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Одељење историјских наука Српске академије наука и уметности посвећује 
овај број Гласа академику Милораду Екмечићу који је у њој провео више децени-
ја најпре као члан ван радног састава, да би потом био преведен у статус редовног 
члана. Академик Милорад Екмечић је био оснивач и дугогодишњи председник 
њеног Одбора за историју Босне и Херцеговине и члан више других одбора. Са 
успехом је обављао и дужност члана њеног Председништва. Академик Екмечић 
је био један од најугледнијих српских историчара, чије стваралаштво представља 
научну заоставштину немерљиве вредности. Његови радови јединствени су по 
богатој подлози која му је послужила за аналитичко расуђивање и синтетичко 
излагање. Оригинална тумачења и бриљантни закључци, исказани једноставним 
али изражајним језиком, зрачили су код њега особитом свежином.

Овај зборник садржи 33 оригинална рада и уводни рад посвећен акаде-
мику Милораду Екмечићу. Потпуна библиографија радова академика Екмечића 
објављена је у традиционалној серији библиографија угледних академика.

Редакциони одбор
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ГОЈКО СУБОТИЋ
ЉУБОДРАГ ДИМИЋ
СЛАВЕНКО ТЕРЗИЋ
МИЛОШ КОВИЋ, секретар





БИЉАНА ВУЧЕТИЋ

СТЕНЛИ ХАРТ ОЗБОРН, АМЕРИЧКИ ЛЕКАР У СРБИЈИ              
1915. ГОДИНЕ

А п с т р а к т. – Циљ рада је да пружи увид у погледе лекара Санитарне 
комисије Америчког Црвеног крста на ситуацију у Србији током епидемије 
тифуса 1915. године. Настао на основу дневничких белешки др Стенлија Хар-
та Озборна и мемоарских записа његових колега из Санитарне комисије, рад 
се фокусира на њихов лични удео у сузбијању епидемије и помоћи коју су 
пружали српском народу у јеку ратних дејстава.

Кључне речи: тифус, Србија, Сједињене Државе, Први светски рат, Са-
нитарна комисија Америчког Црвеног крста, Рокфелерова фондација, Стенли 
Харт Озборн

Већ у првим данима избијања епидемије тифуса 1915. године било 
је јасно да је ратом разореној Србији неопходна страна медицинска по-
моћ.1 После доласка руске, француске и британске медицинске мисије, у 

1 Епидемија тифуса у Србији 1915. године била је предмет истраживања како у 
српској медицинској тако и у историјској науци. Скрећемо пажњу на неколико радова 
посвећених овој теми: Владимир Станојевић, Исtорија срpскоg војноg саниtеtа. Наше 
раtно саниtеtско искусtво, Београд 1925; Исtо, поново штампано и допуњено издање, 
приредили М. Јовановић и М. Перишић, Београд 1992 [у даљем тексту: Исtорија срpскоg 
војноg саниtеtа]; Убавка Остојић-Фејић, Америчка хуманиtарна ɡелаtносt у Србији 
tоком Првоg свеtскоg раtа, Историјски часопис 39 (1992) 199–205; Жарко Вуковић, 
Савезничке меɡицинске мисије у Србији, 1915, Београд 2004; Исидор Ђуковић, Пеgави 
tифус у Србији 1914–1915, Београд 2006; Д. Микић, А. Недок, Б. Поповић, Заразне 
болесtи у срpској војсци и нароɡу 1914. и 1915. gоɡине, у: Зборник „Српски војни санитет 
1914–1915. године“, Војна штампарија, Београд, 2010, 181–204, у даљем тексту: Зборник 
„Српски војни санитет”; Р. Чеканац, Ј. Младеновић, Д. Микић, А. Недок, Б. Поповић, 

Глас CDXXVIII Срpске акаɡемије наука и умеtносtи
Оɡељење исtоријских наука, књ. 18 – 2018.
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априлу 1915. године у Србију је стигла заједничка мисија Америчког Цр-
веног крста и Рокфелерове комисије.2 У фебруару 1915. године изаслани-
ци Рокфелерове комисије су, као претходница медицинске мисије, обишли 
Србију како би истражили степен ратних разарања након инвазије аустро-
угарских снага.3 У време доласка Рокфелерове комисије у Србији су вла-
дале епидемије тифуса, трбушног тифуса и повратне грознице. У мањим 
заједницама владале су богиње и шарлах, а на пролеће 1915. године се 
очекивала епидемија колере. Нажалост, тадашње знање о тифусу није 
било довољно да се спречи избијање епидемије.4

Члановима комисије је било јасно да се тифус шири Србијом, како 
у болницама тако и у насељеним местима. Премда је било тешко доћи до 
реалних података о размери епидемије, према извештају који су добили 
из једне војне болнице, од 33.000 болесника чак 11.000 је боловало од 
заразних болести. Овај извештај није укључивао цивилне болнице, боле-
снике на кућном лечењу, ни ратне заробљенике из Аустроугарске.5 До 
марта 1915. године није се знало колико заиста има оболелих од тифуса, 
а процењено је да је цифра од 30.000 заражених била далеко испод реал-
не. Будући да је епидемија букнула широм земље, и да је није било могу-
ће контролисати, није се могао утврдити тачан број оболелих.6 

Проблеми сиромаштва и опустошености земље су били у директној 
вези са здравственим проблемима становништва.7 Стога је Рокфелерова 

Исtоријски осврt на еpиɡемију pеgавца 1914–1915. gоɡине у Србији у: Зборник „Српски 
војни санитет”, 205–250; В. Антић, Ж. Вуковић, А. Недок, Б. Поповић, Сtране војне и 
ɡоброtворне меɡицинске мисије у Србији 1914– 1915 gоɡине у: Зборник „Српски војни 
санитет”, 265–306; Indira Duraković, Serbia as a Health Threat to Europe: The Wartime 
Typhus Epidemic, 1914–1915, у: Other fronts, other wars? First World War studies on the eve 
of the centennial, ed. Joachim Bürgschwentner, Matthias Egger, Gunda Barth-Scalmani, Leiden 
2014, 259 –279.

