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ВАЉЕВСКА ВОЈНА БОЛНИЦА, 
ОД ПРВИХ ДАНА ДО ВЕЛИКОГ РАТА

Апстракт:1 Тежиште досадашњих историографских истраживања здрав-
ства у Ваљеву било је постављено на великом историјском процесу са дога-
ђањима везаним за ваљевску ратну болницу 1914-1915. године, а делом и на 
проучавање настанка и развоја ваљевске цивилне болнице и цивилног сани-
тета у целини, док су питања везана за настанак и развој ваљевске војне бол-
нице остала потпуно неистражена. Зато је циљ овога рада да отвори ту тему, 
од првих појава привремених резервних болница до Великог рата: од болнице 
из времена кризе 1862, преко резервне болнице за време српско-турских ра-
това 1876/78, до војне болнице Дринске дивизије формиране после великих 
војних реформи краља Милана Обреновића из 1883, када Ваљево постаје гар-
низони центар Дринске дивизијске области.

Кључне речи: Ваљево, болница, војска, санитет.

Увод

Устаљени, опште познати појам Ваљевска болница не односи 
се, бар када је реч о првим годинама Великог рата, на одређени 
болнички објекат или болницу као институцију, већ означава 

1 Прва верзија овога чланка објављена је на енглеском језику у реномираном 
међународном часопису Војномедицинске академије: Војносанитетски преглед 
(видети: Nedok i Krivošejev 2017). Ради додатне популаризације његове 
тематике, као и веће приступачности изнетих резултата истраживања, чланак 
се, уз одобрење редакције Војносанитетског прегледа, на српском језику 
објављује у Гласнику Историјског архива Ваљево, уз извесне допуне. У складу 
са тим изворни део рада је без фуснота, са endnote референцирањем који се 
примењује у Војносанитетском прегледу док су допуне, које се односе на 
локалне теме, убицирање појединих објеката, накнадна сазнања и потребна 
појашњења, овде изнети у фуснотама.

UDK= 355.721(497.11 Ваљево)(091)



Ваљевска војна болница, од првих дана до Великог рата

83

временски процес. У склопу низа специфичних догађаја, услед 
којих је цео град постао једна велика болница, постојале су две 
сталне и шест резервних болница, распоређених у више десе-
тина централних и придружених објеката у Ваљеву, као и про-
мењив број пољских болница у граду и његовој широј околини. 
Досадашња историографска истраживања су била усмерена ка 
проучавању сложене целине, са тежиштем на општем развоју и 
збрињавању рањених и оболелих [1-3]. Тако су у великој мери 
запостављене појединости везане за две од раније, пре ратних 
страхота, постојеће болнице: цивилну Ваљевску окружну бол-
ницу и Војну болницу Дринске дивизије. Док се о цивилној бол-
ници зна нешто више, будући да постоје радови који делимично 
систематизују њен настанак и развој, [4, 5, 44] настајање војне 
болнице је измакло пажњи истраживача, и информације о њој 
се помињу само успутно, у радовима посвећеним другим војним 
темама [6-7]. Зато је циљ овога рада да отвори тему историјата 
војне болнице у Ваљеву, почевши од првих повремених помена, 
до почетка Великог рата, и да постави основе за даље системат-
ско истраживање.

Историјат ваљевске војне болнице је нераскидиво повезан са 
стратешким положајем Ваљева у позадини реке Дрине и исто-
ријских окружења преко њених обала, која су формирала не-
прекидне непријатељске изазове почев од првих дана устанака 
почетком XIX века све до ескалације 1914. године са почетком 
Великог рата. Налазећи се у непосредној позадини могућих и 
стварних ратних дејстава Ваљево је од стране војне команде пре-
познавано не само као место војничких исходишта, већ и као 
погодно стециште за пријем рањених и оболелих војника. 

У постојању војних болница у Ваљеву уочавају се три разли-
чита периода. Први је везан за време кризе узроковане образова-
њем српске народне војске 1860 и инцидентом у Београду 1862. 
године, други за период српско-турских ратова 1876-78, а трећи 
период почиње са великим реформама војске које је од 1883. го-
дине спровео краљ Милан Обреновић. Између болница из првог 
и другог, и другог и трећег периода не уочава се постојање кон-
тинуитета, док је болница настала у трећем периоду контину-
ирано егзистирала до Првог светског рата, као и после њега, с 
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тим што је у први мах именована као стална, потом током првих 
петнаестак година као привремена, а од прелаза 19. у 20. век опет 
као стална.

Привремена „Добровољачка болница“ из 
времена кризе 1962. године 

Један од основних задатака који је кнез Михаило Обреновић 
поставио себи по другом доласку на власт 1860. године било је 
ослобођење Србије од турске превласти. Зато је у августу 1961. 
године донет Закон о устројенију народне војске којим је поред 
постојеће малобројне стајаће војске предвиђено формирање на-
родне, мобилизационе војне силе способне да се упусти у рат за 
ослобођење. То је довело до заоштравања односа са Портом, који 
је кулминирао инцидентом на Чукур чесми 3/15. јуна 1862. годи-
не и турским бомбардовањем Београда са градске тврђаве 5/17. 
јуна, а потом и до великих тензија током којих се очекивао ору-
жани расплет са могућим ширењем и на друге делове Балкана. 
Ескалација сукоба је спречена дипломатском интервенцијом ве-
ликих сила која је наредне 1863. године довела и до проширења 
аутономије и исељавања Турака из Србије (сем из подунавских 
градова Београда, Шапца, Смедерева и Кладова).

Пре постизања споразума, током периода неизвесности, кнез 
Михаило је настојао да се што боље припреми за могући ратни 
исход, па је између осталог иницирао стварање Добровољачког 
кора (корпуса) сачињеног од 3.000 добровољаца из Србије, као 
и са територија Хабзбуршке монархије и Отоманског царства, 
углавном Срба, али и припадника других словенских народа, а 
под командом бившег аустријског официра Антонија Орешко-
вића. Једна од две легије овога кора, „граничарска“, била је од 
краја јуна 1862. године стационирана по импровизованим вој-
ним колибама у Ваљеву, са наменом да спроведе оружане акције 
у Босни и ту изазове устанак. Друга, названа „бугарска“ налази-
ла се у Алексинцу. Будући да до ескалације сукоба није дошло, 
на основу дипломатских одлука Канлишке конференције од 29. 
септембра / 11. октобра и на захтев великих сила корпус је кра-
јем октобра / почетком новембра 1862. расформиран, а известан 
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број школованих официра и војника је задржан у саставу српске 
војске [8-10]. 

