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ДР АГ НЕС БЕ НЕТ НА ЧЕ ЛУ БОЛ НИ ЦЕ ШКОТ СКИХ 
ЖЕ НА НА СО ЛУН СКОМ ФРОН ТУ

Сла ви ца По по вић Фи ли по вић
Сун ча на оба ла, Аустра ли ја

Сек ци ја за исто ри ју ме ди ци не Срп ског ле кар ског дру штва

Сажетак

Пр ви свет ски рат је ши ром европ ских бо ји шта ис пи си вао сви ре пе 
стра ни це свет ске исто ри је, ка да је др Ел си Ин глис, уз по моћ су фра жет-
ки ња осно ва ла Бол ни цу шкот ских же на за слу жбу у ино стран ству (the 
Scot tish Wo men’s Ho spi tals for Fo re ign Ser vi ce).

Ме ђу број ним хе ро и на ма у са став де сет бол ни ца Шкот ских же на у 
Ср би ји и са Ср би ма на фрон то ви ма би ла је др Аг нес Бе нет (dr Ag nes Eli za-
beth Lloyd Ben nett, 1872–1960), Аустра ли јан ка, ле кар ка на Но вом Зе лан ду, 
са ди пло мом шкот ског уни вер зи те та.

На по чет ку Ве ли ког ра та на пу ту за Евро пу, др Бе нет се при дру жи-
ла јед ној бол ни ци у Ка и ру, у спа ша ва њу број них ра ње ни ка са Га ли по ља. 
На Со лун ском фрон ту, др Бе нет је ру ко во ди лац Бол ни це шкот ских же на, 
„Је ди ни ца Аме ри ка“, у Остро ву. Бол ни ца у прат њи Тре ће срп ске ар ми је, 
ис пи са ла је исто риј ска сво до чан ства и има ла ис це љи тељ ску уло гу за ве-
ли ки број срп ских ра ње ни ка, по сле слав них би та ка на Гор ни че ву и Кај-
мак ча ла ну. 

Др Аг нес Бе нет, док тор ме ди цин ских на у ка, бо рац за жен ска пра ва, 
но си лац је Од ли ко ва ња Бри тан ске им пе ри је, Ор де на Све тог Са ве и Ме да-
ље срп ског Цр ве ног кр ста, по што ва на у Аустра ли ји, на Но вом Зе лан ду и 
Евро пи. Ху ма ни ста без гра ни ца, ис це љи тељ у два свет ска ра та, пле ме нит 
фи лан троп у ми ру, др Аг нес Бе нет је с пу ним пра вом до би ла сво је за слу-
же но ме сто у ме ђу на род ној исто ри ји ме ди ци не.

По че так Ве ли ког ра та у Евро пи по кре нуо је та лас па три от ског оду-
ше вље ња и ве ли ку мо би ли за ци ју вој ни ка, на ко ју су се огла си ле и же-
не из свих де ло ва Ста рог кон ти нен та. У Ве ли кој Бри та ни ји бор бе не су-
фро жет ки ње су од би је не да бу ду при мље не у вој не ме ди цин ске ре до ве, 
што по кре ће ор га ни зо ва ње до бро вољ них ме ди цин ских је ди ни ца. Ме ђу  
пр вим би ла је Бол ни ца шкот ских же на за слу жбу у ино стран ству (the 
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Scot tish Wo men’s Ho spi tals for Fo re ign Ser vi ce), не при хва ће на у до мо ви ни, 
али је уз ве ли ку по др шку и при зна ње пре шла гра ни це Шкот ске и Ен гле-
ске, оти шла у Бел ги ју, Фран цу ску, Ру си ју, до шла до Ср би је и пра ти ла Ср-
бе на свим фрон то ви ма. 

Јед на од пр вих про мо ци ја Шкот ских же на пре не ла се Лон до ном 20. 
ок то бра 1914, го во ром др Ел си Ин глис „Шта же не мо гу да учи не и ка ко мо
гу да по мог ну у ра ту“. Од та да хи ља де го во ра, ску по ва и са ста на ка одр жа-
но је ши ром Бри тан ске им пе ри је у ко рист про мо ци је Бол ни ца шкот ских 
же на. У име Шкот ских же на две хра бре же не су пре шле оке ан ка ко би на 
да ле ким оба ла ма упо зна ле на ро де о осни ва њу бол ни ца и њи хо вој ху ма ни-
тар ној ми си ји. Го спо ђи ца Ке трин Бурк (Miss Kat hleen Bur ke) је оби ла зи ла 
гра до ве Аме ри ке и Ка на де, док је го спо ђа Ели за бет Абот (Mrs Eli za beth Ab-
bott) от пу то ва ла у Аустра ли ју, на Но ви Зе ланд и у Ин ди ју, где су на и шле на 
то пао при јем. По моћ је при сти за ла са свих стра на све та и Ко ми те ти Шкот-
ских же на у Един бур гу, Гла зго ву и Лон до ну, су при о ну ли на по сао. 

Овај је дин стве ни фе но мен жен ске ме ди цин ске и ху ма ни тар не по-
мо ћи у Ве ли ком ра ту, ко ји је укљу чио пре ко хи ља ду три ста осо ба, по др-
жа ла је На ци о нал на фе де ра ци ја же на, а исто риј ску уло гу ли де ра по не ла 
је шкот ска ле кар ка, др Ел си Ин глис (dr El sie Maud In glis, 1864–1917). Ро ђе-
на је у Ин ди ји ис под Хи ма ла ја, од ра сла на Та сма ни ји, обра зо ва ње сте кла 
у Шкот ској. Ел си Ин глис је сту ди ра ла ме ди ци ну у Един бур гу и Гла зго-
ву, где је сте кла ли цен цу ле ка ра 1892. Др Ин глис је, 1889–90. го ди не, би ла 
јед на од три осни ва ча Ме ди цин ског фа кул те та за же не у Един бур гу (the 
Edin burgh Col le ge of Me di ci ne for Wo men). У На ци о нал ном удру же њу же на 
у Един бур гу, др Ел си Ин глис је по кре ну ла бор бу же на про тив ве ков не за-
блу де о пот чи ње ном по ло жа ју же не у обра зо ва њу, за по сле њу, со ци јал ној 
за шти ти, по ро дич ном и дру штве ном ста ту су. 

У Ве ли ком ра ту др Ин глис се по све ти ла фор ми ра њу Бол ни це шкот-
ских же на, а од че тр на ест осно ва них бол ни ца де сет је би ло на ме ње но Ср-
би ма. Шкот ске же не су има ле сво је бол ни це: у Кра гу јев цу, Мла де нов цу, 
Ва ље ву, Ла за рев цу, по јед ну у Фран цу ској (Sal lan ches), на Кор зи ци (Ajac-
cio) и на Ру ском фрон ту и До бру џи, пра ће ном Тран спорт ном је ди ни цом. 
На Со лун ском фрон ту су ра ди ле три Бол ни це шкот ских же на: „Је ди ни-
ца Гир тон и Њун хам“, „Је ди ни ца Аме ри ка“ и доц ни је „Је ди ни ца др Ел-
си Ин глис“, под упра вом др Ане те Бен сон (dr An net te Ben son), у прат њи 
Тран спорт не је ди ни це. Она је осно ва на као ме мо ри јал на бол ни ца, у знак 
се ћа ња на др Ел си Ин глис, осни ва ча и спи ри тус мо венс це лог по кре та, 
пр ве же не, ко ја је по не ла срп ски Ор ден Бе лог ор ла, пр вог ре да.

Бол ни ца шкот ских же на у Остро ву

У Ве ли ком ра ту, на Со лун ском фрон ту са ве знич ке ен гле ске, фран цу-
ске, ка над ске и ру ске бол ни це про ши ри ле су се од Со лу на, пре ко Мо глен-
ске рав ни це, дуж Цр не Ре ке, све до под нож ја Кај мак ча ла на. По до го во ру 
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у Па ри зу, срп ске бол ни це су би ле под упра вом фран цу ског са ни те та, а 
срп ском са ни те ту је при па ла ор га ни за ци ја за во ји шта и ева ку а ци ја ра-
ње ни ка. Сло бо дар ског ду ха и осе ћа ња про фе си о нал не мо ћи, срп ски ле-
ка ри ни су при хва ти ли за ви сност, што је до ве ло до осни ва ња Пр ве Срп ске 
пољ ске хи рур шке бол ни це у Ва си ли ци (14. ју на 1916), ко ја ће се сеп тем бра 
1916, пре се ли ти у Дра го ман це. Ор га ни за ци ја хи рур ги је је де ло др Ми ха и-
ла Пе тро ви ћа (1863–1934), хи рур га са ду го го ди шњим ис ку ством из ни шке 
Мо рав ске стал не вој не бол ни це. Фран цу ска кон те са, Ша бан де ла Па лис 
по мо гла је осни ва ње, а ру ко во ди лац је био др Љу би ша Ву ло вић (1879–1953), 
по том др Ђор ђе Не шић (1873–1969). У прат њи Дру ге срп ске ар ми је, бол ни-
ца се про сла ви ла „на Мо глен ском фрон ту, а слу жи ће у исто ри ји срп ског рат
ног са ни те та као мо дел и шко ла ка ко тре ба јед на пољ ска хи рур шка бол ни ца 
да из гле да“, за пи са но је у по хва ли ге не ра ла Сте пе Сте па но ви ћа.(1) Дру га 
Срп ска пољ ска хи рур шка бол ни ца ор га ни зо ва на је у Со ро ви ћу, под упра-
вом ма јо ра др Ива на По по ви ћа, а има ла је по моћ пле ме ни те го спо ђе Де 
Ре нак. Бол ни ца шкот ских же на са др Аг нес Бе нет, по ја ча на Срп ским хи-
рур шким за во ји штем, на че лу са др Че до ми ром Ђур ђе ви ћем, функ ци о-
ни са ла је као Тре ћа пољ ска хи рур шка бол ни ца и пра ти ла је Тре ћу срп ску 
ар ми ју. Ове три бол ни це су до би ле ка рак тер ар миј ских бол ни ца, а сво јим 
по сто ја њем оства ри ле су те жњу срп ског са ни те та за ве ћом ауто но ми јом 
и не за ви сно шћу. Доц ни је 13. мар та 1917, отво ре на је „Срп ска ре зер вна бол-
ни ца пре сто ло на след ни ка Алек сан дра“, у Со лу ну, као глав на срп ска бол-
ни ца у ег зи лу, а под упра вом др Љу би ше Ву ло ви ћа. 