2 О делатности Рокфелерове комисије детаљно у: Ubavka Ostojić–Fejić, Sjedinjene 
Američke Države i Srbija 1914–1918, Beograd 1994, 60–78. 

3 The Rockfeller Foundation Annual Report 1915, Special Edition, New York 1915, 325 
– 341.

4 Француски биолог Никол је 1909. идентификовао вашке као носиоце тифуса, 
што су потврдили амерички научници 1910. године.

5 The Rockfeller Foundation Annual Report 1915, 326.
6 Према неким извештајима, тифус је преполовио популацију Србије, I. Duraković, 

н. ɡ., 266.
7 Америчка хуманитарна помоћ Србији стизала је још од првих дана рата, и то не 

само као последица рада добротворних организација, већ и као резултат деловања 
истакнутих појединаца, као што су били Михајло Пупин, Мабел Грујић и Џон 
Фротингхам, вид. Драгољуб  Живојиновић, Национално – pолиtички раɡ Михајла Пуpина 
1908 – 1935, у: Сабрана дела Михајла И. Пупина, VI, Београд 1998, 205–251;  Ljubinka 
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комисија закључила да је Србији неопходна помоћ у борби против зараза, 
које су претиле да се прошире на читаву нацију. Извештај комисије Рок-
фелерове фондације из 1915. године о несрећном стању у Србији, подста-
као је Амерички Црвени крст на акцију. Професор Вилијам Томпсон Сеџ-
вик са Масачусетског технолошког института (МИТ) замољен је да 
састави тим лекара, стручњака за инфективне болести, санитарних ин-
спектора, бактериолога и биолога за борбу против епидемије тифуса, ма-
лих богиња, шарлаха и колере у Србији.8 У одабиру врхунских стручњака 
за Санитарну комисију Црвеног крста учествовао је и генерал Горгас, 
главни лекар Војске Сједињених Држава.9 Санитарни инжењери су били 
важан додатак медицинским тимовим.10 Они су се специјализовали за 
пречишћавање воде, контролу размножавања комараца и мува, одлагање 
отпада и чишћење канализације.11 Професор Сеџвик је изненадио јавност 
тиме што је одлучио да у санитарну комисију у Србију  пошаље два ди-
пломца, Алберта Франклина Корнелијуса и Стенлија Харта Озборна.12 

Америчка Санитарна комисија је стигла у Србију у оквиру три једи-
нице. Прву је, у априлу 1915. године, предводио директор др Ричард 
Стронг13. За њим су стигли и др Томас Џексон14, главни санитарни инспек-

Trgovčević, Mabel Grujić – an American in Serbia contribution on her humanitarian work 
during the World War One, у: 125 Years of Diplomatic Relations between the USA and Serbia 
Belgrade 2008, 311–325; Јелена Лозанић Фротингхам, Доброtворна мисија за Србију у I 
свеtском раtу : pисма из Америке и Канаɡе 1915–1920. gоɡине, Београд 1970.

8 William Thomson Sedgwick (1855–1921), епидемиолог, бактериолог и професор 
на Масачусетском технолошком институту, имао је кључну улогу у формулисању 
политике јавног здравља у Сједињеним Државама. Био је један од три оснивача удружене 
школе за јавно здравље Универзитета МИТ и Харвард. 

9 Battling with Typhus, The American Red Cross Magazine v. 10 (1915) 180. 
10 Главни хирург Војске САД, генрал Горгас је иницирао формирање санитарног 

корпуса, који би био одвојен од корпуса војних лекара.  До 30. јуна 1917. године било је 
9 официра у америчком Санитарном корпусу. Следеће године тај број се попео на 1345 
официра, а врхунац је доживео у новембру 1918. када се број попео на 2919 официра. 
Санитарни корпус сачињавали су санитарни инжењери, бактериолози, психолози, 
хемичари и други. Richard V. N. Ginn, The History of the U.S. Army Medical Service Corps, 
Washington D.C. 1997, 82.

11 James S. Simmons, The Division of Preventive Medicine, Office of the Surgeon 
General, Medical Bulletin (1941) 63. 

12  Serbian Volunteers, The Tech, May 12, 1915, 4. 
13 Richard P. Strong (1872–1948), професор тропске медицине на Харварду. 

Проучавао је плућну кугу, колеру, дизентерију и тропске болести. 
14 Thomas W. Jackson (1870–1925), дипломац Медицинског факултета у 

Филаделфији, учествовао је у сузбијању епидемијa у Манили (1912–1914) и маларије у 
Форт Вашингтону. 



464

тор; др Ханс Цинсер15, бактериолог; др Ендрју Селардс16, клинички лабо-
рант; др Џорџ Шатук17, клинички асистент; др Колдвел18, болнички адми-
нистратор; др Гринел19, Волтер Стендифер20 и Луис де ла Пења21, 
помоћници санитарног инспектора и Хобарт Бринк22, секретар.23 Строн-
гова јединица је носила 54 тоне сумпора, велике количине алкохола, керо-
зина, сапуна, перманганата калијума, керозина, формалдехида, живе, 20 
буради креозола, хидрауличне пумпе и котлове за прокувавање одеће.24 
Један од главних проблема санитарне мисије била је организација рада, 
односно потреба за контролом и апсолутним ауторитетом над санитарним 
питањима у Србији.25

У мају је у Србију стигла јединица на челу са Едвардом Стјуартом. 
Део јединице чинили су стручњаци са Масачусетског института за техно-
логију: др Алберт Корнелијус, др Стенли Озборн, др Ралф Менделсон, др 
Харолд Мичел, Јустас Магун, Елиот Гејџ, Џорџ Бејкман, Хенри Бергер, Р. 

