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Округ Чачак 1915–1918:
последице окупације на свакодневни живот
становништва
Апстракт: У раду је анализирано време окупације Србије у Првом
светском рату из перспективе провинцијског становништва и промена
које је рат донео у свакодневном животу. У средишту истраживања
налазе се демографска кретања током три године окупације, исхрана и
лечење, односно болести од којих је становништво округа Чачак болова
ло и умирало, ради јаснијег сагледавања историје преживљавања током
Првог светског рата у Србији.
Кључне речи: Чачак, Аустроугарска окупација, свакодневни живот,
смртност, исхрана, болести

Аустроугарска окупација чачанског округа трајала је од 1. новембра 1915. до
последњих дана октобра 1918. године. Округ Чачак представљао је највећу тери
торијалну целину Војног генералног гувернмана у Србији (ВГГ/С), са најмањом
густином насељености становништва. У поређењу са осталим окрузима тзв. ста
рих области Србије, чачански округ је био и један од привредно неразвијенијих,
са изразитом уситњеношћу земљишног поседа. Округ је образован кад и ВГГ/С,
1. јануара 1916, а формално је укључен у Гувернман 11. фебруара 1916. године.
Организација власти у округу није створена одједном, већ је постепено изграђива

Овај рад представља део резултата истраживања за потребе завршног рада мастер студија
из историје, урађеног под менторством проф. др Милана Ристовића: Богдан Трифуновић, Округ
Чачак под аустроугарском окупацијом у Првом светском рату: перспектива српске провинције
1915–1918, Београд, 2008.
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на, претварањем етапних војних команди из времена заузимања Србије у среске
команде Чачак, Гуча, Ивањица, Краљево и Ушће у првој половини 1916. године.
У августу 1917. године из среза Ушће издвојена је дотадашња етапна команда
Рашка и образован је нови срез, чиме је окончано организационо уобличавање
округа Чачак и формирање аустроугарске окупационе власти на том подручју.
Привредни живот округа Чачак почивао је на пољопривреди и оним инду
стријским капацитетима које је у употреби оставила војска, док су сва остала
постројења била неактивна током окупације. Услед недостатка мушке радне сна
ге, принудног система кулучења становништва и реквизиција пољопривредних
производа, округ Чачак није успевао да обезбеди довољне количине хране, па
је од 1916. године глад била редовна појава. Недовољне количине хране и лоша
здравствена заштита, услед чега је владала висока стопа смртности од болести,
главни су узрочници веома високог морталитета цивилног становништва. Чачак
је 1919. имао 20% мање становника него 1914. године иако је смртност изазвана
ратним акцијама међу грађанима Чачка била занемарљива.
Демографске последице рата и
окупације у округу Чачак
Аустроугарске власти биле су веома заинтересоване за све статистичке по
датке који су се односили на бројно стање српског становништва на територији
под њиховом контролом. Посебно одељење Гувернмана – Статистичко, водило
је бригу о прикупљању свих релевантних информација са територије ВГГ/С.
Демографске извештаје о становништву (рођени, умрли, венчани) на терену
су углавном прикупљали свештеници, који су извештаје прослеђивали војним
командама (месечне податке о броју рођених, умрлих и венчаних у парохијама)
и ти подаци су прослеђивани на даљу обраду у Београд.
Окупационе власти пописале су становништво и стоку у ВГГ/С 10. јула 1916.
године (Ortsverzeichnis für das k. u. k. Truppen besetze Gebiet Serbiens. Zusammen
gestellt auf Grund der Ergebnisse der Volkszählung vom 31. Dezember 1910, Belgrad
1917). Овај попис становништва Гувернмана утврдио је, пре свега, очигледан
мањак становништва у односу на предратно стање (око 350.000 лица у односу
на 1910), а нарочито мушкараца у добу између 17 и 50 година. Демографски по
ремећај био је осетнији у градовима него у селима. Пред рат су мушкарци чинили
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знатну већину у већим градовима Србије (жене су чиниле између 41 и 43,5 посто
становништва градова). Године 1916. у Београду су жене чиниле 63,3% житеља (пре
рата 43%), у Чачку 66,02% (39,6%), Горњем Милановцу 60% (45,9%), Крагујевцу
60,4% (41,3%), у Ужицу 57,2% (41,5%). Чачак је од свих обрађених градова имао
највећу промену структуре становништва према полу (уопште је имао најмањи
проценат жена пре рата, а највећи 1916). Што се тиче округа у целини, пре рата
жене су чиниле 48,7% становништва, а 1916. 57,2%.
Округ Чачак је, према попису становништва 1910, имао 3.798 km2 и 138.911
становника (71.189 мушкараца и 67.722 жена), са просечном густином насеље
ности од 36,6 становника по километру квадратном. То је била знатно мања
насељеност у односу на српски просек 1910. године од 60,3 становника по
km2. На истом подручју су 1916. године аустроугарске власти пописале 49.130
мушкараца и 65.653 жене (укупно 114.783 становника). Мушкараца је 1916. у
односу на 1910. годину било мање за 22.059 лица (31%), жена за 2.069 (3,7%),
а укупни број становништва мањи је за 24.128 лица (17,4%). По губицима му
шког и женског становништва, односно по укупним губицима становништва,
округ Чачак улази у групу северних округа Србије са најмањим процентуалним
губитком становништва до јула 1916. године (мање од њега збирно је имао
само Горњи Милановац, са 15.311 лицем, а процентуално Крушевац – 12,3%
и Крагујевац – 17,3%). Занимљиво је да је пописом 1921. године утврђено да
је чачански округ имао 121.888 становника, што је и даље било знатно мање
у односу на 1910. годину (за 17.023 лица, односно 14%).10 Град Чачак је 1910.
године имао 5.671 становника (3.424 мушкараца и 2.247 жена). У 1916. у Чачку
је пописано 4.156 становника (1.654 мушкараца и 2.502 жене), док је Краљево
у то време имало око 3.000 становника.11 Шабац је 1916. имао 71% мање мушке
популације него 1910, Горњи Милановац је изгубио 52,5%, док је Чачак имао
45,8% мање мушкараца, што је после Крушевца најмањи губитак од седишта
округа у Гувернману. У градовима где је дошло до војних акција и разарања
смањио се броја жена у односу на 1910. (Београд, Шабац), док су градови попут
Чачка, где није било значајнијих војних операција, доживели повећање женске
популације.12 Један списак становништва Чачка, који је настао почетком 1919.
године, бележи да је у том тренутку (фебруар 1919) у Чачку пописано нешто
Андреј Митровић, Устаничке борбе у Србији 1916–1918, Београд 1987, стр. 55–56.
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најмању густину насељености у Гувернману, са 30 становника по километру квадратном.
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мање од 4.800 грађана.13 Ако се претпостави да је пред сам рат Чачак наставио
са снажним прирастом становништва с почетка века, можемо закључити да је у
односу на 1914. годину у Чачку 1919. било мање скоро 1.000 становника (могуће
читавих 20%), што је очигледна депопулациона последица рата и окупације.14
Редовни посао чиновника Статистичког одељења ВГГ/С било је и прикупља
ње података о рођенима, умрлима и венчанима са територије целог Гувернмана.
Подаци су преузимани од српских свештеника који су се налазили у земљи, али
су они често били непотпуни или непрецизни, па се не могу сматрати у потпу
ности тачним (та грађа фонда Војног генералног гувернмана у Архиву Србије
није ни сређена, прим. Б. Т.). Поред тога, подаци нису сачувани ни за све време
окупације. За округ Чачак подаци су пронађени за 1916. и 1917. годину, али је
компаративном анализом утврђено да се неки од извора не поклапају по пода
цима, па се због тога морају условно узети у обзир као извори за демографске
промене на подручју округа Чачак за раздобље 1915-1918. година.
Према статистици рођених, умрлих и венчаних у округу чачанском (1916)15,
укупно рођених у округу Чачак за раздобље 1. јануар – 31. децембар 1916. било
је 1931 (997 дечака и 934 девојчице). Од укупног броја 70 деце рођено је ван
брачно, што чини 3,6% укупног броја, док је 62 деце рођено као близанци.16
У току 1916. године у округу Чачак укупно је умрло 2.436 становника (1.168
мушкараца и 1.268 жена). Према структури по месецима, смртност у прва четири
месеца у години (утицај хладног, зимског времена) приметно је већа у односу
на остале месеце (49% свих умрлих). Што се тиче старосног узраста умрлих,
умрлих до 15 година укупно је било 1.073 (518 мушких и 555 женских), што је
44% укупно умрлих, док је старијих од 15 година било 1.363 (650 мушкараца и
713 жена). И у овом случају очигледне су погубне последице рата и окупације
на старосно најмлађе категорије становништва. Природни прираштај у округу
Чачак 1916. године био је, према томе, негативан, односно умрло је 505 особа
више од новорођених те године.17

