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Сажетак

Током здруженог напада Аустроугарске, Немачке и Бугарске на 
Србију у јесен 1915. године положај и рад Савезничких медицинских 
мисија је био угрожен. Део ових мисија је остао у Србији, не желећи да 
одступи од начела свог хуманитарног позива и остави тешко рањене и 
болесне војнике на милост и немилост непријатељу, ризикујући да 
њихови чланови постану ратни заробљеници, а део се одлучио да, зајед-
но са српском војском, избеглицама и ратним заробљеницима пређе пут 
преко Албаније и Црне Горе ка Јадранској обали. Повлачење савезнич-
ких мисија је у овом раду обрађено на основу низа документарних 
фотографија, односно илустрација из енглеске штампе непознатих у нас.

Комбиновани напад Немачке, Аустроугарске и Бугарске био је суви-
ше јак за исцрпљену одбрану Србије. Многи чланови медицинских 
мисија нашли су се у неочекиваном метежу повлачења. При повлачењу 
из разних места Северне и Источне Србије на запад Србије већина меди-
цинских мисија се окупила у Врњачкој Бањи и Крушевцу. Због немогућ-
ности да заштите своје пацијенте који нису били у стању да се повлаче, 
као ни да добију одговарајући транспорт за евакуацију болница и болес-
ника, многи чланови медицинских мисија, па и целе мисије, одлучиле 
су да остану и постану заробљеници. Британске мисије у Врњачкој Бањи, 
Крушевцу и Скопљу под руководством др Берија, др Инглис и леди 
Пеџет наставили су свој рад у заробљеништву Аустријанаца и Бугара, да 
би фебруара 1915. године били репатрирани [1].

Огромне количине санитетског материјала и болничке опреме 
постало је непријатељски плен.
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Болнице шкотских жена из Ваљева, Младеновца и Лазаревца су 
почетком октобра месеца биле евакуисане у Крагујевац, а потом у 
Крушевац. После две недеље сви руководиоци медицинских мисија 
били су позвани на састанак у Врњачкој Бањи, где су били упућени у 
веома тешку ситуацију па да, сходно томе, напусте болнице и болеснике 
и да се евакуишу што је могуће брже. Др Елси Инглис и већина њених 
сарадника одлучила је да не напусти Србију, док је мањи део Болница 
шкотских жена, укључујући и др Беатрис Мек Грегор (Beatrice McGregor) 
одлучио да се евакуише после дугог боравка и рада у Србији.

Они који су остали поделили су се у две групе: једна група се смес-
тила у тзв. „Женску“ школу у Крагујевцу, а друга у анексу српске војне 
болнице „Цар Лазар“ у Крушевцу, где су наставили са радом са рањени-
цима и болесницима. Почетком новембра месеца постали су заробље-
нии аустроугарских трупа. Аустријанци су одмах окупирали бившу бол-
ницу са њеном изванредном опремом, али нису утицали на рад меди-
цинских мисија. Особље страних медицинских мисија било је слободно 
да оде или остане по сопственој жељи и/или лечи болеснике. Овај 
„посао“ одвијао се у делу болнице „Цар Лазар“, где је било око 900 пације-
ната. Др Едит Холвеј (Edith Holl�ay) је сама имала око 300 болесника у 
једном бившем болничком складишту, тзв. „Магацин“. Пацијенти су 
углавном добијали оскудне порције хлеба и пасуља, а повремено додатак 
куваног пиринча и кондензованог млека. Смештај особља је био више 
него лош, јер је њих преко двадесет, укључујући и Елси Инглис, било 
смештено у једну просторију у којој су „Шкотланђанке“ јеле, спавале и 
купале се. У почетку рада било је доста тешких болесника, али се касније 
њихов број смањио. После опоравка српски рањеници су били одвођени 
у заробљеничке логоре [2]. Почетком месеца фебруара 1916. године запо-
чела је општа репатријација свих британских медицинских јединица, па 
је, например, цео крушевачки састав под управом др Елси Инглис одве-
ден прво у Беч, а затим, преко Швајцарске и Француске у Енглеску.