15 Hans Zinsser (1878–1914), амерички лекар, бактериолог и писац. Докторирао је 
медицину на Универзитету Колумбија. У Првом светском рату радио је у оквиру 
Америчког Црвеног крста у Француској, Русији, Србији и Кини. Успео је да изолује 
бактерију тифуса и да развије вакцину. Добитник је Ордена Св. Саве у Србији и Легије 
части у Француској. 

16 Andrew W. Sellards (1884–1942), са Одсека за тропску медицину Медицинског 
факултета Харварда, имао је искуство у борби против колере на Филипинима. Био је члан 
харвардске експедиције за проучавање тропских болести у Јужној Америци 1913 године.

17 George C. Shattuck (1879–1972), са Медицинског факултета Харвард, 1906. 
године је пропутовао свет истражујући тропске болести. Радио је на сузбијању лепре и 
великих богиња на Филипинима. Био је активан на терену тропских болести у 
Француској, Куби, Конгу, Гватемали и дуж Амазона. Од 1938. до 1947. године, радио је 
као професор тропске медицине на Факултету за заштиту јавног здравља Универзитета 
Харвард. 

18 D. W. Caldwell био је један од помоћника генерала Горгаса у Панами.
19 F. B. Grinnell био је предавач Превентивне медицине на Медицинском факултету 

Харвард. Др Стронг га је задужио за спровођење мера у Црној Гори.
20 Walter S. Standifer боравио је у Панами 1907 године. Каријеру је наставио у 

Алабами.
21 Luis de la Pena био је један од помоћника генерала Горгаса у Панами.
22 Hobart D. Brink, припадник Медицинског корпуса војске САД, био је запослен 

у Војној болници у Вашингтону.
23 A Diary, Appendix 4.
24 Battling With Typhus, 183.
25 Richard P. Strong, Delivering a People from Pestilence, The American Red Cross 

Magazine v. 10, No. 11 (1915) 342.
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465

Д. Бејтс, Џ. Херингтон, Карл Бак, Алберт Бак и Чарлс Фокс.26 Други део 
јединице су сачињавали санитарни радници који су били ангажовани у 
гушењу епидемија колере и маларије у Панами: Клемент Чин, др Флитвуд 
Гравер, Џералд Лафлин, Чарлс Крафтс, Џорџ В. Тејлор, Отис Т. Кембел, 
Е. Д. Гејл, Ф. П. Браво.27 Трећи део јединице били су стручњаци са Хар-
варда: Ричард Лајман, Хејзелхурст, Т. Р. Шунмејкер и др Џон Ј. С. Шмит 
са Универзитета „Џонс Хопкинс”.28 У лето 1915. су стигли др Плоц, др 
Бер 29 и секретар комисије Кин30.

Драгоцене податке о раду америчке Санитарне комисије забележио 
је један од њених најмлађих чланова, Стенли Харт Озборн.31 Дневник Са-
ниtарне комисије Америчкоg Црвеноg крсtа у Србији 1915–1916 gоɡине, 
на 264 странице описује Озборново учешће у Санитарној комисији од 
маја 1915. до децембра 1915. године.32 Реч је о једном од ретких сачуваних 
извора из прве руке о раду америчких санитарних инжењера на терену, 
чију вредност је увећало и око три стотине фотографија. Озборн је фото-
апаратом пажљиво бележио детаље свог путовања на Балкан. На фотогра-
фијама које прате казивање у Дневнику, налазе се добровољци Црвеног 

26 Albert F. Cornelius, Stanley H. Osborn, Ralph W. Mendelson, Harold H. Mitchell, H. 
B. Nagle, Estus H. Magoon, Eliot H. Gage, George W. Bakeman, Henry E. Berger, R. D. Bates, 
J. E. Harrington, Carl E Buck, Albert F. Buck, R. S. Lyman, Charles E. Fox.

27 Clement B. Chinn, Fleetwood Gruver, Gerald S. Laughlin, Charles P. Crafts, George 
W. Taylor, Otis T. Campbell, E. D. Gayle, F. P. Bravo.

28 Richard S. Lyman, Mr Hazelhurst, T. R. Schoonmaker, John J. S. Schmitt.
29 Др Плоц (Harry Plotz) и др Џорџ Бер (George Baehr) су се придружили америчкој 

Санитарној комисији како би проучили примену њихове вакцине и метода изолације на 
терену. Када је Скопље пало у бугарске руке, све медицинско особље се скупило у 
болници леди Пеџет. Британско особље је интернирано, а Плоцу је било дозвољено да 
ради, па је вршио вакцинацију у разним местима где се појављивао тифус, рецимо у 
Велесу и Врању. Плоц је добио одликовања од српске и бугарске владе, и признање 
немачких и аустријских власти за вакцинацију против тифуса у Мађарској и Галицији. 
Успео је да култивише бактерију узрочника повратне грознице – Spirocheta obermeieri 
(Borelia recurrentis).

30 James Stuart Kean (1889–1964) завршио је Трговински факултет у Вашингтону. 
Радио је за Црвени крст од 1913. до 1916. године. 

31 Stanley H. Osborn (1891–1975) рођен је у месту Пибоди у Масачусетсу. Студирао 
је медицину на Масачусетском технолошком институту (МИТ), добивши диплому 
доктора медицине Харвардске МИТ школе за здравствене раднике.

32 MSS 097, Item 056, Stanley H. Osborn, A Diary of the American Red Cross Sanitary 
Commission to Serbia 1915–16, Special Collections, University of Delaware Library, Newark, 
Delaware [у даљем тексту: A Diary]. Примерак Дневника који се чува у Библиотеци 
Универзитета у Делаверу, САД, повезан је у корице обложене тканином. На насловној 
страни налази се аутограф, посвета професору Вилијаму Томпсону Сеџвику.