Узроци смрти 1916. године у округу Чачак
13
Међуопштински историјски архив Чачак (у даљем тексту ИАЧ), Општина чачанска
(1918–1941) (у даљем тексту О. Ч.) К-1, бр. 517, 28. јануар 1919. године.
14
Богдан Трифуновић, „Списак грађана Чачка из фебруара 1919“, у: Изворник: грађа Међу
општинског историјског архива 23 (2007), Чачак 2007, стр. 51–52.
15
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XIV/70, 1. јануар–31. децембар 1916. године.
16
Богдан Трифуновић, Округ Чачак..., стр. 104.
17
Исто, стр. 105.
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Месец
Јануар
Фебруар
Март
Април
Мај
Јун
Јул
Август
Септембар
Октобар
Новембар
Децембар
УКУПНО

Заразне
болести

Туберкулоза

Старачка
изнемоглост

Остало

108
137
86
69
53
21
55
38
43
53
39
41
743

29
25
32
40
27
45
25
9
9
13
7
16
277

13
29
22
15
11
4
13
13
8
15
13
28
184

184
145
119
113
114
94
86
59
56
48
67
77
1162

убиство
1
1
2
–
–
2
–
–
–
–
2
1
9
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Насилна смрт
самоуб.
остало
–
7
–
2
–
6
–
6
–
8
1
11
1
–
1
1
–
2
–
7
1
2
1
4
5
56

Прва половина године, у случају првих пет месеци 1916. године у округу
Чачак, носила је знатно већи проценат смртности међу становништвом него
друга половина (66% у првих шест месеци), што се објашњава последицама
зимског времена, повећаној смртности изазваној заразним болестима, смртности услед неухрањености и лошој здравственој заштити (више о томе
у наставку рада). Старачка изнемоглост има стабилну заступљеност међу
смртним случајевима, што указује на доминантну улогу рата, окупације и
драстично лошијих животних услова у Србији тога доба. Иако говоримо о времену окупације, када је општа безбедносна ситуација била знатно погоршана
у односу на време пре 1914/1945. године18, релативно је мали број убистава и
насилних смрти у читавом округу за годину дана (свега нешто више од 5% у
укупном броју случаја).
У округу чачанском 1916. године склопљено је укупно 1.668 бракова, од
тог броја 1.209 момака оженило се девојком, 86 удовицом, један распуштеницом,
док је 91 удовац изабрао девојку, а 280 другу удовицу.19
Списак статистичких података из матичних књига рођених, разведених и
умрлих чачанског округа по срезовима, од 1. јануара до 30. јуна 1916:20

18
19
20

Више о томе у: Богдан Трифуновић, Округ Чачак..., стр. 41 и даље.
АС, ВГГ, ��������������������������������������������������
XIV/70, 1. јануар–31. децембар 1916. године.
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XIV/36, 8. децембар 1916. године.
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срез Чачак
срез Гуча
срез Краљево
срез Ушће
срез Ивањица
укупно округ Чачак

рођени
174
217
264
95
109
859

венчани
67
228
148
156
103
702

умрли
242
422
553
176
185
1578

Срезови Краљево и Гуча имали су у првој половини 1916. изузетно велику
стопу смртности, па више од 60% умрлих у округу припадају тим окрузима,
који су уједно имали највећи број општина. Може се приметити и да је „најур
банији“ срез Чачак имао тада најмање венчаних лица, са веома малим бројем
венчаних у парохијама града (свега 14 за шест месеци), док су сеоске парохије
појединачно све забележиле двоцифрене бројеве венчања.
Статистички подаци рођених, умрлих и венчаних у округу
Чачак за 1917. годину:21
Месец
јануар
фебруар
март
април
мај
јун
јул
август
септемб.
октоб.
новемб.
децемб.
Укупно

Рођени
муш.
90
102
129
107
89
101
107
123
77
80
53
28
1.086

жене
87
111
109
91
90
89
71
107
87
109
55
26
1.032

Умрли
укупно
177
213
238
198
179
190
178
230
164
189
108
54
2.118

муш.
87
96
152
113
82
87
78
64
52
57
69
62
999

жене
86
106
195
113
95
79
78
53
60
59
85
55
1.064

укупно
173
202
347
226
177
166
156
117
112
116
154
117
2.063

Венчани
128
179
–
40
44
18
27
25
39
127
576
–
1.203

У односу на 1916. годину, 1917. године било је више рођених и мање умр
лих лица у округу (природни прираштај био је позитиван, за 55 лица), што је
највероватније последица боље здравствене заштите и сређивања прилика у
Србији, пре свега што се тиче исхране становништва и обезбеђивања више хра
не. И 1917. године висока је била смртност прва четири месеца у години, али
мања него у 1916. Упадљиво је и то да је 1917. године склопљено за четвртину
мање бракова. Тежња ка склапању малог броја бракова у срезу Чачак (чему је
21

