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Књига „Казивања лекара о Великом рату“ 
припремана је неколико година, у време 
када се у свету обележавала стогодишњи-
ца Првог светског рата. По замисли аутора 
Бране Димитријевића (1939–2015), профе-
сора Стоматолошког факултета у Београду, 
историчара медицине и књижевника, осим 
поглавља која је лично написао, књига садр-
жи и истраживачке радове чији су аутори 
историчари медицине Снежана Вељковић, 
Лука Николић, Зоран Вацић и Милче Чан-
ковић Кадијевић. Базирана је на необја-
вљеним и објављеним изворима и богатој 
домаћој и иностраној литератури – днев-
ничким забелешкама и сећањима учесника 
рата и на резултатима истраживања савре-
меника, међу којима се издвајају радови 
доајена у области историје српског војног 
санитета Александра Недока. Хронолошки 
и тематски конципирана у оквиру 53 погла-
вља, ово је потресна прича о борби српских 
и иностраних лекара и болничара са епиде-
мијама заразних болести, несташицама са-
нитетског материјала и лекова, проблемима 
евакуације болесних и рањених бораца, о 
српској Голготи – преласку преко Албаније, 
о страшном страдању српске младости – ре-
грута, о раду санитета на Солунском фронту 
и његовим стручним успесима у немогућим 
условима, о санитетским базама у Африци, 

о стању здравствене службе непосредно по 
ослобођењу земље... 

Али „Казивања“ су и својеврстан спо-
меник – споменик лекарима, медицинари-
ма и болничарима преминулим на својим 
дужностима и споменик напорима њихо-
вих преживелих сабораца који су остави-
ли сведочења о најтрагичнијем времену 
новије српске историје. Споменик је и са-
мом аутору Брани Димитријевићу, који 
је прикупљање тих сведочанстава осећао 
као своју мисију, те у овој књизи написао: 
„Оног трена када сам растумачио Петро-
вићев ратни дневник 1916–1918, и кад сам 
се спрам Петровића, његове храбрости, од-
лучности, високог не само професионалног 
него и личног морала... лично осетио као 
најобичније зрнце песка, почела је можда 
моја герила, мој унутрашњи препород... Ако 
је Петровић могао оно... зар ја не могу да 
бар обновим сећање на његово дело...“ [реч 
је о књизи „У контејнеру – записи српског 
ратног хирурга 1916–1918“, која је доживе-
ла два издања – прво 2001. године (Београд, 
„Апостроф“) и друго 2004. године (Београд, 
„Водич за родитеље“); др Михаило Петро-
вић (1863–1934), отац српске ратне хирур-
гије, био је санитетски генерал и професор 
Ратне хирургије на Медицинском факулте-
ту Универзитета у Београду, у време Првог 
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светског рата творац и хирург-консултант чувене Прве 
пољске хируршке болнице II армије у Драгомацима, 
на Солунском фронту (1916–1918)]. 

Димитријевић је књигу посветио отечеству. Нажа-
лост, није доживео њено публиковање. То што је она, 
иако остала у рукопису, ипак угледала светлост дана 
чини је такође и симболом – симболом заједништва и 
сарадње чланова Секције за историју медицине Српског 
лекарског друштва, коју је управо Брана Димитријевић 
својим радним еланом и ауторитетом реорганизовао 
2009. године, после дводеценијског прекида њеног рада. 
Његова секција је одлучила да рукопис публикује, при-
ређивања се прихватила Снежана Вељковић, а својим 
саветима и проналажењем илустративног материјала 
помогли су бројни чланови. 

Снежана Вељковић је професор судске медицине 
Медицинског факултета у Београду у пензији, и исто-
ричар медицине и књижевник. Аутор је књига „Хрони-
ка судске медицине у Београду“, „Хроника Медицин-
ског факултета“, „Господин који није знао санскрит“ и 
два историјско-медицинска романа. У својим књигама 
и научним радовима бавила се темама Првог светског 
рата. Њен рад одликују изванредан истраживачки дар, 
стрпљење у трагању за сведочанствима прошлости 

која се налазе у архивима, у литератури – штампаној 
и оној у електронском облику која значајним делом 
није била позната домаћој стручној јавности, и изнад 
свега – умеће јасног и узбудљивог приповедања. Зах-
ваљујући управо књижевном дару који је одликовао 
аутора „Казивања“ Брану Димитријевића, а такође 
одликује приређивача Снежану Вељковић, књига је 
уобличена у хомогену целину и чита се у даху. 

„Казивања“ су ризница записа и гласова – учесника 
Великог рата – српских и страних лекара, болничарки 
и болничара, официра и војника, страних новинара и 
пријатеља српског народа у љутој невољи, али и нека-
дашњих и данашњих историчара и историчара меди-
цине. Гласови из прошлости и гласови из данашњег 
времена у њој се преплићу, допуњују и причају причу 
која, надамо се, никада више неће бити заборавље-
на. За незаборав „Казивања лекара о Великом рату“ 
посебно је важно то што је књигу објавила „Лагуна“, 
издавачка кућа са угледом и широком читалачком 
публиком. 
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