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УВОД

По чет ком 1915. го ди не Ср би ја се, на кон не
ко ли ко те шких рат них ме се ци и ве ли ких би
та ка, на шла у ве о ма те шкој си ту а ци ји. Зе
мља је већ би ла зна чај но опу сто ше на, пу
на ра ње ни ка, док је ле ка ра и ме ди цин ског 
осо бља би ло ве о ма ма ло; вла да ли су глад и 
не и ма шти на, а што је би ло нај стра шни је, у 
то вре ме из би ла је ве ли ка епи де ми ја пе га
вог ти фу са („пе гав ца”), ко ја је од не ла огро
ман број жр та ва.

Вој ни са ни тет Кра ље ви не Ср би је ушао је 
у Пр ви свет ски рат ис цр пљен Бал кан ским 
ра то ви ма, те ни је би ло вре ме на да се об но ви: 
„Он је ствар но ула зио у но ви рат још сла би
ји не го што је иза шао из про шлог ра та... А 
имао је во ди ти рат са да ле ко ја чим не при
ја те љем.” [1] Ср би ја је 1914. го ди не мо би ли
са ла 532.000 гра ђа на. У Вој ном са ни те ту на
ла зи ла су се 534 ле ка ра [1, 2]. За раз ли ку од 
Бал кан ских ра то ва, у овом ра ту мо би ли са на 
су и 203 сту ден та ме ди ци не, међу ко јима је 
било де вет сту дент ки ња. Са ни тет је ор га ни
зо ван по пу ко ви ма и ди ви зи ја ма, у пет стал
них вој них бол ни ца са се ди шти ма у ди ви
зиј ским обла сти ма (Ниш, Ва ље во, Бе о град, 
Кра гу је вац и За је чар), као и у 24 ре зер вне 
вој не бол ни це (у ко ји ма су управ ни це би ле 
углав ном же не) и у 58 при вре ме них вој них 

бол ни ца. Уло гу Глав не вој не бол ни це у Бе
о гра ду по сле ње го вог па да пре у зе ле су бол
ни це у Ни шу, Кра гу јев цу и Ско пљу. На че
лу са ни те та на ла зио се пу ков ник др Ла зар 
Ген чић. Нај ве ћи цен тар је био у Кра гу јев
цу, где је би ло и се ди ште Вр хов не ко ман де.

То ком 1914. и 1915. го ди не, осим гу би та
ка и ра ња ва ња у бор ба ма, до ла зи до епи де
ми је ти фу са (пе га вог, тр бу шног, ре ку ренс) 
ко ја од но си и вој ску и на род: уми ре 35.000 
вој ни ка и 100.000–200.000 ци ви ла [2, 3]. Ка да 
је епи де ми ја узе ла ма ха, зва нич но је за тра
же на по моћ из са ве знич ких зе ма ља. У Ср
би ју та да до ла зи 200 стра них ле ка ра и 500 
шко ло ва них се ста ра; из Фран цу ске је до шло 
100, а из Ен гле ске 30 ле ка ра ко ји су има ли 
ис ку ства у ле че њу пе гав ца [3]. Ср би ји у по
моћ та да су по хр ли ле и број не са ве знич ке, 
не вла ди не, ху ма ни тар не ор га ни за ци је и ме
ди цин ске ми си је, пре све га из Ве ли ке Бри
та ни је, и то углав ном са жен ским осо бљем, 
што је био фе но мен сво је вр сте, до тад не по
знат у исто ри ји ме ди ци не и исто ри ји уоп
ште. Ме ђу њи ма по себ но су се ис ти ца ле тзв. 
Бол ни це шкот ских же на, ко је је 1914. го ди
не осно ва ла шкот ска ле кар ка Ел си Ин глис 
(El sie In glis) [410]. По ред до бро ор га ни зо
ва них ми си ја са ком плет ним бол ни ца ма, у 
Ср би ју су та да са мо и ни ци ја тив но до ла зи ли 
и по је дин ци до бре во ље да по мог ну ко ли ко 