АС, ВГГ, ���������������������������������������
XIV/362, 15. новембар 1917. године.
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највише „доприносио“ град) настављен је и у другој половини 1916. и у 1917.
години.22 Сачувани подаци о броју рођених, умрлих и венчаних сваког среза за
раздобље јул 1916 – јул 1917. (недостају подаци за месец фебруар 1917) показу
ју да је само у три месеца број умрлих био већи од броја рођених. Број умрлих
жена и мушкараца не показује велику разлику да би се могао извући закључак
о већој смртности неког пола: оба пола била су подједнако животно угрожена
током окупације, нарочито током зимских месеци, када се и дешавало највише
смртних случајева.23
Исхрана становништва под окупацијом
Основни показатељ квалитета живота у Србији током окупације била је
исхрана становништва. Услед општег осиромашења и пада свих животних стан
дарда, борба за обезбеђивање довољних количина хране представљала је основ
ну преокупацију грађана, нарочито у градовима и варошицама. Храна је животна
потреба, али током кризних времена средство трампе и исказивања вредности
других роба.24 Окупационе снаге су после заузимања насељених места у Србији
најпре ишле од куће до куће у потрази за храном, која би била одузета (опљачкана).
Тоталност Првог светског рата исказивана је и у свакодневној потреби обезбеђива
ња огромних количина хране за војску, мобилизацији пољопривредне производње
за ратну привреду и рационисаној исхрани позадине. Поражена страна и заузете
територије су зато редовно коришћене за олакшавање притиска на домаћим произ
вођачима хране, што је у Србији након октобра 1915. године значило трогодишње
одузимање већег дела произведене хране, зарад потреба аустроугарске војске и
становништва у Двојној монархији.
Чачански округ је током Првог светског рата располагао са 379.977 хектара
земље, односно 3.798 километара квадратних територије (највише у ВГГ/С).
Шуме и површине под дрвећем заузимале су 106.158 хектара, док је необрађе
ног земљишта било 183.937 хектара. Остатак расположивог земљишта, 89.846
хектара, одговарао је обрађеним површинама према подацима Гувернмана. У
1916. години структура обрадивог земљишта округа Чачак изгледала је овако:
обрађено градско земљиште (државни посед) 3.889 ha, црквено земљиште 590
ha, општинска земља 7.637 ha, државно земљиштe 5 ha, приватно 77.725 ha,
укупно 89.846 ha.25
Пољопривредна производња у Србији до балканских ратова није била до
вољно развијена ни напредна, али је ипак производила вишкове за извоз. Једна од
22
АС, ВГГ, ��������������������������
XIV/136, N. 454/17, 1917; ���������������������
XIV/208, април 1917; ���������������
XIV/236, 1917; ���������������
XIV/393, 1917;
XIV/290, 21. август 1917; XIV/362, 15. новембар 1917; XVIII/185, 15. децембар 1917. године.
23
Исто.
24
Богдан Трифуновић, Округ Чачак..., стр. 72.
25
АС, ВГГ, �������������
XIV/82, 1916.
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првих мера окупационих власти у Србији било је интензивирање пољопривредне
производње ради стварања довољних количина хране за војску, становништво
у градовима и за извоз, односно подизање пољопривредног производа на пред
ратни ниво. Принудни откуп житарица, стоке, воћа, поврћа био је главни извор
за снабдевање и организовање рационисане исхране читавог становништва.
Наредба Врховне команде Beschlagnahme die Verwertung der Ernte (Реквизиција
прихода летине) из јуна 1916. прописивала је да су целокупна жетва, сви млино
ви и стока на окупираном подручју узапћени, односно стављени под надзор и
на располагање окупационој власти. ВГГ у Србији је на основу тога изградио
систем монопола житарицама (кукуруз, пшеница, раж, јечам, зоб, овас, касније
допуњено црним луком, воћем и производима од воћа), чију је експлоатацију и
искоришћавање поверио Централи за искоришћавање жетве у Србији (Die K.
u k. Ernte-Verwertungs-Zentrale, EVZ).26 Тај монопол одговарао је сличном моно
полу на шећер, кафу, дуван, месо, маст и млеко, као рационисаним артиклима,
који је контролисала Централа за промет робе ВГГ/С. Целокупну производњу
сељаци су морали да предају властима, по веома ниској цени, остављајући за
исхрану свега по 300 грама кукуруза дневно и по 42 килограма пшенице годи
шње по члану домаћинства. Свака породица добијала је за следећу сетву 170
килограма пшенице по хектару обрадиве површине. Исхрана стоке кукурузом
била је забрањена, већ искључиво отпацима од хране. За неизвршавање ове на
редбе следила је казна и до 5.000 круна или до шест месеци затвора.27 И поред
таквих мера, производња житних култура на подручју округа Чачак током оку
пације није била ни близу предратном нивоу (пад производње пшенице био је
40%), па је чачански округ био један од ретких који није успевао да обезбеди
довољне количине пшенице ни за обавезни откуп.28 Услед мање производње
кромпира и шљива, традиционалних произвођачких култура овог дела Србије,
исхрана становништва је још више зависила од кукуруза, који се и пре рата
интензивно користио у домаћинствима. Производња кукуруза знатно је вари
рала између срезова чачанског округа. Просечан принос је најважнија разлика
између њих, па је тако срез Краљево са дупло више хектара производио скоро
исту количину кукуруза као и срез Гуча. Квалитет земљишта играо је пресуд
ну улогу код брдовитијих срезова као што су Ивањица и Ушће, који су имали
мање обрадивих површина.29
Сведочанства о оскудици хране и њеној скупоћи у округу Чачак постоје већ
за крај 1915. и почетак 1916. године. Према једном извештају из фебруара 1916.
26
Владимир Стојанчевић, „Положај становништва у Србији 1917. године“, у: Зборник радова
Историјског института „Србија 1917. године“, књига 6, Београд 1988, стр. 15.
27
Божица Младеновић, Породица у Србији у Првом светском рату, Београд 2006, стр. 65.
28
Богдан Трифуновић, Округ Чачак..., стр. 81
29
Исто, стр. 83.
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године, у Чачку је једна проја од два килограма стајала 4-5 круна (8-10 динара),
месо један килограм 8 круна, шећер 14 круна, јаја по комаду 40-50 пара, док
соли и масти није било у продаји, па су сељанке за прегршт соли болничарима
давале јаја и живину. У истом извештају се наводи да је и аустроугарска војска
у граду већ тада лоше храњена, са свега 280 грама хлеба дневно (вероватно се
мисли на количину хлеба у оквиру укупног дневног оброка, прим. Б. Т.).30 Грчки
лекар др Збаруњис Трикорфое, шеф грчке санитарне мисије у Србији, посетио
је и Чачак у децембру 1915. године, где је видео да су намирнице биле покупље
не од становништва, осим за 10 дана исхране. „Хлеб је кукурузни, врло рђав,
мањи од киле и кошта 3 гроша.“ У Чачку га је тада било довољно за куповину
(„колико ко хоће“). Он потврђује да је аустријска војска лоше храњена, јер је
добијала исто хлеба као и „њихови“ (аустроугарски) и српски рањеници, 1/6
хлеба у подне, са нешто супе и меса.31 Према још једном грчком лекару који је
обишао округ Чачак, др Панајотису Савасу, окупатор је у Чачку сваког дана за
потребе војске клао по 15 волова, што је нереалан број, нарочито ако се у обзир
узме бројност трупа у граду (у читавом округу аустроугарске снаге бројале су
5-6 чета пешадије и жандармерије32), али и квалитет исхране војске. У вароши
је током његовог боравка било намирница (за разлику од Рашке и Краљева), а
полиција је прописала и цене: месо осам гроша, млеко један динар, суве шљи
ве три гроша, кајмак шест динара, сланина шест динара, маст седам динара.33
Мишљење о тешкој ситуацији у целој Србији делила је и српска Врховна коман
да, за чије је потребе у 1916. години др М. Ћурчин (запослен при Санитетском
одељењу) саставио извештај о „стању грађанског становништва у Србији под
непријатељем“, где се наводи да је „најпреча потреба за становништво у Србији“
хитно допремање животних намирница.34
Већ у зиму 1915/1916. године јавили су се први знаци глади у Србији, да
би крајем те зиме глад у Србији била вест у светским медијима. То је довело
до ангажовања америчких, швајцарских и холандских добротворних организа
ција на пружању помоћи, будући да окупациона власт све до друге половине
марта 1916. није реаговала у вези с помоћи становништву, а и тада је одлучено
да се упути „минимум средстава за опстанак“ у виду најважнијих намирница,
у првом реду кукуруза и соли, те семена за сетву кукуруза и овса. Протекло би
АС, Министарство иностраних дела Краљевине Србије (1871–1918), Политичко одељење
(у даљем тексту МИД, П. о.). Микрофилм, Р. 507, ф. ���������������������������
XV (1916), Досије II-VI. ������������
XV/416-418, ���������
Женева
8/21. фебруар 1916. година.
31
АС, МИД, П. о. Микрофилм, Р. 507, ф. ���������������������������
XV (1916), Досије II-VI. ����������������������������
XV/439, Атина 31. јануар
1916. година.
32
Богдан Трифуновић, Округ Чачак..., стр. 35–36.
33
АС, МИД, П. о. Микрофилм, Р. 507, ф. ���������������������������
XV (1916), Досије II-VI. XV/445,
����������������������
22. фебруар
1916. година.
34
АС, МИД, П. о. Микрофилм, Р. 507, ф. ���������������������������
XV (1916), Досије II-VI. ������������
XV/499-506, �������
[1916].
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шест месеци пре него што би ова минимална помоћ стигла до оних којима је
била потребна.35 Амерички Црвени крст (са одбором у Београду) до 1. августа
1916. године примио је 257 вагона хране, од чега је свега 28 вагона послато у
унутрашњост, где је за дистрибуцију хране био задужен др Едвард Рајан (Edward
W. Ryan), шеф америчке мисије. У Београду је тада америчку помоћ у храни при
мало више од 30.000 становника.36 Проблем снабдевања становништва храном
у унутрашњости Србије био је тешко решив како због лоших комуникационих
веза тако и због оклевања власти у Гувернману да дозволе рад америчких и
осталих мисија из неутралних земаља. Снабдевање Београда било је релативно
лако, јер је ишло из Румуније Дунавом до августа 1916, али и због тога што се
дешавало пред очима свих заинтересованих служби Гувернмана. За дистрибуци
ју хране даље из Београда, у унутрашњост Србије, др Рајан је морао да одржи
више састанака у Београду и Бечу са представницима аустроугарске војске како
би на крају био склопљен уговор између ВГГ/С и америчког Црвеног крста око
помоћи у храни за становништво унутрашњости окупиране Србије, са храном
коју ће амерички Црвени крст увозити из Румуније.37 Основни чланови тог уго
вора регулисали су начин дистрибуције и њену контролу, коју су предузимале
локалне власти Гувернмана:
„Члан 3: Предаја хране Окружном одбору за помоћ, као и одвајање хране за
срезове, вршиће се у присуству Окружног команданта. Срески одбори прима
ће храну у главним местима округа само у присуству представника среског
команданта. За раздељену храну не сме се примати накнада, нити се она сме
продавати.
Члан 4: Главни војни гувернер стараће се о превозу хране из Београда у окру
ге.“