Поред добровољаца, у Ваљеву је током 1862. године била ста-
ционирана и једна пољска батерија народне војске, а за њен сме-
штај су, на основу наређења министра унутрашњих дела Н. Хри-
стића од 15/27. новембра 1862. подигнуте топовске шупе [11]. 
Претходно је поред старог барутног магацина који се налазио 
у Кули Ненадовића направљен и нови и између њих је просечен 
пут, што се види из извештаја заступника министра грађевина 
министру војном Иполиту Мондену, од 13/25 октобра [12].2

Наведене војне припреме за евентуални сукоб пратило је и 
организовање санитетске службе. Тадашњи руководилац војног 
санитета др Белони је наредио да се, поред привремене болнице 
у Београду, са 800 постеља, одреде лекари и локације за болнице 
и по унутрашњости Србије, посебно у граничним местима [13]. 
Једна од болница је била лоцирана у Ваљеву, а њена главна наме-
на је била збрињавање добровољаца. Ова „Добровољачка болни-
ца“ је формирана на основу наређења министра И. Мондена од 
27. јула / 8. августа 1862. Зато је у Ваљево послат капетан II кла-
се, емпирик Димитриј Капарис „са свима потребним лековима и 
инструментима“. 3 Наредбом Министарства унутрашњих дела од 
2/14. августа наређено је: „Кућу за болницу на стотину болесника 
има да одреди тамошње начелство и да за њу набави од народа 

2 На основу каснијег стања можемо да претпоставимо да су се топовске шупе, 
подигнуте за потребе пољске батерије народне војске налазиле западно од 
Куле Ненадовића, на почетном делу данашње касарне Војвода Живојин Ми-
шић, где ће доцније бити подигнути и војни магацини, интендантура, кас-
није и касарна болничке чете Дринске дивизије, а после Другог светског рата 
и највећа ваљевска касарна (првобитно Жикица Јовановић Шпанац, данас 
Војвода Живојин Мишић). Наиме, у документу о првом именовању варош-
ких улица из 1897. године забележено је да тадашњи Главни сокак добио име 
Улица Краља Александра, а да се протезао од „ћуприје на Колубари“, па право 
до „шупа војни преко Љубостиње“ (данас Улица Војводе Мишића; видети ре-
ференцу: [27], стр. 188).
3 Димитрије Капарис (1808-1875), један од првих војних лекара у Србији; слу-
жбовао је по многим војним болницама. Био је деда познатог лекара др Се-
лимира Ђорђевића, који је умро од тифуса у Ваљеву 1915. године, будући да 
је његова мајка Софија била Димитријева ћерка (видети: Радојчић 2006, стр. 
35-36). 
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400 ћебади, 100 сламњача, 100 јастука, 400 кошуља, равно.“ [14]4 
Непосредно потом Министарство војно је 7/19. августа начел-
ству ваљевском упутило додатне инструкције: „Све што народ 
тамошњег округа овом сад приликом набавио буде, оставиће се 
и предат ће се у своје време окружном начелничеству и моћи ће 
служити за подићи се имајућу окружну болницу.“ [15] На осно-
ву рапорта команданта добровољачког кора од 28. августа / 
9. септембра 1862, Владан Ђорђевић је написао: „Ове године 
/1862/ почну се скупљати у Ваљеву добровољци и министар 
војни упути у Ваљево Димитрија Капариса за лекара који је, 
осим што је добровољце лечио, био и трупни лекар тога кора. 
Он је одмах по доласку свом у Ваљево лекарски прегледао цео 
добровољачки кор и у след тога отпуштено је 154 добровољца 
као неспособни за војну службу“. [16] Mеђу добровољцима je 
био и извесни Данишевич, студент медицине из Пољске, „који 
је утекао из тврђаве Кронштат“, али није познато да ли се укљу-
чио у рад болнице. [17]

По свему судећи ваљевска добровољачка болница је расфор-
мирана када је током јесени 1862. године распуштен доброво-
љачки кор, а Димитрије Капарис, који је у Ваљево стигао из мале 
пожаревачке војне болнице (или из Крагујевца где је био лекар II 
батерије народне војске?) наставио је своје службовање по Срби-
ји, па га почетком 1864. године налазимо као лекара привремене 
војне болнице у Ћуприји, а потом у Зајечару [18]. 

Што се тиче даље егзистенције било какве војно-санитет-
ске службе у Ваљеву, у периоду од расформирања добровољач-
ке болнице у јесен 1862. године до формирања ратне резервне 
болнице из периода српско-турских ратова 1876/78, располо-
живи подаци су веома штури и онемогућавају да се створи ком-
плетнија историографска слика. Увидом у државне шематизме 
и војне распореде официра из тога периода, [19-21] види се да, 
као и раније, у Ваљеву није била стационирана ни једна једини-
ца стајаће војске, бар не дугорочно, али зато ту и даље постоји 
артиљеријска батерија народне војске установљена 1862. године. 
Она се налази у саставу Дринско-савске команде са седиштем у 

4 Сходно досадашњим сазнањима, нисмо у могућности да одредимо место ло-
цирања Добровољачке болнице, као и Добровољачког кора. 
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Шапцу. Према шематизмима, војне болнице у то време постоје 
у Београду, Крагујевцу и Ћуприји, међутим у табеларним син-
тезама о броју лекарски третираних војника Владан Ђорђевић 
указује и на постојање других, по свему судећи резервних или 
привремених санитетских субјеката,5 чији се број мењао, као и 
место њихове локације. Тако за 1862. годину, када је, како смо 
видели постојала ваљевска добровољачка болница, наводи се да 
у Србији постоји пет болница: у Београду, Топчидеру, Крагујев-
цу, Зајечару и Ваљеву, у коме је лечено 58 војника. За 1863. годи-
ну Ваљево се не помиње, али зато у прегледу за 1864. Ваљево се 
налази међу десет места у којима је било лежећих болесника.6 Те 
године као једно од места лечења се помиње и Шабац, штабни 
центар Дринско-савске команде, где су лечена само 2 болесника. 
Ваљево се не помиње у наредне две године, 1865. и 1866, али се 
помиње Шабац, у коме је лечено 12, односно 8 болесника. За по-
менуту 1866. годину на списку места лечења је и Ужице, које је 
такође улазило у састав Дринско-савске команде. Наредне 1867. 
године (када је у Ваљеву основана цивилна окружна болница 
која је почела са радом 10/22. октобра), Ваљево се помиње као 
место у коме је лечено 48 војника, а нема помена Шапца, док се у 
наредној 1868. помињу и Шабац, Лозница и Ужице, као и Ваљево 
у којем су лечена 44 болесника, од којих је један преминуо. Иста 
места се помињу и 1869. године, када су у Ваљеву лечена 22 вој-
ника. Наредне две године и даље се помињу Шабац, Лозница и 
Ужице, али нема података за Ваљево. Потом, 1872. године уз на-
ведена места помиње се и Ваљево, као место лечења 29 оболелих. 
Ваљево се помиње и 1873. када је у њему лечено 30 болесника, 
од којих су два преминула, као и 1874. када је лечено 8,7 док се за 

5 Или је реч о амбулантама („амбулаториј“) при касарнама, у којима су војни-
ци лечени амбулантно, уз могућност и краткотрајног стационарног третмана 
(о правилнику за рад амбуланторија из 1884. видети у: Станојевић 1992, стр. 
136)?
6 Те 1864. године донета су два нова закона: о устројству министарства војног 
и о устројству војске (којим су замењени претходни закони из 1860. и 1861. 
године). Овај други закон је предвиђа постојање сталних војних болница у 
Београду и Крагујевцу, а налагао да се привремене војне болнице формирају 
„по потреби“, „у местима окупљања трупа“ (Станојевић 1992, стр 48-50 и 69).
7 По свему судећи ове, као и претходних година, реч је о војницима артиље-
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1875. годину наводе податци само за Београд и Крагујевац8, „јер 
је др Лаза Докић у време писања извештаја остале податке однео 
са собом“! [22] 

Резервна ваљевска војна болница из времена 
српско-турских ратова 1876/78.