На Со лун ском фрон ту, од но вем бра 1915, ра ди ла је Бол ни ца шкот ских 
же на, „Је ди ни ца Гир тон и Њун хам“ („the Gir ton & New nham Unit“), пред-
во ђе на др Ен Лу из Ме кил рој, ко ја је по сле Ве ли ког ра та би ла пр ва ле кар ка 
са зва њем про фе со ра на Ме ди цин ском фа кул те ту у Лон до ну. Је ди ни ца је, 
од по чет ка до кра ја (8. мај 1915 – 1. сеп тем бар 1919), би ла под ру ко вод ством 
др Ен Лу из Ме кил рој (dr An ne Lo u i se McIl roy, 1874–1968), ко ја се у Со лу ну, 
као и по осло бо ђе њу у Ср би ји, по све ти ла ре ха би ли та ци ји и ор то пед ској 
про те ти ци број них срп ских рат них ин ва ли да. 

Овој бол ни ци ће се убр зо при дру жи ти и дру га Бол ни ца шкот-
ских же на, „Је ди ни ца Аме ри ка“ на че лу са др Аг нес Бе нет, ко ја је до-
пло ви ла из Ен гле ске у Со лун, 13. ав гу ста 1916. Це ла бол ни ца је при-
вре ме но би ла сме ште на у за лив Ми кра, а укр ца ва ње, као и ис кр ца-
ва ње опре ме од 1.400 ба ла, би ла је за слу га са мих чла ни ца бол ни це. 
Бол нич ко осо бље су чи ни ле ис кљу чи во же не: пр ве шко ло ва не ле-
кар ке, об у че не ме ди цин ске се стре и бол ни чар ке, во за чи ам бу лант-
них ко ла, ко је су до ла зи ле из свих де ло ва бри тан ске им пе ри је. 

По ред глав но-ко ман ду ју ће ле кар ке Аг нес Бе нет (dr Ag nes Ben nett, 
1872–1960), из Аустра ли је, еки пу су чи ни ле: др Ли ли јан Ку пер (dr Li lian 
Vi o let Co o per, 1861–1947), хи рург из Бри збе на, Ме ри Џо зе фин Бед форд 
(Mary Jo sep hi ne Bed ford, 1861–1955), фи лан троп из Бри збе на, др Џе си Скот 
(dr Jes sie Ann Scott, 1883–1959), у Шкот ској за вр ши ла ме ди ци ну (Един бург, 
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1912), би ла ле кар ка у Крај стчерч (Christchurch) на Но вом Зе лан ду, у Ср би-
ји у са ста ву Шкот ских же на са др Ел си Ин глис у Кра гу јев цу и Кру шев цу. 
Ма ло ка сни је при дру жи ће им се још јед на ле кар ка из Аустра ли је, др Ме-
ри де Га рис (dr Mary Clementinа De Ga ris, 1881–1963), из Џи лон га (Ge e long), 
ко ја је би ла дру га же на у Вик то ри ји са ди пло мом ме ди ци не. У еки пи ле-
ка ра су две Шко тлан ђан ке, др Си бил Лу ис (dr Sybil Lo nie Le wis, 1874–1918), 
ве те ран из Бол ни це шкот ских же на, под упра вом др Елис Ха чин сон (dr 
Ali ce Hutchin son) у Ва ље ву и др Ана Леј ла Мун ка стер (dr An na Le i la Mun-
ca ster, 1885–1930), ле кар у бол ни ци Срп ског пот пор ног фон да у Кра гу јев-
цу (под ко ман дом го спо ђе Сто барт), др жа ла дис пан зер на Руд ни ку, би ла 
уче сник по вла че ња пре ко Ал ба ни је, нај ду же са Ср би ма. 

Др Бе нет и пу ков ник др Ро ман Сон дер ма јер (1861–1923), На чел ник са-
ни те та Вр хов не ко ман де на Со лун ском фрон ту, са дру гим пред став ни-
ци ма срп ског вој ног са ни те та раз ма тра ју где сме сти ти бол ни цу. Пољ ска 
бол ни ца Бол ни це шкот ских же на, пред во ђе на с др Аг нес Бе нет, до би ла је 
ко нач но од ре ди ште. Би ло је то на оба ли је зе ра Остро ва (да нас Ве го ри тис), 
три ми ље се вер но од же ле знич ке ста ни це у се лу Остро во (Ар ни са), на по-
ла пу та из ме ђу ме ста Еде се и Фло ри не, а у под нож ју Кај мак ча ла на. Сви 
су сма тра ли да је по ло жај стра те гиј ски оправ дан, јер се Остро во на ла зи-
ло на же ле знич кој пру зи, по год но за снаб де ва ње и ева ку а ци ју ра ње ни ка. 
„Је ди ни ца Аме ри ка“ је по не ла на зив по аме рич ким фи лан тро пи ма, чи ја 
су име на би ла ис пи са на на бол нич ким кре ве ти ма. 

Чла но ви срп ског вој ног са ни те та, са срп ским офи ци ри ма по же ле ли 
су то плу до бро до шли цу осо бљу Бол ни це шкот ских же на. Бол ни ца ће би-
ти при кљу че на Тре ћем срп ском хи рур шком за во ји шту, са ле ка ром ата ше-
ом др Че до ми ром Ђур ђе ви ћем (1866–1940), ко ји је ди пло ми рао ме ди ци ну 
на Уни вер зи те ту у Бе чу, а хи рур ги ју уса вр ша вао код чу ве ног про фе со ра 
Гу сен ба у е ра. Штаб Вр хов не Ко ман де вој во де Пе тра Бо јо ви ћа и Вр хов на 
ко ман да срп ског вој ног са ни те та, са на чел ни ком др Ро ма ном Сон дер ма-
је ром, до не ла је од лу ку о рас по ре ду са ни тет ског осо бља на Со лун ском 
фрон ту. За хи рур ге кон сул тан те по ста вље ни су пу ков ни ци: др Че до мир 
Ђур ђе вић, др Јор дан Ста јић и др Во ји слав Суб бо тић. У Остро ву др Ђур ђе-
вић је ру ко во дио са два бол нич ка оде ље ња, укуп но 40 по сте ља, од ко јих 
је де сет би ло на ме ње но срп ским офи ци ри ма. По ре чи ма шкот ских же на, 
др Ђур ђе вић је био „ле кар то плог ср ца, при сту па чан, увек спре ман да по мог
не, оми љен ме ђу па ци јен ти ма“, чо век „par ex cel len ce“. Ка сни је, др Ђур ђе вић је 
про мо ви сан у ге не ра ла и иза бран за управ ни ка Вој не бол ни це у Бе о гра ду и 
про фе со ра хи рур ги је на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду. 

Ду жност ле кар ског по моћ ни ка по ве ре на је ме ди ци на ру Уро шу Ру-
жи чи ћу (1891–1966), али ка ко је он био по ли гло та и го во рио фран цу ски, 
тур ски, грч ки и ен гле ски је зик, по стао је не фор мал ни пре во ди лац и про-
фе сор срп ског и ен гле ског је зи ка. Урош Ру жи чић је ди пло ми рао на Ме-
ди цин ском фа кул те ту 1919. го ди не у Бор доу (Фран цу ска) и по стао док тор 
ме ди цин ских на у ка. На кон спе ци ја ли за ци је пе ди ја три је, др Ру жи чић је 
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иза бран за ван ред ног про фе со ра на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду. 
По ред про фе со ра Ран ка Ми ха и ло ви ћа бла гај ни ка, у ор га ни за ци ју бол-
ни це су укљу че ни на ред ник Ми лан Ма ша ло вић, под на ред ник Ми ло сав 
Сто ја но вић, ка пе та ни Си ма Бар јак та ро вић и др Во ји слав Ми ло ва но вић, 
гра ђан ски ле кар из При зре на (др жао бес плат ну ам бу лан ту за ци ви ле у 
Остро ву), укуп но од 60 до 80 срп ских бол ни ча ра и вој ни ка. 