Зграде и радну снагу за смештај, расподелу и пренос хране обезбеђивале
су окружне команде. Убрзо су власти у ВГГ/С и амерички Црвени крст (у лику
др Едварда Рајана) саставили нови уговор, који је додатно разрађивао расподе
лу хране у унутрашњости Гувернмана, али је омогућио и боље услове за рад
делегата америчког Црвеног крста.38 Овим уговором повећан је број делегата
америчког Црвеног крста у ВГГ/С на четири (а не као до тада само један, др
Рајан). Сваки од делегата добијао је у надлежност известан број округа, дуж
Андреј Митровић, Србија у Првом светском рату, Београд 1984, стр. 389, 393.
АС, МИД, П. о. Микрофилм, Р. 509, ф. ����������������������������
XVI (1916), Досије II-VI. �������������������������
XVI/179, Крф 13. август
1916. године.
37
АС, МИД, П. о. Микрофилм, Р. 509, ф. XVI
����������������������������
(1916), Досије II-VI. ���������������������������
XVI/230-231. Београд 31.
мај 1916. године.
38
АС, МИД, П. о. Микрофилм, Р. 509, ф. ����������������������������
XVI (1916), Досије II-VI. �����������������������
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једне железничке пруге. Делегати су могли слободно да путују у границама до
дељених округа, али само по местима која су се налазила уз железничку пругу,
без права да посећују насељена места даље од пруге. Према члану 4, Чачак,
Ужице и Горњи Милановац чинили су једну од четири групе округа у оквиру
ВГГ/С, на постојећој прузи Сталаћ–Ужице. Остале одредбе остале су исте као
и у претходном уговору.
Рад америчке мисије Црвеног крста у Србији окончан је са уласком Руму
није у рат, када је затворена последња могућност за набавку жита за исхрану
становништва у Србији. Укупно је распоређено око 28 вагона у унутрашњости.
Подаци су доступни за још једну мисију, која је успела да дистрибуира мање
количине хране у унутрашњост Србије. У питању је активност „Швајцарског
комитета за помоћ Србима у Србији“ (Comite Suisse de Secours aux Serbes) из
Женеве, који је деловао у Србији од децембра 1915. до јула 1916. године. У Ср
бију је у јуну 1916. био послат др Карл Егер (Karl Egger), први секретар Швај
царске делегације у Бечу и делегат српског Швајцарског комитета задужен да
у Србији раздели 10 вагона кукуруза, који је Комитет послао из Румуније. Др
Егер је боравио у Чачку и Краљеву, где је контролисао поделу кукуруза. Укупно
је у округу Чачак распоређено становништву 50 тона хране, од укупно 100 тона,
које су увезене из Румуније. У Чачак (Ville de Tschatschak) 16. јуна 1916. стигла
су два вагона кукуруза: 10 тона за град, 6,5 за срез Ивањица и 3,5 тона за срез
Гуча. У Краљево су 17. јуна 1916. пристигла три вагона: за град Краљево (Ville
de Kraljevo) један вагон, за срез Краљево (Districh de Kraljevo) један вагон и за
срез Ушће један вагон. Егер је у Чачку дао и донацију од 100 круна за сирома
шну децу и сирочад, која су била смештена у Азилу за сирочад.39
Наведени примери хуманитарне помоћи становништву унутрашњости
Србије у 1916. години имали су симболичан значај, због количина хране које
су подељене. Исхрана становништва округа Чачак почивала је на домаћој произ
водњи кукуруза, знатно мањим делом на пшеници и јечму. Количине засејаних
површина под кукурузом, у односу на пшеницу, показују важност те културе
за прехрану људи и стоке у округу Чачак: 10.300 ha под кукурузом, наспрам
2.298,38 ha под пшеницом и 1.446,35 ha под јечмом у 1916. години.40 У исхрани
сеоског становништва кукуруз је чинио основну храну, али је жетва 1916. године
била веома слаба.41 Узрок томе били су: оскудица радне снаге, због чега је сејање
кукуруза касно започело, мраз, па суша и град.42 Воћњаци на подручју округа
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Чачак су у 1916. години претрпели штету од мраза и позне слане, па се штета
на воћњацима процењивала на 30% рода.43 Поред тога, на подручју окружног
заповедништва Чачак у првој половини јуна 1916. године јавиле су се болести
усева, као што су рђа и пероноспора (пламењача).44 Окупационе власти су на
несташице реаговале рационисањем хране за цивилно становништво. Током
окупације храна је рационисана за градско становништво и уведене су прехрам
бене карте. На почетку је за сваког одраслог дневно долазило 400 грама хлеба,
на дете 200 грама; у октобру 1916. количина хлеба за одрасле смањена је на 320
грама. По селима је владало боље стање што се тиче исхране, али су и ту вели
ке реквизиције и дажбине условиле веома слабу исхрану становништва.45 Један
од расписа 16. одељења ВГГ/С прописује колико је жита и осталих намирница
било дозвољено за сваку главу дневно, месечно и годишње у Гувернману 1918.
године. Произвођачима (земљорадницима) одређено је 350 грама брашна по
глави дневно, осталима 180 грама (од 15. јула т. г.), а квота за пасуљ износила
је 10 килограма годишње по глави.46 Док су становништво и војска у Србији
располагали веома оскудним количинама хлеба за исхрану, аустроугарско Ми
нистарство одбране одобравало је војним лицима која су одлазила на одсуство
у Аустроугарску да понесу знатне количине хране: 10 килограма меса, 10 пи
лади, 100 јаја, 10 кг масти, 1 кг сира, 25 кг поврћа и 100 кг воћа.47 На тај начин
су се из ВГГ/С извлачиле још веће количине хране будући да су окупационе
власти процењивале да је становништво Србије током рата живело боље него
њихово у позадини.48
Становништво се на разне начине довијало да обезбеди, али и да сакрије
храну током окупације. Основни начин допремања хране из околних села у
градове и вароши био је шверц, скопчан са подмићивањем представника вла
сти. Продаја хране на селу омогућавала је сељацима повлашћенији положај у
односу на варошане, због скупоће намирница. Чињеницу да је аустроугарска
војска у Чачку углавном била гладна, обилато су користили грађани да се стече
не количине хране сакрију од претреса и реквизиција. У кући Илије Кривачића
(умро пред Први светски рат) храна је скривана у тајном делу тавана. Да би се
додатно обезбедили, укућани су користили то што је председник преког суда
у Чачку становао у једној реквирираној соби куће. Пошто се знало да је аустроу
гарска војска слабо храњена, посилном председнику суда Чеху Шеферу давали су
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тањир јела дневно, што им је помогло да сакрију храну чак и у соби председника
преког суда.49
Основни инструмент у рукама власти за обезбеђивање предвиђених коли
чина хране у Гувернману био је систем реквизиција. Реквизиција се односила
на све пољопривредне производе, али је посебну тежину за становништво
Србије имало реквирирање намирница, јер се тиме доводио у питање физички
