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Увод
После одбрамбене битке код Горничева и контраофанзивних дејстава током којих је освојен Кајмакчалан и
отворена „Капија слободе“, а затим ослобођен Битољ, у
зиму 1916. ратујуће војске на Солунском фронту прешле
су на позициони, рововски рат који је потрајао све до 14.
септембра 1918. године
Српска војска, па и санитет у оквиру ње, реорганизована је још у лето 1916. године по француском моделу
за алпске трупе, али је у новој ситуацији било потребно
потпуно преуредити начин живота војника навикнутих
на маневарско ратовање. Ту су се за санитет јавили веома значајни проблеми које је требало решити, почев од
питања уређења смештаја на самој линији фронта и непосредно иза ње (за јединице које су на одмору), преко
проблема исхране, противепидемијске борбе, стварања
здраве околине иза борбене линије, све питања која су
задирала у бит ратне хигијене и превентиве. Истовремено, санитет је морао да реши и своје сопствене проблеме
који су били сличне природе, али и друге специфичне за
службу коју је имао да обавља. А, тај санитет сачињавало је само стотинак активних санитетских официра, међу
њима неколицина школованих у те сврхе. Остало су били резервни официри, истина највећим делом искусни
ветерани из претходних Балканских и првога дела актуелног рата.
Jош док се преостала војска на Крфу опорављала и
реорганизовала, у Солуну је успостављена Међусавезничка антиепидемијска комисија састављена од стручњака
(наш члан комисије био је потпуковник др Драгутин
Петковић, специјализован у Пешти, Коховом институту
у Берлину,Тропском институту у Хамбургу и париском
Пастеровом), која је имала задатак да решава хигијенскоепидемиолошке проблеме на Солунском фронту и њего-
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вој залеђини и да се брине о здрављу савезничких војника. Ускоро, у српској војсци у свакој од три армије уведено је звање хигијеничара, који је тесно сарађивао са
овом комисијом.
Поред свега, познати пољски бактериолог, доцент
др Лудвик Хиршфелд, пријатељ нашег народа, са својом
супругом Аном (Ханком) вратио се из Швајцарске и
сместио у Француској заразној болници у Седесу. Са
њиме је не само српска војска, већ и остали савезници,
добила сјајног стручњака који је својом оригиналном
поливалентном вакцином против цревних бактерија сачињеном од аутохтоних сојева изолованих међу постојећим и свеже придошлим савезничким трупама на солунском ратишту, ревакцинисао преко 100 000 српских војника који су тиме били заштићени од оболевања епидемијских размера до краја рата. Др Хиршфелд, касније,
организовао је бактериолошке курсеве које је завршило
по пет лекара и медицинара и тиме створио костур бактериолошких лабораторија у српској армији, не само за
ратне потребе, већ и касније. Тада, већ је био шеф Бактериолошке лабораторије у Српској болници „Престолонаследник Александар“ у Солуну 1 , 2.
За то време огранак српског војног санитета у I српској добровољачкој дивизији у Русији, попуњен делом
кадровима послатим са Крфа, а делом добровољцима из
руског заробљеништва (Срби, Хрвати, Словенци, Чеси,
Словаци) и додељеним руским стручњацима издржао је
ватрено крштење током крвавих борби у Добруџи, а
крајем 1916. појачао се образовањем II дивизије, у чијем
санитету је било још више руских кадрова ради попуне
упражњених места. Обе дивизије формирале су Српски
(касније СХС) добровољачки корпус. Санитет током постојања није имао материјалних проблема, јер је руска
Ставка (Врховна команда) санитет обилато снабдела
свим потребама према важећим руским прописима, о
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чему је сведочанство оставио ђенерал др Влада Станојевић, онда капетан 1. класе и командир 1. пољске болнице
1. дивизије 3–5. Проблеми који су се у Корпусу јавили нису ни били материјалне, већ политичке природе и неразумевања значаја и намене дoбровољачких јединица,
проузрокујући неслагања и појаву дисидентског покрета
који га је у знатној мери ослабио.
Нажалост, у санитету Корпуса постојала је дискриминација између српских медицинара (држављана Србије) и медицинара свих националности из редова добровољаца.
Наиме, први нису имали официрске чинове, јер је то
српска влада на Крфу одбила, упркос инсистирању пуковника др Сондермајера, начелника санитета у Врховној
команди, док су бившим аустроугарским држављанима
признати чинови из АУ војске, код медицинара то је најчешће био чин потпоручника који су, као и сви други
студенти, стицали служењем војног рока у разним официрским школама (кадетске, школе једногодишњих добровољаца, школе резервних официра) по онда важећим
АУ законима. Супротна ситуација десила се са платама
официра-добровољаца и српских официра који су послати из Солуна: док су добровољци, без обзира на чин,
примали плату руског прапоршчика (најмањи официрски
чин) која је износила 100 рубаља месечно, дотле су српски официри примали плате према чину који су имали.
Та је неправда касније исправљена, a медицинари су остали дискриминисани до краја рата као једина школована војна лица којима је системски било онемогућено да
постану резервни санитетски официри (у ослободилачким ратовима XIX века које је Србија водила то се није
догодило, медицинари су добијали чинове потпоручника
или чак поручника, у зависности од броја семестара) 1.