КРАТАК САДРжАЈ
По чет ком 1915. го ди не, не ко ли ко ме се ци од от по чи ња ња Пр вог свет ског ра та, у Ср би ји, ко ја је та
да већ умно го ме би ла опу сто ше на, пу на ра ње ни ка и без до вољ но ле ка ра и ме ди цин ског осо бља, 
из би ла је ве ли ка епи де ми ја пе га вог ти фу са, што је зе мљу до ве ло у ве о ма те шку си ту а ци ју. Та да су 
из мно гих зе ма ља, а нај ви ше из Ве ли ке Бри та ни је, у по моћ сти гле број не са ве знич ке ху ма ни тар
не и ме ди цин ске ми си је, као и до бро вољ ци, ме ђу ко ји ма је нај ви ше би ло же на, ко ји су Ср би ји пру
жи ли огром ну и дра го це ну по моћ. Про це њу је се да је у то вре ме у Ср би ји бо ра ви ло ви ше од 600 
стран ки ња, од ко јих су 22 ту из гу би ле жи вот. Ме ђу тим до бро вољ ци ма у ја ну а ру 1915. сти гла је и 
шкот ска ле кар ка Ели за бе та Рос (Eli za beth Ross). Ро ђе на је 1878. го ди не у Лон до ну, а сту ди је ме ди
ци не за вр ши ла је 1901. у Гла зго ву. Не ко ли ко го ди на ра ди ла је у Ве ли кој Бри та ни ји, а за тим од 1909. 
у Пер си ји (да на шњи Иран) до по чет ка тзв. Ве ли ког ра та, ка да, са знав ши за не во ље Ср би је, до ла зи 
као до бро во љац у Пр ву ре зер вну вој ну бол ни цу у Кра гу јев цу, ко ја је та да, због из би ја ња ве ли ке 
епи де ми је пе га вог ти фу са, већ прак тич но би ла пре тво ре на у за ра зну бол ни цу. Иако све сна свих 
опа сно сти, пре да но и по жр тво ва но је ра ди ла ту не ко ли ко не де ља, ка да је и са ма обо ле ла од „пе
гав ца”, те на кон те шких 13 да на пре ми ну ла 14. фе бру а ра 1915, на свој 37. ро ђен дан. Са хра ње на је 
у Кра гу јев цу, а од 1980. го ди не, ка да је њен гроб, ко ји је био за јед нич ки са дру ге две Бри тан ке ко
је су та ко ђе умр ле од пе га вог ти фу са, био ре ста у ри ран, одр жа ва се сва ког 14. фе бру а ра у под не 
ко ме мо ра ци ја њој у спо мен, као и свим оста лим хра брим и пле ме ни тим же на ма ко је су, по ма жу
ћи Ср би ји, из гу би ле жи вот те не срећ не го ди не.
Кључ не ре чи: Ср би ја 1915; др Ели за бе та Рос; епи де ми ја пе га вог ти фу са; исто ри ја ме ди ци не
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мо гу. Иако не ма по у зда них по да та ка о то ме ко ли ко је 
стран ки ња у то вре ме до шло у по моћ Ср би ји, про це
њу је се да их је би ло из ме ђу 600 и 1.000, од ко јих су 22 
ту из гу би ле и жи вот [11, 12]. Ме ђу тим пле ме ни тим и 
хра брим же на ма сти гла је и др Ели за бе та Рос.

Ен гле ски ле ка ри су нај ду же оста ли у Кра гу јев цу, 
тра же ћи на чи на за бор бу про тив ши ре ња и за за у ста
вља ње епи де ми је ти фу са. При том је и ве ли ки број 
стра них ле ка ра и ме ди цин ског осо бља под ле гао епи
де ми ји ове бо ле сти. Од епи де ми је је умр ло и 90 на ших 
ле ка ра [2]. Ме ђу пр вим жр тва ма епи де ми је ко је су пре
ми ну ле у бол ни ца ма у Кра гу јев цу би ла је др Ели за бе та 
Рос. На са хра ни, пред иза сла ни ци ма пре сто ло на след
ни ка, вла де, Вр хов не ко ман де и Цр ве ног кр ста, доц. др 
Војислав Јо ва но вић је ре као: „Она је као ле кар до шла 
из Ен гле ске да спа са ва од смр ти на ше рат ни ке, па је и 
са ма ме ђу њи ма на шла смрт.” [2] Сто га тре ба пи са ти 
о тој ле кар ки и том вре ме ну.

жИВОТ И РАД ДР ЕЛИЗАБЕТЕ РОС  
ДО ДОЛАСКА У СРБИЈУ

Др Ели за бе та Рос (Eli za beth Ness Mac Bean Ross) ро ђе
на је 14. фе бру а ра 1878. го ди не у Лон до ну, у ве ли кој, 
имућ ној, гра ђан ској по ро ди ци. Њен отац До налд Рос 
био је бан кар и у то вре ме управ ник Ко мер ци јал не бан
ке Шкот ске у Лон до ну, а ње на це ла фа ми ли ја по ти че 
из ме ста Тејн (Tain), ко је се на ла зи на ис точ ној оба ли 
се вер не Шкот ске, где је Ели за бе та и про ве ла ве ћи део 
жи во та [13, 14, 15]. На кон за вр ше не сред ње шко ле 1896. 
го ди не од ла зи у Гла згов, где је за по че ла сту ди је ме ди
ци не на Ко ле џу кра љи це Мар га ре те (The Qu e en Mar
ga ret Col le ge). Овај ко леџ је у то до ба би ла је ди на ви
со ко школ ска уста но ва за обра зо ва ње же на у Гла зго ву, 
а осно ва на је 1868. Ме ди цин ски фа кул тет за же не по
чео је да ра ди од 1890, а две го ди не ка сни је при по јио 
се Уни вер зи те ту у Гла зго ву. У то до ба же не су рет ко и 
са до ста те шко ћа мо гле уоп ште сту ди ра ти, а по го то
во ме ди ци ну. Мла да Ели за бе та за по че ла је сту ди је тек 
две го ди не на кон што је пр ва же на у Ве ли кој Бри та ни
ји уоп ште, др Ме рион Џил крист (Ma rion Gil christ), за
вр ши ла сту ди је ме ди ци не и по ста ла ди пло ми ра ни ле
кар [5, 6]. Ели за бе та је би ла до бар и вре дан сту дент, а 
за вр ши ла је сту ди је 1901. го ди не (Сли ка 1).

