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Од 1914. до краја 1918. године Србија је била на ве-
ликом искушењу, борила се да опстане или да заувек не-
стане. Нападнута од моћних царевина и подмуклог сусе-
да, издана од неверног уговорног савезника, борила се
једино оним што је имала: људским животима. Широм
простора на којима је бранила своје право на живот сеја-
ла је гробове своје деце.

Гробови и гробља ницали су на све стране, расејани
у седамнаест држава на три континента, они су вечити
неми сведок напора који је српски народ поднео да би
опстао. Они нису никада нити ће бити до краја преброја-
ни; Главни ђенералштаб Војске Краљевине Југославије
утврдио је постојање 284 српскa војничкa гробља. Нови
рат и нове околности прекинули су та истраживања.
(Види прилог број 1).

Бројке жртава српског народа поднете на олтар сло-
боде језовито евоцирају једно трагично, али јуначко
време, које ће у колективном сећању остати као пример
херојства за будуће генерације.

Малена Србија са 4,5 милиона становника до сеп-
тембра 1915. године мобилисала је 714 343 војника и
официра1. Црпећи последње резерве у егзилу, 1916-
1918., тај се број повећао на 737 000 (остатак регрута
који су преживели албанску голготу, нови регрути међу
избеглим народом, добровољци из Русије и прекомор-
ских земаља), или 24% становништва – до данас непре-
вазиђени проценат неке државе.

Војнички губици које је Србија поднела током чет-
ворогодишњег рата по периодима су следећи 2—6:

1914. погинулих и умрлих – 69 022
1915. (до септембра), погинулих и умрлих –

 56 842
1915. (септ.) – 1916 (март), погинулих и умрлих –

144 098

1916. (април-дец.), погинулих и умрлих – 7 208
1917. погинулих и умрлих – 2 270
1918. погинулих и умрлих – 7 000
1915–1918. умрлих у болницама у окупираној Ср-

бији  – 34 781
1915–1918, умрлих и убијених у заробљеничким

логорима – 81 214
Укупно: 402 435

После рата регистровано је 114 000 ратних војних
инвалида 2.

Цивилни губици нису били ништа мањи. Према
службеним подацима које је државна делегација поднела
на Конференцији мира у Паризу 1919. године, умрло од
болести и глади у земљи и у интернацији, или убијено
грађанских лица у окупаториским акцијама било је  уку-
пно 845 000 деце, жена и старијих лица 2, 6.

Целокупни ратни губици Краљевине Србије 1914–
1918. износе 1 247 435 војних и грађанских лица, или
28% становника из 1914. године.

Поред тога, рат је за собом оставио и 115 000 гра-
ђанских инвалида рата 2.

Колико су горње бројке, које показују да је Србија
дошла на ивицу биолошке егзистенције, страхотне, нај-
боље се види уколико се упореде са неким подацима о
губицима других ратујућих држава:

Француска 1 400 000 или 10,5%
Немачка 2 000 000 или 9,8%
Аустроугарска 1 542 000 или 9,5%
Италија........................ 750.000 или 6,2%
Русија (до револуције)....... 2.000.000 или 1,2%
Енглеска............................. 744.000 или 5,1%
Белгија........................... 50.000 или 1,0%
Америка............................ 68.000 или 0,2%
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У то време многи људи света, па и читави народи су
изражавали поштовање и дивљење према Србији и ње-
ним жртвама, јер те жртве су уграђене и у општу корист
савезничких земаља и народа. Познато је да су многа
хуманитарна друштва и људи чинили све да жртве буду
мање, па су чак и своје животе полагали у грађевину за-
једничке победе и слободе, што се види из прегледа који
следи „Србија то не заборавља“ а сад има стални про-
грам сећања под тим називом. Нажалост, неки потомци
из крила савезника се укључују у разне кампање сатани-
зовања Срба, верујемо да је то пролазна епизода али дуго
траје и оставља трајне последице.

Да ли народ који је поднео толике жртве заслужује
да му се чак и територије отимају? И да ли је могуће да и
дојучерашњи судржављани, односно њихови представ-
ници у томе учествују?

Пратећи ратни напор Краљевине Србије њен са-
нитет, војни и грађански, поднео је велике жртве5:

погинулих лекара – 3
умрлих лекара – 119
умрлих стоматолога – 1
умрлих странаца у српској војсци – 25
умрлих заробљених лекара на раду
у српским војним болницама – 11
умрлих студената медицине – 20
умрлих старијих докторанада –  4

Два лекара и један студент медицине одликовани су
орденом Карађорђева звезда са мачевима за херојска де-
ла, а велики број лекара и медицинара златном и сребр-
ном медаљом за храброст 5.

Њихова дела и поднете жртве остаће за увек уткане
у Историју српског војног санитета.

Прилог 1
Број гробова и број места на којим се налазе гробови, по државма

У којој држави или територији се
налазе Број гробова Број места где постоје

гробови Напомена

Бугарска 3954 38

Немачка 1998 206

Аустрија 29000 145

Мађарска 10027 32

Румунија 3942 49

Италија 366

Холандија 107 10

Пољска 106 10

Чехословачка 16000 349

Француска 1500 Сахрањено на гроб-
љу „ТИЈЕ“ 612

Тунис 2529 5

Алжир 387 8

Албанија 2594

Русија 200

Белгија 5

Швајцарска 30

Добруђа 731

Крф 2000 1000 Бачено у море 1200

Солун 7500 Зејтинлик

Једрене 500 1912.

Цариград 406

Мала Азија (заробљени ратници) 2000
Укупно: 85856
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