младеновац–Лапово–Сталаћ–Ниш–Скопље–Ђевђелија–
Солун–Битољ, Сталаћ–Крагујевац, Ниш–Пирот и Скопље–Косовска 
Митровица), што се има захвалити колико пожртвованом раду осо-
бља Српских државних железница и особља постојећих санитетских 
возова, толико и одличној координацији свих служби у Министар-
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ству војном, Врховној Команди и Управи СДЖ, поготову имајући у 
виду да су све пруге имале само један колосек и да су све истовре-
мено коришћене за приоритетно војне потребе као што је транспорт 
војника, муниције и других материјалних потреба ратујуће војске. 
То, међутим, није могло компензовати кашњења која су настајала 
током евакуисања са линије фронта услед лоших прилазних путева 
и слабе транспортне моћи српског санитета. Нажалост, хигијена и 
превентивне мере у таквим околностима биле су прве жртве, па се 
стога на крају све претворило у сопствену негацију. 

4. Највећа слабост, поред већ наведених материјално-техничке 
природе, проистицала је из застареле концепције војног санитета, ко-
ји је био сав у духу куративног и превасходно хируршког концепта, 
запоставивши у потпуности превентиву, па су кадровска слабост 
(малобројност) и потпуни недостатак превентивне службе били глав-
ни чинилац неминовних пропуста и њихових озбиљних последица.  

5. Без обзира на своју малобројност, војни санитет се трудио да 
испуни своје задатке и при томе испољавао храброст и предузимљи-
вост, често и изван својих чисто стручномедицинских обавеза. О то-
ме речито говоре примери херојства које смо у овоме раду навели. 
Што су ти задаци били претешки и за много јачи санитет од српског 
и што је ускоро наступила разарајућа епидемија три тифуса у којој 
се санитет, храбро се борећи, утопио и претрпео и сам веома тешке 
губитке, резултат је многих објективних околности, али и слабости, 
о којима се говори у овоме и у некима другим радовима. 

Битка се победоносно завршила 2/15. децембра 1914. и од 
тада до јесени 1915. није било ратних дејстава. Шта се касније де-
шавало, говори се на другом месту. 

У овој првој ратној години Србија је, одбранивши своју слободу, 
изгубила 69.022. својих синова, погинулих, умрлих и несталих. (19)  

Поред ових неповратних губитака, српска војска је, према 
извештају пуковника Генчића од 15. 01. 1915. имала 92.086. рање-
ника од којих се многи због инвалидности више неће ни вратити 
у борбене редове. (20)  

И уместо да доживи жељени предах, да се избегли народ 
врати у своје опустошене домове, да се исцрпени војници одморе 
и прикупе нове снаге за долазеће изазове, Србија ће се наћи изло-
жена најстрашнијој апокалиптичној трагедији у виду незапамћене 
епидемије „три тифуса“ која ће покосити безбројне жртве, а сани-
тет ставити пред нове изазове и тешке губитке од 122 умрла лека-
ра, српских, страних или заробљеника. 
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