Пре ма се ћа њу ње не се стри чи не, ћер ке ње не се стре 
Је ле не (He len), гђе Едит Рос (Edith Ross), це ла њи хо ва 
по ро ди ца би ла је ве о ма на пред на за то до ба. Ели за бе
ти ни ро ди те љи су би ли са вре ме них схва та ња и ве ро
ва ли да же не тре ба да има ју иста пра ва за обра зо ва ње 
као и му шкар ци, та ко да су, по ред ње ног бра та Џеј мса 
(Ja mes), и три Ели за бе ти не се стре сте кле фа кул тет ско 
уни вер зи тет ско обра зо ва ње, а јед на од њих, Џејн (Ja
ne), та ко ђе је по ста ла ле кар [16].

На кон за вр шет ка сту ди ја др Ели за бе та Рос је ра ди
ла не ко вре ме у ме сту Тејн, а за тим го ди ну и по да на у 
Ист Хе му (East Ham), пред гра ђу се ве ро и сточ ног Лон
до на, те на ото ку Ко лон сеј (Co lon say), у ар хи пе ла гу Уну
тра шњих Хи бри да (In ner He bri des) на за пад ној оба ли 

Шкот ске [13, 14, 15]. У то вре ме Ве ли ку Бри та ни ју за
хва тио је „но ви дух” или „но ви ре а ли зам”, ка ко се та
да го во ри ло и пи са ло [17]. Би ло је то до ба осло ба ђа ња 
же на од му шке до ми на ци је, ка да се сна жно раз вио и 
чу ве ни жен ски по крет тзв. су фра жет ки ња (енгл. suf fra
get te), ко је су се енер гич но бо ри ле за пра ва же на уоп
ште, а на ро чи то за пра во гла са и пот пу ну рав но прав
ност с му шкар ци ма, што је ме ђу бри тан ске же не уне
ло не мир и нео бич ну бор бе ност [2, 3, 15]. По не се на ду
хом но вог до ба и пре о вла ђу ју ћег схва та ња да је ми си
о нар ски рад у ино стран ству је ди но и пра во по ље ра
да за же не ле ка ре, а сло бо до ум на и хра бра, ка ква је би
ла, те жељ на но вих са зна ња, др Ели за бе та Рос се 1909. 
го ди не за пу ти ла у Пер си ју (да нас Иран), где је до би
ла ме сто по моћ ни ка јед ног пер сиј ског ле ка ра [5, 6, 16, 
18]. При пре ма ју ћи се за пут, учи ла је троп ску ме ди ци ну 
и ка сни је, при ли ком кра ћег бо рав ка у Шкот ској 1914, 
по ста ла члан Кра љев ског дру штва за троп ску ме ди ци
ну (Fel low of the Royal So ci ety of Tro pi cal Me di ci ne) [13]. 
У Ира ну је ра ди ла у ме сти ма Ис фа хан (Is pa han), у цен
трал ноза пад ном де лу, те у ме сту Ши раз (Shi raz), у цен
трал ноју го за пад ном де лу Ира на, а по себ но су ин те ре
сан тни њен бо ра вак и рад у зе мљи пле ме на Бах ти ја ри 
(Bak hti a ri), по лу ци ви ли зо ва ног, но мад ског на ро да ко
ји је на ста њи вао пла нин ски пре део из ме ђу Ис фа ха на и 
Ху ра ма ха да (Khu ra ma had) у цен трал ноис точ ном де лу 
Ира на [13, 14, 18, 19]. Током бо рав ка и ра да ме ђу овим 

Слика 1. Др Елизабета Рос након завршених студија медицине 1901. 
године [13]
Figure 1. Dr. Elizabeth Ross after finishing medicine in 1901 [13]
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гла по чет ком ја ну а ра 1915, и при хва ти ла ме сто ле ка ра 
у Пр вој ре зер вној вој ној бол ни ци у Кра гу јев цу [13, 14].