Рад ни дан за све, под јед на ко је по чи њао ју тар њом пи штаљ ком у 6.30, 
а на по чи нак се од ла зи ло у 9.30, са три са та днев ног од мо ра, по ла да на не-
дељ но и је дан сло бо дан дан ме сеч но. Док су Шкот ске же не сме ште не под 
ша то ри ма, чла но ви срп ског са ни те та су жи ве ли у ози да ним ко ли ба ма 
на об рон ци ма кам па у ко ји ма су има ли сво је ог њи ште. Пољ ска бол ни ца 
од 200 по сте ља, сме ште на у два де се так ре до ва ша то ра по че ла је да ра ди 
по ло ви ном сеп тем бра 1916. На по чет ку, на ме ње на ис кљу чи во хи рур ги ји 
(160 по сте ља за хи рур ги ју, а 40 по сте ља за бол нич ко оде ље ње), а са по ра-
стом обо ле лих од ма ла ри је по ста је ме шо ви та бол ни ца. Бол ни ца је има ла 
оде ље ња: хи рур ги је, бол нич ко, ренд ген, бак те ри о ло шку ла бо ра то ри ју, 
дис пан зер, при јем но са пра те ћим ма га ци ном са ни тет ског ма те ри ја ла, 
ку хи њом, ве шер ни цом. Др Ли ли јан Мун ка стер, спе ци ја ли ста бак те ри-
о ло ги је, би ла је за слу жна за опре ма ње ла бо ра то ри је. Це ло куп но осо бље 
чи не ис кљу чи во же не, од 25 до 45 го ди на ста ро сти. Др Бе нет, је би ла у пу-
ној фи зич кој и мен тал ној сна зи, с прет ход ним хи рур шким ис ку ством у 
бол ни ци у Ка и ру, на спа ша ва њу ра ње ни ка са Га ли по ља. 

Осо бље од 60 чла ни ца чи не: пет ле кар ки хи рур га, 20 об у че них ме-
ди цин ских се ста ра, 10 бол ни чар ки, глав на ме ди цин ска се стра Мод Те ит 
(Miss Maud El len Ta te), ад ми ни стра тор Фло ренс Џек (Miss Flo ren ce Jack). 
Бол нич ко осо бље су Ен гле ски ње, Шко тлан ђан ке, Ир ки ње, Вел шан ке, а 
има их и са оба ла Па ци фи ка, из Аустра ли је и са Но вог Зе лан да. Док це ла 
бол ни ца до ла зи из Ен гле ске, др Ли ли јан Ку пер и Ме ри Бед форд су сти гле 
у Со лун, бро дом пре ко Ин диј ског оке а на и Су ец ког ка на ла. 

Ко ми тет Бол ни ца шкот ских же на је по ста вио вр ло стро га пра ви ла: 
за бра ње на је упо тре ба шмин ке, на ки та, но ше ње ци пе ла са ви со ким пот-
пе ти ца ма, пу ше ње у бол ни ци и на јав ним ме сти ма. Уни фор ме су би ле 
оба ве зне: ле ти су то би ле блу зе, ду гач ке сук ње и ду га чак си ви ву не ни 
ка пут са тар тан ша ром на ре ве ру, а ле ти си ва па муч на уни фор ма са ма-
ра мом у шкот ском ка ро. Беџ и тар тан тра ка на ше ши ри ма ле кар ки и ка-
па ма ме ди цин ских се ста ра и бол ни чар ки су би ла спе ци јал на обе леж ја 
Шкот ских же на на свим фрон то ви ма. Глав но ко ман ду ју ћа Аг нес Бе нет, 
др жа ла се ве ли ке ди сци пли не у ра ду са ме бол ни це, али ни је по др жа ва ла 
вој нич ке ма ни ре и са лу ти ра ње, а све чла ни це је осло вља ла пр вим име-
ном. „У на шем кам пу, вла да ло је див но се стрин ско рас по ло же ње. Од нас се ни је 
оче ки ва ло да смер но са лу ти ра мо ни ти да се осе ћа мо по ни же но на би ло ко ји 
на чин у при су ству на ше ше фи це. На ша пољ ска бол ни ца је би ла на ци о нал на и 
ин тер на ци о нал на ком би на ци ја, као да је на пра вље на по мо јој же љи…Има ли 
смо нај љу ба зни је ад ми ни стра то ре, нај спо соб ни је глав не се стре, нај слав ни је 
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во ђе, нај све стра ни је се кре та ри це, и све у све му, нај бо љу је ди ни цу.“(5) Из у зе так 
шкот ских уни фор ми је чи ни ла др Бе нет, са Аку бра ше ши ром, и чла но ви 
срп ског са ни те та, ко ји су но си ли шај ка че. 

Би ла је то јед на од рет ких бол ни ца, ко ја је има ла „при ви ле ги ју“ и „вој
нич ку част“ да бу де на пр вој ли ни ји фрон та. Ле кар ка Бе нет јав но по ка зу је 
да јој је дра го што је са Ср би ма: „Са зна ње да смо ми до шли ов де до бро вољ но да 
им по мог не мо, а ни је нас по сла ло ни ка кво Вој но ми ни стар ство са на ре ђе њем 
до не тим на не кој кон фе рен ци ји, ме ња пот пу но си ту а ци ју.“(7)

Се ло Остро во, на оба ли је зе ра Остро во у Мо глен ској рав ни ци је 135 км 
уда ље но од Со лу на. Бол нич ки камп са из во ром све же во де, окру жен је 
др во ре дом бре сто ва и пла нин ским вен цем у да љи ни. Ма да на во лов ским 
ко ли ма, бол ни ца је има ла соп стве не пум пе и ре зер во а ре. Док раз гле да ју 
око ли ну ви де ви ше срп ских вој ни ка, ко ји су по пра вља ли пут и др Бе нет 
за пи су је да се ра ду је да их ви ди јер су „увек би ли спрем ни да по мог ну“.

Бол ни ца је кре ну ла ка од ре ди шту. Пра ви кон вој, ко ло на од 39 ка-
ми о на и ам бу лант них ко ла иза зва ла је оп ште ди вље ње и ин те ре со ва ње. 
Зе мљи ште је раш чи шће но, ша то ри по ста вље ни, за ста ва ме ђу на род ног 
Цр ве ног кр ста из ло же на, ма да су обли жње бри тан ске бол ни це бр 36 и 37 
бом бар до ва не упр кос обе леж ји ма. Не ко ли ко срп ских пунк то ва-за во ји-
шта ра ди ло је на об рон ци ма Мо глен пла ни не, али нај бли жа бол ни ца се 
на ла зи ла у Со лу ну.

„Гор ни че во“ је би ло пр во срп ско за во ји ште, ко је је др Бе нет по се ти ла 
са сво јом еки пом. Ма да се За во ји ште стал но се ли ло, на зив Гор ни че во је 
за др жа но до кра ја ра та. „За во ји ште је сме ште но ис под ма лих, ста рих ша
то ра на ка ме ном и пе ско ви том тлу, по су том тан ким сло јем сла ме, а на њој 
ле же ра ње ни ци, чак и они нај те жи. За оне ко ји су се де ли ни је ни би ло ме ста, 
они су се де ли или ле жа ли на по љу на зе мљи…По ред ње га се на ла зио је дан ма ло 
ве ћи ша тор са по дом од го ле зе мље или гли не, где се на ла зи ла спа ва о ни ца и 
мен за за ме ди цин ско осо бље. О ком фо ру ни је би ло ни го во ра. Срп ски ле ка ри су 
во ди ли вр ло те жак, на по ран жи вот, ве зан са рат ним по хо дом, пра ћен стра
шним стре со ви ма у ра ду, док су ра ње ни ци стал но при сти за ли у ма лу пољ ску 
здрав стве ну ста ни цу, и че сто у то ли ко ве ли ком бро ју да су ле ка ри је два сти
за ли да сви ма по мог ну.“ (6)

Рад Бол ни це шкот ских же на у Остро ву пра тио је „Од ред мо тор них 
са ни тет ских во зи ла Бол ни ца шкот ских же на“ (the Scot tish Wo men’s Ho-
spi tals Mo tor Am bu lan ce Co lumn), по зна тим под име ном „Тран спорт на 
је ди ни ца“. Осно ва на је у Ве ли кој Бри та ни ји као по себ на је ди ни ца, са 18 
чла ни ца, во зним парк од шест фор до вих ауто мо би ла, под ру ко вод ством 
го спо ђе Ке трин Хар ли (Mrs Cat he ri ne Mary Har ley, 1853–1917). Тран спорт на 
је ди ни ца је сти гла у Со лун у исто вре ме кад и Бол ни ца шкот ских же на и 
би ла је сме ште на на пе ри фе ри ји Остро ва. Бол ни ца шкот ских же на за јед-
но са Тран спорт ном је ди ни цом је од и гра ла ва жну уло гу као глав на хи рур-
шка и тран зит на бол ни ца у вре ме бит ке за Кај мак ча лан, сеп тем бра 1916. 
Бол ни ца шкот ских же на и Тран спорт на је ди ни ца су би ле пре вас ход но 
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на ме ње не Ср би ма, али су пру жа ле по моћ ен гле ским, фран цу ским, ру-
ским, ита ли јан ским вој ни ци ма, као и грч ком ло кал ном ста нов ни штву.