Стенли Харт Озборн, амерички лекар у Србији 1915. године
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крста, војници, разни пејзажи, снимци ратишта, али и свакодневног жи-
вота житеља Србије и Црне Горе и сцене из теренског рада америчке са-
нитарне мисије.33 

Озборнов Дневник почиње описом припрема у Њујорку и Вашинг-
тону. Сви чланови комисије су добили опрему од Америчког Црвеног кр-
ста, која се састојала од две униформе – сакоа и јахаћих панталона шумар-
ско зелене боје, и друге у жутомркој боји. Уз то су ишла два пара, 
памучних и кожних доколеница. Добили су и по један шешир и једну капу 
у бојама униформе и две фланелске кошуље. У опреми се налазила и мре-
жа за комарце, три пара гумених рукавица, ћебе, одело отпорно на вашке, 
врећа за ствари и посебан пасош.34

Чланови Санитарне комисије су испловили из Њујорка на броду 
„Athinai“, 16. маја 1915. године. Др Озборн је описао своје путовање, 
укључујући састав оброка, забаву и друге путне анегдоте, али и учење 
српског језика. Пошто су стигли у Грчку, чланови комисије су упознали 
британског хуманитарца, сер Томаса Липтона на његовом броду „Ерин“.35

Чланови Санитарне комисије су кренули возом из Солуна у Скопље 
15. јуна. Прво су обишли болницу у Ђевђелији, где је у фебруару исте 
године од последица тифуса изгубио живот амерички лекар Џемс Доне-
ли.36 У зиму 1914–1915. године забележено је преко 1100 случајева тифу-
са у ђевђелијској болници. Озборн је навео да су се у болници тренутно 
налазила само два случаја тифуса, а надзор над болницом је обављао је-
дан аустријски војник. 

На путу до Скопља, Озборн је видео остатке мостова на које су из-
вршили диверзију бугарске комите „нерегуларна војска, коју је опремила 
влада и која је била више или мање под њеним надзором.“37 Главни штаб 
Санитарне комисије је успостављен у Скопљу. Складиште је импровизо-
вано у клинику, у којој је почела да ради лабораторија за производњу 

33 У прилогу се налази мапа административне поделе Краљевине Србије, која је 
због димензија одвојена од Дневника. На мапи је Озборн обележио и транскрибовао на 
енглески језик имена градова које је посетио.

34 A Diary, Appendix 4.
35 A Diary, 12 June, 49;  Sir Thomas Lipton (1848–1931) је организовао транспорт 

медицинског особља и потрепштина у Србију током зиме 1914–1915. године и у пролеће 
1915. године за време велике епидемије тифуса. На врхунцу епидемије сер Томас Липтон 
је посетио болнице у Београду, Крагујевцу, Нишу и Врњачкој бањи. 

36 James Donnelly (1874 – 22. 2. 1915), лекар, дипломирао на Универзитету Луисвил 
у САД, а добио је и Краљевску медицинску диплому у Холандији. Једно време је био 
здравствени радник на Хаитију. Три године је био лекар задужен за луку у Њујорку. Радио 
је и за прекоатлантске бродске трговачке линије. Придружио се првој мисији Америчког 
Црвеног крста у Белгији, а по повратку је распоређен у медицинску јединицу у Ђевђелији.

37 A Diary, 15 June 53.

Биљана Вучетић
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вакцина. Велики број мештана је долазио у потрази за лекарском помоћи, 
премда Санитарна комисија није била медицинска јединица, нити је била 
опремљена за рад са болесницима. Из штаба у Скопљу комисија је слала 
јединице у Ниш, Пећ, Ђаковицу, Битољ, Митровицу, Призрен, Велес, 
Приштину, Феризовић, Тетово, Штип, Куманово, Криву Паланку, Врање, 
Прилеп, Охрид, Дојран и Ђевђелију.38 Озборн је у Скопљу посетио аме-
ричку болницу и болницу леди Пеџет. Аустријанци, ратни заробљеници 
који су помагали у болницама, оставили су на њега утисак интелигентних 
особа. Један је чак имао докторат Прашког универзитета.

У болници леди Пеџет у Скопљу сместио се Ханс Цинсер39. У својој 
књизи Пацови, вашке и исtорија, Цинсер је објаснио да је тифус почео да 
се појављује у српској војсци у новембру 1914. године, отприлике у исто 
време као и код нападача. Као центар избијања епидемије Цинсер је одре-
дио Ваљево, где се налазио велики број заробљених аустријских војника.40 

У Србији је након аустријске инвазије било 60–70 хиљада заробље-
ника, и мање од 400 лекара, од којих је ускоро преминуло 126. Болнице су 
биле претрпане, и недостајали су им основни санитарни услови, као и 
болнички кревети, постељина и лекови. Ниједна дотада забележена епи-
демија тифуса није имала толику снагу. У априлу 1915, на врхунцу епи-
демије, у војним болницама је било око 2.500 нових случајева тифуса 
дневно. Стопа смртности се кретала од 20% на почетку, па све до 60–70% 
у зениту епидемије. Према Цинсеровим подацима, за мање од 6 месеци, 
од тифуса је преминуло око 150.000 грађана Србије, и око половина 
(30.000) ратних заробљеника.41 

Премда је била лак плен за време епидемије, чак су и Централне 
силе оклевале да уђу у Србију. Ханс Цинсер је искористио прилику да 
спроведе бројне аутопсије у болници леди Пеџет у Скопљу, што му је 
помогло у истраживањима.42 Цинсеров колега, Џорџ Шатук, добио је над-
зор над два одељења од по 45 кревета. У бици против тифуса амерички 

38 A Diary, VI. 
39 Hans Zinsser (1878–1914), амерички лекар, бактериолог и писац. Докторирао је 

медицину на Универзитету Колумбија. У Првом светском рату је радио у оквиру 
Америчког Црвеног крста у Француској, Русији, Србији и Кини. Успео је да изолује 
бактерију тифуса и да развије вакцину. Добитник је Ордена Св. Саве у Србији и Легије 
части у Француској. 