У то вре ме у Ср би ји је већ по че ла епи де ми ја пе га вог 
ти фу са, ко ја је уско ро по при ми ла за стра шу ју ће раз ме
ре. Уз пе га вац по ја вио се и по врат ни ти фус (тзв. ре ку
ренс), те тр бу шни ти фус, та ко да се мо гло го во ри ти о 
епи де ми ји три ти фу са. О тој си ту а ци ји у Ср би ји пи сао 
је пот пу ков ник др Вла ди мир Ста но је вић (1886–1978), 
у то до ба управ ник Мо рав ске стал не вој не бол ни це у 
Ни шу, а ка сни је про фе сор Ме ди цин ског фа кул те та у 
Бе о гра ду: „Ста ње бол ни ца је би ло не са мо не за до во
ља ва ју ће, већ је зо ви то... Број бо ле сни ка је да ле ко пре
ма шио број по сте ља, те су бо ле сни ци, и они нај те жи, 
што бун ца ју, што иду ис под се бе и што се бо ре са ду
шом, сви од ре да, из ме ша ни на са ста вље ним по сте ља
ма, ис под по сте ља, по по ду, па чак и у ход ни ци ма. По
слу ге не ма, јер су и бол ни ча ри и бол ни чар ке или већ 
по мр ли или и они ле же ме ђу обо ле ли ма. Уло гу бол ни
ча ра су до би ли за ро бље ни ци, ко ји не зна ју је зик бо ле
сни ка и ко ји се као аве ти, као тек при ди гли бо ле сни ци, 
и са ми је два др же на но га ма. Ле ка ра не ма та ко ђе, јер 
они нај ви ше обо ље ва ју од за ра зе и про цен ту ал но нај
ви ше уми ру. Од укуп ног бро ја сви ју ле ка ра у Ср би ји, 
од њих 534, уми ре 132, а обо ље ва без ма ло свих 534. У 
бол ни ца ма је по мет ња на сви ма ме сти ма и сви ма по
сло ви ма... У при јем но оде ље ње, ме ђу тим, при сти жу но
ве и но ве го ми ле те шко бо ле сних, већ умр лих и по лу
мр твих. Њих до во зе при ми тив но на та љи га ма или во
луј ским ко ли ма, на тр па не и зби је не у ко ли ма као сар
ди не, без сла ме и без сва ке про стир ке. Ву ку их и пре
вла че на ко ли ма у бол ни цу кроз ва рош по цео дан, по 
стра шној кал др ми.” [1, 5, 6] Пр ва ре зер вна бол ни ца у 
Кра гу јев цу са 200 по сте ља би ла је та да пре тво ре на за
пра во у за ра зну бол ни цу, ко ју је во дио ма јор др Ди ми
три је Ан тић (1874–1955), ка сни је про фе сор Ме ди цин
ског фа кул те та у Бе о гра ду, ко ји се тек био и сам опо
ра вио од пре ле жа ног ти фу са. Др Ан тић је ве о ма упе
ча тљи во опи сао сво ја ис ку ства из те бол ни це: „Са сво
је стра хо те, сли ка ста ња бол ни це у вре ме ну ка да ју бе
јах при мио, оста ће ми за у век у па ме ти уре за на: по не
чи стим со ба ма, ход ни ци ма и сте пе ни ца ма ле жа ху на 
го лом па то су те шки бо ле сни ци – вој ни ци у вој нич ком 
оде лу, не чи сти, пу ни ва ши ју, зби је ни је дан уз дру го га, 
да им чо век не мо же при ћи. Ја ук, за по ма га ње, уз ди са
ње, по след њи ро пац – до пи ра ху из да љи не до уши ју! 
Да кле, мо ра дох при ми ти бол ни цу са не ко ли ко сто ти на 
те шких бо ле сни ка, а без кре ве та, без по стељ них ства
ри, без ру бља, без дез ин фек ци о них сред ста ва, без ле
ко ва, без ле кар ских ин стру ме на та, па и без бри зга ли
ца за да ва ње кам фор ских и др. инјек ци ја, без до вољ
ног бро ја ле ка ра и бол ни ча ра, без при бо ра за ку ва ње 
и раз да ва ње хра не! При том, сва ким да ном при до ла
жа ху тран спор ти но вих бо ле сни ка... Са на глим при
ли вом бо ле сни ка од пе гав ца и услед на глог уми ра ња 
услед ње га, у вре ме ну без по треб них и до вољ них сред
ста ва за дез ин фек ци ју, по че ли су бр зо па да ти од пе
гав ца и сви ко ји су у бол ни ци ра ди ли... Раз у ме се, на 
пр вом ме сту су па да ли ле ка ри... Сви ле ка ри, ме ди ци
на ри, бол ни ча ри и се стре, ко ји су ра ди ли у мо јој бол

Слика 2. Др Елизабета Рос у морнарнској униформи 1910. године [14]
Figure 2. Dr. Elisabeth Ross in marine uniform in 1910 [14]

на ро дом на пи са ла је и књи гу под на зи вом „Ле кар ка у 
зе мљи Бах ти ја ри ја”, ко ја го во ри о исто ри ји и оби ча ји
ма тог на ро да [14, 19, 20]. У 1910, на кон кра ћег бо рав
ка на опо рав ку у Шкот ској, при хва ти ла је ме сто брод
ског ле ка ра на пу то ва њу бро дом „Гла згов ска ли ни ја” 
(Glas gow Li ne) за Ин ди ју и Ја пан (Сли ка 2). Ме ђу тим, 
на кон по нов ног по зи ва из Пер си је при влач ност те зе
мље је пре вла да ла и др Рос се вра ти ла та мо, где је оста
ла на ра ду до из би ја ња Пр вог свет ског ра та у ав гу сту 
1914. го ди не [13, 14, 15].