У време повлачења српске војске сер Ралф Пеџет је захтевао да се и 
Прва јединица Српског потпорног фонда (СПФ, надаље) повуче са оста-
лим медицинским јединицама. У договору са својим колегама леди 
Пеџет је одбила наређење да напусти болницу, јер многи рањеници и 
болесници нису били у стању да буду евакуисани. Прва јединица СПФ 
пала је у ропство и радила под контролом окупатора. После шестомесеч-
ног рада у окупацији леди Пеџет је добила дозволу за репатријацију 
целокупне медицинске мисије (32 члана), која се преко Софије, 
Букурешта, Петрограда и Скандинавских земаља вратила у Енглеску. 
Друга јединица СПФ се вратила за Енглеску још током лета 1915. године, 
јер није била довољно ангажована, осим појединаца који су се прикљу-
чили Првој јединици СПФ или другим медицинским мисијама.

У истом временском периоду руковођење Трећом јединицом СПФ 
преузела је главна лекарка др Мејбел Кинг Меј, којој су се придружиле и 
чланице Данске медицинске мисије, јер је гђи Стобарт поверено коман-
довање пољском болницом (The First Anglo-Serbian Hospital), која је из 
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Крагујевца пребачена за Пирот. Октобра месеца 1915. године и поред 
инсистрирања да се повуче према Солуну, део Треће јединице СПФ се 
повукао преко Косова, спојио са остатком своје медицинске мисије и 
прешао Албанију на путу који је трајао више од 80 дана без иједног 
губитка особља. Тек крајем децембра она је са албанске обале била пре-
бачена за Италију, а одатле за Енглеску.

Што се тиче Четврте јединице СПФ (Прва јединица британских 
фармера), већи део ове јединице се вратио у домовину пре јесени, јер је 
епидемија тифуса слабила. На њено место је у Београд дошла Друга једи-
ница британских фармера, односно Пета јединица СПФ. Током повла-
чења ова јединица је евакуисана у Врњачку Бању, где је остала, била 
заробљена и радила до фебруара 1916, када је извршена репатријација 
заједно са члановима осталих мисија које су остале у Србији [3].

Српска Влада и српски народ били су вишеструко захвални на 
помоћи која им је била пружена и од стране војних и од стране медицин-
ских мисија. Без обзира на чињеницу да је то аксиом, кога не треба дока-
зивати, следећи пример то изричито показује и доказује. Такође, пример 
који ће бити наведен у наставку овог текста истовремено указује и на 
одговоран и смишљен приступ српске државе, пун уважавања и бриге 
према странцима који су дошли на Балкан ризикујући сопствене животе 
да би помогли српском народу. У у најтежим ратним условима све је 
успешно и организовано функционисало. У својој књизи „Искуства 
жене-доктора у Србији“ (Experiences of a Woman �octor in Serbia) 
Керолајн Метјуз (Caroline Mathe�s), поред исказивања љубави и пошто-
вања за српски народ, прилаже и неколико докумената, који потврђују 
наведено [4].
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Први документ је путна објава (слика 1) издата од стране Врховне 
команде докторки Керолајн Метјуз „која се упућује у I. Резервну болницу 
у Ужице на службу“. Надаље, „има право на бесплатан превоз железнич-
ким путничким вагонима у првој класи од Крагујевца до Ужица. 
Препоручује се успутним властима да именованом у путу не чине сметње 
већ у случају потребе помоћ укажу.“ Поред датума (19. септембар 1915) и 
места (Крагујевац) у потпису је „Начелник санитета Врховне команде, 
пуковник др Лазар Генчић“.