40 Hans Zinsser, Rats, Lice and History, Boston 1935, 296–297.
41 Исtо; Р. Чеканац, Ј. Младеновић, Д. Микић, А. Недок, Б. Поповић, Исtоријски 

осврt на еpиɡемију pеgавца 1914–1915. gоɡине у Србији, 220. Сличне податке наводи и 
Амерички Црвени крст, који наводи да је због тифуса Србија изгубила 105 лекара и око 
100.000 становника, Battling with Typhus, 180.

42 Duraković, н. ɡ., 273.
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лекари су носили памучне панталоне, чврсто везане у струку и завезане 
за стопала и увучене у гумене чизме. Тело је било покривено кратком 
туником, која се везивала високо на врату. Гумене рукавице су навлачене 
преко рукава и онда добро учвршћене фластером.43  

Санитарна комисија Америчког Црвеног крста прописала је кораке 
у раду са пацијентима и војницима. Прво, свима је подрезана коса, затим 
су детаљно окупани и одећа им је прокувавана или излагана врелој пари 
како би паразити и њихове ларве били уништени.44 Вршена је вакцинаци-
ја тетра вакцином против колере, тифуса, и паратифуса А и Б. Напослетку, 
пацијентима је враћана стерилисана одећа. Сем вакцинације, амерички 
бактериолози су водили борбу против тифуса, колере и дизентерије тако 
што су тестирали воду у бунарима. Уколико је вода била загађена, бунари 
су затварани. Вршена је и бактериолошка контрола хране. Одводни кана-
ли су чишћени или су ископавани нови. Рецимо, у Нишу је постављена 
нова канализациона мрежа.45 Рад на спречавању маларије се састојао у 
исушивању мочвара, сечењу трске у приобаљу и у коришћењу мрежа за 
комарце.

Занимљив је однос америчких лекара према пацијентима. Описују-
ћи их, Шатук је записао: „Доминантни израз лица није била резигнација, 
већ храбра издржљивост, како сам ја видео, најкарактеристичнији квали-
тет код Србина кад је болестан. Он не показује ни страх ни очајање и 
ретко се упушта у јадиковање. Током опоравка, рано показује интерес за 
храну, и моли да га пошаљу кући на ‘bolivani’, то јест на одсуство. Са 
повратком снаге показује радост, љубазност и хумор.“46

Озборн је упућен на рад у Ђаковици, 18. јуна 1915. године. Тамо је 
спроводио санитарне мере од 24. јуна до 7. јула.47 У Дневнику описује 
чишћење, дезинфекцију, стерилисање и кречење локалних болница и јав-
них објеката, као и вакцинацију, објекте за купање и други санитетски 
рад. Доктор Озборн је писао и о својим оброцима, смештају, путовању 
између градова и условима живота уопште. Током овог периода, Озборн 
је чуо бројне гласине о ратним дешавањима, а био је и сведок локалних 
војних дејстава. 

Озборнов рад на локализовању епидемије се одвијао у болницама, 
баракама, хотелима, затворима и кућама. Методи борбе су подразумевали 

43 Dr G. S. Shattuck, Red Cross Work in Serbia, Harvard Graduates’ Magazine, v. 24 
(1915), 394.

44 У. Остојић-Фејић Америчка хуманиtарна ɡелаtносt, 201.
45 A Diary, VII. 
46 G. Shattuck, н. ɡ., 395.
47 A Diary, Appendix, 3.
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фумигацију сумпором, како би се уништиле вашке, стенице и буве. Након 
тога, вршило се запрашивање катраном каменог угља у комбинацији са 
смолом, што је користило и у борби против комараца. Душеци су у већи-
ни случајева били вреће од јуте испуњене сламом, па су спаљивани. У 
неким случајевима вреће од јуте су дезинфиковане кључалом водом, био-
хлоридом живе или врелом паром, па пуњене чистом сламом.48  Подови 
су прскани нафтом или керозином.

Следећи задатак Озборн је преузео у Пећи, од 5. до 30. јула. За по-
моћника је узео капетана Клемента Бел Чина, из Санитарног одељења 
армије САД.49 Упутили су се у Пећ теретним колима, у пратњи два жан-
дарма. На граници са Црном Гором, прешли су у друге кочије и добили су 
црногорске жандарме за пратњу. У болници у Пећи су 19. јуна била два 
случаја тифуса. Следећег дана су кренули путем ка Цетињу, да обиђу око-
лину. Успут су видели бројне пећине, које су служиле као испоснице још 
у 12. и 13. веку. 50 Озборн је био одушевљен брзацима и водопадима Пећ-
ке Бистрице (Pedjan Beestreetza). На пећким улицама био је велики број 
жена које су носиле преслице. Такође, у Црној Гори је, за разлику од Ср-
бије, био врло мали број Аустријанаца. Озборн је објаснио да Црногорци 
нису узимали заробљенике.51

Озборн је од црногорских власти затражио теретна кола са волови-
ма да превезе санитарни материјал (сумпор, алкохол, маказе за шишање, 
болничка одећа, сапун, керозин, креозол, вакцине, завоји итд.) у Ђакови-
цу. У преговорима за превозна средства је прошло неколико дана, па се 
Озборну чинило да је омиљена црногорска реч сутра (“sootra”).52 