Ратни сукоби Србије са Турском, којe је, ради потпуног осло-
бођења, почео да припрема кнез Михаило, десили су се током 
владавине кнеза Милана Обреновића. У периоду од 1876. до 
1878. године вођена су два рата. Први је почео у јулу и трајао је до 
новембра 1876. године. После почетних успеха на југоисточном 
фронту српске трупе су биле надјачане и само је дипломатска ин-
тервенција великих сила спасла Србију од потпуног пораза. Срп-
ска војска, милицијског типа, слабо наоружана и обучена, није 
се, упркос помоћи 2.500 руских добровољаца (скоро 200 разних 
санитетских профила од лекара и апотекара до болничара) мо-
гла одупрети турској војсци, надмоћнијој како бројчано, тако и 
у обучености и савременом наоружању. Али, како рече велики 
српски државник Јован Ристић, „крв српска и руска пролила се 
заједно и тако учврстила братство наша два народа“. За то време 
је западна српска војска, Дринска дивизија (начелник санитета 
мајор др Јосиф Холец) имала нешто више успеха у борбама око 
Зворника и у Семберији, привремено освојивши Јању, али је без-
успешно нападала Бијељину. 

Имајући потребе за санитетским прихватом рањеника, у Ва-
љеву је већ са почетком непријатељстава отворена привремена 
војна болница. Среској и општинској власти је наређено да се у 
месту одреде зграде у које би се у случају потребе могло сместити 
400-800 рањеника и болесника и да се образује месни одбор који 
би био на помоћи властима. За управника болнице је, са чином 
капетана II класе, постављен добровољац из западног Срема др 
Алекса Ђукић, који је дошао болестан од туберкулозе. Он је у Ва-
љево стигао 21. априла / 2. маја, са својом младом супругом, Ру-

ријске батерије народне војске који су лечени амбулантно (видети и у једној 
од претходних напомена) 
8 Где су биле сталне војне болнице (видети у претходним напоменама).
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скињом, која је радила као болничарка и била од помоћи своме 
супругу. Убрзо је болнички кадар ојачан: у јулу је послат медици-
нар Војислав Ј. Суботић, у августу медицинар Ђорђе Шаиновић, 
а у септембру руски лекар др Перестрајткович са два болничара 
[23-24]. 

Други српско-турски рат је почео 7/19. децембра 1877, на ин-
систирање Русије, која је још у априлу отпочела борбе са Осман-
ском царевином, ослобађајући Бугарску, освојивши утврђење 
Плевну и дошавши до капија Цариграда. У борбама које су по-
челе у Србији ослобођени су Ниш, Пирот, Лесковац, Врање, а 
српске трупе су ступиле на Косово, где их је задржало склапање 
примирја. Привремени мировни уговор између Русије и Турске 
је потписан у марту 1878. године у Сан Стефану са врло непо-
вољним условима по Србију, јер је Русија форсирала стварање 
Велике Бугарске на рачун српских освајања, али је ревидиран 
половином исте године на Берлинском конгресу, при чему је 
Србија, уз подршку Аустрије и наклоност председавајућег гро-
фа Бизмарка, добила потпуну независност, задржавши освојене 
територије. 

Иако је током рата тежиште војних активности било усмерено 
ка јужној и југоисточној граници са Турском, висок степен при-
правности, уз повремене чарке, постојао је и на западној, дрин-
ској граници, коју је штитио Дрински корпус јачине око 20.000 
војника. Начелник санитета овога корпуса био је санитетски ма-
јор др Стеван Недок.9 Војна команда формирала је две привре-

9 Првопостављени начелник је био мајор Јосиф Холец, али га је убрзо заменио 
мајор др Стеван Недок (мајор др Недок је прадеда једног од аутора овога рада); 
командир корпусног санитетског одељења је био капетан др Милутин Попо-
вић, командир шабачког санит. одељења др Милан Новаковић, в.д. лекара ша-
бачке резервне болнице и резервних трупа студент медицине Лазар Лазаревић, 
командир подринског санитетског одељења: др М. Светић, командир 1 пољске 
болнице др Антоније Гродер, командир 2 пољске болнице др Фрања Копша, в.д. 
лекара влашко-њивске посаде студ. медицине Богослав Завађил, в.д. лекара љу-
бовијске посаде студ. мед. Михаило Љешћински, командир ваљевске војне бо-
нице др Херман Краус (видети референцу: [25], стр. 116-117). Један од резерв-
них ваљевских војних лекара био је и срески лекар са Уба др Стеван Сибер. Он 
је током српско-турских ратова 1876–78. био шеф резервне болнице и апотекар 
у Лозници, а потом командир санитетског одељења Ваљевске бригаде, лоцира-
не прво на Јавору, па у Ужицу и Чачку (видети у: Кривошејев 2017).
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мене војне болнице, једну у Шапцу, где је в.д. лекара био старији 
медицинар Лаза Лазаревић, и другу у Ваљеву, у којој је за управ-
ника постављен др Херман Краус. Нешто више информација о 
раду санитетске службе у Ваљеву током Другог Српско-турског 
рата изнето је у трећој књизи др В. Ђорђевића, у делу са насло-
вом „Ваљевске резервне болнице“, писаном на основу извешта-
ја њиховог управника др Крауса: „Цели шпитаљски прибор још 
од прошлог рата се у магацину у таковој количини налазио да 
се је не само 1. и 2. класа народне војске снабдјети потребама, 
но са истима још и болница са 200 болесника се извесно време 
подмирити могла. Што се тиче здања за болницу то се у тима у 
почетку доста оскудјевало, због чега су се болесници више пута 
премештати морали, и то: из тобџијске касарне у школу, а кад се 
је школа од 1. марта отпочела, онда су се из ове опет пресељавали 
у Касину и окр. Суд.10 /.../ Сад је опет школа11 у бившој тобџијској 
касарни, где се могу наместити 30 постеља, а у окр. Суду где има 
места за 26 болесника. У последњем здању има места и за апо-
теку и шпитаљску канцеларију. Персонал болнички се састојао 
из шефа болнице, 1 лекарског помоћника, 1 апотекара, комесара 
и подкомесара и осталог потребног особља. Први болесници су 
примљени 1. децембра, кућама отпуштено до конца маја; свега 
72, укупно примљено болесника и рањеника 383, у команду упу-
ћено 279, кућама 72, умрло 8.“ [25] 