Ле кар ке, ко је су се упи са ле у исто ри ју бол ни це су: dr Ag nes Ben net 
(4.8.1916–1.9.1917), dr An na Le i la Mun ca ster (4.8.1916–1.5.1918), dr Sybil Lo nie 
Le wis (4.8.1916–1.12.1917), dr Li lian Co o per (1.8.1916–1.9.1917), dr Jes sie Ann 
Scott (4.8.1916–1.5.1917), dr Mary Cle men ti na de Ga ris (27.2.1917–30.9.1918), dr 
Joan Ken nedy Ro se (28.9.1917–1.5.1918), dr Hel len Lil lie (15.5.1917–28.11.1917), dr 
Ma bel Nel lie Bla ke (17.4.1918–14.5.1919), dr Iso bel Em slie (13.8.1918–1.9.1919), dr 
Gra ce Wi ni fred Pa ilt hor pe (29.8.1916–1.10.1916).

Кај мак ча лан ска бит ка, „Хо ме ров ска бит ка у обла ци ма“

Вр стан по зна ва лац рат не стра те ги је и так ти ке, ге не рал Ми лош М. 
Ва сић (1859–1935), је на по чет ку Со лун ског фр он та ко ман до вао Пр вом 
арми јом. Вој во да Жи во јин Ми шић је пре у зео ко ман ду Пр ве арми је по до-
ла ску са Кр фа, а ге не рал Ми лош Ва сић је ко ман до вао Тре ћом арми јом, 
ко ја је у свом са ста ву има ла чу ве ну Дрин ску ди ви зи ју. По сле хра бре од-
лу чу ју ће бор бе, за у зи ма ња Кај мак ча ла на и осва ја ња нај ви ше ко те 2525, 
на дан 17. сеп тем бра 1916. го ди не, срп ске тру пе су сту пи ле на сло бод но 
тло сво је отаџ би не. Ве ли ке бит ке за Кај мак ча лан су тра ја ле од 12. до 30. 
сеп тем бра. Ова пра ва еп ска бор ба на Со лун ском фр он ту за вр ше на је по-
бе дом, али са мно гим жр тва ма. За слу га и част слав не по бе де при па да 
Дрин ској ди ви зи ји, са по ја ча њем Ду нав ске ди ви зи је и До бро во љач ког 
од ре да вој во де Ву ка Во ји на По по ви ћа. На кон по бе до но сне бит ке на Кај-
мак ча ла ну, во ди ла се ве ли ка бит ка за жи во те ра ње ни ка у за во ји шти ма и 
бол ни ца ма, ко је су пра ти ле фр онт. Ве ли ка по жр тво ва ност и по моћ до шла 
је од Шкот ских же на, под ко ман дом др Аг нес Бе нет, ко ја је на при зна ња 
од го во ри ла: „Би ли смо на пра вом ме сту и у пра во вре ме – бит ка за Гор ни-
че во, а олу ја са Кај мак ча ла на упра во је за по че ла“.(2)

До бро во љац Тран спорт не је ди ни це Бол ни це шкот ских же на у Остро-
ву, Едвард Сте бинг (Ed ward Percy Steb bing, 1870-1960), уни вер зи тет ски пре-
да вач из Един бур га, као уче сник до га ђа ја и аутор „На срп ском фр он ту у 
Ма ке до ни ји“, оста вио је јед но од нај леп ших све до чан ста ва о слав ној по бе-
ди: „Ср би се ни кад ни су бо ри ли бо ље не го кад је Тре ћа срп ска арми ја, ко јој ина че 
ми с по но сом при па да мо, осво ји ла врх Кај мак ча ла на по сле јед не Хо ме ров ске и 
ди вов ске бор бе, и та ко по но во сту пи ла но гом на тло сво је род не гру де.“ (3)

У прат њи Тре ће срп ске арми је, Бол ни ца шкот ских же на, по ја ча на 
Пр вим срп ским за во ји штем, под ко ман дом др Че до ми ра Ђур ђе ви ћа при-
ми ла је ве ли ки бр ој ра ње ни ка на кон Кај мак ча лан ске бит ке. По ре чи ма 
аустра лиј ске бол ни чар ке Сте ле Френ клин „Бол ни ца је оба ви ла хе рој ску ду
жност под хе рој ским усло ви ма“.

Сеп тем бра ме се ца 1916, сва во зи ла Тран спорт не је ди ни це су би ла ан-
га жо ва ла у ева ку а ци ји ра ње ни ка са За во ји шта Дрин ске ди ви зи је, ко је 
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је при ми ло пре ко 500 ра ње ни ка. За во ји ште под ко ман дом ре зер вног са-
ни тет ског ма јо ра др Ми хај ла Ду њи ћа (1874–1937), по зна тог ша бач ког хи-
рур га, за јед но са ре зер вним са ни тет ским ка пе та ни ма др Све ти сла вом 
Шо ха ји ћем и др Јо ва ном Крањ чи ћем, а уз по моћ бол нич ких па тро ла и 
пу ков ских пре ви ја ли шта, спрем но је до че ка ло по че так опе ра ци ја на фр-
он ту. Ам бу лант на ко ла су обич но ишла до За во ји шта и на зад у кон во ју 
и пре но си ла до пет на е стак ра ње ни ка од јед ном. У ту свр ху по сто ја ла су 
спе ци јал но на пра вље на но си ла за пре но ше ње те шко ра ње них вој ни ка, 
по не кад су ра ње ни ци пре но ше ни на ма зга ма, а пу но пу та на ру ка ма. 
Сва ки тран спорт у јед ном прав цу тра јао је нај ма ње два са та а оба вљао се 
ис кљу чи во да њу, кри ву да вом ли ни јом по стр мим пла нин ским пу те ви-
ма, пра ћен ки шом и ве тром, ве ли ким бо лом и пат њом ра ње ни ка. 

Бол ни ца је на са мом по чет ку при ми ла 204 па ци јен та, а они су зах те-
ва ли хит ну са на ци ју рат них ра на и по вре да, нај че шће укла ња ње ме та ка 
и шрап не ла, де сет ам пу та ци ја за два да на. „За во ји су че сто би ли ста вље ни 
на те шке ви ше стру ке фрак ту ре са ве ли ким по вре да ма, ко је су пре ти ле да се 
бр зо ин фи ци ра ју и зах те ва ле су те мељ но чи шће ње сва ког да на. Че сто је би ло 
нео п ход но да се да је ане сте зи ја или да се оба ве ма ле опе ра ци је у са мим оде ље
њи ма.“ (7) Бол нич ке ду жно сти ни је би ло ла ко оба вља ти, јер је осо бље ра ди-
ло у сма ње ном бр о ју, а њих десетоro је обо ле ло од ма ла ри је. За пет не де ља 
по сто ја ња бол ни це ура ђе но је 200 опе ра ци ја, при мље но 400 па ци је на та, 
за пи са ла је др Бе нет у свом днев ни ку, 23. ок то бра 1916. го ди не. Це ло куп но 
осо бље је функ ци о ни са ло до бро и чи ни ло јед ну сло жну и по жр тво ва ну 
еки пу пра те ћи „бит ку у обла ци ма“. Те шке рат не ра не су пра ће не бр ој ним 
ган гре на ма, па оту да на хи рур шком пр о гра му ове бол ни це би ле су све 
че шће ам пу та ци је. 

Ме ди цин ске се стре су по де ље ње по еки па ма, а сва ка еки па од три 
се стре би ла је рас по ре ђе на да бри не за 40 па ци је на та. Опе ра ци је су вр ше-
не до ду бо ко у ноћ а сте ри ли за ци ја ин стру ме на та вр ше на је но ћу. При-
ме на рент ген-апа ра та је би ла од ве ли ке по мо ћи у ди јаг но сти ци рат них 
по вре да. За осам не де ља бол ни ца је при ми ла 523 ра ње ни ка од ко јих је 
пре ми ну ло 60. Не ки би пре ми ну ли на пу ту или пак по са мом до ла ску у 
бол ни цу. Чим би се па ци јент опо ра вио у бол ни ци и био спо со бан за пут, 
пре ба чен је у фран цу ску ева ку а ци о ну бол ни цу бли зу же ле знич ке ста ни-
це у Остро ву. У овој тран зит ној бол ни ци па ци јен ти су се од ма ра ли на но-
си ли ма, до би ја ли ма ло хра не и пи ћа, али по не кад да ни ма њи хо ве ра не 
ни су пре ви ја не док не би сти гли у глав ну бол ни цу. 