опстанак појединаца или породица. За жетву 1916. године Гувернман је донео
општу наредбу за територију ВГГ/С о реквизицији жетвених приноса по пропи
саним ценама: пшеница 33 круне за 100 кг, раж 27, јечам 26 и овас 25. Власници
нису морали предавати: количине за властиту исхрану (400 грама жита дневно
или 320 грама брашна по члану породице); количине за семе; храну за свиње
– 50 килограма кукуруза месечно по свињи старијој од три месеца. Утврђене
цене плаћане су у наредна четири месеца од месеца жетве (јула), а у наредним
месецима цена за добровољну предају смањивана је за по 10% сваког месеца (за
предате количине).50 Такве наредбе спровођене су на потпуно другачији начин од
званично прокламованог: становништво није имало могућност избора, већ је сва
ка реквизиција била присилна, са малим војним одредима који су ишли од куће
до куће у потрази за намирницама. У селу Балуга (срез Чачак) жандармерија је
из домаћинства Лене Јаковљевић одузела (реквирирала) 600 килограма кукуру
за, 350 кг пшенице, 150 кг пасуља, 24 кг масти. Лена је то пријавила у општини
Заблаће, назначивши да је њој и десеточланој породици остављено 350 кг куку
руза за исхрану и једна крава. У питању је била једна од имућнијих кућа у селу
(молиља наводи да она мора имати у кући пшеничног хлеба „за отменије“, а за
раднике кукурузног), у чијим салашима је било смештено „државно жито“. Њена
молба за повраћај хране одбијена је.51 Проблеми са реквизицијама нису се одно
сили само на појединце, већ су више инстанце често стављале пред искушења и
општинске власти. Поглаварство општине заблаћке упутило је молбу окружној
команди Чачак да буде смањена прописана количина пшенице за предају, јер 750
мештана и 400 страних лица (избеглих и расељених са других подручја) нема
довољно за исхрану до наредне летине, већ само до 15. новембра 1918. године.
Наиме, било је прописано да Општина заблаћка 1918. преда 617,16 метара пше
нице (61,7 тона), а да задржи 187,20 метара, чиме је од укупне производње једне
општине Гувернман одузимао више од три четвртине производње (око 76,7%),
док је становништву за исхрану и наредну сетву остављено свега 23,3% целокуп
не произведене количине пшенице.52
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„Аустријска војска нас је много опљачкала. Однели су сву храну и одело и
обућу, само је ли штогод ново. Купили су и мрсно и посно, говеда, овце, свиње,
коње, кокошке, сву пернату живину, тако да није ни за запатак остало. [...] Ко је
год могао штогод да иде – мушко и женско и деца – то је ишло чак у крагујевачки
и смедеревски округ и доносило о себи по 20 па до 30 кила брашна које је тамо
куповано. Тако је било као мрави: једни иду, а други се враћају, и даниноћ. Тако је
било 1916. године; а и она била сушна те не роди и онда опет и 1917. године истим
трагом: само носи о себи. Ретко је ко имао кола и волове, а отуд је и со доношена
и довлачена.“53 Одлазак у друге срезове или округе за набавку хране није нужно
значио недозвољену радњу становништва. Милета Сарић из Властељица успео
је да од општине Каоне добије уверење да је сиромашан и да може да иде у округ
смедеревски ради набавке жита. Са овим уверењем суда општинског грађани су
ишли у среску или окружну команду по путне исправе, које су им омогућавале
путовање по Гувернману.54
Почетком 1917. опет се назирала велика глад у Србији, о чему су допрле ве
сти и до владе на Крфу. Због лоше жетве кукуруза 1916. постало је јасно да 1917.
неће бити довољно хране са постојећом расподелом. Гувернман је 28. децембра
1916. наредио реквизицију, под изговором да се обезбеди храна за градско ста
новништво и окупационе трупе. Та реквизиција није дала очекиване резултате.
Нова реквизиција, крајње ригорозна, наређена је 1. фебруара 1917, када је гене
рални гувернер наредио свим окружним командама да се прехрамбена квота по
глави српског становништва смањи са 8 на 6 килограма брашна месечно. Сав
вишак по селима, који би се инспекцијски утврдио, имао се принудно откупити
по утврђеним ценама.55 На снагу су ступиле нове мере. Прешло се на одређивање
обавезних квота, које свака општина треба да испуни у погледу откупа неке од
житарица. Продавцима је следила премија ако се тражена количина откупи у пр
вих 14 дана. По начелу солидарног јемства, од најимућнијих у селу одузимани
су сви вишкови док се не испуни квота. Све те мере ступиле су одмах на снагу
12. фебруара 1917. године56 Међународни Црвени крст је, услед оваквих потеза
власти и небриге за цивилно становништво, утврдио да је у Србији од глади до
1. септембра 1917. године умрло 8.000 људи.57
Поред тога што није могло, сеоско становништво није ни желело да произво
ди планиране количине за окупатора. Зато је у другој и трећој години окупације
све више било претњи, казни и одузимања, чак и неопходних количина за исхра
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ну становништва.58 У ратним условима обезбеђивање довољних количина хране
било је веома тешко, поготову што су аустроугарске ратне залихе за 1918. биле
обезбеђене само до 1. јуна. У очекивању нове жетве пооштрене су мере откупа у
Србији и ригорозно је смањено дневно следовање за војску. Предузете су специ
јалне мере за евиденцију резултата жетве, и то свега што је служило за исхрану.
У априлу 1918. наступило је битно пооштрење мера и смањена је квота која је
била одређена за снабдевање становништва.59 Оправдање за такав потез власти су
налазиле у тешким приликама које је изазвало опште ратно стање. Забрањена је
била свака трговина, те неовлашћено млевење и употреба семена за друге сврхе.
Новчана казна за прекршиоце износила је до 500 круна за сваких 100 килограма
жита. Један део ове новчане казне ишао је евентуалном проказивачу, a oни који
би били ухваћени у продаји жита одмах су упућивани у интернацију. За исхрану
становништва била су одређена 32 килограма по глави за три месеца (од 15. јула
до 15. октобра 1918).60
Градско становништво је под окупацијом живело теже од сеоског. Нарочито
се то односило на чиновнички слој становништва, који је један део окупације
провео без икаквих прихода, да би му касније била призната надокнада у реал
ном износу једне четвртине предратних примања. Сеоско становништво је могло
да рачуна на изворе хране, што је пружало нешто лакши живот, делимично ли
шен страха од глади. Насупрот томе градско становништво Ужица живело је у
великој беди у годинама окупације, док је мање бедно било у Чачку, Краљеву и
Горњем Милановцу.61 У окупираној Србији општи проблем било је снабдевање