Овај рат је био погубан по слабашни српски санитет: од 60 
лекара до закључења примирја умрло је седам: мајори др Стеван 
Недок и Александар Вермински и капетани II класе др Алекса 
Ђукић, др Адам Ђерман /Герман/, др Раде Петровић, др Периша 

10 Тобџијска касарна, као и раније помињане тобџијске шупе, вероватно се 
налазила западно од Куле Ненадовића, на почетку данашњег касарнског ком-
плекса на шабачком путу (видети у ранијим напоменама). Школа је по свему 
судећи данашњи објекат Народног музеја Ваљево, тада (од 1869.г.) у функцији 
основне школе и гимназије. Зграда суда се налазила на месту данашњих суд-
ских зграда (конкретно Окружног суда), у старој турској кући коју је 1842. 
године ваљевска општина преузела од Јеврема Ненадовића, а коју је он прет-
ходно, 1836. године купио од наследника извесног Алије спахије (видети ре-
ференцу [27], стр. 144-145). Касина је вероватно нека од тадашњих репрезен-
тативнијих градских кафана. 
11 Sic!; или болница?; напомена аутора.
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Шљивић и др Андреј Бикл, а нешто касније и осми, капетан др 
Илија Милијић. [26]

По завршетку рата, већ од 1879. године, у Ваљеву је стацио-
нирана стајаћа војска. Ту је био штаб Артиљеријског дринског 
пука и место лоцирања његове две пољске батерије.12 У то време, 
према државним шематизмима, војне болнице постоје у Београ-
ду, Крагујевцу и Нишу, а привремене у Ђуприји, Куршумлији, 
Кладову, Прокупљу, Врању, Лесковцу и Карановцу (Краљеву). 
[19] Ваљевска војна болница је, по свему судећи, са завршетком 
ратних сукоба расформирана,13 а поново ће бити успостављена 
1883. године, када је дошло до нових војних реформи које је спо-
ровео кнез (од 1882. краљ) Милан Обреновић.

Ваљевска војна болница Дринске дивизијске области 

После склопљеног мира настало је затишје у развојним актив-
ностима све до 1883, када су у донета три закона која су својим 
садржајем омогућила постепени развој у организацији српске 
војске, у оквиру тога и њеног санитета, до степена са којим је 
ушла у Балканске (1912) и Први светски рат (1914). Првим, За-
коном о устројству министарства војног Санитетско одељење 
је добило самосталност, другим, Законом о устројству војске су 
дефинисани и стручни санитетски кадрови, а трећим, Законом 
о формацији целокупне војске је одређена унутрашња организа-
ција и за санитет. Овим трећим законом одређена је територи-
јална подела државе на 5 дивизијских области и одређени њи-
хови центри (Моравска – Ниш, Дринска – Ваљево, Дунавска – 
Београд, Шумадијска – Крагујевац и Тимочка – Зајечар). Ваљево 
је, захваљујући свом геостратешком положају постало седиште 
Дринске дивизијске области, место лоцирања њеног командног 
кадра и дела оперативних јединица. [6-7] 

12 Вероватно и даље на месту где смо претпоставили да су се налазиле тобџиј-
ске шупе.
13 Али је забележено да је 1880. године у Ваљеву био стациониран санитетски 
мајор Јулијус Ленк, са функцијом „командир санитета при штабу Дринског 
корпуса у Ваљевском округу“ (видети референцу: [19], календар за 1881).
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У првој години спровођења реформи, поред команде Дринске 
дивизијске области у Ваљеву су биле лоциране њене две чете, од 
укупно дванаест, распоређених у три пешадијска батаљона. Већ 
од 1885. године у Ваљеву се налазе четири пешадијске чете, а по-
сле нових војних реформи, на почетку двадесетога века у Ваљеву 
су лоциране 24 пешадијске чете (у две касарне, 5. и 17. пука) и 
артиљерија. [6, 19] 

Како се види из овог штурог прегледа Ваљево је за две деце-
није израсло у снажан гарнизони центар, што је подразумевало 
и развој војне инфраструктуре. Већ 1885. године на ободу Ваље-
ва, на Илиџи, отпочела је градња павиљонског комплекса прве 
касарне (доцније касарна 17. пука, а после Другог светског рата 
касарна Кадињача).14 Касније, 1899. године, на брду Крушик до-
вршена је и градња монументалне касарне 5. пешадијског пука 
Дринске дивизије,15 да би, током првe деценије новог двадесетог 
века, на изласку из Ваљева, на Београдском путу, био саграђен и 
павиљонски комплекс артиљеријске касарне са складиштима,16 
у центру града зграда Команде Дринске дивизије,17 а западно 
од брда Крушик и низ магацина и других помоћних и пратећих 
објеката, међу којима и зграда за смештај болничке чете Дринске 
дивизије. [27, 28]18 

14 Касарна на Илиџи, павиљонског типа, постојала је све до пролећа 2018. го-
дина, у скоро непромењеном облику у односу на њено првобитно стање, што 
се види и на старим разгледницама Ваљева.
15 Ова касарна је оштећена приликом ослобађања Ваљева у Другом светском 
рату, у септембру 1944, а по завршетку рата је порушена до темеља.
16 Од више павиљонских објеката Артиљеријске касарне, од којих су два била 
уз улицу, а остали у дубини парцела, сачуван је један, и у њему се сада налази 
Средња медицинска школа. Остали су порушени, и на њиховим темељима су 
касније подигнуте зграде Ремонта (не постоји више, од 2015. године, и ту је 
сада тржни мол, и Прве основне школе.
17 Зграда команде Дринске дивизије и данас постоји у центру Ваљева, у улици 
Војводе Живојина Мишића.
18 Део ових, тада пратећих гарнизоних објеката подигнутих током прве деце-
није 20. века (вероватно у близини на месту раније помињаних тобџијских 
шупа), на путу ка Шапцу постоји и данас у јужном делу великог комплекса 
касарне који се развијао после Другог светског рата (Касарна Жикица Јова-
новић Шпанац, данас Војвода Живојин Мишић). Један од њих је и некадашња 
касарна болничарске чете, чији положај раније није био прецизно убициран, 
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Прерастање Ваљева у гарнизони центар подразумевало је 
формирање и развој војног санитета и отварање Дринске војне 
болнице.19 За њеног првог управника 1883. године је постављен 
капетан II класе др Јован Ђокић, који је истовремено и референт 
санитета Дринске дивизијске области [29]. Поред болнице у Ва-
љеву је установљена и поменута Дринска болничка чета са во-
зарским ескадроном, с тим што је од оснивања па на даље коман-
дир болничке чете истовремено био и комесар болнице.20