Део текста из књиге, чини се, још више поткрепљује висок морални 
став др Керолајн Метјуз, која се пита: „Оставити повређене? Оставити 
их без икакве медицинске помоћи када непријатељ долази? И шта онда? 
– свет је научио да германској култури није ништа свето.“ 

15. октобра 1915. године у Ужице је стигла Наредба о повлачењу, али 
је др Метјуз одбила да се повуче са српском војском. Да би је заштитили 
и да не би постала заробљеник, учлањена је у Црвени крст и том прили-
ком јој је дато „Уверење“ (слика 2).

Укратко, на слици се може уочити „Serbian Red Cross Certificate“, 
однoснo „Уверење“ да је „Caroline Mathe�s, лекар, Друге војне Ужичке 
болнице и да је примио знак Црвеног крста, заведен у Главни Деловодни 
протокол под. Бр.14.168“. Следи лични опис, као и „Тврди и оверава, 
Управник болнице, санит. мајор др. С. Поповић“. Са леве стране видљив 
је и службени жиг „II Резервна Војна Ужичка болница“.

Трећи документ (на француском језику) са заглављем већ описаног 
службеног жига II резервне војне ужичке болнице у коме др Поповић 
тврди да др Метјуз остаје својом вољом у Ужицу да помогне рањеницима 
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који су остали после повлачења српске војске и да има сва права према 
Женевској конвенцији уз позив да јој се помогне у свим околностима 
(слика 3).

Остатак особља британских медицинских мисија под заповедни-
штвом сер Р. Пеџета кренуло је на пут којим је кренула и српска војска. 
Тиме су и они делили пут искушења српске војске и српског народа. Сер 
Р. Пеџет је успео да више од 100 жена уз велика искушења доведе до 
Јадранске обале. На овом мукотрпном путу једино је у аутомобилској 
несрећи страдала медицинска сестра Керолајн Тафил (Caroline Toughhill). 
Независно од групе коју је предводио сер Р. Пеџет, успешно се повукао и 
део треће јединице СПФ под вођством гђе Стобарт, која се, као што је то 
већ напоменуто, била прикључила српској дивизији [1].

У даљем ће пут повлачења британских медицинских мисија бити 
дат на основу фотографских снимака и илустрација објављених углав-
ном у енглеским часописима непосредно после завршеног пута током 
јануара месеца 1916. године. Ове „неме сведоке“ повлачења пратиће и 
одговарајући текст објављен у енглеским недељницима.

59



Слика 4. Део Стобартове мисије (Mrs. St. Clair Stobart’s Hospital 
Unit) током повлачења на путу од Рашке до Митровице. (Недељник 
Lady’s pictorials 15. јануар 1916)

Слика 5. Воловска вуча за пренос опреме и медицинског материјaла 
на истом путу. (Lady’s pictorials 15. јануар 1916)
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Слика 6. Повлачење болнице Српског Црвеног крста из Крагујевца 
на истом путу. (Lady’s pictorials 15. јануар 1916)

Слика 7. Одмор за ручак дела Стобартове мисије на Косово пољу за 
време повлачења. (Lady’s pictorials 15. јануар 1916)
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Слика 8. Проблеми са моторним возилом

Слика 9. Ова фотографија је објављена на две стране у енглеском 
недељнику The Sphere 15. јануара 1916. године под насловом Повлачење из 
Србије: Медицинске сестре повређене услед превртања моторног вози-
ла. Испод слике налази се текст следеће садржине: „Фатална кривина на 
путу повлачења – пут се спушта опасном кривином која била исувише 
оштра за моторно возило, па су нека возила пала низ планинску страну“. 
Надаље, пише: „Први део повлачења преко Албаније остваривао се 
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помоћу моторних возила. Путеви су били исувише блатњави и клизави 
за овај начин транспорта... У једном тренутку једно од возила је блокира-
ло пут, па је српска коњица ишла пречицом доњим делом пута. Возило са 
десне стране слике је излетело са пута. Британска медицинска сестра се 
може уочити како стоји у близини возила, а коњ, који носи њене ствари, 
налази се неколико метара испред. Више медицинских сестара је било 
повређено овим превртањем возила, а једна је и преминула.“