монополисаним (увозним) артиклима, нарочито сољу и шећером. С временом
се побољшало снабдевање сољу, али је шећер остао права реткост, нарочито у
селима. Снабдевање путем карата за градско становништво било је недовољно,
нарочито у Београду, док је у мањим градовима ситуација била нешто боља.62
Поред снабдевања становништва хлебом и хлебним житом, други основни
артикал исхране било је месо. Од почетка 1916. отваране су цивилне касапнице
за грађанство, које је до меса ретко долазило.63 Окружна команда Чачак издала је
за четири месеца 1918. године три дозволе за рад месара, у насељима Ивањица,
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Матаруге и Рашка, што показује да је снабдевање градског становништва месом
било отежано све време током окупације Србије, јер ниједна дозвола није одо
брена за Чачак или Краљево.64 Тов и клање стоке у селима власти су најстроже
контролисале, пре свега за потребе реквизиције и исхране војске, која је била
велики потрошач говеђег меса. Клање свиња контролисала је и жандармерија,
као у случају наредбе среске команде Гуча свим општинама да објаве станов
ништву да се дозвољава клање свиња искључиво са дозволом жандармерије и
Среске команде, и то само оних лакших од 60 килограма. Све крупније свиње
биле су предвиђене за реквизицију.65 Општинске власти су, на основу наредби
окружног или среског команданта, прописивале и којим данима се сме јести
месо, у настојању да се спречи исхрана становништва Гувернмана храном која
је била намењена за војску или извоз у Монархију, односно која је минимална
тежина свиња које су се смеле клати.66 Власници свиња тешких више од 60 ки
лограма подносили су молбе за клање „дозреле свиње“ Поглаварству општине,
а оно је достављало списак подносилаца, са подацима из молби, Царском и
краљевском среском заповеднику, који је одлучивао да ли власник своју свињу
сме да закоље. Цене меса и месних производа нису се могле слободно формира
ти на тржишту, већ је Гувернман периодично доносио пропис о максималним
ценама меса.67
Болести и лечење становништва
током окупације
Свакодневни живот становништва под окупацијом највећим делом био је оп
седнут бригом за свој и животе чланова породице, потрагом за храном и страхом
од болести. Болести су нарочито током рата узимане као велика несрећа по поро
дицу, јер услед недостатка лекова, лекара, а после окупације и болница, болесна
одрасла особа у кући била је тешко бреме за остале укућане. Многи су у таквим
условима били принуђени да се у потпуности ослоне на народну медицину или
су одлазили у куће оних који су имали књигу Васе Пелагића о кућном лечењу. Бо
лест мајке често је значила и болест једине одрасле особе у породици, ослонца на
којем је почивала кућа у одсуству оца.68 У специфичним ратним условима, када је
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недостајало лекара, повећан је број надрилекара по селима који су лечили травама
и бајањем. Услед чешћих ванбрачних веза повећана је потреба за „бабицама“, које
су изазивале побачаје.69 Становништво, а нарочито сеоско, користило је за лечење
великог броја болести ракију и облоге натопљене врућом ракијом, а таква метода
коришћена је и у случајевима када се није знало од чега болује болесник.70 „[…]
народу треба ракија за лек: трипер, тишњу, кашаљ, пробади, инфлуенцу, црвени
ветар и још неке болести наш народ ракијом лечи.“71
Здравствена ситуација у Србији, услед заосталости здравствене заштите,
малог броја лекара и предрасуда становништва, била је веома лоша и стављала
је Краљевину Србију међу најнеразвијеније земље Европе. Још у предратно вре
ме маса становништва села умирала је од туберкулозе, док су чести били сифи
лис и друге венеричне болести.72 Ратно доба донело је и заразне болести, велике
богиње, пегави тифус, трбушни тифус и др. Посебно је тешка била епидемија
пегавог тифуса с краја 1914. и у првој половини 1915. године, која је однела жи
воте десетина хиљада цивила и војника у Србији, те знатан проценат српских
лекара. Болница у Чачку (изграђена 1910. године) претворена је у резервну војну
болницу одмах након избијања рата. Као болничка одељења 1914. и 1915. године
служиле су многе грађевине у граду – новоизграђена касарна, Основна школа
(данашња Економска школа) и све веће кафане. Лекови и санитетски материјал,
услед оскудице, коришћени су само за заразне болести и рањавања.73
Аустроугарска војска је у јесен 1915. године у Србији наишла на веома
тешко здравствено стање. У облику епидемија Србијом су се и даље ширили
пегави тифус, дизентерија, колера. Пошто су у градским насељима живели
измешани цивили, војници и чиновници Војно-генералног гувернмана, власти
су биле веома заинтересоване за организовање ефикасне здравствене заштите.74
Након окупације Чачка и истоименог округа, окупационе власти организова
ле су функционисање система здравствене заштите. Најпре су организоване
војне болнице за потребе војске и чиновничког апарата Гувернмана. То је
учињено проглашавањем српских цивилних болница за војне, па су 1916. го
дине на територији округа Чачак постојале војне болнице у Чачку, Краљеву,
Ивањици и Рашкој. Законски прописи о пријављивању случајева заразних
болести утврђени су већ 19. фебруара 1916. године75, и остали су на снази све
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до краја окупације, са редовним допунама прописа новим наредбама војног
гувернера. У областима Србије под аустроугарском војном управом следеће
болести су обавезно морале бити пријављене: куга, колера азијатска, трбушни
тифус, срдобоља, пегавац, повратна грозница, богиње, шарлах, дифтерија,
епидемично кочење шије, губа, грозница после порођаја, трахом (египатско
запаљење очију), прострел, слине, беснило. Сваки овај случај морао се у
року од 24 часа пријавити окружном заповедништву, односно председнику
општине у мањим местима, који је дужан обавестити окружног команданта.
У случајевима куге, колере, пегавца или богиња обавезно је било одвајање
болесника – карантин у посебној згради, а ако прилике дозволе, пребацива
ње у болницу за заразне болести. Код појаве куге, колере, трбушног тифуса,
пегавца, богиња и шарлаха домови или станови заражених могли су се озна
чити натписима наредбом окружног заповедништва. Свака општина била је
дужна да, према свом пространству и броју становника, обезбеди потребно
особље и материјал за вршење дезинфекције и чишћења. Обавеза окружног
лекара била је да води надзор да сви лекари у округу доведу у ред службу за
дезинфекцију. Због тога је свака градска општина морала подићи и одржава