Увидом у државне и војне шематизме [19-21] (а узимајући 
у обзир да стање приказано у шематизму за конкретну годину 
фактички одговара стању из претходне године, током које су 
прикупљани објављени подаци) уочава се да је 1883. војна бол-
ница у Ваљеву именована као стална, потом, у периоду од 1884. 
до 1899, води се као привремена,21 а од 1900, када је после нових 

али је накнадно препозната на основу фотографија др Аријуса ван Тинховена 
објављених у првом холандском издању његових сећања на ратна догађања у 
Србији (видети референцу [48]), и то тек после упоређивања са необјављеним 
фотографијама из Тинховеновог ратног албума „1914 – 1915 Servie” поставље-
ног на сајту Националне библиотеке Холандије (видети референцу [51], где ис-
под једне од фотографија стоји потпис: Санитетска касарна (видети слика 4).
19 Ваљевска војна болница је отворена на основу наређења Министра војног 
у коме, између осталога пише и следеће: „Да се отворе привремене болнице 
у Ваљеву, Ужицу (као што је за ове већ и наређено), и у Крушевцу и Зајечару. 
Болнице у прва три места устројиће дотични окружни физикуси, а у послед-
њем месту општински лекар“ (према: Станојевић 1992, стр. 131). У тренутку 
формирања војне болнице у Ваљеву се, на функцији окружног физикуса, на-
лазио др Светозар Атанасијевић. Он је у Ваљево дошао у марту 1882. године, а 
пре тога је био на војној служби, са чином капетана 2. класе. На функцији ва-
љевског окружног физикуса остао је до јуна 1890. године. А општински лекар 
у Ваљеву је у време оснивања војне болнице био др Ђорђе Петровић (видети 
референца [4], стр 12-13). 
20 То је обично био неко од старијих, (ређе млађих) пешадијских официра, 
а препуштање логистике несанитетског пословања таквом официру, као ко-
мандиру болничара, од којих је део био из чете дислоциран у болницу, била 
је уобичајена и прописана пракса тога времена (видети: Станојевић 1992, на 
више места).
21 У претходним напоменама смо видели да је привремена ваљевска војна бол-
ница, заједно са другим, основана по наређењу Министра војног, с тим што 
је за ваљевску и ужичку постојало и неко претходно наређење. Могло би да 
се претпостави да у том претходном наређењу није био конкретизован тип 
болнице, што је учињено у доцнијем наређењу из исте 1883. године (видети у 
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реформи, али и довршетка градње велике касарне 5. пука број 
војника у Ваљеву знатно повећан, ваљевска војна болница је 
опет стална.22 До великог рата, током три деценије постојања, у 
војној болници се изменило 12 управника, с тим што су поједи-
ни од њих ову дужност обављали паралелно са дужношћу рефе-
рента санитета23 Дринске војне области. 

Како смо нагласили, први вршилац дужности референта са-
нитета Дринске дивизијске команде управника ваљевске војне 
болнице, 1883 и 1984. године био је санитетски капетан II класе 
Јован Ђокић,24 а у болници је радио и Вацлав Сипњевски, као 
уговорни лекарски помоћник I класе. До јуна 1885, дужност 
управника је вршио мајор др Васа Брентовић, а потом је запо-

претходним напоменама). А у Правилима за војне болнице, из 1884. године 
наглашено је да су сталне болнице само оне у Београду, Крагујевцу и Нишу, а 
да се привремене отварају „где се појави потреба, према дислокацији војске“ 
(Станојевић 1992, стр. 134). 
22 Статус сталне војне болнице је званично добијен наређењем министра вој-
ног од 27. октобра 1899. године (Службени војни лист од 30. 10. 1899).
Један од могућих разлога за претходни привремени статус ваљевске војне 
болнице би могао бити и непостојање адекватног објекта, о чему ће даље бити 
више речи. А други, снажнији разлог би могао да буде неизвесност везана за 
место лоцирања штаба и већег дела јединица Дринске дивизије. И ако је од 
почетка 1883. Ваљево било центар Дринске дивизијске области, била су изра-
жена настојања да командно место постане Шабац (на чему су инсистирали 
виши официри, будући да је Шабац тада био место са веома развијенијим 
грађанским друштвеним животом него Ваљево), и чак се размишљало да се 
нова велика касарна за смештај 5. пука не гради у Ваљеву већ у Шапцу. У ме-
ђувремену, 1894. године донета су нова Правила за војне болнице, која су до-
некле допунила и изменила претходна из 1884 (видети претходну напомену). 
У њима је наглашено: „Сталне болнице су у дивизијским местима“ (Станоје-
вић 1992, стр. 177), а што је Ваљево било већ дуже од деценије. Међутим, како 
је и даље постојала неизвесност везана за локацију команде, ваљевска војна 
болница је преименована у сталну тек када је та неизвесност дефинитивно 
отклоњена, пошто је 1899. године нова касарна 5. пешадијског пука подигну-
та у Ваљеву, на брду Крушик, и када је одлучено да се у центру града подигне и 
зграда команде (видети у: референца [6], стр 319, Мишић 1985, стр. 188, Дра-
шковић 1987, стр 238-230 и Павловић 1929, прештампано у: Ранковић 2003).
23 Главнокомандујућег санитетског официра целе војне области. 

24 У складу са наређењем Министра војног, да болницу „устроји дотични 
окружни физикус“, послове управника болнице је обављао уз подршку окру-
жног физикуса др Светозара Атанасијевића (видети раније у напоменама).
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чет Српско-бугарски рат у коме су учестали и пукови Дринске 
дивизије. Њен ратни референт санитета мајор др Љубомир Ве-
совић погинуо је у току битке на Сливници, коју је неприпре-
мљена српска војска изгубила. За време рата у Ваљеву је у војној 
болници и у обласној команди остао мајор др Алојз Кумер, који 
ће и после склопљеног мира, према мирнодопском распореду од 
1/13. марта 1886. остати на истим дужностима. [30]

Током трогодишњег периода од 1886. до 1888. године на функ-
цијама управника војне болнице и референта санитета Дринске 
обласне дивизијске команде је био санитетски мајор др Освалд 
Хајнц, а апотекар потпоручник Љубомир Суботић. Већ током 
1888. године функцију управника болнице је привремено вр-
шио санитетски капетан II класе др Михаило Лоренц, замењу-
јући оболелог Хајнца, који је умро почетком 1889. године, „од 
прикљештења киле“ [31]. Те 1889. године је на обе фукције по-
стављен др Јевта Ристић, санитетски капетан I класе, уз кога у 
болници и даље, као лекар, ради др Лоренц. Слична ситуација је 
и наредних пет година, од 1890. до 1894, с тим што, према шема-
тизмима, др Ристић 1890. и 1891. обавља само дужност референ-
та санитета, а др Лоренц је 1890. вршилац дужности управника 
болнице, док је то место 1891. било упражњено, да би од 1892. до 
1894. др Ристић (од 1893. мајор) поново обављао обе функције, а 
др Лоренц (од 1892 капетан I класе) је и сада ту као лекар. Током 
овог периода лекарски помоћник је уговорни потпоручник Па-
вле Ошко, а апотекарски помоћник потпоручник Љубомир Су-
ботић, док се од 1890, невезано за болницу, јавља и место трупног 
лекара гарнизоне управе, на које се распоређују млади лекари, а 
које није увек попуњено. Током наредне две године, од 1895. до 
1896, мајор др Ристић поново обавља само функцију референта 
санитета Дринске обласне дивизијске команде, на ком положају 
га 1897. замењује потпуковник др Јевгеније Брановачки,25 док је 
управник војне болнице санитетски капетан I класе др Светозар 