Слика 10. Мапа повлачења српске војске из Србије објављена 8. јану-
ара 1916. у недељнику Sphere са објашњењима за енглеске читаоце права-
ца напада непријатеља и борби.
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Слика 11. Оригинална илустрација (две средње стране) повлачења 
британског медицинског особља објављена 8. јануара 1916. године у недељ-
нику Sphere под насловом: Повлачење британских болничарки из Србије 
преко снегом прекривених албанских планина. У поднаслову: „Прва српска 
јединица шкотских жена при повлачењу из Србије на опасним путевима 
близу Андријевице у Црној Гори“. Ову илустрацију насликао је Ф. Матанија 
(F. Matania) на основу исказа једне од медицинских сестара.

Пратећи текст из наведеног недељника гласи: „Повлачење јединице 
Болница шкотских жена из Србије остварен је преко Црне Горе и албан-
ских планина до Скадра и Светог Јована Медовског (San Giovani di 
Medua). Болничарке су се повлачиле заједно са српском војском и имале 
су пратњу преко планина. Са гледишта учесталих напада банди околних 
албанских брђана ова пратња је била неопходна. Током пута било је и 
падало је много снега. Срећна је околност што су британске болничарке 
у Пећи купиле пар коња са којима су могле да наставе пут. Вођа ових 
медицинских сестара толико је патила од хладноће да је јахала са вели-
ким потешкоћама и била умотана у ћебе да би сачувала топлоту. Ово се 
може уочити на десној слици – горе. Понеки пут ни коњи нису добијали 
храну по два дана па је и са те стране било проблема, поготово када је 
требало да се уским и клизавим стазама крећу унапред и када су се и 
коњи плашили (десна слика, доњи део). Ово се дешавало и коњима и 
људима. Да се пређу ове планине било је потребно чак седам дана. На 
многим местима није било ни пута или пут није био видљив услед вели-
ке количине снега. На левој слици горе, види се колона српских војника 
како се креће упркос временским условима, а на истој слици доле, види 
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се једна од британских медицинских сестара како притеже опрему на 
коњу кога води српски војник чекајући да претходни коњ вучен од стране 
две медицинске сестре и теран од српског војника пређе опасан део пута 
(десна слика доле). Током целог пута није било хране или је набављана 
са огромним потешкоћама. После проласка кроз Подгорицу и Скадар 
група је стигла у луку Свети Јован Медовски где је остала неколико дана 
да сачека брод којим ће се пребацити у Италију.Ова група стигла је у 
Лондон 22. децембра 1915 године.“

Слика 12. Ликовно виђење 
повлачења „Шкотланђанки“ кроз 
Албанију на челу са др Мек Грег-
ор (Sphere, јануар 1916).

Слика 13. Преморена, али расположена група медицинских сестара 
окупљена у средини непознатог планинског села у Албанији. На слици 
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се виде неколико магараца који су им за време пута носили оно што им 
је било најпотребније. (Sphere, 15. јануар 1916. године).

Текст који прати слику: „Од Младеновца смо морали да идемо до 
Призрена, одакле смо биле принуђене да идемо пешке. Прошли смо 
Албанију до Дебра и то је било наше најтеже искуство. То је трајало шест 
дана и срећна околност је била да смо са собом понели довољно хране. 
Све друго смо морали да оставимо.“

На слици слика 14 налази се група медицинских сестара из Прве 
Британске пољске болнице на највишој географској тачки пута – Васиет 
превоју у Албанији. У пратећем тексту: „Прва Британска пољска болница 
налазила се у Пироту, на самој српско-бугарској граници, када су Бугари 
објавили рат. Медицинске сестре су направиле огроман пут преко 
Ниша, Крушевца, Митровице, Призрена, Дебра до Битоља, идући пола 
пута пешке и изгубивши на том путу све што су имале. У Битољу су ухва-
тиле последњи воз за Солун.“