ти завод за купање и требљење вашију. Деца до једне године морала су бити
вакцинисана („калемљена“) против богиња. ВГГ је могао условити примање
у одређене заводе или постављање у одређене радње подношењем исправног
сведочанства о вакцинисању. Преступе ове наредбе кажњавале су окружне
команде новчано до 5.000 круна или затвором до шест месеци.76
Војна болница у Чачку служила је као главна окружна болница за чачански
округ. У њој су радили аустроугарски лекари, чији је управник био др Балдини.77
Сваког дана са Велике пијаце у граду фијакер је возио аустроугарске лекаре
у њихов део чачанске болнице. Једно време је у болници радило и шест фран
цуских часних сестара. Наиме, српско посланство у Паризу ангажовало је пре
окупације часне сестре за хуманитарни рад у Србији. Оне су биле распоређене
у Чачку, за рад у болници којом је руководио потпуковник др Крста Драгомиро
вић (главна болница у Чачку). Аустроугарске власти су их оставиле у болници
као болничарке, плаћајући им за рад једну круну дневно, док су својим болнича
рима плаћали 5-6 круна. Францускиње су напустиле Чачак и Србију почетком
фебруара 1916. године.78 Поред лечења војника и чиновника Гувернмана, ова
болница била је задужена и за лечење цивила. Након повлачења српске војске,
од српских лекара у болници је остао само др Венцеслав Стејскал, Чех по на
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родности, који је у Чачку радио од 1905. године. Пошто је прележао тифус и
лечење тромбозе ноге, вратио се са фронта као мајор српске војске и радио у
чачанској болници. Др Стејскал је 1. новембра 1915. године, приликом уласка
аустроугарских трупа у Чачак, условно предао чачанску болницу окупатору, са
намером да заштити установу и рањенике, позивајући се на Женевску конвен
цију из 1908. године.79 Поред Стејскала, у болници је од српских лекара радио
и остарели доктор Јарослав Кужељ, који је током ратних операција руководио
војном болницом у Крагујевцу, одакле се вратио у Чачак након доласка аустро
угарске војске и прикључио се Стејскалу у чачанској болници.80 Сви српски
лекари у Гувернману радили су под контролом својих аустроугарских колега.
У окружном месту радио је окружни лекар, а у срезу срески. Окружни и срески
лекари су могли бити и Срби, радили су као чиновници окружних команди који
су лечили домаће становништво. Обавештајно одељење, у том случају, прове
равало је њихову политичку подобност као један од услова за постављање на
ту функцију. Обавеза тих лекара била је да бесплатно лече сиромашне грађане,
војнике, заробљенике, проститутке, итд.
По прописима власти постојале су две категорије болесника: они који су се
лечили бесплатно и они који су плаћали лечење. Боравак пацијената у болници
наплаћиван је три круне по дану боравка, што није било довољно да покрије
реалне трошкове хоспитализације.81 Како већина цивилног становништва није
имала ни толико новца, власти су омогућиле бесплатно амбулантно лечење, а
хоспитализацију само најтежим случајевима. У већим градским насељима, се
диштима округа и срезова, радиле су амбуланте, чији су рад дотирале општине.
Сиромашно цивилно становништво лечено је бесплатно у општинским амбулан
тама. Већина припадника предратног средњег слоја током окупације није могла
да плаћа лечење, па је окупациона власт и њима дозволила да се бесплатно лече
у амбулантама.82 Апотеке у Гувернману радиле су под управом Санитетског (IV)
одељења. Од 55 предратних апотека које су постојале у Гувернману, 36 није
обновило рад.83 Власти су 2. фебруара 1916. одредиле да апотеке без власника
(који су били у избеглиштву или интернацији) преузму под своју контролу.84 Обе
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апотеке у Чачку – Аристида Јовановића и Радивоја Пантовића, преузеле су војне
власти, а власницима је исплаћивана одређена новчана компензација.85
Војне власти су објављивале разна обавештења и плаката, у којима је ста
новништву објашњавана превентивна заштита од разних болести. У „Службеном
гласнику“ чачанског округа објављен је текст у два наставка „Шта је колера,
и како да је отклонимо?“. Први део текста обавештавао је читаоце о болести,
њеном пореклу, узрочнику, начину заражавања и преношења болести на друге
особе.86 У наредном броју објављен је други део текста, где су објашњавани
симптоми болести и начини превенције. Ако би се утврдио случај колере, то се
одмах морало пријавити властима и, ако је могуће, тражила се помоћ лекара.
Болесник се строго морао држати одвојен од осталих људи, а његове ствари су
дезинфиковане.87
У Чачку је у новембру и до 10/25. децембра 1915. било међу припадници
ма аустроугарске војске 22 случаја колере (од које је умро и један пуковник),
али се зараза није ширила међу становништвом. Била су такође три случаја
пегавог тифуса.88 Почетком маја 1916. у округу Чачак дошло је до епидемије
пегавог тифуса (53 оболела), која се проширила широм Србије. „У односу на
свој ток и смртност епидемија у Чачку се испољила као блаже природе.“ До
краја јуна 1916. ситуација се смирила.89 Епидемије тифуса практично никада
нису престале на територији округа Чачак, само су испољаване са мањом или
већом жестином. У првој половини 1916. године округ је био и изолован због
сталног појављивања нових случајева тифуса, што се одразило на привреду (тр
говину и занате) у округу.90 У 1916. години Окружна болница у Чачку примила
је 37 пацијената који су боловали од заразних болести, 298 од других болести,
док је у среским болницама (Краљево, Ивањица, Рашка) примљено 10 са зара
зним болестима и 58 болесника од других болести. У општинским болницама
(амбулантама) примљено је 15 болесника од заразних болести и 44 од других
обољења. У инфекционим одељењима болница боравило је 28 болесника.91
Приложени подаци указују на то да су заразне болести биле одговорне за 10%
Миломирка Аџић, „Документа из фонда Аристида Јовановића“, у: Изворник Међуопштин
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до 20% обољења (зависно од болнице и среза) у округу Чачак 1916. године. На
основу два извештаја о болестима у Чачку у јуну 1916. године, можемо нешто
више сазнати о броју појединачних случајева за праћене болести, те о њиховом
степену излечења и смртности.92
Попис заразних болести у Чачку од 4. до 10. јуна 1916
(бројеви у заградама односе се на број оболелих на крају посматраног периода):
Број оболелих
Назив болести
Колера
Пегави тифус
Повратна грозница
Трбушни тифус
Богиње
Маларија
Епидемијска укоченост врата
– менингитис
Шарлах
Дифтерија
Мале богиње
Венерична обољења
Беснило
Болести пренесене са животиња