У СРБИЈИ 1915. ГОДИНЕ

По чет ком Пр вог свет ског ра та др Ели за бе та Рос је, са
знав ши за те шку си ту а ци ју у ко јој се на ла зи ла Ср би
ја, те за ве ли ку по тре бу за ле ка ри ма и ме ди цин ским 
осо бљем, би ла ве о ма дир ну та и од луч на да по мог не. 
Од мах је под по кро ви тељ ством вла де Ру си је по хр ли ла 
као до бро во љац у по моћ за ра ће ној Ср би ји, где је сти
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ни ци у вре ме ну док иста ни је би ла осло бо ђе на ва ши
ју, ин фи ци ра ли су се би ло ре ку рен сом, би ло пе га вим 
ти фу сом, би ло на пре јед ним а на ско ро по том и дру
гим... Јед но вре ме, баш у нај ве ћем је ку епи де ми је, по
па да ли су сви ле ка ри без раз ли ке, и ја бе јах је ди ни на 
пре ко хи ља ду те шких бо ле сни ка... Нај ве ћи број пе гав
ца при мљен јед ног да на из но сио је 120, у про се ку се 
кре та ло из ме ђу 10 и 50 днев но. Кре та ње умр лих хар
мо ни ра ло је са кре та њем ли ни је при мље них бо ле сни
ка: 19 умр лих за је дан дан би ла је нај ве ћа ци фра, ина
че она се кре та ла из ме ђу 51015 днев но... У је ку епи
де ми је пе гав ца ви ђа ла се сва ког да на је зо ви та сли ка: у 
обич ним отво ре ним ко ли ма го ми ла мр тва ца је дан пре
ко дру гог, не по кри ве ни, спро во ђе ни су кроз ва рош од 
ме ста где су умр ли на гро бље.” [5, 6, 21]

У та ко те шкој си ту а ци ји у ту бол ни цу у Кра гу јев
цу сти гла је и др Ели за бе та Рос, за ко ју је др Ан тић за
пи сао: „Ду жност ми је, а и ме сто је ов де, да спо ме нем 
са осо би тим пи је те том име јед не стран ки ње, ко ле ги
ни це из Шкот ске, мис Ели за бет Рос, ко ја, као до бро
во љац, баш у нај те жим мо мен ти ма, бе ше при тр ча ла 
мо јој бол ни ци у по моћ. Она је, без ика квог стра ха за 
свој жи вот, дан и ноћ, не у мор но ле чи ла бо ле сне вој
ни ке од пе гав ца.” [5, 6, 21]

Иако све сна свих опа сно сти, др Рос се од мах по до
ла ску у Кра гу је вац пот пу но пре да ла по слу ме ђу тим 
те шким бо ле сни ци ма. „Она је би ла из у зет но ин те ли
гент на и ве о ма, ве о ма хра бра. Зна ла је да не ма мно го 
шан си за пре жи вља ва ње јер је ти фус био ве о ма рас
про стра њен и они у то вре ме ни су зна ли шта је био 
узрок бо ле сти”, за пи са ла је ње на ро ђа ка Едит Рос [16]. 
По чет ком ја ну а ра 1915. у Кра гу је вац је сти гла и пр ва 
је ди ни ца тзв. Бол ни ца шкот ских же на (Scot tish Wo
men’s Ho spi tal), а осо бље ове бол ни це се од мах упо зна
ло и спри ја те љи ло са др Ели за бе том Рос. Ме ђу њи ма 
је би ла и др Ке трин Мак фејл (Kat he ri ne Mac Phail), ко
ја је за пи са ла: „Др Рос је ра ди ла у срп ској ин фек тив
ној бол ни ци и че сто сам је та мо по се ћи ва ла. Бол ни
ца је би ла у нео пи си во ло шем ста њу, али је она ра ди ла 
с та квом не у стра ши во шћу и пре да но шћу по слу, да је 
би ла за при мер сви ма. Јед но ве че за јед но смо об и шли 
оде ље ња на ко ји ма су све со бе и ход ни ци би ли пре пу
ни бо ле сни ка ко ји су ле жа ли че сто по дво ји ца у по сте
љи или по тро ји ца у две по сте ље, и сви су би ли у те
шком ста њу. Ви де ли смо и две де вој ке, Срп ки ње, ко је 
су ра ди ле у бол ни ци и са ме до би ле ти фус. Ле жа ле су 
за јед но у јед ној за гу шљи вој со би ци, јед на је би ла де
ли рант на, а о њи ма су бри ну ли аустриј ски за ро бље ни
ци. Он да ми је др Рос ис при ча ла да је тог да на от кри
ла у јед ној со би ци јед ну же ну ко ја је ту не ка ко до спе
ла, иако је то би ла вој на бол ни ца. Има ла је ти фус, а са 
со бом је до ве ла де вој чи цу од петшест го ди на, јер ни
је има ла где да је оста ви. Јед на дру га же на са ти фу сом 
та ко ђе је не ка ко до спе ла у бол ни цу и би ла сме ште на 
у исту со бу, па је ма ла де вој чи ца, ко ја је жи ве ла у ис
тој со би, бри ну ла о њи ма и по ма га ла им ко ли ко је мо
гла.” [5, 6] Јед на од се ста ра Бол ни це шкот ских же на ко
је су до шле у по се ту упи та ла ју је: „Др Рос, ја не мо гу 
да схва тим ка ко мо же те под не ти да ов де ра ди те у та