Вратимо се Солунском фронту. Пре преласка на разматрање нових услова живљења и ратовања мора се истаћи да је до краја рата трајао проблем настао приликом
изласка трупа на линију фронта из логора око Солуна. То
су били рецидиви свих облика маларије којом су се јединице српске војске заразиле приликом марша ка фронту
и смештаја у маларичним зонама делте Вардара и низинских поречја северне Грчке (Македоније).
Опасност од заражавања маларијом по свој вероватноћи није се могла избећи.
Међусавезничка антиепидемијска комисија у Солуну, у којој су седели и искусни епидемиолози колонијалних земаља Француске и Енглеске морала је тога бити
свесна. Проблем је проистекао из самог начина образовања тзв. Солунског утврђеног логора, тј. онога периметра одбране око Солуна у коме су се пре доласка српских
трупа налазиле трупе Француске и Енглеске (4+5 дивизија), искрцане са онолико превозних средстава колико
је било довољно за такву врсту ангажовања, али не и за
брзо пребацивање већег броја војника на удаљене положаје. Ако се томе дода и неразвијеност железничких
пруга у северној Грчкој, тек од 1912. преузетим од Турске, као и преко 100 000 српских војника које је требало
брзо извести на положаје у левом, удаљенијем, делу
фронта, онда постaје вероватно да се у ризик ушло свес-
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но, у немогућности другог решења. Слично се десило и
трупама савезника. Тако је настао трајни здравствени
проблем са којим се морало носити све до краја рата, а
многи су га носили до краја живота. О томе, опширније
на другоме месту у овој књизи.
Како се војска организовала, пустимо да нам каже
пуковник др Сава Поповић, начелник санитета II армије
и један од најбољих српских санитетских официра: 6
„... Земљиште је разноврсно, равно, брежуљкасто и
планинско, у долинама подводно и барљиво, пуно комараца, на положајима каменито, шумовито и здраво...лети
у долинама несносна врућина и прашина, на положајима
ваздух чист и свеж...путева готово није било и свуда су
направљени сада нови војни, а средином могленске долине је саграђена нова дековиљска (ускотрачна, прим.
АН) пруга за превоз ратног материјала. Вода је свуда врло добра и сигурна од загађивања... (долином) протиче
више већих и мањих река и речица које дају довољно воде за појила и купатила и друге хигијенске потребе...
...Чистоћа тела одржавана је код људства примерно
благодарећи обиљу воде и добром снабдевању у преобуци, оделу и обући...импровизована су купатила...са тушевима и дезинфекцијски апарати и у њима се редовно
дезинфиковало одело и преобука...у новембру и децембру (1916) извршена је (ре) вакцинација целокупног
људства ... (Ипак се вашљивост код војника у земуницама прве борбене линије није могла у потпуности избећи).
...Храна је изобилна и доброг квалитета, нарочито
хлеб, али једноликост већином конзервисане хране изазива(ла) је често скорбут и проливе...чињени су покушаји да се прибави свежа, разноврснија и зељаста храна... (О проблемима проистеклим из овакве исхране и
болестима насталих из ње (скорбут, хемералопија) више
у посебном раду у књизи).
Станови су земунице, ровови са надстрешницама,
шатори, колибе и мештанске куће...загревани зими жаром или импровизованим пећима...у простирци се осећала јака оскудица због немања сламе... војници су снабдевени ћебадима...“
Овако је било на фронту, а са каквом се целокупном организационом шемом санитета завршила 1916. година?
Mи смо у расправи о санитету у 1916. 7 изнели проблеме који су се по доласку на Солунски фронт појавили
због првобитне савезничке одлуке да реорганизовану
српску војску лише позадинских санитетских установа
под њеном управом и како је то постепено, до краја 1916,
превазиђено, стога ћемо навести којим је изафронтовским и позадинским сопст-веним санитетским установама она располагала на крају 1916. године. То су:
Главна војна станица са болницом у пристаништу
Микра,
1. пољска хируршка болница у Драгоманцима;
2. пољска хируршка болница у Соровићу;
3. пољска хирушка болница у Острову (у ствари
болница
„Шкотских
жена“
са
аустралијскoновозеландским медицинским и српским помоћним особљем);
Nedok А. Vojnosanit Pregl. 2008; 65(Suppl.): 19–26.
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Болница Саобраћајног одељења Врховне команде у
Зејтинлику;
Реконвалесцентно одељење у Микри, убрзо премештено у Воден;
Реконвалесцентно одељење у Зејтинлику;
Српско-енглеска болница 1 у Водену, уз постојећи
Реха центар;
Српско-енглеска болница 2 у Соровићу (до ослобођења Битоља, затим у селу Кремјану);
Српско-француске болнице у Северној Африци (Бизерта и др.) уз команду Резервних трупа 7.