Ле кар ка Бе нет је из ра зи ла же љу да ви ди ме сто ве ли ке срп ске бит ке 
и ге не рал Ва сић је по вео на нај ви ши врх Кај мак ча ла на. Вид но уз бу ђе-
на стра хо та ма ра та али и осе ћа ња сло бо де, др Бе нет је за пи са ла: „Ста
ја ла сам на срп ској те ри то ри ји пр ви пут – на ма лом по вра ће ном пр о сто ру. 
При зор је био ди ван! Пре ко ши ро ке рав ни це смо мо гли да ви ди мо бе ле џа ми је 
и ми на ре та гра да… Не ма ди ле ме, да су то Ср би из ве ли пр о сто не ве ро ват
но… Ка ко су они осво ји ли Кај мак ча лан пра во је чу до, пе ња ју ћи се све вре ме уз те  
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ли ти це… без сум ње Ср би су по сти гли ди ван на пре дак под ко ман дом ге не ра ла 
Ва си ћа. Сре ли смо још не ко ли ко дру гих офи ци ра та мо го ре, сви вр ло љу ба зни 
пре ма на ма, је дан по себ но го во ре ћи ко ли ко мно го нам ду гу ју за све што смо учи
ни ли.“(2)

Осва ја ње Кај мак ча ла на и дру же ње са Ср би ма оста ло је у по себ ном 
се ћа њу Ме ри Бед форд, ко ја је по осло бо ђе њу у Аустра ли ји на па ра да ма у 
Бри збе ну, с по но сом но си ла Орден Све тог Са ве. „Ср би су се хра бро бо ри ли, 
без број пу та и пр о тив да ле ко ја чег не при ја те ља, па они ко ји су пре жи ве ли су 
сад стра шно из му че ни и ис тро ше ни. Кај мак ча лан, где је са хра ње но на сто
ти не њи хо вих мр твих као и њи хо вих не при ја те ља, је ве чит спо ме ник њи хо
вом хе ро и зму и из др жљи во сти. То је јед на од ствар но од лу чу ју ћих би та ка и 
исто ри ји овог ра та, и ко ја је за вр ше на по бе дом Ср ба у усло ви ма ко је је не мо гу
ће опи са ти. Они су се су о ча ва ли са те шким за ра за ма и бо ле сти ма, одво је ни од 
сво јих по ро ди ца, о ко ји ма ни су при ми ли ни ка кве ве сти го ди на ма. Све те го бе и 
стра да ња су њи ма на мет ну та, али све то им ни је уни шти ло дух и Ср би су све 
то хе рој ски под не ли са ми. Са свим са ми.“(6)

На кон ду го трај них бор би од ав гу ста до де цем бра 1916, бор бе су утих-
ну ле, што је по го до ва ло од мо ру и но вој орга ни за ци ји вој ске и са ни те та. 
Са до ла ском зи ме са ве ли ким мра зе ви ма и сне го ви ма, пу те ви су за кр че-
ни и бол ни ца ско ро изо ло ва на. При сти жу све че шћи слу ча је ви скор бу-
та, јер је не ста ши ца аде кват не хра не на пр вој ли ни ји фр он та. Ма ла ри ја 
и ре ци ди ви удру же ни са ане ми јом и умо ром све ви ше узи ма ју ма ха ме-
ђу вој ни ци ма, али и ме ди цин ским осо бљем. Кра јем 1916. и по чет ком 1917, 
из вр ше на је кон со ли да ци ја и по нов на орга ни за ци ја срп ског са ни те та, 
ко ја је од го ва ра ла за вр шним опе ра ци ја ма на Со лун ском фр он ту. Бол ни-
ца шкот ских же на је пр о ду жи ла рад са се ди штем у Остро ву. 

Тран спорт на је ди ни ца

Ма да је орга ни за ци ја срп ског са ни те та на Со лун ском фр он ту, би ла 
по фран цу ском мо де лу, чла но ви срп ског са ни те та су има ли ве ли ку од го-
вор ност, а по себ на бол на тач ка је би ла ева ку а ци ја ра ње ни ка. Сва ка бол-
нич ка че та и бол нич ка па тро ла има ла је при мар ни за да так да пре не се 
ра ње ни ке са пу ков ских пре ви ја ли шта до ди ви зиј ских за во ји шта и спре-
ми их за да љу ева ку а ци ју. Ди ви зиј ска за во ји шта, ко ја су би ла у орга ни-
за ци ји срп ског са ни те та, има ла су три пунк та фор ми ра на по угле ду на 
фран цу ска „алп ска за во ји шта“, где се тран спорт оба вљао на ма зга ма са 
сто ли ца ма за ра ње ни ке, док је бол нич ка па тро ла пре но си ла те же ра ње-
ни ке но си ли ма. Мо бил ност Тран спорт не је ди ни це Бол ни це шкот ских 
же на, са ло ка ци јом у Остро ву, по мо гла је орга ни зо ва ње ефи ка сне и аде-
кват не ева ку а ци је ра ње ни ка. 

Орга ни за ци ја и стра те ги ја ева ку а ци је ра ње ни ка на Со лун ском фр он-
ту, би ла је под ру ко вод ством др Жар ка Ру ви ди ћа, са ни тет ског пу ков ни ка 
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ко ји је у вре ме Кај мак ча лан ске бит ке оба вљао ду жност на чел ни ка са ни-
те та Дрин ске ди ви зи је: „Као сред ства за ева ку а ци ју, са ни тет је ко ри стио 
ма зге са сто ли ца ма за лак ше ра ње ни ке, ма зге са кре ве ти ма за те же ра ње ни
ке, дво ко ли це и ам бу лант на ко ла. Вр ло зна чај ну уло гу у ева ку а ци ји ра ње ни ка 
има ла је Тран спорт на је ди ни ца ен гле ских ми си ја го спо ђе Хар ли и др Бе нет. 
Ма ли Фор до ви ауто мо би ли, са ни те ти (ам бу лан це) во ђе ни шо фер ка ма из 
Бол ни це шкот ских же на до ла зи ли су сва ког ју тра до III За во ји шта да при ме 
те шке ра ње ни ке и да их од ве ду до хи рур шке бол ни це у Остро ву. Без об зи ра на 
не по го де вре ме на – по ки ши и сне гу, а по рђа вим и из ло ка ним пу те ви ма, ови 
су ауто мо би ли, вр ше ћи сва ко днев но сво ју те шку ду жност, до при не ли ве о ма 
мно го те је ева ку а ци ја те шких ра ње ни ка мо гла би ти вр ше на ве о ма бр зо и без 
за сто ја, чак и у да не кад је за во ји ште би ло пре тр па но ра ње ни ци ма. Гђа Хар ли 
и др Бе нет до ла зи ле су до ди ви зиј ског за во ји шта да лич но ру ко во де ра дом на 
ева ку а ци ји. Њи хов рад, као и рад свих чла но ва њи хо вих сек ци ја за слу жу је сва ко 
при зна ње и по хва лу. У фор ми ра њу по себ не Тран спорт не је ди ни це по себ на за
слу га при па да го спо ђи Хар ли са ауто ри те том из по зна те по ро ди це мар ша ла 
Френ ча (на че лу ен гле ске вој ске у Фран цу ској). Би ла је то го спо ђа ко ја је на че лу 
Тран спорт не је ди ни це Шкот ских же на до шла у са ста ву је ди ни це ‘Гир тон и 
Њун хам’ из Фран цу ске на Со лун ски фр онт. Мај ка две ју мла дих бол ни чар ки с 
хра бро шћу и сна гом офи ци ра орга ни зо ва ла је пре но ше ње срп ских ра ње ни ка до 
нај бли жих бол ни ца. Пле ме ни то ср це ху ма ни сте је по ка за ла у фи лан троп ској 
ми си ји ка да је оти шла да по мог не из бе гли це и на род у Би то љу.“(4)

По чет ком но вем бра 1916, Ке трин Хар ли је пре шла у Мо на стир (Би-
тољ), са др Хе и гом (dr W. E. Ha igh) и пе то ро чла но ва Срп ског пот пор ног 
фон да. Отво ре на је здрав стве на ам бу лан та, орга ни зо ва но до пре ма ње 
хра не и оде ће, а све у же љи да се по мог не бр ој ним из бе гли ца ма у Би то-
љу, ко ји је не пре ста но бом бар до ван. Го спо ђа Хар ли је стра да ла при ли ком 
јед ног ва зду шног на па да Би то ља. Са хра ње на је 7. мар та 1917, уз све вој-
нич ке по ча сти и као је ди на же на ме ђу хи ља да ма вој ни ка по чи ва на Зеј-
тин ли ку. 

„Све чла ни це су би ле под јед на ко по жр тво ва не, би ло то у нај од го вор ни
јим тре ну ци ма ка да се у бол ни ци не пре ста но опе ри са ло или при ли ком тран
спор та ра ње ни ка по нај о па сни јим пла нин ским ста за ма. Уско ро ће мо има ти: 
15 ам бу лант них ко ла, два ка ми о на и је дан ауто мо бил. Ам бу лант на ко ла су 
обич но пу то ва ла у кон во ји ма и обич но би до ве зли де се так или 14 па ци је на та 
од јед ном, па би он да они мо ра ли да че ка ју на при јем ле же ћи на но си ла ма у при
јем ном ша то ру. Има ли смо спе ци јал на бе ла но си ла за ту свр ху са бе лим ман
ти ли ма пре ко њих. То је не што што смо лич но из ми сли ли и уве ли, на че му сам 
че сто до би ла по хва ле од по се ти ла ца.“(7)

Др Бе нет, у свом из ве шта ју, хва ли на по ре и успе хе свог осо бља али 
исто вре ме но по ми ње за хвал ност срп ских ра ње ни ка и њи хо во ди вље-
ње пре ма овим хра брим же на ма. Не зо ву их са мо „се стре већ их и до жи-
вља ва ју као се стре“, за пи са ла је Сте ла Френ клин: „Ср би су би ли сме ште
ни у сва ком се лу, и кад год смо угле да ле шај ка чу срп ског вој ни ка, зна ле смо на  
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осно ву са мо то га да има мо ве ли ку бра ћу, за штит ни ке, ви те зе, ко ји ће нас за
шти ти ти и да ту мо же мо без ика кве зеб ње да ула зи мо и из ла зи мо из ку ћа 
кад год то же ли мо“.(5) 