ко те шким усло ви ма”, а она је јед но став но од го во ри ла: 
„Па, не ко мо ра и то да ра ди.” [16] Же не су јој се ди ви
ле и ве о ма је по што ва ле, ка ко због ње не струч но сти у 
по зна ва њу за ра зних бо ле сти, та ко и због из ван ред не 
хра бро сти и пле ме ни то сти.

Ра де ћи да но ноћ но, пре мо ре на и из ну ре на, др Ели
за бе та Рос је пр вих да на фе бру а ра 1915. и са ма обо
ле ла од те шког об ли ка ти фу са. Ка ко у ње ној бол ни ци 
ни је би ло се ста ра, у по моћ је при те кло осо бље Бол
ни це шкот ских же на. Ле кар ску бри гу о њој во ди ла је 
др Френ сис Веј кфилд (Fran ces Va ke fi eld), за не гу су се 
до бро вољ но ја ви ле се стре Лу и за Џор дан (Lo u i sa Jor
dan) и Аг нес Ми ни шул (Ag nes Mi nis hull), те гђи ца Меџ 
НилФреј зер (Mad ge Ne illFra ser), здрав стве ни рад ник 
и во зач са ни тет ског ауто мо би ла [5, 6, 22, 23]. И по ред 
пре да не бри ге и не ге, др Рос је, на оп шту жа лост, на
кон три на ест да на под ле гла те шкој бо ле сти и умр ла 14. 
фе бру а ра 1915, на свој 37. ро ђен дан [5, 6, 16, 22, 23]. 
Не што ка сни је од ти фу са се раз бо ле ла и др Веј кфилд, 
али је пре жи ве ла, док су се стре Џор дан и Ми ни шул и 
гђи ца НилФреј зер у то ку сле де ћих не де ља та ко ђе обо
ле ле од ти фу са и умр ле. „Би ли су то нај цр њи да ни за 
све нас и на ша је ди ни ца ви ше ни ка да ни је би ла иста”, 
за пи са ла је ка сни је др Ке трин Мак фејл [5, 6, 22, 23].

Др Ели за бе та Рос је, уз све вој не по ча сти, са хра ње
на у фе бру а ру 1915. на гро бљу у Кра гу јев цу. Уз др Рос 
са хра ње не су и дру ге две Бри тан ке, гђа Меј бел Ди ер
мер (Ma bel De ar mer) и Лор на Фе рис (Lor na Fer ris), чла
ни це бол ни це Срп ског пот пор ног фон да (The Ser bian 
Re li ef Fund), та ко ђе жр тве пе га вог ти фу са (Сли ка 3).

То ком Пр вог свет ског ра та у Ср би ји су 22 же не из 
Ве ли ке Бри та ни је из гу би ле жи вот од ове опа ке бо ле
сти [11, 16]. По чет ком 1980. го ди не спо ме ни ци на гро
бљу Бу бањ су ре ста у ри ра ни и ота да су град ске вла сти 
Кра гу јев ца по че ле да одр жа ју ре дов не ко ме мо ра ци је 
на гро бљу сва ког 14. фе бру а ра у под не. Ова тра ди ци ја 
се одр жа ва до да на шњих да на, а јед на ули ца у Кра гу
јев цу је на зва на име ном др Ели за бе те Рос [16, 24, 25]. 
Та ко ђе, би бли о те ка Ме ди цин ског фа кул те та у Кра гу
јев цу но си име др Рос. „Ср би ју на про сто обо жа ва