25 Др (Ј)Евгеније Ђена Брановачки је претходно, од 1894/5. године био окру-
жни физикус Ваљевског округа (према: референце [5], стр. 58 и [4], стр. 16). 
У Ваљево се вратио и на почетку Првог светског рата, поново преузимајући 
дужност референта санитета. Почетком 1915. оболео је од пегавог тифуса; 
пребачен је у Ниш, где је преминуо у фебруару (према референца [1]). 
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Арсенијевић (од 1896. мајор), који је претходно, 1889/91. године, 
као поручник био трупни лекар гарнизоне управе. Уз њега у бол-
ници ради и апотекарски помоћник, али не и други лекар, док 
се млади лекари смењују на положају ван болнице, као трупни 
лекари гарнизоне управе, а један од њих, санитетски поручник 
Андреја Лишка, недипломирани апсолвент медицине, 1897. по-
стаје и вршилац дужности лекара војне болнице. [19, 20]

Наредне три године, од 1898. до 1900,26 положај управни-
ка војне болнице преузима санитетски потпуковник др Роман 
Далмајер, с тим што 1900. године од др Брановачког преузима и 
функцију обласног референта санитета. Од овог периода у бол-
ници, поред управника и апотекара (раније апотекарског по-
моћника), ради и један лекар (повремено и два), а ван болнице 
по један трупни лекар, било при гарнизоној управи, било при 5. 
пешадијском пуку Краља Милана, али не сваке године, а касније, 
од 1906. те функције преузимају болнички лекари као додатно 
задужење. [19, 20]

Од 1901. до 1903. године функције референта санитета Дрин-
ске дивизијске области и управника Дринске сталне војне бол-
нице су опет спојене и обавља их санитетски потпуковник др 
Јосиф Хрњичек, уз помоћ једног болничког лекара и апотекара, и 
без посебних трупних лекара ван болнице. Од маја 1904. до маја 
1910. године на месту управника Дринске сталне војне болнице 
налазио се санитетски мајор (од 1908. потпуковник) др Милан 
Пецић, с тим што је 1905. обављао и функцију референта саните-
та, преузимајући је од др Хрњичека, који је то био и 1904, преста-
јући да обавља функцију управника болнице, а од 1906. функцију 
референта преузима санитетски потпуковник (од 1912. пуков-
ник) др Владимир А. Поповић, и обавља је до почетка рата 1914. 
Уз њега у болници су ангажовани и по један апотекар и лекар. 
[19, 20]

У другој години управе др Пецића, у лето 1905, у ваљевским 
јединицама, првенствено у 17. пешадијском пуку лоцираном у 
касарни на Илиџи, дошло је до велике епидемије трбушног тифу-
са. Оболело је 136 војника из 17. пука (16% од укупног састава), 5 
из 5. пука, један возар и 9 болничара (од 40); умрло је 9 оболелих. 

26 Када привремена војна боница постаје стална војна болница. 
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Са епидемијом су се борила три лекара, од којих је један обављао 
и послове референта санитета, а мали капацитет болнице је са 35 
повећан на 50 кревета. Зато су многи војници лежали у једном 
од павиљона касарне 17. пука, док су официри лечени код својих 
кућа. [32, 33] Друга епидемија, али са мањим последицама, епи-
демија дизентерије, забележена је у лето 1909. [34, 35] 

Од 1910. године функцију управника болнице преузима са-
нитетски мајор (од 1912 потпуковник) др Јордан Т. Стајић који 
је истовремено и шеф Хируршког одељења, док је на Интерном 
одељењу капетан I класе др Павле Војтех, а апотекар је Мелхиор 
Артико. Неколико месеци, од априла до почетка ратова у јесен, 
одсутног др Стајића замењује потпуковник др Негосав Велиза-
рић. [19, 20]

Ваљевска војна болница у балканским ратовима

Пре страхота које су Ваљево захватиле у Великом рату, Ва-
љевска болница, као дубоко позадинска, примала је српске, али 
и противничке рањенике и страдале током балканских ратова 
1912/13. Тада се уз сталну отварају и две резервне војне болнице, 
које раде у више градских објеката [36]. 

По избијању рата сви војни лекари одлазе у ратне јединице, а 
у Ваљеву остају окружни физикус др Селимир Ђорђевић и мла-
да Ваљевка, берлински ђак, др Драгиња Бабић, радећи и у војној 
болници. Њима помажу и страни лекари, који већ тада долазе 
у Ваљево. Неки од њих су записали своја сећања на ово време, 
попут младог Швајцарца, авантуристе, др Ханса Фогела, који је 
мемоаре из Првог балканског рата написао три деценије касније, 
превише романсирано, пуштајући машти на вољу. [37] Знатно 
објективнији и прецизнији био је вараждински градски физикус 
др Стјепан Станковић, који је своја запажања делио са читаоци-
ма хрватског листа „Наша правица“. Из његових чланака сазна-
јемо да је “поред два српска лекара у среској болници”, мушкарца 
и жене (очигледно др Селимир Ђорђевић и др Драгиња Бабић) у 
Ваљеву радило укупно 11 лекара, од којих су њих шесторо били 
страни добровољци (3 Данца, 2 Чеха и он, Хрват) уз још 5 старих 
српских лекара и 8 медицинара (4 Чеха). Такође сазнајемо да су у 
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Две фотографије др Аријуса ван Тиенховена из 1913. године на којима се 
виде турски заробљеници, болничари, испред касарнске амбуланте у оквиру 
касарне 17. пука – касарна на Илиџи. (Fotoalbums Arius van Tienhoven, 1912-

1915; album „1912-13 II”; https://www.kb.nl/themas/geschiedenis-en-cultuur/
moderne-geschiedenis/fotoalbums-arius-van-tienhoven-1912-1915)
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функцији смештаја рањеника који су стизали са територије целе 
кампање против турске Вардарске армије (Куманово, Мердаре, 
Прилеп, Битољ) коришћене зграде касарне 5. пука (400 кревета, 
шеф др С. Станковић са 1 Чехом лекаром и 3 Чеха медицинара), 
гимназија и основна школа; уз малу војну и окружну болницу, 
укупно 5 објеката са 1.100 кревета.27 Др Станковић пише и да су 
из првих бојева рањеници долазили у свежијем стању, углавном 
рањени пушчаним зрнима, док су из каснијих, због дужег транс-
порта и лошијих услова у којима су рањени, нарочито после бит-
ке код Битоља, били измучени и исцрпљени, са више пропрат-
них компликација. Такође сазнајемо и да је у Ваљеву било 2.000 
турских заробљеника, међу којима је било и болничара,28 и да се 
са њима добро поступало [38-40].

