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у Лондону, обавештавала британску јавност о тешком положају

земље одакле долази. Успешна одбрана у рату против Аустроугарске исцрпела
је малу Србију до граница сопствене издржљивости. Потом су многе невоље и
болести навалиле на измождену земљу. Недовољно развијена војна и грађанска

Социјална, национална и старосна
•

санитетска служба у Србији била је неспремна за нови, изненадни рат. Словен
ска солидарност са Србијом у Балканским ратовима, исказана у медицинској
помоћи, није могла да буде, због разумљивих разлога и опште европске за

структура медицинске Јединице

раћености, поново прва у хуманом делу. Исти је случај и са савезничким зем

др Берија у Врњачкој Бањи
1915 -1916. године

гледала да првенствено обезбеди сопствене потребе. Србија је стога, у почетку

љама на почетку Првог светског рата. У медицинском погледу свака је земља
рата, била ослоњена углавном на своје снаге и резерве. Бројни рањеници, из

беглице и ратом угрожено становништво били су, у оштрој зими, изложени беди
и зарази. Болестима опхрван народ, представљао је већу бригу за државу од
стрепње да би се ратни сукоби против једном истераног непријатеља из земље

Айсшракi"iiум: УСрбију је у йlоку 1915, као сшручна йомоh у борби
йроiиив велике ейидемије шифуса, само из Велике Бришаније сiиигло
више од 600 медицинских радника. Бџли су сврсшани у 17
мед~щинских јединица, једн.ој војномедицинској мисији, а радили су
и као независни йоједин.~~и - ,добровољно, хонорарно или йод
уговором ангажовани за срсйки саншиеш. Рад је йосвеhен сшрук
шури једне од важнијих йривашних бришанских медицинских

јединица у Србији. Бави се највећим делом йодацима из
йрофесионалн.ог живоша медщ(инскоz особља које је сачињавало
једин.ицу. Уједно н.ам ошкрива иден~иишеш њен.их члан.ова, utшo је
значајно и за схвашања о другим бришан.ским медщџ~н.ским
јединицама у Србији. Тако~е, ойисани су мошиви и начин йос~ианка
јединице, као и њен рад.

могли поновитц. Здравствену несрећу је требало предупредити обилном и хит
ном санитетском акцијом. Отуда је влада захтевала савезничку медицинску по
моћ и са захвалношћу прихватила помоћ из иностранства.
Својим старим пријатељима брачном пару Бери госпођа Грујић је, на њи
хову молбу, објаснила начин како да помогну Србији. Болница у којој су радили
Џемс и Френсис Меј Бери, иако једна од већих болница, била је изостављена
из распореда ратне службе. Професор Бери је желео да корисније употреби
своје богато хируршко искуство. Осим тога, радило се и о савезнику коме је
потребна помоћ. Србија је била право место за непосредније учешће у рату, а
тиме и за nећи савезнички допринос у њему. Супружници Бери одраније су
познавали прилике на Балкану. Путовали су 1904. године у Србију и били при
сутни на церемонији крунисања краља Петра у Београду. У Србији су имали
и своје личне пријатеље. Осећај да могу да помогну, морална начела и прија
тељске везе са Србијом условили су њихово деловање. Руковођен саветима го

спође Грујић, професор Бери је за месец дана отелотворио своју замисао о по
моћи Србији. Комплетно опремљена медицинска јединица за самостални бол

Настанак јединице и одлазак у Србију
Медицинска јединица, коју је организовао и у Србију довео
професор и хирург Краљевске беспла'!Ће болнице у Лондону

1915.

године,

(the Royal Free Ho-

spital), др Џемс Бери (James Berry), део је

велике савезничке хуманитарне помоћи
Србији у Првом светском рату. Хуманитарна помоћ стизала је у Србију двојако:

као помоћ савезничких влада и друштва Црвеног крста, и као помоћ приватних,
за помоћ Србији створених одбора. Беријева медицинска јединица, својом осо
беношћу, издвајала се од других, бројних савезничких медицинских јединица у
Србији 1915. године. Иницијативу за њено стварање покренула је Американка,
госпођа Мејбел Грујић, 1 супруга српског дипломате Славка Грујића, ондашњег
начелника Министарства иностраних дела Краљевине Србије. Она је, од почетОва енергична и способна жена својим неуморним рацом у Великој Британији, Америци и неутрал
ним земљама запацне Европе учинила је немерљив допринос Србији. Беспримерни су њена по

свећеност и патриотизам. Велика савезничка помоћ Србији у Првом светском рату добрим делом
обезбеl)енаје њеном заслугом.

нички рад кренула је на свој пут 19. јануара 1915. године.2
Беријева двадесетшесточлана јединица била је приватно основана, али је
подржана и потпомогнута и званично. За остварење предвиђеног плана уста
новљен је одбор,3 са задатком да сакупља добровољне прилоге и потребан са
нитетски материјал за рад у Србији. Одбор, у намери да делује независно, није
остао и усамљен. Фонд за помоћ Србији у Лондону (the SerЬian Relief Fund), до
делио им је хиљаду фунти, што је достизало скоро четвртину укупних трошкова

2

Ј.

Berry, F, Мау Dickinson Berry, W. Lyon Blease и цр. The Story ој а Red Cross Unir i11 Sе1·Ыа, London, стр,

19. у даљим напоменамаRеd Cross U11it inSerЫa.
З

Одбор су сачињавали рођаци, пријатељи и колеге брачног пара Бери. Председник одбора био је

Жорж Хабарц, а његови чланови: племић Дикинсон, брат госпоl)е Бери, члан британског парла
ыента и с улогом краљевог саветника; сер Артур Еванс, археолог, проналазач Кнососа на Криту,
познавалац Балкана, роl)ак госпоl)е Бери; сер Френсиз Леналц Барат, члан британског парламента

и члан Одбора Краљевске бесплатне болнице; др Сесил Џол, колега Беријевих из Краљевс~е
бесплатне болнице; rocпol)a Канинг; госпоl)ица Так; В. Хилтон, лични секретар професора БерИЈа;
Р. Барат секретар Краљевске бесплатне болнице, уједно и одбора ове медицинске јединице.