Првог августа Озборн је допутовао возом у Приштину, где су га 
сачекали Лајман и Шатук. Поред станице су била покретна купатила, у 
којима су се купали српски и аустријски војници, а њихова одећа дезин-
фиковала. Централни камп америчке Санитарне комисије је био смештен 
у Приштини, неких шест километара од станице.  Рад у Приштини се 
састојао у дезинфекцији болнице, затвора, касарни и штала у којима су 
били смештени војници. Прављени су санитарни нужници и вршена је 

48 Исtо, VII.
49 За своје заслуге у у борби против епидемије тифуса у Србији, капетан Чин 

(Clement B. Chinn) је одликован Орденом Св. Саве 5. реда. У знак захвалности, један 
свештеник му је поклонио два посребрена пиштоља, која су, наводно, била стара двеста 
година. По повратку у САД, пиштоље је поклонио Историјском друштву Кентакија, где 
су изложени на радост бројних посетилаца. Register of the Kentucky State Historical Society, 
vol. 18, No. 52, Frankfort Kentucky 1920, 111.

50 A Diary, 20 June, 61.
51 A Diary, 21 June, 64.
52 Исtо.

Стенли Харт Озборн, амерички лекар у Србији 1915. године



470

вакцинација против тифуса и колере. Купање и дезинфекција одеће оба-
вљали су се у двостраним возилима, у којима је на једној страни пара 
коришћена за стерилизацију, док су се на другој купали под тушевима. Др 
Стронг је патентирао такав систем у Манџурији.53 Озборн је написао да 
се у близини града налази локалитет где су „1389 године н. е. Турци по-
бедили Србе у Косовској бици у којој је Милош Обилић, познати српски 
национални јунак убио турског султана Мурата.”54 

Према директиви доктора Џексона, Озборн се трећег августа запу-
тио у Митровицу да провери стање и размотри шта би тамо могло да се 
уради. Разговарао је са командантом града, начелником полиције и шефом 
шумарске службе, који је био надлежан за водоснабдевање три јавне фон-
тане и градске болнице. Обишао је касарне, ратне заробљенике, затвор, 
болницу и купатила.55 Следећег дана је стигао у Феризовић, где је америч-
ка санитарна мисија предвођена др Корнелијусом копала бунар код нових 
касарни на врху брда, и радила на рашчишћавању града – затвора, касар-
ни жандармерије, хотела и осталих јавних објеката. „Највећи део времена 
на многим нашим путовањима смо живели на чоколади, јер никада нисмо 
знали каквој инфекцији можемо бити изложени у новим градовима које 
смо посетили“, писао је Озборн.56 

Озборн је стигао у Приштину 7. августа и тамо је уживао у турском 
купатилу. Било је то једно од ретких купатила које је радило, вода и пара 
су излазиле из свих славина. „Обично у купатилима налазимо поломљену 
неку од минијатурних чесми, а није ни било покушаја да се штета попра-
ви, тако су лењи људи у овој земљи,“ био је Озборнов утисак.57 Дужност 
у Митровици преузео је 8. августа, и обављао је до 8. септембра. Тим су 
сачињавали Лиман, Харингтон, Кембел, Тејлор, Лафлин, Магун и Гејџ.58 

 На железничкој станици, непосредно поред резервоара за воду, 
формиран је санитарни воз, који се састојао од три вагона.59 У првом ва-
гону је било 16 тушева, који су добијали воду са крова вагона. У другом 
су биле постављене пречке, на које се стављала гардероба и постељина, 
које су стерилисане врелом паром. Био је обложен тракама цинка, које су 
служиле за одржавање температуре паре. Трећи вагон је заправо предста-

53 Shattuck, н. ɡ., 396.
54 A Diary, 1 August, 95.
55 A Diary, 3 August,  96.
56 A Diary, 4 August, 97.
57 A Diary, 7 August, 100.
58 Исtо.
59 The Rockfeller Foundation Annual Report 1915, 335; Delivering a People from 

Pestilence, 344; Милан Петровић, Санитетски возови у балканском и светском рату, у: 
Исtорија срpскоg војноg саниtеtа, 763–771.
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вљао котао, и налазио се између вагона за купање и вагона за стерилиза-
цију.60 С обзиром да је био август месец, сунчева топлота је помагала 
процес стерилизације, тако што је током дана вода у резервоару била вре-
ла. Озборн је приметио да је било опасно купати се у рекама у Митрови-
ци, јер су биле „веома загађене.”61 Војници би се прво свлачили у болнич-
ком шатору, затим би однели своју одећу, сламнате душеке, јастуке и 
друге личне ствари у вагон за стерилизацију. Док се вршила стерилизаци-
ја врелом паром, која је уништавала бактерије, јаја вашки, стеница и дру-
гих паразита, људи су се шишали и купали.62

Амерички тим се сместио у митровачку болницу. Сви војници који 
су обављали послове стерилизације, а било их је 59, вакцинисани су тетра 
вакцином против три облика тифуса и колере. У току два дана, у санитар-
ном возу је окупано око 200 војника.63 Примену санитарних мера су оба-
вљали углавном заробљени аустријски војници. Вакцинисано је 158 заро-
бљених Аустријанаца и 12 српских жандарма. Озборну је било 
занимљиво да посматра српске војнике кад добијају пошту: „Онима који 
не умеју, писма читају њихови срећнији другови који разумеју писану реч, 
и онда се сви окупе и слушају.”64

Американци су имали две јединице на терену – једну под вођством 
Шатука у Призрену и другу у Митровици под вођством Озборна. Остатак 
санитарне мисије био је распоређен у Нишу и Битољу, а највећи број био 
је у Скопљу где се налазила и лабораторија др Кастеланија65. 