Уз ове српске установе, организоване су и 33 савезничке болничке јединице:
15 француских (13 у Солуну и 2 у Зејтинлику);
2 француске болнице у Седеси (једна Заразна );
француско истурено болничко одељење у Острову;
6 француских амбуланти распоређених у позадини;
5 великих енглеских болница под шаторима са 4 600
постеља за лечење искључиво Срба (2 у Вертекопу, по
једна у Соровићу, Самлиу и Микри);
2 руске болнице у Солуну (Болницу „Свети Ђорђе“
својом донацијом опремио руски Цар Никола II, друга
књегиње Наришкин, која се касније преместила ближе
фронту);
Српско-руска болница у Соровићу и Прихватни
(француски) евакуациони центар на железничкој станици у Вертекопу.
Крајем новембра (22) у Водену, у оквиру Реха одељења оформљена је Зубна станица под руководством др
Милоша Ђ. Поповића, коме се ускоро придружио и др
Миливоје Петровић, носилац Карађорђеве звезде са мачевима, а по његовом одласку, од јула 1917. др Милан
Петровић, који је у њој остао до краја рата 9. О развоју и
раду ове службе опширније на другом месту овога Зборника.
Са овако развијеном санитетском организацијом завршила се 1916. година, у којој је српска војска васкрсла,
обновила се и ступила на тлe своје поробљене државе.
Oвa је година уопште била успешна за савезничке снаге
на свим фротовима, јер су успели да од непријатеља
преузму и задрже стратешку иницијативу, са једним изузетком, на румунско-руском заједничком фронту, где су
Румуни претрпели поразе и на Дунаву и у Трансилванији. Резултат тога осетио се на Солунском фронту у акцијама српске војске. Њена победоносна офанзива на почетку зиме била је заустављена наредбом савезничког
врховног команданта маршала Жофра, због пораза који
је претрпела румунска војска и због претећих вести да ће
прогерманска Краљевска грчка војска можда ударити савезнике са леђа. Издата наредба гласила је да се поседну
и за упорну одбрану организују солидни положаји који
би касније могли да послуже као база за офанзивна дејства” у време када руске и румунске снаге буду у стању
да поновно предузму офанзиву 8”.
Kрајем те године савезничке снаге биле су следеће
Енглеска – 7 дивизија;
Француска – 6 “ ( и три на путу за Солун);
Србија – 6 “ ( плус Коњичка дивизија);
Nedok А. Vojnosanit Pregl. 2008; 65(Suppl.): 19–26.
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Италија – 1 “
Русија – 2 бригаде (4 пука);
Година 1917. Грчка – 1 “ (Венизелосове присталице;)
Дуготрајне борбе које су трајале од августа до децембра 1916. и успостављена равнотежа снага са стабилизованом и добро утврђеном линијом фронта довели су
до релативног затишја које је потрајало све до почетка
маја 1917. За то време у српској војсци дошло је до нових измена у организацији.
Због великих губитака током тромесечних борби и
због сталнопостојећег проблема - рецидива маларије са
дуготрајним опоравком због све чешће запажених тешких анемија и општег пропадања са једне, а немања природних ресурса за попуну проређених редова пукова са
друге стране, војска је прибегла јединој могућој мери,
реорганизацији и сажимању.
Укинути су четврти пукови (16, 17, 18, 19, 20 и 24),
нешто касније и четврте чете у батаљонима, а смањен број
људства надокнађен је јачим пешадијским и артиљериским наоружањем, пре свега већим бројем пушкомитраљеза и митраљеза. Истовремено, укинут је штаб III армије, а
њене дивизије прераспоређене, Вардарска у II, а Моравска
у I армију, које су тако имале по три дивизије. Коњичка
дивизија остала је ван састава, под директном командом
Врховног штаба. Дана 3. јануара укинут је и Добровољачки одред, који је после погибије војводе Вука и великих
губитака на Кајмакчалану спао на неколико стотина бораца. Новодонетим прописима пооштрени су услови за стицање трајне инвалидности, па су лекарске комисије у Солуну, Северној Африци и Француској имале пуне руке посла због ревизије ранијих решења. Трудило се и да се
смањи бројни састав неборачких позадинских војних јединица и установа. Са тако добијеним војницима из расформираних јединица и из неборачког састава попуњени
су редови проређених преосталих 18 српских пукова 8.
Команда резервних трупа у Северној Африци добила је
још већи значај у снабдевању јединица српске војске на
Солунском фронту опорављеним и рехабилитованим војницима и новообученим добровољцима или регрутованим
војним обвезницима широм Европе, о чему у овоме Зборнику говори посебан чланак.
Изнурени борачки састав током ових месеци је
плански, периодично повлачен са линије фронта на дужи
опоравак у току којег су спровођене реорганизације јединица и њихово донаоружавање савременијом техником. За то време, линија фронта била је стабилна, а операције слабог интензитета у виду препада, извиђања, артиљеријских двобоја, авионског бомбардовања и ваздушних бојева повремено су прекидале монотонију, a губици услед ратних дејстава и побољевања гомилали су
се, даље проређујући борачки састав.
Промене нису мимоишле ни санитет у циљу побољшања ефикасности лечења:
Већ 28. фебруара поново је отворено Реконвалесцентно одељење у Микри, треће по реду, а за његовог
управника именован је резервни мајор др Милан Стајић 9
У њему је, такође, уведена зубнолекарска служба 9.