Слично др Станковићу, чији записи се односе на Први бал-
кански рат, за читаоце новина из своје домовине о дешавањима 
у Ваљеву током Другог балканског рата је писао и млади Холан-
ђанин др Аријус ван Тинховен. Он је већ био у Србији (у Бео-
граду), током претходног ратног сукоба, а када је почео рат са 
Бугарском одазвао се на позив српског Црвеног крста. Поново је 
дошао у Србију са др Ван Хамелом, инструментарком де Хроте, 
два „полудоктора“ и девет медицинских сестара, уз материјалну 
помоћ „Балканског комитета“ који је основао његов отац са сво-
јим пријатељима. Овај пут долази у Ваљево, са рендген апаратом 
и за један дан уређује болницу (не наводећи у ком објекту)29 и 

27 Сви ови објекти, уз многе друге, су у функцији болница били и током рат-
них дешавања 1914/15. године (више: видети референце [1-4]). Од њих је је-
дино гимназија до данас сачувала своју примарну функцију. Основна школа 
је данас Народни музеј; тадашња окружна болница се налазила делом у дана-
шњем најјужнијем сегменту данашњег касарног простора – у ширем окруже-
њу гарнизоне амбуланте (више: видети референцу [44]); касарна 5. пука више 
не постоји; о локацији војне болнице више у даљем тексту.
28 Данас су познате фотографије др Аријуса ван Тиенховена (фотоалбум из 
Другог балканског рада 1913. године) на којима се се виде турски заробље-
ници са ознакама црвеног полумесеца на рукаву, а фотографисане су унутар 
комплекса касарне 17. пука на Илиџи, испред зграде касарнске амбуланте 
(видети у: референца [51]. На основу датирања ових фотографија можемо да 
закључимо да су турски заробљеници из Првог балканског рата остали у Ва-
љеву и током Другог балканског рата (слика бр. 5).
29 Неопходно је да се нагласи да је у санитетском збрињавању током Балкан-
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већ прве вечери прима 230 рањеника.30 У Ваљеву је радио све 
до септембра, када је отпуштен и последњи болесник, после чега 
се враћа у Холандију, пошто је у Ваљеву проглашен за почасног 
грађанина. [41-42]

По завршетку Балканских ратова ваљевска војна болници 
се вратила на претходно стање и са др Јорданом Стајићем на 
челу је дочекала почетак Великог рата. У том кратком интерме-
цу 1913/1914. на Интерном одељењу радили су мајор др Павле 
Војтех и уговорни поручник Рус др Иван Владисављевич, док је 
апотекар био Мелхиор Артико. Лекар гарнизона био је уговорни 
капетан II класе др Симеон Швиф. [43] 

Положај објекта Ваљевске војне бонице

Питање локације ваљевске војне болнице до сада није било 
тема историографског истраживања, као, до скоро, и питање 
најстаријих наменски грађених објеката цивилне окружне бол-
нице у Ваљеву. [44] 

Према сећањима старих Ваљеваца војна болница се у перио-
ду између два светска рата налазила у центру града, у почетном 
делу Поп Лукине улице који је после Првог светског рата пре-
именован у улицу доктора Стајића, по њеном вишегодишњем 
управнику. Остало је отворено питање да ли се пре и током Ве-
ликога рата војна болница налазила на истом, или можда на 
неком другом месту, укључујући и објекте касарни на Илиџи и 
Крушику?31

ских ратова, барем током Другог рата, поред објеката који се помињу у ин-
формацијама везаним за Први балкански рат, болничку функцију имала и 
касарна 17. пука, на Илиџи. По свему судећи др Тинховен се управо ту лоци-
рао, што може да се закључи на основу више његових фотографија на којима 
се виде делови дворишта и објеката управо ове касарне (видети: референца 
[51]).
30 На фотографијама из горе поменутог фото албума види се да је са Холанђа-
нима био и Рус др Добоготов (или Добохотов). 
31 Ове касарне су, како су правила тога времена налагала, независно од болни-
це, имале и своје амбуланте („амбуланторије“). На једној од поменутих фото-
графија др Тиховена турски заробљеници – болничари стоје испред објекта 
амбуланте касарне 17. пешадијског пука (видети: референца [51]).
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Од раније је била позната штура информација, која није мо-
гла да помогне при убицирању, а изнета у шаблонском извештају 
који је ваљевски окружни лекар Мијаило Цвијетић у фебруару 
1904. године послао Министарству унутрашњих дела, где пише 
да у Ваљеву имају две болнице и да једна „окружна, одговара 
прилично, друга војна стална не одговара“ [45]. Али о положају 
те неодговарајуће болнице није било сазнања. Додатне информа-
ције, веома драгоцене, али опет без директног утврђивања тач-
ног положаја, дао је један од управника војне болнице др Милан 
Пецић у свом чланку у ком описује поменуту епидемију трбу-
шног тифуса из 1905. године. Др Пецић је напоменуо да се мала 
и неусловна болница налази на удаљености од 500 метара од ка-
сарне, „идући кроз саму главну улицу – чаршију“, да је смештена 
у изнајмљеној механи уз пијацу и да је тик преко пута болнице 
– механе хотел, те „болесник у болници умире, а преко пута све 
трешти од музике“ [32].32

Ова одредница, имајући у виду садржај тадашњег урбаног 
ткива Ваљева, би могла да укаже да се механа – болница налази-
ла недалеко, или од хотела Гранд, или од хотела Секулић, будући 
да су се оба тадашња градска хотела налазила на мањим град-
ским скверовима – трговима, како треба схватити појам „пија-
ца“, с тим да је већа вероватноћа да је ипак реч о хотелу Секулић, 
будућа да је од њега до касарне 17. пука растојање око 500 мета-
ра, док је од Гранда до касарне око 800 метара, али и зато што се 
Секулић налазио на почетку Поп Лукине улице, где је касније, 