Ис ту рен бол нич ки пункт у До бра ве ни

Др Бе нет и оста ли ле ка ри у Бол ни ци шкот ских же на су о се ћа ју са 
ве ли ким гу би ци ма срп ске вој ске, бри не их ка ко по мо ћи ра ње ни ци ма 
у ева ку а ци ји са фр он та до нај бли же бол ни це. Вре мен ске не по го де као и 
на пре до ва ње срп ске вој ске ме ња ло је утвр ђен план ева ку а ци је, па би по-
не кад те шке ра ње ни ке по сла ли ди рект но во зом у Со лун или Вер те коп. 
Упр кос ве ли ког за ла га ња Тран спорт не је ди ни це, др Бе нет је уви де ла сла-
бо сти ева ку а ци је: не бла го вре ме на ева ку а ци ја ра ње ни ка и ве ли ка уда ље-
ност бол ни це од фр он та. Пре воз те шко по вре ђе них вој ни ка на дис тан ци 
од 20 и ви ше ки ло ме та ра че сто је био ко бан, што је др Бе нет на ве ло да 
пред ло жи фор ми ра ње јед ног бол нич ког пунк та бли же фр он ту. Али са 
Бо жи ћем до шла је сум ња, да ли по сле све га тре ба пре се ли ти глав ну бол-
ни цу у Ба њи ци. Др Бе нет је тра жи ла одо бре ње од ру ко вод ства срп ског 
вој ног са ни те та да у До бра ве ни отво ри је дан ис ту рен бол нич ки пункт 
са 30 по сте ља и ма лом али при стој ном опе ра ци о ном опре мом. Док тор 
Тре ће арми је је по др жа вао иде ју али др Сон дер ма јер се дво у мио јер ни је 
би ло ре ше но по вла че ње осо бља у слу ча ју опа сно сти. Пункт би био на уда-
ље но сти од 16-23 км, а оне би мо гле и пе ши це у слу ча ју ну жде. Су срет и 
раз го вор са ге не ра лом Ва си ћем уро дио је пло дом и Бе нет је до би ла ње гов 
бла го слов. Убр зо је сти гла и по др шка др Сон дер ма је ра, на оп шту ра дост.

Ру ко вод ство ис ту ре ног бол нич ког оде ље ња на са мом фр он ту пре у-
зе ла је др Ли ли јан Ку пер, у ко ју др Бе нет има ве ли ко по ве ре ње јер она је 
би ла пр ва же на хи рург у Квин слен ду, са ду го го ди шњем ис ку ством ле ка-
ра у аустра лиј ској уну тра шњо сти. По ред ве ште и спрет не Ме ри Бед форд, 
пре ка ље ног во за ча, са њи ма су две ме ди цин ске се стре и шест бол ни чар-
ки. Се стре и бол ни чар ке су се сме њи ва ле и је два че ка ле свој ред да мо гу 
да бу ду од по мо ћи. Та ко је до та да шња ева ку а ци ја по сва ку це ну би ла за-
ме ње на хи рур шком ин тер вен ци јом на пр вој ли ни ји фр он та. Бол нич ки 
пунк је до бро функ ци о ни сао и оправ дао сво је осни ва ње, упр кос оте жа-
ним зим ским усло ви ма и рат ним не да ћа ма. 

Око но ве го ди не тут ња ва арти ље ри је са фр он та чу ла се све гла сни је 
и др Бе нет је бри ну ла о осо бљу у До бра ве ни. „По сла ла сам на ре ђе ње о 
спа љи ва њу ша то ра и дру га упут ства у слу ча ју да мо ра ју да се по ву ку, а 
уз то још јед на ам бу лант на ко ла. Оне би мо гле да се по ву ку у дво ја ам-
бу лант на ко ла, али без пр тља га. Стре пим да ће мо жда по не ти ства ри, 
ко је би им сва ка ко сме та ле. Те шко је по ве ро ва ти да не при ја тељ мо же 
да стиг не пре ко пла нин ског вен ца, ко ји нас де ли од Би тољ ске рав ни це, 
али ко зна?“(2)



378

Др Бе нет је по се тио ре зер вни ма јор др Во ји слав Ку јун џић (1872–1944), 
шеф ам бу лан те у До бра ве ни, ина че ле кар из чу ве не пле ја де беч ких ђа ка, 
ко ји ће по осло бо ђе њу уре ђи ва ти ча со пис „Здра вље“. При ли ком по се те на 
дан 23. ја ну а ра 1917, др Ку јун џић јој се за хва лио на по жр тво ва ном ра ду ис-
ту ре ног бол нич ког оде ље ња. Исто вре ме но се рас пи то вао: „Да ли ће оне, 
у слу ча ју да се срп ска арми ја по ву че, оста ти у До бра ве ни да ле че Ру се и 
Ита ли ја не“. Др Ли ли јан Ку пер је у До бра ве ни пру жи ла по моћ бр ој ним ру-
ским ра ње ни ци ма, па јој је на са мом фр он ту уру чен ру ски цар ски Орден 
Све те Ане. 

Бол нич ки пункт је био на над мор ској ви си ни од 1.500 м, ода кле су се 
ви де ли ми на ре ти у Би то љу, окру же ном пла ни на ма под сне гом. Не при ја-
тељ је био на раз да љи ни ма њој од шест ки ло ме та ра, а чу ло се не пре ста но 
бом бар до ва ње ва ро ши. Сво је осмо ме сеч но ис ку ство хи рур га у ис ту ре ном 
бол нич ком пунк ту, др Ку пер је опи са ла: „Нај те же ра не су би ле од екс пло
зи ја гра на та, јер је мно го ра ње ни ка до би ја ло ган гре ну, а та кве је би ло нај те же 
ле чи ти. Све по хва ле у пре ви ја ли шту су за слу га ка пе та на Ра ди во је ви ћа, ко ји 
је стал но био по жр тво ван пре ма сви ма.“(6)

Ру ко во ђе њем Тран спорт не је ди ни це, Ме ри Бед форд је че сто оби ла-
зи ла срп ска пре ви ја ли шта, уче ство ва ла у ева ку а ци ји ра ње ни ка: „У пре
ви ја ли шти ма ни је би ло не ког ком фо ра, али су сви па ци јен ти ко ји су при сти
за ли на ма зга ма са фр он та, би ли ту на хра ње ни и од мо ре ни. Њи хо ве ра не су 
увек па жљи во и струч но пре ви ја не, док су сла ма ри це, на по до ви ма ша то ра, 
где су ле жа ли, из гле да ле чи сто. Не ве ро ват на хра брост и ви те штво срп ских 
вој ни ка је би ло еви дент но на тим во жња ма ам бу лант ним ко ли ма. Они би из
др жа ли бо ло ве и хлад но ћу без ре чи, а на кон му ко трп ног пу те ше стви ја пре
ко ка та ком би и гу ду ра, они би се са осме хом за хва ли ли во за чу на ње ној див ној 
па жљи вој во жњи. Срп ски вој ник је вр ло при вла чан, јед но став ног ка рак те ра, 
хра брог ду ха ко ји би мо гао да осво ји пла ни не, пун ве ре, и са ср цем као у де те та. 
Се стре у бол ни ци су увек го во ри ле да су Ср би као ве ли ка де ца кад тре ба да их 
ле че, а кад их спо пад ну нај ве ћи бо ло ви он да увек при зи ва ју сво је мај ке.“ (6)

Бол нич ка по моћ на пунк ту у До бра ве ни се од ви ја ла по пла ну, али 
из не на да се по ја вио ти фус код ру ских вој ни ка, што је усло ви ло по нов-
ни рас по ред сна га. Но во пре стро ја ва ње зах те ва ло је исе ље ње пунк та, 
па су др Ли ли јен Ку пер и Ме ри Бед форд са сво јом еки пом мо ра ле да по-
ру ше камп, укло не тра го ве и пре ђу ре ку. Др Ку пер се доц ни је се ћа ла 
тих да на: „Ис ту ре ни пункт пр во је био сме штен у До бра ве ни, у Ма ке до ни ји, 
на ле вој оба ли ре ке Чер на, а по сле су Фран цу зи исти пре се ли ли на су прот ну 
стра ну ре ке, по што су Фран цу зи же ле ли да они и Ита ли ја ни бу ду на ис тој 
стра ни ре ке, док би Ср би и Ен гле зи оста ли на дру гој стра ни ре ке. Тај ис ту ре
ни бол нич ки пункт је остао та мо све до кра ја ок то бра. Он да је, због те шког 
гра на ти ра ња, пре ме штен у Ско чи вироко се дам ки ло ме та ра бли же фр он ту 
и бли зу ре ке.“(6)

Сре ди ном ав гу ста 1917, на кон ис те ка јед но го ди шњег уго во ра са Бол-
ни цом шкот ских же на, др Ли ли јан Ку пер је пре да ла хи рур шку ду жност 
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др Ли ли јан Мун ка стер. У осмо ме сеч ном ра ду ис ту ре ног бол нич ког оде-
ље ња са ни ра но је 152 па ци је на та, од ко јих је 144 би ло опе ри са но, а ше сна-
ест је под ле гло те шким ра на ма. Сто ти не и сто ти не њих је при ми ло пр ву 
по моћ или пр ви за вој, пре не го што би би ли пре ба че ни до ле низ пла ни ну 
до глав не бол ни це. Др Ли ли јан Ку пер је на фр он ту од ли ко ва на Орде ном 
Све тог Са ве, ко ји је у Аустра ли ји чу ва ла као по себ ну дра го це ност. 