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Тога истога дана под непосредном командом Врховног штаба српске војске, према извештају пуковника др
Сондермајера (Л. бр. 20 066) налазиле су се следеће санитетске јединице и установе, изузимајући санитет оперативне војске 10:
- Резервна болничарска чета 1;
- Резервна болничарска чета 3;
- Реконвалесцентски логор у Водену;
- Реконвалесцентско одељење у Микри;
- Реконвалесценско одељење у Зејтинлику;
- I пољска хируршка болница;
- II пољска хируршка болница;
- III пољска хируршка болница (Шкотске жене);
- Српско-руска пољска болница;
- Српско-енглеска болница 1;
- Српско-енглеска болница 2;
- Главно војишно санитетско–апотекарско слагалиште, и
- Аутомобилски одред Саобраћајног одељења Врховне команде.
Према истом извештају у овим јединицама налазило
се 33 санитетска официра, 97 обвезника чиновничког реда (апотекари, медицинари и свештеници), 157 болничарских и других подофицира и 1 022 каплара и редова,
највећим делом болничара и помоћног особља.
Од страног особља, ту су били: 8 лекара (2 мушкарца и 6 жена), 105 добровољних болничарки и 12 добровољна болничара, 3 жене-шофера, 2 администратора и 10
ратних заробљеника.
У марту месецу српски санитет значајно је проширио делатности. Наиме, француска команда понудила је
да српска војска преузме њихову велику резервну болницу бр. 14 која се у виду великог комплекса зграда налазила у Солуну. Ондашњи начелник Штаба Врховне
команде ђенерал Петар Бојовић донео је 13. марта одлуку (Л. бр. 21 440), да се та болница „прими од Француза
са локалима, материјалом и инсталацијом. Његовом Наредбом бр. 10 за целокупну војску“ од 17. марта саопштено је да ће болница носити назив „Српска резервна
болница престолонаследника Александрa“. Oва болница,
за чијег је првог управника постављен резервни мајор др
Љубиша Вуловић (касније професор Медицинског факултета у Београду), својим брзим развојем постала је, у
ствари, Главна војна болница српске војске у егзилу, развијајући поред главних грана (интерна медицина, хирургија и радиологија) и друге значајне гране клиничке
медицине (биохемијска и бактериолошка лабораторија,
болести: уво, грло и нос, кожновенеричне и очне). Она је
постала и образовна установа, јер су током више од две
године њеног постојања кроз њу прошли многи лекари и
медицинари, а већина њених кадрова је по ослобођењу
Србије и њеном гашењу наставило са радом у Главној
војној болници у Београду или на Медицинском факултету 11.
Санитетски кадар болнице повремено је мењан
према потребама службе, што се може пратити у „Књизи
лекара и медицинара“ Санитетског одељења Врховне
команде вођене од 1916. до 1919. године са свим крета-
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њима у служби 9. Природно је да је најснажније била заступљена хируршка грана са два одељења, а затим интернистичка, из које је већ било издвојено Одељење за
плућне болести. Заразне болести највећим делом биле су
лечене у француској болници у Седеси, слично као и пре
тога на Крфу на острвцету Лазарету.
Управници су били: мајор др Љубиша Вуловић,
потпуковник др Жарко Рувидић, пуковник др Јордан
Стајић, пуковник др Владимир А Поповић и потпуковник др Жарко Трпковић, начелници Интерног одељења;
потпуковник др Жарко Рувидић и резервни мајор др Миленко Матерни, начелници Хируршког одељења; пуковник др Јордан Стајић, пуковник др Чеда Ђурђевић и (поново) пуковник др Јордан Стајић, шеф Радиолошког
одељења потпуковник др Александар Марковић, шеф
Лабораторије за бактериологију; доц. др Лудвик Хиршфелд, шеф Oдељења за плућне болести; резервни мајор
др Љубомир Д Стојановић, шеф Oдељења за кожновенеричне болести; капетан 1 класе др Душан Копша, од октобра 1917, шеф Одељења за уво, грло и нос резервни
мајор др Љубиша Вуловић, који је то остао и после одласка са места управника болнице (уз друге дужности у
Солуну), све до одласка у Француску у мају 1918, када га
је (од августа) наследио такође, резервни мајор др Моша-Букус А Алкалај 9.
Офталмолошку службу, поред дужности у министарству, мислимо да је обављао потпуковник др Жарко Трпковић, као и у другој великој српској болници у Солуну,
Болници Саобраћајног одељења Врховне команде, њен
управник мајор др Милутин Копша. Осим тога, у Микри
крај Солуна налазио се мајор др Драгољуб Ђорђевић, такође офталмолог, прво као командир 3. резервне болничарске чете при Врховној команди, а потом референт санитета Главне војне станице у Микри. Такође, непосредно
иза фронта у Драгоманцима, у Првој пољској хируршкој
болници као њен командир од 1. јануара 1917. до краја рата налазио се мајор др Ђорђе Нешић, касније професор
Офталмологије Медицинског факултета, који ће се прославити лечењем хемералопије (кокошијег слепила) код
војника, настале једноличном исхраном. И, на крају, не
треба заборавити, и у Солуну и иза самога фронта, постојале су и велике савезничке болнице у којима су били присутни и лекари тзв. „малих“ специјалности.