4-10. јун 1916.

18-24. јун 1916

цивили
–
–
–
5(2)
3
28(21)
–

војна л.
–
18(9)
–
7(4)
–
22(9)
–

цивили
–
–
–
2(0)
3(0)
17(25)
–

војна л.
–
9(10)
–
3(2)

–
3(1)
–
(15)
–
–

–
–
–
25(29)
–
–

–
–
–
16(27)
–
–

–
–
–
31(33)
–
–

11(9)
–

По броју заражених од маларије, Чачак је био у самом врху округа, после
Митровице и Пријепоља; уопште, број оболелих од маларије указује на не
здраву средину и постојање мочварних земљишта у близини људских насеља.
Хидрографски, у Србији се маларија јављала у речним долинама и дуж токова
Западне Мораве, Ибра, Дрине и Саве.93 Венеричне болести су према овој анали
зи носиле далеко највише болесних случајева и са маларијом чиниле више од
80% свих обољења. То је и једина врста болести која је забележила повећање
броја случајева за посматрани месец. Пегави и трбушни тифус показују блаже,
али стално присуство, које је нарочито изражено код припадника аустроугарске
војске. Трбушни тифус је и једина заразна болест која је у јуну 1916. година
однела животе у Чачку: последицама трбушног тифуса подлегли су једно вој
но лице и један цивил.94 Упоређујући наведене податке са Београдом, где су у
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1917. години била укупно 832 лица која су боловала од заразних болести, а од
којих су 63 умрла (7,54%)95, може се закључити да је у Чачку био веома велики
број случајева болесних од заразних болести у само једном месецу, али и да је
смртност међу тим лицима била веома мала. У целом округу Чачак током 1916.
године заразне болести однеле су 743 особе, а туберкулоза 277, од укупно 2.436
умрлих лица, чиме су заразне болести одговорне за 30,5% случајева смрти, а
туберкулоза 11,4%.96
Висок проценат оболелих од венеричних болести настављен је 1917. и
1918. године. Године 1917. полне болести биле су највећи узрочник обољења у
чачанском округу.97 То говори о знатној проституцији у свакодневном животу,
али и о сексуалним навикама локалног становништва. Боравак великог броја
војника у месту, недостатак великог дела мушкараца, те борба жена за преживља
вање, погодовали су цветању проституције у граду, која је своје снажне корене
пустила још крајем 19. века у многобројним градским кафанама и гостионица
ма.98 Окружни лекар у Чачку 1918. године др Мецл јављао је и о случајевима
тајне проституције у граду и околини, као неповољном фактору за здравствену
заштиту у округу, за разлику од контроле регистрованих проститутки. Иако су
полне болести биле веома раширене, он је сматрао да се могу контролисати са
мо „ако се ради систематски, свеобухватно, одбацујући предрасуде и уводећи
лекове без финансијског ограничења“. Поред тога, као основне проблеме навео
је мали број лекара (аустроугарских и српских), који су преоптерећени послом
у болници, док су болничарке углавном стекле праксу у рату (али их је, са друге
стране, било довољно). Доктор Мецл је означио пегави тифус за најопаснију
болест у округу, након чега су долазили дифтерија и маларија.99
Закључак
Демографске последице окупације округа Чачак у Првом светском рату
најизраженије су у промени структуре становништва према полу (највећа
промена међу средиштима округа у ВГГ/С). Иако округ Чачак није имао про
центуално велики губитак мушкараца у целини (само је Крушевац имао мањи
број), осетно повећање броја жена условило је поменуту промену структуре
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становништва према полу у округу, што нарочито важи за градске средине,
где је и дошло до највећег поремећаја. Смртност у округу током прва четири
месеца 1916. године (у зимском периоду) била је веома висока (49% свих слу
чајева те године), од којих се скоро половина случајева (44%) односила на децу
до 15 година старости, док су оба пола била подједнако животно угрожена.
То је и довело до негативног природног прираштаја те године (505 лица више
је преминуло него што се родило), од чега су срезови Гуча и Краљево имали
више од 60% свих смртних случајева у округу. Нешто подношљивије животне
прилике у 1917. години, боља жетва и релативно сређивање здравствених при
лика у округу (пад броја оболелих од туберкулозе и тифуса, водећих узрочника
смрти, уз истовремени раст случајева венеричних обољења) условили су пози
тивни природни прираштај од 55 лица те године. Недовољна и лоша исхрана
становништва, која је умногоме почивала на оскудним количинама кукуруза,
уз недостатак медицинског особља и лекова, били су основни узроци високе
смртности у округу цивилног становништва и пада броја становника од скоро
20% у односу на 1914. годину.
Свакодневни живот овог дела Србије током окупације био је изразито
тежак у условима пада пољопривредне производње и до 40% у односу на пред
ратне прилике (као што је то било у случају пшенице) или крајње неповољног
снабдевања градског становништва месом или машћу за исхрану, односно
сеоског са артиклима као што су шећер или со. При том је округ током окупа
ције производио недовољне количине хране и за рационисану исхрану и при
нудни откуп које је окупатор спроводио, а стране хуманитарне донације само
су симболичним количинама хране успевале да допру до овог дела Србије до
августа 1916. године Лечење становништва углавном је обављано ван ретких
медицинских установа, у кућним условима, традиционалном народном меди
цином и коришћењем ракије као лека за многе болести. Уврежене навике од
пре рата, уз заосталу бригу о хигијени, мали број лекара и небригу окупатора
за цивилно становништво, подстицали су развој многих болести у округу, од
којих су најопасније биле заразне болести попут туберкулозе, тифуса, маларије
и венеричних обољења. Заразне болести биле су одговорне за већину обољења
у округу Чачак, па је у јуну 1918. године 80% свих регистрованих болести у
округу одлазило на венеричне болести и маларију.
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Summary
Bogdan Trifunović
The County of Čačak 1915–1918:
Consequences of the Occupation on everyday life100
The occupation of Serbia in the First World War from the perspective of the population
of one county and changes that the war had brought in the everyday life were analyzed. Mortality rate in the county during the first four months of 1916 was very high (49% of all cases
that year), from which almost a half (44%) were children under 15 years of age. Somewhat
better conditions in 1917, better harvest and relatively consolidated health conditions in the
county enabled positive population growth in that year. Poor and insufficient nutrition, based
on insufficient supplies of corn, along with lack of medical staff and medication, were the
main reasons for high mortality rate of the civilians in the county and decrease of population of almost 20% in comparison to 1914. Everyday life in this part of Serbia during the
occupation times was very difficult because of decrease of agriculture of up to 40% when
compared with pre-war times. During the occupation, food production was insufficient even
for rationing and forced ransom, while humanitarian donations rarely reached this part of
Serbia. Until August of 1916 medication was mainly done at home, out of rare health facilities, and by use of strong brandy as traditional cure for many illnesses. Many poor habits,
along with poor hygiene, small number of physicians, and lack of medical care for civilians
by the occupant, fostered many illnesses. Among them, most dangerous were tuberculosis,
typhoid fever, malaria and venereal diseases.
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