Ја ну а ра 1917, по се ље њу ис ту ре ног пунк та у До бра ве ну, Тран спорт на 
је ди ни ца се пре се ли ла на Је лак, ис под Кај мак ча ла на. У јед но го ди шњем 
пе ри о ду, сеп тем бар 1917. – сеп тем бар 1918, са овог по ло жа ја Је ди ни ца је 
пре шла 100.000 км, а пре ве зла је 8.477 ра ње ни ка. На кон Ме ри Бед форд, 
ру ко вод ство Тран спорт не је ди ни це пре у зе ла је Ке тлин Ди лон (Kat hleen 
Dil lon), из Ен гле ске. Пре до ла ска на Со лун ски фр онт Ке тлин Ди лон је би-
ла у Бол ни ци бри тан ског Цр ве ног кр ста у Вр њач кој Ба њи у вре ме епи-
де ми је пе га вог ти фу са. По до ла ску на Је лак, Тран спорт на је ди ни ца је 
при кљу че на Дрин ском за во ји шту, у чи јем су са ста ву по мо гле ева ку а ци ју 
ра ње ни ка и бо ле сни ка у за вр шним бор ба ма за осло бо ђе ње Ср би је. „Вред
не шкот ске же не са сво јим ма лим са ни тет ским ‘Фор до ви ма’ до шле су чак до 
пу ков ских пре ви ја ли шта и умно го ме по мо гле ева ку а ци ју ра ње ни ка и бо ле сни
ка са фр он та до ди ви зиј ских за во ји шта. Њи ма има да се за хва ли што је ева ку
а ци ја ра ње ни ка и бо ле сни ка пред крај опе ра ци ја вр ше на бр зо и без за сто ја.“(4) 
У бор ба ма за осло бо ђе ње Ср би је, Тран спорт на је ди ни ца пред во ђе на Ке-
тлин Ди лон, пре шла је пут од 740 км пре ко При ле па, Вел са, Ку ма но ва, 
Вра ња и Ни ша, да би сти гла до Бе о гра да и Но вог Са да.

Опра шта ње са др Аг нес Бе нет

Бол ни ца шкот ских же на у Остро ву, са сво јим чла ни ца ма се упи са ла 
у епо пе ју Со лун ског фрон та. У за пи си ма аустра лиј ске књи жев ни це Сте ле 
Мајлс Френ клин сви има ју сво је ме сто: хе ро и не са бе џом Шкот ских же-
на, хе ро ји са шај ка ча ма, нај бо љи срп ски зу ба ри, Га ври ло Ми тро вић, зва-
ни Га ја, ге ни ја лац и вир ту оз у имро ви за ци ја ма, Ми лан одан шо фер др 
Бе нет, ма ле по зо ри шне сце не и сла вља у бол нич ком кру гу, ста си тост и 
ср дач ност срп ских вој ни ка, не за бо рав на др Аг нес Бе нет: „Кле ле смо се у 
на шу Аг нес, а сви су има ли ве ли ко по ве ре ње у ње ну осе ћај ност и ње не спо соб
но сти. Вла дао је ве ли ки дух дру гар ства и ни смо се осе ћа ле ни ма ло под ре ђе не 
у ње ном при су ству, ни ти смо би ле при мо ра не на би ло ка кве не же ље не од но се 
по ти чи ње но сти.“(5)

По ред ве ли ког бро ја ра ње ни ка, ма ла ри ја на Со лун ском фрон ту је 
узи ма ла свој да нак ме ђу вој ни ци ма, а ни је ми мо и шла ни чла но ве ме-
ди цин ских ми си ја. Обо ле ла од ма ла ри је, др Бе нет је при мо ра на да пре-
да ду жност и оде на ле че ње. На пу шта бол ни цу с ту гом, јер ње но ср це је 
оста ло у Остро ву, са сви ма, бол нич ким осо бљем, срп ским бол ни ча ри-
ма и ра ње ни ци ма. При ли ком ис пра ћа ја др Бе нет, срп ски вој ни ци су 
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се по стро ји ли и са лу ти ра ли сво јој ле кар ки, са ма ри ћан ки са Па ци фи-
ка. У знак бла го дар но сти за сву пле ме не ни тост, да ро ва ли су јој руч ни 
сат, ре дак по клон у рат но вре ме. Пре од ла ска, др Бе нет се опро сти ла са 
осо бљем Бол ни це шкот ских же на, а ру ко вод ство пре да ла др Ме ри де 
Га рис, зе мља ки њи из Аустра ли је. Оти шла је сеп тем бра 1917, а на Со лун-
ском фрон ту остао је на зив „Др Бе нет бол ни ца“. Убр зо је у бол ни цу сти-
гло ње но пи смо: „За и ста се на дам да бол ни ца ра ди до бро а мо је ср це је још 
увек та мо… Ср би су ми при ре ди ли из у зет но леп ис пра ћај, и го во ри ли су са 
нај ве ћом за хвал но шћу о бол ни ци. Би ло је ја ко те шко ра ста ти се од свих њих 
– сви су би ли та ко див ни.“(6) 

Осо бље Бол ни це Шкот ских же на, срп ско за во ји ште и чла но ви срп ског 
са ни те та су се та ко ђе опро сти ли са ше фи цом др Аг нес Бе нет. Др Ме ри де 
Га рис је на ста ви ла да ру ко во ди бол ни цом, ко ја је све ви ше при ма ла па ци-
јен те обо ле ле од ма ла ри је. Као по за дин ска бол ни ца да ла је свој до при нос у 
за вр шним опе ра ци ја ма за осло бо ђе ње зе мље и ра ди ла до кра ја сеп тем бра 
1918. У ка сни јем пе ри о ду у Бол ни ци у Остро ву ра ди ле су: др Џо ан Ро уз, др 
Хе лен Ли ли, др Ма бел Бле ик, др Гре ис Пе ил торп и др Иза бел Ем сли.

Под ру ко вод ством др Иза бел Ем сли (dr Iso bel Em slie, 1889–1960), Бол-
ни ца шкот ских же на је још јед ном по но ви ла сво ју ста ру сла ву. У прат-
њи Пр ве срп ске ар ми је са Со лун ског фрон та бол ни ца је пре ба че на у Вра-
ње, ок то бра 1918. У врањ ској бол ни ци од ок то бра 1918. до ок то бра 1919, 
др Ем сли, мла да ле кар ка из Шкот ске са Шкот ским же на ма по де ли ла је 
по сле рат ну дра му епи де ми је пе га вог ти фу са и шпан ске гро зни це. У по-
сле рат ном пе ри о ду „Је ди ни ца др Ел си Ин глис“, са Со лун ског фрон та – из 
Дра го ма на ца, ра ди ла је у Са ра је ву. По чет ком ав гу ста 1918, др Че до мир 
Ђур ђе вић је са сво јом бол нич ком еки пом и ма јо ром др Ми ла ном Ста ји-
ћем пре ба чен у Тре ће за во ји ште Шу ма диј ске ди ви зи је, где је фор ми рао 
по крет но хи рур шко за во ји ште – бол ни цу, ко ја је од и гра ла ва жну уло гу у 
про бо ју Со лун ског фрон та.

Др Аг нес Бе нет, но си лац Ор де на Све тог Са ве и Ме да ље срп ског 
Цр ве ног кр ста

Хра бра и по мно го че му по себ на, др Аг нес Бе нет (dr Ag nes Eli za beth 
Lloyd Ben nett, 1872–1960), ро ђе на је у Сид не ју, као ше сто де те Аг нес Аме-
ли је и Ви ли је ма Бе не та (Wil li am Chri stop her Ben nett, 1824–1889), ин же-
ње ра ир ског по ре кла, ко ји је у Но вом Ју жном Ве слу ра дио као На чел ник 
за пу те ве и мо сто ве у вре ме фор ми ра ња аустра лиј ске др жа ве. Гим на зи-
ју је по ха ђа ла у Лон до ну и Сид не ју, а као рет ка сту дент ки ња ма на уни-
вер зи те ту по ста ла је дру га же на Аустра ли је са ака дем ским зва њем у  
при род ним обла сти ма (ге о ло ги је и би о ло ги је, 1894). Ди пло му ме ди ци не 
сте кла је у Един бур гу 1899, на Ме ди цин ском фа кул те ту за же не, у чи јем 
осни ва њу је уче ство ва ла др Ел си Ин глис 1889–90. 
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Пред ра су де пре ма же на ма ле ка ри ма од ве ле су је 1905, у Ве линг тон 
на Но ви Зе ланд, где је ра ди ла у Бол ни ци за мај ку и де те (St He len’s Ma-
ter nity Ho spi tal), као пр ва ле кар ка у јед ној др жав ној бол ни ци. На по чет-
ку Ве ли ког ра та би ла је је ди на же на хи рург у бол ни ци у Ка и ру, у ми си ји 
спа ша ва ња број них ра ње ни ка са Га ли по ља. Као ру ко во ди лац Бол ни це 
шкот ских же на у Остро ву на Со лун ском фрон ту, 1916–1917, у прат њи Тре-
ће срп ске ар ми је, би ла је све док и ис це љи тељ слав них би та ка на Гор ни-
че ву и Кај мак ча ла ну. Са ма ри ћан ка са Аку бра ше ши ром, од пр вих ко ра ка 
на пе шча ној сид неј ској пла жи, пре шла је оке ан са же љом за ши рим на-
уч ним са зна њи ма, ле кар ка са пи о нир ском уло гом на Но вом Зе лан ду, у 
пре ко о ке ан ским пло вид ба ма у ху ма ни тар ној ми си ји ле ка ра на фрон то-
ви ма Евро пе, у ми ру ле те ла ави о ни ма, у ци љу пру жа ња ле кар ске по мо ћи 
у аустра лиј ској уну тра шњо сти, уче сни ца на свет ској кон фе рен ци ји Ин-
тер на ци о нал не фе де ра ци је уни вер зи тет ски обра зо ва них же на, у Кра ко-
ву, 1936. 