Нарочито треба истаћи да је доцент др Хиршфелд организовао курсеве из бактериологије које су завршили лекари др Коста Тодоровић (касније професор инфективних
болести београдског Медицинског факултета, академик,
председник САНУ), др Стеван Иванић (касније директор
Хигијенског завода у Београду), др Хранислав Јоксимовић, др Милутин Ранковић, руски (?) лекар др Косовић, и
студенти медицине Радмило Јовановић (касније генералмајор ЈНА и члан САНУ), Стојан Најдановић, Илија Арсеновић, Јеремија Петровић и Душан Николић.
На Интерном и Хируршком одељењу обављана је
специјализација из тих грана, лекарима који су у њима
боравили после рата појединачним решењима призната
је одређена специјалност од стране Министарства народног здравља.
Nedok А. Vojnosanit Pregl. 2008; 65(Suppl.): 19–26.
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Хируршко одељење имало је два одсека у којима су
до премештаја уочи пробоја фронта били шефови пуковник др Чеда Ђурђевић и резервни мајор др Леон Коен,
обојица касније професори београдског Медицинског
факултета 9.
Болница је радила све до 28. маја 1919. године, када
је наредбом Министарства војног расформирана.
У мају 1917. санитет II Aрмије, посебно Шумадијске и дела Вардарске дивизије, учествовао је у офанзивној акцији која је 8-23. маја вођена у зони ВетерникКравице-Добро поље у покушају да се изврши пробој
непријатељских линија паралелно са пролећном офанзивом коју су савезници изводили у Француској и својим
одсецима Солуског фронта. Овом операцијом није постигнут планирани циљ (пробој), нити су постигнути локални успеси одговарајући губицима у људству и муницији (погинуло 10 официра и 190 војника) 8.
Слично се догодило и крајем лета, када је 30. августа, на захтев савезничког Врховног штаба, ради ометања
премештања непријатељских трупа на фронт у Бесарабији, Вардарска дивизија извела демонстративни напад на непријатељске положаје после јаке артиљеријске
припреме. У дводневном нападу, који се на крају завршио успостављањем ранијег стања, дивизија је имала
405 војника избачених из строја 8.
То је била последња већа операција на српском делу
фронта до пролећа 1918. У 1917. српска војска је изгубила 1 169 погинулих и умрлих, 200 несталих и 2 862 рањена војника, подофицира и официра 8.
Да се вратимо санитету и изменама у организацији
и намени привремених српско-енглеских болница 1 и 2,
које су 1916. пребачене са Крфа, где су функционисале
као болнице енглеских добротворних друштава „The
wounded allies“ и „Serbian relief fund“, тј. „Рањени савезник“ и „Српски потпорни фонд“, са енглеском управом и
српским помоћним особљем под командом српског официра 7.
Српско-енглеска болница 1 налазила се од септембра 1916. у Водену и била је функционално и административно, заједно са Резервном болничарском четом 1,
везана за Реконвалесцентно одељење са наменом прихвата теже оболелих од маларије из II армије (В.К. Л. бр.
8 370/16). Решењем Врховне команде 22. јуна 1917. (Л.
бр. 2 9877) она је у потпуности прешла у „нашу својину“,
те је постала самостална установа са посебном администрацијом и финансирањем (В.К, Главна интендантура
Е. бр. 14 955/17), заједно са поменутом болничарском
четом, која је од 1. октобра прешла на целокупно снабдевање из болнице 12-14.
Судбина српско-енглеске болнице 2 била је нешто
другачија. Она је до ослобађања Битоља била смештена
у Соровићу у згради основне школе, а после тога се поделила: један, енглески део под управом др Хејгза,
прешао је у Битољ (са њима је отишла и госпођа Харлеј
са особљем), а други део наставио је са радом у Соровићу, да би 24. августа 1917. добио наређење (Л. бр. 33
174 и Л. бр. 37 264) од Врховне команде „да све болесне војне обвезнике евакуише у друге болнице, да зграду
Nedok А. Vojnosanit Pregl. 2008; 65(Suppl.): 19–26.
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у којој је била смештена болница у Соровићу задржи за
школу избегличке деце, а да болницу премести у Кремјан између Бача и Живоње, где ће прихватити болесна
грађанска лица од заразних болести, због чега је привремено стављена на расположење Министарству унутрашњих дела.“ Цела ова процедура завршена у преписци између МУД, Министарства војног и Врховне команде и тако је остало до половине 1918. када је болница и административно и финансијски престала да буде
на списку војске 15-16.
Крајем 1917, када је због револуционарних догађаја
у Русији прекинуто материјално снабдевање, делегат руског Црвеног крста при савезничкој команди у Солуну,
потпуковник доцент др Сергеј К Софотеров, био је принуђен да понуди Санитетском одељењу српске Врховне
команде да преузме инвентар Болнице Црвеног крста у
Соровићу од њеног управника др Чаброва, с молбом да
се у српској служби задржи милосрдна сестра Афанасјева по њеној жељи (писмо др Софотерова). У преписци
која је уследила издато је неколико наређења, све под Л.