Током августа у Митровици је извршена стерилизација штала, ка-
сарни жандармерије, затвора, поште, школе и градске већнице. Око пет 
километара западно од града се налазио центар за водоснабдевање. Вода 
је текла из извора, па гравитацијом преко зида кроз керамичке плочице до 
четири градске фонтане и до болнице. Није било текуће воде у кућама и 
зградама. Како наводи Озборн, само су Турци знали куда су размештене 
цеви.66 Амерички стручњак Магун је узео узорке воде из извора и бунара 
у Феризовићу. Озборн је обишао стари град Звечан, као и манастир Гра-
чаницу, која је на њега оставила изузетан утисак.67

60 A Diary, 13 August, 104.
61 Исtо.
62 A Diary, 14 August, 105.
63 A Diary, 11 August, 103.
64 A Diary, 30 September, 139.
65 Aldo Castellani (1874–1971), италијански патолог и бактериолог. Током Првог 

светског рата био је члан Савезничке санитарне мисије у Србији и Македонији. После 
рата је постао професор микологије на Лондоској школи за хигијену и тропску медицину. 

66 A Diary, 31 August, 115.
67 A Diary, 2 September, 118.
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Тромесечни рад међународне Санитарне комисије је успешно завр-
шен 12. августа, сузбијањем епидемије тифуса. Америчке хуманитарне 
организације су сматрале да су заслужне за сузбијање епидемије, па су у 
лето 1915. године Србију прогласиле за најчистију и најздравију земљу на 
Балкану.68 Србију су крајем августа напустили др Гринел, др Шатук, а 
затим и др Стронг и др Селардс. Почетком септембра 1915. доктор Стронг 
је препоручио да се америчко особље сведе на дванаест стручњака, који 
ће од првог октобра наредних шест месеци спроводити санитарне мере. 
Др Ричард Стронг је проценио трошкове мисије на тридесет хиљада до-
лара, што су одобрили Амерички Црвени крст и Рокфелерова фондација.69 
Рокфелерова фондација је помогла целокупни хуманитарни рад у Србији 
сумом од 100.000 долара.70 Након одласка др Ричарда Стронга, америчком 
санитарном јединицом у Србији је управљао Едвард Стјуарт. Међутим, 
њен рад је прекинула инвазија Централних сила. 

Озборнов посао у Митровици био је завршен 5. септембра.  Тог 
дана се одвезао у Бањску, да провери стање јавног купалишта са топлом 
изворском водом. Премда је очекивао бањско лечилиште, затекао је само 
дрвену кућу са удубљењем испуњеним топлом водом, која је од врућег 
извора спровођена кроз издубљене цепанице.71 У повратку су имали не-
згоду, јер је њихов „форд“ слетео са мокрог пута неких 7.5 метара и пре-
врнуо се на кров. Озборн и Лафлин су били скоро неозлеђени. Морали су 
да пешаче 8 километара до Митровице. Аутомобил је уз литицу извукло 
16 српских војника и неколико сељака.72 

Озборн се из Митровице упутио у Скопље 8. септембра, где се са-
стао са др Менделсоном, Баком и Бергером, који је 9. септембра објавио 
веридбу са Наталијом Дероко.73 Стјуарт је одредио да Озборн преузме 
камп у Ђевђелији, што је учинио 14. септембра.74 Битку против маларије 

68 Duraković, н. ɡ., 270.
69 The Rockfeller Foundation Annual Report 1915, 338.
70 Тачан износ помоћи Рокфелерове комисије Србији 1915. године је 104.332 

долара, што би у данашње време износило око 2,5 милиона долара. Помоћ је пружана 
преко Америчког Црвеног крста, организовањем Санитарне комисије за борбу против 
епидемије тифуса и набавком основних намирница и одеће. 

71 A Diary, 2 September, 118.
72 A Diary, 5 September, 120.
73 Наталија Дероко (рођ. 1890) била је рођена сестра Александра Дерока. Венчање 

је одржано 17. октобра 1915. у Скопљу, A Diary, 17 October, 152.
74 На дужности у Ђевђелији и Дојрану Озборн је био од 14. септембра до 13. 

октобра. Његов тим су сачињавали Лафлин, Тејлор, Кембел, Харингтон, Ла Пења, 
Стендифер, Бергер, Крафтс и Фокс.
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је започео на језеру Дојран. Озборн је приметио да начин на који рибари 
бацају мреже: „више него икада подсећа да је све у овом делу света на 
нивоу средњег века.”75 Није било могуће проценити број оболелих од ма-
ларије, јер се благи и умерени случајеви нису ни јављали лекару. Највећи 
проблем био је недостатак кинина, и чак ни амерички санитарци нису 
имали довољне количине за личну употребу. Озборну се допадао пут од 
Ђевђелије до Дојрана, који је водио кроз шумарке дуда и поља памука. 
Озборн се вратио у Ђевђелију, 20 септембра. Тамо је отпочела фумигаци-
ја сумпором болнице смештене у фабрици дувана.76 Стерилизација соба, 
душека и постељине је почела 1. октобра. Амерички тим је био забринут 
што су сви извори у Ђевђелији били загађени.77 Крајем септембра све 
чешће су се чуле гласине о уласку Бугарске у рат. 

После немачко-аустријске инвазије на Србију, америчка санитарна 
мисија је поделила преосталу територију на два здравствена округа – 
источни, са центром у Скопљу под вођством Озборна, и западни под упра-
вом др Менделсона.78 Стенли Озборн је навео да су се купање и вакцина-
ција војника и затвореника обављали на територији јужне две трећине 
Србије. Вакцинација трупа у Албанији је спроведена делимично. У ту 
сврху, два члана америчке Санитарне комисије, доктор Менделсон и го-
сподин Бергер су отпутовали у Драч. У октобру 1915, када је аустроугар-
ска војска извршила инвазију на Србију, на Београдски фронт је послата 
пољска болница, која је радила све до повлачења у Албанију.

