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Ваљевска болница је својевр-
стан симбол страдања српског 
народа у Првом светском рату. На 
основу докумената о њеном раду, 
похрањених махом у Војном ар-
хиву, Архиву Србије, Српском 
лекарском друштву и Међуоп-
штинском историјском архиву 
Ваљева, до сада је написан зна-
чајан број историографских и пу-
блицистичких дела. С обзиром 
на то да број сачуваних докуме-
ната о њеном раду није нарочито 
велики, аутори су често репроду-
ковали исте или сличне садржаје 
и некритички користили податке 
из већ објављених радова. Моно-
графија Милића Милићевића те-
ми Ваљевске болнице приступа 
из сасвим новог угла. У средиш-
ту Милићевићевог интересовања 
су људи – припадници домаћег и 
страног санитетског особља ан-
гажованог у Ваљевској болници 
од августа 1914. до октобра 1915. 
године. Аутор се потрудио да о 
овим посвећеницима и жртва-

ма, како их је назвао у наслову, 
пронађе све доступне податке и 
читаоцима представи њихове би-
ографије. Његов подухват стога 
не представља само значајан до-
принос историографији Првог 
светског рата, већ и својевр-
стан омаж, признање људима од 
крви и меса који су својим анга-
жовањем у ратној болници дали 
знатан допринос борби српског 
народа за слободу.

У првом, уводном делу књиге, 
аутор се укратко осврнуо на доса-
дашње радове о Ваљевској болни-
ци, а потом је указао на контекст 
у којем треба посматрати рад ове 
установе у Првом светском рату. 
Представио је бројност и стање 
војног лекарског кадра у Србији у 
то време, осврнувши се и на ње-
гов развој током друге половине 
19. и почетком 20. века. Читаоце 
је потом упознао и са епидеми-
олиошком ситуацијом у Србији 
како на почетку Првог светског 
рата, тако и у претходно вођеним 
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– српско-турским и балканским 
ратовима, с акцентом на епиде-
мију тифуса која је обележила рад 
Ваљевске болнице 1914/15. годи-
не. Стање лекарског кадра и епи-
демиолошку ситуацију у Србији 
поредио је и са стањем и ситуа-
цијом у савезничким државама. 
Потом је дао сажет преглед вој-
них операција вођених на почет-
ку рата, са табеларним приказом 
броја рањених и болесних војни-
ка у Србији. У наредном поглављу 
анализирао је појам Ваљевс-
ке болнице, указујући на број и 
стање објеката који су били обух-
ваћени тим појмом, као и начин 
функционисања болнице, орга-
низацију транспорта рањених и 
болесних и слично. 

Посебно поглавље посвећено 
је особљу Ваљевске болнице. Ау-
тор се бавио појмовима „домаће“ 
и „страно“ лекарско особље, ука-
зујући на специфичности ових 
одређења у погледу етничке при-
падности и држављанства лекар-
ског особља (нпр. лекари српског 
или словенског етничког по-
рекла који су били држављани 
Аустријске монархије). Милиће-
вић није пропустио да поме-
не ни незанемарљив број лекара 
заробљеника који су такође да-
ли допринос раду Ваљевске бол-
нице, а његовом истанчаном 
историографском нерву није 
промакла ни помало иронич-
на чињеница да се, с обзиром 
на то да се већина домаћих ле-
кара школовала на немачком го-

ворном подручју, комуникација 
са заробљеним лекарским осо-
бљем одвијала претежно на зва-
ничном језику Монархије. Аутор 
је знатну пажњу посветио допри-
носу страних лекарских мисија 
раду болнице, а настојао је да 
утврди и што приближнији број 
оболелих и преминулих лека-
ра, као и другог болничког осо-
бља. Аутор је уложио знатан труд 
да утврди заједничке карактери-
стике многобројног и хетероге-
ног медицинског особља које се 
у Ваљевској болници ухватило у 
коштац са епидемијом тифуса и 
у многим случајевима страдало 
од ње.

Највећи део књиге обухватају 
биографије санитетског особља 
које је радило у Ваљевској болни-
ци. Аутор се потрудио да на осно-
ву објављених и необјављених 
историјских извора утврди њи-
хове основне биографске податке 
и у извесној мери реконструише 
њихове животне путеве. У књизи 
су тако дати биографски подаци 
за 85 лекара, 24 припадника ме-
дицинског особља и 40 припад-
ника осталог персонала Ваљевске 
болнице. Све биографије дате су 
на српском и енглеском јези-
ку. С обзиром на то да је знатан 
део особља болнице био страног 
порекла, двојезичност њихових 
биографија несумњиво ће допри-
нети бољој рецепцији овог дела 
међу страним читаоцима, међу 
којима су и евентуални потомци 
поменутог особља. 
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Последње поглавље књиге пред-
ставља компилацију цитата из 
многобројних мемоарских сведо-
чанстава о раду Ваљевске болнице и 
општем друштвеном стању у време 
њеног постојања и рада. Експресив-
ност и животност тих цитата снажно 
дочарава тешку и сурову стварност у 
којој су живели не само упосленици 
и пацијенти Ваљевске болнице, већ и 
обични грађани Ваљева током прве 
две ратне године. 

Књига је опремљена богатим 
илустративним материјалом, спи-
ском објављене и необјављене ар-
хивске грађе о Ваљевској болници, 
као и детаљним списком до сада 
објављених радова на ту тематику. 

Милић Ј. Милићевић, као врстан 
историчар чији је истраживач-
ки фокус на војној историји, овом 
књигом дао је значајан допринос 
бољем познавању рада Ваљевске 
болнице у Првом светском рату и, 
нарочито, бољем познавању број-
ног и етнички разнородног меди-
цинског кадра који је у њој радио. 
У овој књизи дат је нови и до са-
да најпотпунији попис особља 
Ваљевске болнице, на основу којег 
дознајемо да је у сузбијању епиде-
мије тифуса у Ваљеву учествовао 
знатно већи број лекара и другог 
медицинског особља него што је 
досадашња историографија утвр-
дила.