47 143: командиру евакуационог одреда у Соровићу, поручнику др Петру Давидовићу, наређено је да комисијски преузме целокупан инвентар болнице од др Чаброва
и да прими команду над Српско-руском болницом и да
се др Чаброву изда наређење да све руске санитарце и
остали персонал упути у Верију, и да ће та болница од 1.
јануара 1918. „прећи у наше руке“, o чему је извештен
Главни интендант ВК ради одговарајућих поступака у
вези са тиме 17-18.
Још и пре овога, када је после бољшевичког преврата почетком новембра постало јасно да ће у руским редовима на Солунском фронту доћи до потпуног расула,
Врховна команда је 27. новембра де факто преузела ту
болницу, променивши јој име (Руска пољска болница) у
Српско-руска пољска болница (Л. бр. 12 114) 19.
Дана 17. јула 1917. у групи официра који су непосредно после Солунског процеса елиминисани из војске,
нашли су се и неки санитетски официри, пуковник др
Милутин Никетић, хирург консултант у Моравској дивизији, резервни капетан I класе др Риста ПешићГостушки, лекар 4. Коњичког пука, и вероватно један од
најстаријих апотекара српске војске (од 1896. године),
нижи апотекар 2. класе (капетан II класе) Милан Каменчић 9.
Од других догађаја значајних за санитет наводимо
да се 7. децембра у Солуну искрцало 145 официра и
2 518 војника и подофицира који су припадали Штабу
Добровољачког корпуса СХС у Русији и делу (остатку)
његове II дивизије. После одмора формирано је 14 чета
које су биле распоређене у проређене српске пукове. Са
њима се вратио и мањи део санитетског особља (колико
смо могли да установимо до садa, медицинари Светозар
Николајевић и Здравко Ристановић), док се већи део вратио касније, а неки остали у Русији из разних разлога:
завршетак студија (Милан Матић, Милутин Велимировић), лечења (др Драгутин Костић), или са нашим рањеницима и болесницима по руским болницама, што је данас тешко до краја разјаснити. А, неки су остали да учес-
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твују у револуционарним догађајима (потпоручник медицинар Рудолф Трушнович на страни „белих“, медицинари- добровољци Тоне Ержен и Ловро Клеменчич на
страни „црвених“, a потпоручник медицинар „Радуле“
Рудолф Гајда, са каснијом репутацијом „генерала“ чешких јединица у Сибиру). Поручник др Богослав Боучек
(Чех) августа 1917. разрешен је дужности ради преласка
у Чешки корпус, као што су то учинили још неки чешки
официри уочи поласка Срба за Солун, док је мајор др
Момчило Ивковић, који је у корпусу био хигијеничар
(епидемиолог) у штабу и члан лекарске комисије, уступљен је Министарству спољних послова које га је послало у Москву за лекара посланства и војне мисије 9. Ни
начелник санитета корпуса, пуковник др Милан Жерајић, није се вратио све до краја рата, као и многи други
из различитих разлога (види даље). Већина руских санитетских официра, такође, напустила је Корпус уочи повратка, чак и они који су у Русију послати из Солуна (др
Јаков Рјабин), осим неколицине који су се са добровољцима вратили у Солун (види даље), док је један од њих,
др Алексеј Шепељ, лекар 3. пука, по свој прилици умро
током 1917. године (нестаје у солунској ранг-листи официра објављеној 01.01.1918, а Словенци га у своме Зборнику обележавају као умрлог) 31.
Дана 29. децембра 1917. уследила је одлука Министарства војног (ПОВ. Ф.ђ.О. бр. 8 604) да се образује Југословенска дивизија од досадашње Вардарске дивизије
и 1. (1. 2. пук) 1. Добровољачке дивизије, док се 2. бригаде ( 3. и 4. пук) по доласку образовао југословенски
пук. Прва бригада стигла је током јануара 1918, а Друга
у марту и мају. (Наредба Врховне команде од 29. марта
1918). Укупно у Солун стигло је, путујући разним правцима, 688 официра и 18 851 подофицир и војник, који су
после лекарских прегледа, утврђивања здравственог
стања и способности, вакцинисани и упућени у дивизију.
Тако је ова дивизија по своме бројном стању постала
најјача формација српске војске са две бригаде (Вардарска и Југословенска), у свакој по два пука, првој 21. и 22,
другој 1. и 2. југословенски. 4, 20, 21.
Крајем 1917. године са српским трупама вратила се
из Русије и болница Шкотских жена, нажалост без њеног
спиритус мовенса др Елзи Инглис која је при повратку
преминула услед тешке болести коју није лечила, оставши у Русији са српским војницима до поседњег даха, па
је сахрањена у Њукастлу са српским и енглеским одличјима и заставама на ковчегу. Од особља ове болнице и
српског образована је IV пољска хируршка болница, а за
њеног командира постављен је резервни мајор др Јосиф
Недок. Болница је била смештена у Горњем Пожару.
У току ове године, поред свих проблема које је
требало да реши Санитетско одељење ВК у сарадњи са
Министарством војним, поставило се и питање настављања прекинутих студија медицинара који су се налазили у војним јединицама и установама, истих оних који су
без решеног војног статуса служили у санитетским јединицама током целога рата.