Озборн је боравио у Скопљу од 13. октобра до 18. децембра 1915. 
Са њим у тиму су радили Бергер, Гејџ, Бејкман и Фокс. За време бугарске 
окупације уз њега је остао само Фокс. Др Корнелијус је у потпуности 
прешао у болницу леди Пеџет. Озборн је посматрао српску војску у по-
влачењу: „Армија која маршира нема формацију, људи су просто раштр-
кани, осим једног изузетка, 900 младића из официрске школе који су мар-
ширали певајући усред кише и околне пустоши.“79

Американци су истакли заставу на болницу леди Пеџет и договори-
ли се да се извезу Кумановским путем у сусрет бугарској војсци која се 
приближавала граду. На аутомобилима су била обележја Црвеног крста и 
америчка застава. Нажалост, упали су у унакрсну ватру, па су у јарку про-
вели неколико сати. Када се српска одбрана повукла, Озборн се упутио ка 

75 A Diary, 15 September, 128.
76 Амерички санитарци су крајем септембра 1915. обновили споменик др Донелију 

у Ђевђелији.
77 A Diary, 30 September, 139.
78 A Diary, 13 October, 149.
79 A Diary, 20 October, 160.
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бугарском штабу и пољској болници. Тако је страним медицинским ми-
сијама у Скопљу била гарантована безбедност.80 

Премда је у више наврата покушавао да ступи у контакт са Стјуар-
том и конзулом Јангом у Нишу, Озборн није имао успеха. Успео је да јави 
америчком конзулу у Солуну, да су два члана Санитарне комисије остала 
у Скопљу и затражио даља упутства.81  У Скопљу су се налазили и докто-
ри Бер и Плоц, којима су Бугари дозволили рад на вакцинацији.82 И поред 
тога, они су отишли у Берлин, 15. децембра. По повратку у САД Плоц је 
изјавио да су он и др Бер у свакој од зараћених замаља у којима су бора-
вили формирали лабораторије које су дистрибуирале серум против тифу-
са и настављале рад пошто би их амерички лекари напустили.83

Пошто је коначно добио дозволу да напусти Србију, Озборн је завр-
шио Дневник 17. децембра. У Софији се укрцао на воз за Лом Паланку, а 
одатле је путовао бродом узводно уз Дунав ка Аустрији. Божић је провео 
у Бечу, па је пут наставио преко Швајцарске за Париз. Последњег дана 
1915. године, Озборн се у Бордоу укрцао на брод за Сједињене Државе. 
По повратку у САД, био је именован за заменика Комесара одсека за 
здравство Конектиката 1920. године. Од 1922. до 1959. године био је на 
функцији државног комесара за здравство Конектиката. 

Дневник Саниtарне комисије Америчкоg Црвеноg крсtа, предста-
вља вредан и редак историјски извор. Премда је писан једноставним је-
зиком, из њега се помаља жива слика градова и људи које је др Стенли 
Озборн видео на Балкану. Неуморни фотограф, Озборн је овековечио 
бројне детаље свакодневног живота америчких лекара, у страном и посве 
необичном окружењу, али и свакодневицу житеља Србије. Нажалост, неке 
фотографије је морао да уништи из безбедносних разлога. Допринос ле-
кара Санитарне комисије опште је познат, али до сада се мало писало о 
њиховим личним утисцима о Србији. Озборн није уносио пуно емоција у 
Дневник. Међутим, његова радозналост и жеља за упознавањем културе 
људи којима је дошао да помогне, водиле су га у шетње природом и оби-
ласке средњевековних локалитета. Дневник није концентрисан искључиво 
на примену санитарних мера. Током својих честих путовања из места у 
место, Озборн је писао о путевима, превозним средствима, ценама, исто-
рији, менталитету и врстама хране, врло често негодујући због недостат-
ка чоколаде. Док су неки лекари Санитарне комисије свој боравак у Ср-

80 A Diary, 22 October, 162–166.
81 John E. Kehl, био је конзул у Солуну од 1911. до краја 1915. године; 4 December, 

235.
82 Види напомену 32.
83 Checked Typhus in Europe, The New York Times, 7 July 1916.
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бији искористили да се баве научним и експерименталним истраживањем 
тифуса и осталих заразних болести, иза Стенлија Озборна су остале пи-
сане и сликовите белешке о људима и догађајима у бурним летњим месе-
цима 1915. године.

Bilјana Vučetić

STANLEY HART OSBORN, AN AMERICAN DOCTOR IN SERBIA IN 1915

S u m m a r y

The danger of contagious diseases was evident at the beginning of the WWI. Still, 
the knowledge of typhus was not enough to save Serbia from the most deadly epidemic in 
the recent history. In 1914, in the USA became apparent that is necessary to remove 
responsibilities from military physicians and to find officers with special skills in sanitation, 
sanitary engineering, in bacteriology, or other sciences related to sanitation and preventive 
medicine. One of those officers was Stanley Hart Osborn (1891–1975), a graduate from 
the Harvard-MIT School for Health Officers. He joined a group of doctors and sanitary 
engineers volunteering with the Red Cross to fight typhus and other epidemic diseases in 
Serbia and Montenegro. His journal, A Diary of the American Red Cross Sanitary 
Commission to Serbia 1915–16, became valuable historical source for the work of 
American doctors in fighting typhus in Serbia. Osborn vividly described sanitary 
engineering, fighting with lice and vaccination in Peć, Djakovica, Mitrovica, Djevdjelija, 
Dojran and Skoplje. Nevertheless, his Diary contains historical data and descriptions of 
culture, food and people. It also contains over 300 photographs that correspond to events. 
Osborn’s legacy is not only thorough sanitary work and gaining battle with typhus, but also 
written and visual notes on people and events in the summer of 1915 in Serbia.
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