Др Аг нес Бе нет је сте кла ти ту лу док то ра ме ди цин ских на у ка, у 
Един бур гу 1911, но си лац је Од ли ко ва ња Бри тан ске им пе ри је (the Or der of 
Bri tish Em pi re, 1948), Ор де на Све тог Са ве тре ћег ре да, и Ме да ље срп ског 
Цр ве ног кр ста (1917), ува же на и це ње на у Аустра ли ји и на Но вом Зе лан-
ду. У тра га њи ма за соп стве ним про фе си о нал ним иден ти те том, сти гла 
је до Но вог Зе лан да, ко ји је по стао ње на дру га до мо ви ма. Но ви Зе ланд је 
по стао пр ва зе мља у све ту, ко ја је усво ји ла пра во гла са за же не, под јед на-
ка пра ва на сту ди ја ма, јед на кост у зва њи ма. Др Аг нес Бе нет, ис це љи тељ 
мно гих ра на у два свет ска ра та, пле ме ни тим де ли ма фи лан тро па у ми ру, 
до би ла је с пу ним пра вом сво је за слу же но ме сто у исто ри ји ме ди ци не.

Сла ва са Со лун ског фрон та пра ти ла је др Аг нес Бе нет и по по врат ку у 
Аустра ли ју. Док су но ви не пи са ле о хе ро и ни са Бал ка на, срп ско дру штво 
у Сид не ју јој је при ре ди ло све ча но сла вље. Сид неј ски лист „Sydney Mor-
ning He rold“, об ја вио је ин тер вју с др Аг нес Бе нет (26. де цем бар 1917).

Сви ле ка ри же не…„Ис кр ца ли смо се у оче ки ва но вре ме у Со лу ну, да би
смо од мах би ли по сла ти на Би тољ ски фронт, и би ли та мо у то ку пр вог про
бо ја. У то вре ме Ср би ни су има ли ни ка кав тран спорт, а ста ње, ко је смо за те
кли при до ла ску мо гу са мо да опи шем као стра шно. Те шко је по ве ро ва ти ка ко 
је све би ло: пу те ви, мо гу сло бод но да ка жем би ли су ужа сни. Да ни је би ло не
ко ли ко ла га них ко ла, ко је смо до ве зли са на ма, ни ка да не би смо ус пе ли да пре
ба ци мо ве ћи ну ра ње них. Сви на ши во за чи су би ле же не. Би ли су у пот пу но сти 
жен ска бри га да, с из у зет ком не ко ли ко срп ских вој ни ка, ко ји ни су би ли спо соб
ни да бу ду у бор бе ним ре до ви ма, а ра ди ли су као на ши бол ни ча ри, и го спо дин 
Сте бинг, про фе сор са Един бург уни вер зи те та, ко ји је био за ду жен за опре му, и 
ко ји је упра во на пи сао вр ло ин те ре сант ну књи гу ‘На срп ском фрон ту’ (At the 
Ser bian Front). У жен ском осо бљу би ло је не ко ли ко Аустра ли јан ки: укљу чу ју ћи 
др Ме ри де Га рис из Мел бур на (ко ја је пре у зе ла мо је ме сто ру ко во ђе ња је ди ни
це), др Ли ли јан Ку пер из Бри збе на, го спо ђи ца Бед форд из Бри збе на, го спо ђи ца 
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Стер линг из Аде ла и де, го спо ђа Ин глис из Мел бур на. Ове и све оста ле же не су 
оба ви ле ди ван по сао, и ја мо рам да одам по себ но по што ва ње њи хо вој ода но сти 
и по жр тво ва њу.“ (8) 

Бол ни ца под ар ти ље риј ском ва тром…„Ср би су се бо ри ли са Бу га ри ма 
кад смо ми сти гли. Би ло је то упра во пре бит ке за Кај мак ча лан, где смо би ли 
је ди на бол ни ца ко ја се бри ну ла за ра ње не. Са ни ра ли смо са мо нај те же слу ча је
ве и сва ки кре вет, ко ји смо има ли био је увек по пу њен. Оста ли ра ње ни ци су на
кон трет ма на пре ба че ни во зом у оп шту бол ни цу. Основ на бол ни ца је за др жа
ла свој по ло жај по ред је зе ра Остро во, али за во ји шта и тран спорт су, на рав но, 
увек би ли на фрон ту. Це ло куп на бол ни ца је би ла сме ште на ис под ша то ра, па 
је та ко за вре ме зи ме би ло ја ко хлад но. Не де љу да на пре не го што сам оти шла, 
бол ни ца је би ла за су та не при ја тељ ском ва тром, а би ли смо још јед ном ра ни је 
бом бар до ва ни. Сма трам да Бу га ри ни кад ни су зло на мер но и са пред у ми шља
јем га ђа ли на шу бол ни цу. Ми слим да је то увек био не срећ ни слу чај. Мо ра мо 
да се при се ти мо да смо би ли на са мом фрон ту, са нај бо љим из бо ром за на шу 
бол ни цу, а по не кад се до га ђа ло да је скла ди ште за му ни ци ју би ло по ста вље но 
бли зу нас па смо и ми та ко стра да ли.“(8)

Ка рак тер Ср ба… „Ср би ми се до па да ју. Они су шар мант ни љу ди, пу ни 
за хвал но сти за све што смо учи ни ли за њих. Они су мно го ода ни Ен гле зи ма 
у ко је има ју ско ро де чи је по ве ре ње. Сма трам да су они на ци ја, ко ја пу но обе
ћа ва. На зи ва ли су их Ир ци ма Бал ка на, и ли че пу но на Ир це, по себ но по сво јој 
то пли ни ср ца. Сре ла сам пре сто ло на след ни ка Прин ца Алек сан дра и ја ко ми се 
до пао. Он го во ри фран цу ски теч но. Ја ко је ин те ре сан тан чо век. Ср би су мно го 
ока ља ни. Сма трам да сва ко ко их је по зна вао пре ко књи га имао је пот пу но по
гре шну сли ку о њи ма. Ми слим да је по сто ја ло јед но оп ште ми шље ње да су они 
по лу ди вља ци, мно ги ко ља ши. Они су мно го ци ви ли зо ва ни ји не го што би чо век 
по ми слио. Има ју сву ис точ њач ку љу бав, ко ја бу ди ин те ре со ва ња; ср дач ни љу
ди, и мо је ср це је са њи ма, јер њи хо ву суд би ну је не мо гу ће опи са ти. Рас ту ре не 
по ро ди це, раз дво је не и по це па не на све стра не. Оче ви не зна ју суд би не сво јих 
же на и де це, се стре одво је не, мо жда се ни ка да ви ше не ће ви де ти на овом све ту, 
исто је са бра ћом, љу ба ви ма и же на ма. Све то је ја ко по тре сно. Ср би су див
ни бор ци. На са мом по чет ку ра та би ли су до бро ор га ни зо ва ни и од у пр ли су се 
Аустри јан ци ма.“(8)

Без об зи ра на све ди ле ме и ис ку ше ња, сво јим ста вом по ка за ла је 
не за ви сност и про фе си о нал ну од го вор ност и од би ла при ла го ђа ва ње на 
„кон вен ци о нал на оче ки ва ња“ жен ског ро да. У вре ме ка да су ле кар ке би-
ле рет ке, да би се раз ли ко ва ле од док то ра, же не су до би ле на зив „wo man 
doc tor“. Ме ђу рет ким „wo man doc tor“, ста ја ла је јед на LADY DOC TOR, ко ја је 
за слу жно но си ла ово зва ње од Па ци фи ка до Бал ка на. Као ле кар ка нај-
ве ћи део жи во та про ве ла је у Ве линг то ну, на Но вом Зе лан ду. Ста рост и 
пен зи ју ни кад ни је при хва ти ла као крај ка ри је ре, би ла је осо ба би строг 
ума и са осам де сет пет го ди на из у ча ва ла је ну кле ар ну фи зи ку. Ти ши ну  
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са мо ва ња или бо ље ре че но ти хо ва ња, по де ли ла је са мач ком Мар ком По-
лом, ко ме је да ла име у знак се ћа ња на сво је пло вид бе Ме ди те ра ном.
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