Слика 3. Споменици на гробљу у Крагујевцу, где су сахрањене др 
Ели забета Рос, гђа Мејбел Диермер и сестра Лорна Ферис, жртве 
пе га вог тифуса
Figure 3. Graves of Dr. Elizabeth Ross, Mabel Dearmer and Lorna Ferris, 
victims of typhus, in Kragujevac sematary
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ју због ње не из ван ред не хра бро сти”, из ја ви ла је Лу из 
Ми лер (Lo u i se Mil ler), пу бли ци ста из Шкот ске. „Ка да 
је др Рос при хва ти ла по сао у ти фу сној бол ни ци у Кра
гу јев цу, она је то ура ди ла са пу ним са зна њем да по сто
ји огром на опа сност и ве ли ка ве ро ват но ћа да ће и са
ма обо ле ти и мо жда умре ти за не ко ли ко сед ми ца, та
ко да је ње на од лу ка да при хва ти тај по сао би ла ве о
ма хра бра. Она се за пра во жр тво ва ла за њих”, ре кла је 
Лу из Ми лер, ко ја је и са ма у не ко ли ко на вра та при су
ство ва ла го ди шњој ко ме мо ра ци ји у Кра гу јев цу [16, 25].

По треб но је по ме ну ти да се тај „но ви дух” осло ба
ђа ња же на од тра ди ци о нал них спу та ва ња пра ва, дух 
са мо свој но сти, бор бе но сти и не ве ро ват не хра бро сти, 
са мо по жр тво ва ња и хе рој ства, ко ји се по ја вио кра јем 
19. и по чет ком 20. ве ка у Ве ли кој Бри та ни ји, осе ћао у 
то до ба и у Ср би ји.

На по зив срп ског Цр ве ног кр ста та да до ла зе и же
не, ме ђу ко ји ма и Ха на Хар ди (Ha na Hardy), ко ја до
ла зи са Бол ни цом шкот ских же на у Ср би ју 4. ја ну а ра 
1915. го ди не, по ма же у осни ва њу и по ста је пред сед ни
ца На ци о нал не ли ге срп ских же на [26]. И она се бо ри 
про тив пе га вог ти фу са (ова ли га осни ва и бес плат не 
ку хи ње за си ро ма шне, „Дом ми ло ср ђа” у Кра гу јев цу). 
Она је би ла са мо још јед на хра бра же на у том вре ме ну 
ко ју је срп ска вла да од ли ко ва ла Ор де ном Све тог Са ве.

У вре ме Бал кан ских ра то ва, а по го то во то ком Пр
вог свет ског ра та, ни су са мо же не из Ен гле ске и Шкот
ске би ле у са ни те ту у Ср би ји. Нај по зна ти ји је при мер 
слав не сли кар ке На де жде Пе тро вић (1873–1915), ко ја 
је оти шла у рат као до бро вољ на бол ни чар ка, а по том 
та ко ђе обо ле ла и умр ла од ти фу са у Ва ље ву исте го ди
не ка да и др Ели за бе та Рос у Кра гу јев цу [27, 28]. Би ло 
је још ве о ма мно го же на у Ср би ји ко је су до бро вољ но 
оба вља ле бол нич ке по сло ве у стал ним и ре зер вним 
бол ни ца ма, ме ђу ко ји ма су нај по зна ти је би ле чла ни
це Жен ског дру штва из Бе о гра да, чла ни це Ко ла срп
ских се ста ра, Дру штва Кне ги ња Љу би ца и др. [29, 30, 
31]. Јер, же на ле ка ра пре Пр вог свет ског ра та у Ср би ји 
би ло је ма ло: из Бе о гра да че ти ри су умр ле, а 17 је пре
жи ве ло, и 11 ван Бе о гра да [29]. По ред ле кар ки, ис ти
ца ле су се и бол ни чар ке, од ко јих је 11 Ме ђу на род ни 
Цр ве ни крст од ли ко вао ме да љом „Фло ренс Нај тин
гел” за по жр тво ва ње и раз вој се стрин ске слу жбе [30].

У вре ме Бал кан ских ра то ва и Пр вог свет ског ра та, 
ка да су се срп ски ле ка ри ода зва ли ду жно сти ма у вој
ном са ни те ту, упра ву бол ни ца и дру гих здрав стве них 
уста но ва пре у зе ле су те срп ске ле кар ке, ко је су вр ло 
че сто би ле и је ди ни ле ка ри не са мо у бол ни ци, већ и 
у це лом гра ду. Ме ђу њи ма је би ла и др Слав ка Ми хај
ло вић, ка сни је Кли сић (1888–1972), ко ја је оста ла до
бро вољ но, као је ди ни ле кар (по ред ли ца ко ја ни су би
ли по да ни ци Кра ље ви не Ср би је) уз управ ни ка ду шев

не бол ни це др Ду ша на Сто ји ми ро ви ћа и ин ва ли да, да 
се ста ра о бо ле сни ци ма у оку пи ра ном Бе о гра ду. Она 
је до га ђа је ра та, бом бар до ва ње, епи де ми ју ти фу са у 
Оп штој др жав ној бол ни ци у Бе о гра ду тих рат них го
ди на, као и са рад њу са др Едвар дом Ра ја ном (Ed ward 
Ryan), ко ји је као пред став ник аме рич ког Цр ве ног кр
ста [5, 6] узео ову бол ни цу под за шти ту, опи са ла у свом 
днев ни ку ко ји је ка сни је об ја вљен [32]. Да кле, не са мо 
му шкар ци, већ и же не, ле кар ке и бол ни чар ке, од ко
јих мно ге ни су пре жи ве ле, има ле су ве ли ког зна ча ја у 
ле че њу рање ног и обо ле лог ста нов ни штва то ком Пр
вог свет ског ра та, што се не сме ни ка да за бо ра ви ти.