Већ смо раније навели питање статуса медицинара у
Добровољачком корпусу у Русији. Тада смо навели и по-
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кушај начелника санитета В К, др Романа Сондермајера,
да се то реши: он је 4. јуна 1916. предложио групу од 45
медицинара старијих семестара који су имали чинове
наредника да се унапреде у чин санитетских потпоручника (В К, Пов. Л. бр. 146). Предлог није усвојен због
недостатака средстава за њихове плате, др Сондермајер
је био укорен због свога инсистирања, а медицинари остали једини школовани ратници којима је напредовање у
официрске чинове било ускраћено све до краја рата, само из разлога што је „…господин министар војни сматрао да су сасвим довољно и достојно збринути на војничкој храни и са рангом подофицира“ 22, 23. То је, уосталом, био само одраз општег потцењивачког става војних
кругова према санитетским официрима уопште, става
који се као непрекидна нит провлачио током целог периода постојања српске војске, почев од ограничења у напредовању, преко униформи, субординационих односа и,
најгоре, у виду константног ограничавања како у самосталности деловања, тако и у уважавању мишљења. Историја српског војног санитета зна за безброј таквих примера.
Почетком 1917. у војсци се све више осећала оскудица нових бораца, те је министар војни почео да позива
са школовања у иностранству регрутоване ђаке и студенте, међу њима и неке студенте медицине. Када се у
влади покренуло то питање, увидело се да ће и војска у
рату и држава у миру имати од тога штете, јер је у томе
тренутку у војсци према бројном стању недостајало 29
лекара, а по завршетку рата у земљи је настала велика
оскудица у лекарима, имајући у виду да је преко 120 лекара у току рата већ било погинуло или умрло. Тада је
влада одлучила да се студенти медицине не само оставе
где су, него и да се на студије упуте сви медицинари старијих годишта за које се претпоставља да за краће време
могу завршити студије (Краљевско српско војно министарство, Ф. Ђ. О. бр. 6 535 од 5. априла 1917). У преписци која је уследила, констатовано је да се на студијама
налази четири медицинара, а да број оних који испуњавају жељени критеријум износи двадесет. Тако су најзад
они 17. јула (В. К. Л. бр. 32 182) упућени на наставак
студија у Француску и у Швајцарску, а највећи број студије је завршио до краја или непосредно после рата.
Уместо ових медицинара влада је издвојила средства за
ангажовање грчких лекара на њихова упражњена места,
што се ускоро, по ослобађању, показало као врло користан потез 24-27. Тим поступком влада је дезавуисала саму
себе, јер одбијајући предложена унапређивања, као разлог навела је недостатак новчаних средстава.
На крају прегледа 1917. године требало би поменути да је то година у којој су се српски официри, такорећи
по први пут, срели са масовнијим проблемом психолошке природе међу својим војницима. Наиме, ти остаци
српске војске, који су са малим прекидима ратовали још
од 1912. године, преживели најстрашније физичке и душевне патње током повлачења 1915, оставивши своје
породице на милост и немилост окрутном непријатељу,
који су са надом у скору победу поново ушли у борбе на
Солунском фронту, поразили надмоћног непријатеља
Nedok А. Vojnosanit Pregl. 2008; 65(Suppl.): 19–26.
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код Горничева, освојили Кајмакчалан и ступили на тле
своје отаџбине, осетили су се изневерених нада у скори
повратак својим домовима и почели да испољавају разне
промене понашања, о чему сведоче учесници и понеки
докуменат који се може наћи у архиву. Било је ту чак и
немилих појединачних догађаја (покушаји бегства, самоубиства, сукоби, братимљења са непријатељским војницима на линији фронта у време Ускршњих празника, одбијања послушности ) 28-29.
Тако се завршила 1917. година.
Година 1918.
У овој години настављени су свакодневни мали сукоби, чарке, повремена бомбардовања обострано, у ствари психофизичко исцрпљивање борбених састава. За то
време у српској Врховној команди разрађивани су планови за велику офанзиву који ће бити предложени команди савезничке Источне војске.