32 Поред штурог описа ваљевске војне болнице, објављеног у Српском архиву 
за целокупно лекарство, др Пецић је њен нешто конкретнији опис оставио у 
својој Аутобиографији (Станојловић и Кривошејев):
„Дринска стална војна болница је дивизијска болница у месту, у коме је и дивизијска 
команда и требала је да је нешто боља но до сада описане болнице. На велику нашу 
жалост и она није ништа боља. За болницу узета је кафана, која се налази у средини 
вароши. Када кажем да је ту била кафана, може се лако разумети, да није била за бол-
ницу. Имала је интерно и хируршко оделење. За интерно оделење служиле су две собе 
и једна соба за хируршко оделење. Поред тога једна четврта мала соба са неколико 
кревета и одвојеним улазом служила је за заразно оделење. /.../. Да би се болница мало 
проширила, број кревета увећао се а уједно и лекарски рад олакшао у дво-
ришту сазидана је једна мала зграда за хируршко оделење, које је имало 2 собе 
за болеснике и две мање собе за операције и то једна соба за чисте операције 
а друга за гнојаве.“
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Зграда у којој је била Војна болница (фото архива Народног музеја Ваљево) 
и данашњи изглед исте зграде после темељне реконструкције; десно се види 

зграда у којој је био Хотел Секулић (фото: В. Кривошејев).
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како је наглашено, поуздано била ваљевска војна болница. Де-
финитивну потврду ове претпоставке даје текст објављен 8/20. 
новембра 1909. године у београдском листу Вечерње новости у 
коме пише следеће: „Штетно за здравље: Војна болница у Ваљеву 
постоји у сред вароши, преко од највећег хотела Драге Секулића, 
где су честе забаве и где игра позориште. У позоришту се пуца, 
у кафани се пева и свирају Цигани, а кадкад и војна музика, што 
све чини штету по мир болесника. Сама хигијена ово не допу-
шта, а и време је да болница буде већ једном тамо где треба“. [46] 

Како видимо, војна болница се вероватно и 1904, а сигурно 
1905. и 1909. године налазила на истој локацији где и после Првог 
светског рата – на почетку Поп Лукине, односно Стајићеве улице, 
преко пута хотела Секулић. А да се ту налазила и током Великог 
рата потврђују мемоарска сећања аустроугарског заробљеника, 
војног свештеника фра Габре Цвитановића, који је, описујући где 
је радио током 1914-1915, забележио и следеће „Ја сам се налазио у 
Дринској војној болници код Хотела Секулић“. [47] 

По свему судећи од тренутка када је војна болница постала 
стална, ако не и раније, она се налазила у наведеним објектима 
који су некада били механа,33 а која је, сходно пракси тога вре-
мена имала и собе за преноћиште, као и двориште са објектима 
за смештај стоке и робе. Вероватно је то требало да представља 
почетно, привремено решење, које се претворило у дугороч-
но, што није усамљен случај будући да се уочава и када је реч 
о оснивању ваљевске цивилне болнице 1867, која се у привре-
меном објекту налазила до 1885. године. [5, 44] Даљим истра-
живањима дошли смо до фотографије коју је 1914/15. године 
у Ваљеву снимио холандски хирург Аријус ван Тинховен, а на 
којој је приказано двориште ваљевске војне болнице. Она је 
објављена у првом, холандском, издању његове књиге сећања 

33 А могло би да се претпостави (али не и тврди) да је на том месту војна бол-
ница била и раније, можда и од времена оснивања. На то указује и пракса из 
тих времена. Када је 1890. године тадашњи начелник санитета обилазио гар-
низоне на југу и истоку Србије констатовао је да се војне болнице у Пироту 
и Зајечаре налазе у закупљеним механама, да је болница у Врању у старој от-
купљеној турској кући, а у Књажевцу једним делом у државном ненаменском 
објекту, који је истовремено и део касарне, а другим делом у једном закупље-
ном приватном објекту (видети: Станојевић 1992, стр. 168 и даље).
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на ратна догађања 1914/15. године [48], али није репродукова-
на у знатно каснијем српском издању. [49] На њој се види део 
дворишта војне болнице са уздужном приземном зградом. То 
је само део болничког комплекса, а целина се спознаје на гео-
детском плану Ваљева из 1926. године, где се препознаје и тај 
дворишни објекат. [50] 

За крај је неопходно да се нагласи да поменути комплекс у 
којем је била ваљевска војна болница и данас постоји. Улична 
зграда припада предузећу Ерозија,34 и у истим је габаритима, 
тим што је током осамдесетих година двадесетога века темељ-
но реконструисана, а у дубини дворишта се налази општински 
плац са ауто парком и канцеларијама смештеним у објекту који 
се види на Тинховеновој фотографији.35

34 Као и Јавно преузеће Колубара.
35 Како смо видели из новинског чланка из 1909. године, већ тада се прижељ-
кивало да се војна болница из механе у центру вароши премести на приме-
ренију локацију: „...да болница буде већ једном тамо где треба“ (видети ре-
ференцу [46]). Међутим, ово привремено решење је потрајало знатно дуже, 
и до премештања ће доћи тек после 1954. године. Тада се ваљевска цивилна 
болница преместила на нову локацију, а један део старог цивилног болничког 
комплекса је припао војсци. По премештању на нову локацију, нешто приме-
ренију, поред старих болничких објеката који су припали војсци, саграђена је 
и нова зграда гарнизоне амбуланте са стационаром (видети референцу [44]). 

Парцела војне болнице на катастарском плану Ваљева из 1926 
(Дигитализовани катастарски премер Ваљева из 1926. године. Ваљево: 

Служба за катастар непокретности Ваљево).
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 Дворишна зграда војне болнице на фотографији Аријуса ван Тинховена 1914 
(Tiehoven v A. De gruwelen van der oorlog in Servie – het dagboek van den oorlogs-
chirurg. Den Haag; 1915) и данас – са леве стране, дубље у позадини (фото: В. 

Кривошејев).
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Касарна болничке чете на путу ка Шапцу (из два угла), на почетку данашњег 
касарнског комплекса, на фотографијaмa Аријуса ван Тинховена 1914 

(Tiehoven v A. De gruwelen van der oorlog in Servie – het dagboek van den oorlogs-
chirurg. Den Haag; 1915 и Fotoalbums Arius van Tienhoven, 1912-1915; album 

„1914 – 1915 Servie”; https://www.kb.nl/themas/geschiedenis-en-cultuur/moderne-
geschiedenis/fotoalbums-arius-van-tienhoven-1912-1915)
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  Summary

The focus of existing historiographical research of healthcare in Valjevo was the 
large evolutionary process of the immense Valjevo Hospital of 1914 and 1915 and 
the events surrounding this process. A fraction of the research was also focused 
on the establishment and the development of a civilian hospital in Valjevo and 
the civilian healthcare system as a whole, while questions surrounding the initial 
formation of the Military Hospital of Valjevo remained unanswered. Thus, the 
objective of this paper is to revisit this unexplored subject, from the emergence 
of first interim hospitals until the Great War; from a hospital operating during the 
military tensions of 1862, through the events occurring during the Serbian-Turkish 
War of 1876-1878, until the final, permanent formation of the Military Hospital 
of Valjevo that happened during king Milan Obrenović’s great military reforms of 
1883, when Valjevo became the centre of the Drina division garrison.
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