ЗАКљУЧАК

Рат на 1915. го ди на би ла је не сум њи во је дан од нај те
жих и нај тра гич ни јих пе ри о да у исто ри ји Ср би је. Би
ло је то до ба не чу ве ног стра да ња, ка да је срп ски на род 
под нео не из мер но ве ли ке на по ре и жр тве, али би ло је 
то за и ста и хе рој ско до ба. Из тог пе ри о да оста је упам
ћен је дан нео би чан и до тад у исто ри ји не за бе ле жен фе
но мен, а то је да су, у тој ве ли кој не во љи еп ских раз
ме ра, у по моћ Ср би ји сти гле и број не са ве знич ке ху
ма ни тар не ор га ни за ци је и ме ди цин ске ми си је, а по ред 
њих и број ни до бро вољ ци. Ме ђу при сти глим ле ка ри
ма, ме ди цин ским и дру гим осо бљем, ко ји су у то вре
ме у за ра ће ној зе мљи за хва ће ној стра шном епи де ми
јом ти фу са ве о ма мно го не до ста ја ли, нај ви ше је би ло 
же на, пре вас ход но из Ве ли ке Бри та ни је, ко је су ра де
ћи не у мор но пру жи ле огром ну по моћ срп ском на ро
ду. Њи хо ва уло га се у тим пре те шким вре ме ни ма ни
ка ко и ни ка да не сме за бо ра ви ти, на ро чи то за то што 
су мно ге у тој пле ме ни тој ми си ји и са ме из гу би ле жи
вот. На жа лост, се ћа ња на то вре ме и уче сни ке тих до
га ђа ја из гле да да су при лич но из бле де ла, те да пра ши на 
за бо ра ва на сва та зби ва ња по ла ко па да, али без сва ке 
сум ње, то стра шно до ба и уче сни ци у тим до га ђа ји ма 
мо ра ју се са чу ва ти од за бо ра ва.

Др Ели за бе та Рос, ко ја је са мо пре гор но и не у мор но 
ра де ћи ме ђу обо ле ли ма од ти фу са у Кра гу јев цу 1915. 
умр ла од ове опа ке бо ле сти у 37. го ди ни, сва ка ко је јед
на од тих не за бо рав них хе ро и на, ко јој ду гу је мо не из
мер ну и ве чи ту за хвал ност и чи ја хра брост, пле ме ни
тост и по жр тво ва ње то ком те тра гич не рат не го ди не 
тре ба да оста ну упам ће ни за сва вре ме на.

НАПОМЕНА

Рад је ура ђен у окви ру про је ка та бр. 175095 и 45005 
Ми ни стар ства про све те и на у ке Ре пу бли ке Ср би је.
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SUMMARy
At the beginning of 1915, several months after the World War I 
started, Serbia was in an extremely difficult situation. The coun
try was warravaged, full of sick and wounded soldiers, there 
was a desperate shortage of doctors, nurses and other medi
cal personnel, and the epidemic of typhus fever exploded and 
violently attacked the entire country. At that time, however, a 
number of both foreign allied medical missions and individual 
volunteers, from various countries, mostly from Great Britain, 
came to Serbia to help. Among them mostly were women, and 
they were of enormous support to Serbia in that grave situ
ation. It is estimated that there were more than 600 foreign 
women volunteers in Serbia at that time and that 22 of them 
died there. Dr. Elizabeth Ross was one of those brave volunteers 
who came to Serbia early in 1915. That noble Scottish lady doc
tor was born in 1878 and finished her medical studies at the 
University of Glasgow in 1901. After graduation she worked in 

various places in Great Britain until 1909, when she went to Persia 
(Iran), where she worked until the beginning of the so called 
Great War. When she heard of the urgent need in Serbia she left 
Persia as soon as she could and volunteered to serve in Serbia. 
She came to Kragujevac at the beginning of January 1915, where 
she worked at the First Military Reserve Hospital, which at that 
time was actually a typhus hospital. Working there intensively 
and devotedly for several weeks under shocking conditions she 
contracted typhus herself and died there on her 37th birthday on 
February 14th, 1915. She was buried in Kragujevac, next to two 
British ladies who also died in Serbia of typhus. Her grave was 
restored in 1980 when the town of Kragujevac started holding 
commemorations at the graveside every February 14th at noon 
to honor her and all other brave and noble women who lost 
their lives helping Serbia at that unfortunate time.
keywords: Serbia 1915; Dr. Elizabeth Ross; typhus epidemic; 
history of medicine
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