Слика 15. Заједно са медицинским сестрама од Пирота до Солуна. 
Текст испод слике: „Стварно је било велико задовољство сушење наших 
ствари на овом крају вагона после више недеља излагања прашини и 
прљавштини“. (Sphere, 15. јануар 1916).
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Слика 16. Долазак у Солун после повлачења. Текст испод слике: 
„Групни портрет направљен у Солуну после повратка медицинских 
сестара из Прве Британске пољске болнице (First British Field Hospital) 
из Србије. Ова група медицинских сестара радила је у Пироту и повла-
чила се преко Дебра и Битоља – пута дугог око 600 км. Ова група је хтела 
да у Солуну настави са својим хуманитарним радом, али је одлуком вој-
них власти Велике Британије морала да се врати у Енглеску. (Sphere, 15. 
јануар 1916).

На слици је посебно назначен српски војник Ика (клечи на слици 
са леве стране) који је пратио, опслуживао и бринуо о медицинским 
сестрама током целог пута.

Слика 17. Британске медицинске сестре пред одлазак за Енглеску 
на кеју у Солуну, оштећеном од бомбардовања.

Текст испод слике: „Морнарички официр проверава идентитет и 
даје сагласност за пут групи медицинских сестара. Иза дечака који про-
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даје новине (сасвим лево на слици) налазио се брод, на који је требало 
да се укрцају медицинске сестре“. (Sphere, 15. јануар 1916).

Слично изложеном било је повлачење и осталих медицинских 
мисија, па ће се, додатно, дати само две фотографије повлачења 
Британског Црвеног крста.

Слика 18. Конвој возила Британског Црвеног крста при повлачењу 
на путу за Солун. (The War Illustrated).

Слика 19. Повлачење мисије Британског Црвеног крста. (The War 
Illustrated). 
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Уместо закључка

Како завршити овај део пута – пута искушења и напора које су 
претрпеле чланице Британских и осталих медицинских мисија? Можда 
најбоље са два коментара – једним страним и једним домаћим.

Према америчком новинару Џону Фортијеру (John Fortier), који је са 
„Шкотланђанкама“ прешао исти пут: „Тај пут је тог дана превалило четр-
десет Енглескиња. Оне су га прешле без хране и пића, већина је ишла 
пешице и у одећи прикладној за балканско лето. Мислим да се може 
рећи да је та група Енглескиња поднела напоре боље него српске избе-
глице и подједнако добро као српски војници. Разуме се, девојке које су 
пошле на тај пут завршиле су га те вечери сазреле од искуства које су 
стекле. Виделе су ствари о којима генерације њихових сестара код куће 
до смрти неће имати прилику да сазнају – лудило изгладнелости, жудњу 
за одржањем у животу по сваку цену, брз губитак свих цивилизованих 
особина код људи на ивици смрти од хладноће и глади. На крају, оне би 
се осмехнуле, скувале чај, преспавале заједно у групи од четрдесет особа 
и следећег дана превалиле још тридесет километара. Оне су биле јуна-
киње српске трагедије, а тога уопште нису биле свесне.“

Према мишљењу српског лекара др Ћурчина [5], коме је било пове-
рено старање о чланицама мисија током повлачења: „Без икаквог двоу-
мљења могу да изразим своје мишљење да су се британске жене понеле 
боље него било ко други, боље него било који мушкарац. Што се тиче 
издржљивости, оне су се могле мерити са српским војником , који је, 
пошто је изгубио своју јединицу, морао себи да нађе пута и где пута није 
било и хлеба, где хлеба није било. Што се тиче морала – те снаге духа – 
нико им није био раван. Морам отворено да признам да су ме моје сапут-
нице постиђивале у свему: срчаности, издржљивости и смирености... 
увек су биле задовољне мањим.“ 
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