У санитет почели су да пристижу први дипломирани медицинари (др Велимир Михаиловић, др Фрања Навратил, др Јаков-Жак Конфино, др Димитрије Јовчић, др
Андра Стојановић и др Јосиф Буцек), освеживши већ исцрпљени лекарски састав. Њима су се придружили лекари и медицинари пристигли из Русије, међу њима и неколико Руса (Пов. Л. бр. 70 106): пуковник др Михаило
Величковић, потпуковник др Драгослав Поповић, мајор
др Божидар Јанковић, капетан 1. кл. др Владимир Станојевић, капетани 2. кл. др Драгутин Фреја (Чех), др Лев
Иванович Поливец (Рус), поручници добровољци др Јован Поповић, др Роман Струтински (Рус), др Војислав
Веселиновић, др Стеван Пољак (Хрват), др Милан Симоновић и др Константин Николајевич Кржишковски
(Рус), потпоручници-медицинари Ђура Деканић (златна
медаља за храброст), Иса Недељковић, Милко Гнезда
(Словенац), Сима Илић, Јосип Хебајн (Словенац) Јарослав Кохоушек (Чех), Миливоје Малушев, Фрања Вулетић (Хрват), Стојан Гргуров, Бранко Кешански и Јоже
Ерменц (Словенац). Осим последње тројице медицинара
за које не знамо даљу службу до завршетка ратних операција (могуће је да су из неког разлога остали нераспоређени) остали лекари и медицинари после краћег опоравка у Депоу нераспоређених официра били су распоређени у санитете оперативих јединица, виши санитетски официри упућивани су најчешће на упражњена руководећа места, а млађи као пуковски односно батаљонски лекари, попунивши тако проређене редове санитета
уочи планиране и дуго очекиване офанзиве. Током следећих неколико месеци на војну дужност јавили су се и
остали студенти послати на довршење студија, што је
било од велике помоћи због нараслих потреба широм
новонастале државе СХС и због велике епидемије (пандемије) грипа која је беснела у војсци и народу 9, 30. У Русији су остали делови Допунског батаљона, које су
Французи задржали у Архангелску ради чувања пристанишних објеката и један истурени одред од око 1 000
људи у Кандалакши на обали Белог мора, са њима су послати добровољци поручник др Никола Кешељевић и
Nedok А. Vojnosanit Pregl. 2008; 65(Suppl.): 19–26.
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медицинар наредник Валентин Мершол (Словенац). Они
су се вратили у Солун 29. септембра 1918. године и укључити у санитет 30. Поред ове јединице, у Русији су
функционисали и делови јединица образованих од ратних заробљеника југословенских народа, највећи такав
био је добро организовани Југословенски пук „Матија
Губец“, у чијем санитету су били тројица Словенаца, као
шеф др Божидар Фајдига и медицинари Јосип Ерат и Тоне (Иван ?) Ловшин, који су се у земљу вратити после
1920 31.. Такође, са српским конзулом у Одеси, Јованом
Миланковићем, који се бавио прикупљањем Југословена
по Сибиру, једно време налазио се и резервни капетан 2.
класе др Драгутин Костић (раније командир 2. пољске
болнице 1. добровољачке дивизије) 32.
Пуковник др Милан Жерајић, начелник санитета
Корпуса, све до краја рата остао је у Русији вероватно
по одобрењу Врховне Команде („није отпутовао у Архангелск, већ је остао у Одеси“), па се у распоредима
Врховне команде помиње тек од 1920 9, 33.
Наводећи националност појединих лекара и медицинара аутор је желео да покаже ентузијазам интелектуалне омладине јужнословенских народа и заједничко
стремљење ка ослобађању од туђинског жига. Што народи можда нису били спремни за заједнички живот и
што су се у каснијим деценијама, средином и поготову
крајем XX века догађали добро познати трагични догађаји ни мало не умањује вредност њиховог племенитог
поступка.
Према извештају Санитетског одељења Врховне
команде (Л. бр. служб.) од 10. јуна 1918. године у оперативним јединицама и њеним позадинским установама
налазило се:
- Лекара, активних официра...........................68
- лекара, резервних официра..........................86
- лекара, хонорарних....................................... 8
- лекара, грађанских........................................10,
- Укупно...........................................................172
- Медицинара ................................................119
(Нема података о апотекарима, нити о страном особљу).
У извештају се наводи детаљан распоред лекара и
медицинара по јединицама и установама ван састава армија (директно под ВК) и појединачно у штабовима армија, дивизијама, пуковима и другим јединицама (извештај се налази у прилогу)34. Овај извештај није обухватио
санитетске официре који су били у разним мисијама по
иностранству, војним комисијама, установама дивизијских војних области и другим службама које су биле под
командом Министарства војног, службама Црвеног крста
и другим министарствима (просвете, унутрашњих дела),
као што није обухватио ни медицинаре који су били упућени на довршење студија у Француску или Швајцарску.
Са овим бројем санитетског особља вршена је служба на фронту и иза њега, са њиме је у јесен 1918. српска
војска кренула у пробој и ослобађање отаџбине.
О санитетској служби за време пробоја и гоњења
непријатеља видети посебан рад у овом Зборнику од истог аутора. Такође на другом месту у овом Зборнику би-
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ће изнети губици српске војске и народа у овомe рату, из
којих ће се видети величина напора и бројност жртава
које су поднете на олтар слободе. Ови огромни губици у
људству, који су српски народ довели на ивицу демографског изумирања, нажалост на сличан начин поновљени у новом рату 1941–1945, морају бити вечна опомена и предмет сећања будућих нараштаја.
У овом периоду на челу војних санитета налаизили
су се: 9
– пуковник др Сима Карановић, начелник Санитетског одељења Министарства војног,
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– пуковник др Роман Сондермајер, начелник Санитетског одељења Врховне команде, до 19.07.1917, после
њега
– пуковник др Јордан Стајић, до 19.06.1918, после
њега
– пуковник др Ђока Владисављевић, до краја рата.
у I армији начелник санитета
– пуковник др Ђока Владисављевић, до 19.06.1918,
– пуковник др Драгутин Петковић, до краја рата;
у II армији, начелник санитета до краја рата пуковник др Сава Петровић.
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