Архив Србије (у цаљим напоменама АС) , Министарство иностраних дела (МИД), Политичко
одељење (ПО) , Санитет (С)/ 33, Фасцикла (Ф)

XXI 1364-366.
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јединице.4 Као веhи и искуснији Фонд за помоћ Србији дао им је и корисне савете.
Британско друштво Црвеног крста припомогло их је болничком опремом и сани
тетским материјалом. Истовремено одобрило им је употребу знака Црвеног крста
и рад под њиховим окриљем. Тиме је олакшан транспорт робе и обезбеђена даља

205

Милан Грба, Социјална, национална и старосна сiПрую«ура

Ту су стекли и нови полет у испуњење сопственог плана. Њихову понуду за
рад, послату преко госпође Грујић, српска влада је оберучке прихватила. Потом
је цео пројекат стварања српске медицинске јединице изведен у року од три
седмице. Од великог броја пријављених, стручних и нестручних људи, спремних

Британска влада је такође

да пођу у Србију, Беријеви су сачинили избор по свом критеријуму. Особље

имала разумевања за њихов подухват. Ослободила је војних задужења медиrџшске

медицинске јединице изабрали су по мерилима високе стручности, искуства и

сарадња у с-,шбдевању санитетским материјалом у

Србији.5

сестре ~је су позване да се придруже јединици.6 Влада је обезбедила и бесплатан
превоз Јединици до Солуна.7 Двоје вођа је јединицу желело да назове Срйска једин.ица

Краљевске бесйлашн.е болнице, одакле је потекла и замисао о њеном стварању, нај
више чланова одабрано и приложене крупне донације за њен рад. Одбор Краљевске
бесплатне болнице није дозволио тај назив, највероватније да би се избеrnа одго
~орност, и сагласно томе последице, у случају заробљавања јединице у Србији.& Она

Је због тога добила неутрално име Анiло-срйска болница. У Србији је била познатија
као ,,Беријева мисија", а .у Енглеској као ,Јединица Краљевске бесплатне болнице".9
Пловидба Атлантиком и Средоземним морем, на паробродима Адмиралитета, од ен
rnеске луке Евонмаута до Солуна, с дводневним одмором на Малти, трајала је два
десет ~ана. Јединица је у Солуну од српског генералног конзула Винтровића дознала
за своЈе коначно одре~ште. 10 Да би се претоварила 21 тона болничке опреме и робе,
с брода на воз, било Је потребно дводневно задржавање у солунској луци. На путу
до_ Врњачке Бање, јединица је задржана још у Нишу, у разговору са представющима
наЈвиш~ власти и званичницима Српског друштва Црвеног крста. На своје одредиште

стигла Је

11. фебруара 1915. године.
Састав јединице

Послу окупљања своје медицинске јединице Беријеви су приступили врло

озбиљно: Претходно су у Паризу покушали да се укључе у америчку шему при

спремности за болнички рад у Србији. Имали су разлога да се поносе, како су
сами објаснили, сачињеним избором12 . Јединица је у свом двадесетшесточланом
саставу имала два изузетна хирурга, специјалисту за рендген, врсног анестезио

лога и четири медицинске сестре из најугледнијих лондонских болница. Остали
чланови јединице имали су разне квалификације, а сви су, били лични познаници

Беријевих, или су их препоручили Беријеви пријатељи.13 Meljy бројним савез
ничким медицинским јединицама у Србији 1914 - 1915, састав медицинске једи
нице професора Берија био је најпрофесионалнији. Он је стручно одабран,
првенствено за хируршки рад с тешким рањеницима. Јединица је била и савре
мено опремљена за сложене хируршке операције. 14

У стручном погледу јединицу су сачињавали: петоро доктора, двоје хи
руршких помоћника, девет медицинских сестара, пет добровољних болничарки,
четири добровољна болничара и кувар. Првобитни састав јединице постепено

је попуњаван новим члановима, почевши од априла

1915, у више наврата. 15 Тако

је први састав јединице готово потпуно измењен. Окупацију Србије и Аустроу
гаре у Врњачкој Бањи у јесен 1915, поред брачног пара Бери, дочекало је још
само двоје чланова из првог састава. 16 Иако је особље јединице мењано у четири
наврата, у њеном бројном саставу било је увек око двадесет и шест чланова.

То подразумева да су све измене планиране и да су извршене уредно. Укупан
број свих чланова Беријеве јединице био је педесет и четири. По изменама особ

пошто су Американ~и имали више добровољаца но средстава за издржавање
њиховог рада у СрбиЈи. Борав~к у Француској, међутим, није био узалудан, јер

ља које су вршене, већином од априла до јуна 1915, разликују се, условно, два
састава јединице. Други састав се стварао почевши од првих измена у априлу
месецу. Заробљавање у Врњачкој Бањи 10. новембра 1915. и повратак у Ен
глеску 18. фебруара 1916. дочекао је двадесет и један члан другог и четири

су испунили други разлог своЈе посете: обавестили су се о француским иску

члана првог састава јединице. Добровољни болничар другог састава јединице

купљања и слања санитетске помоћи у Србију. Могућност сарадње је пропала

ствима и упознали су се с радом Британаца у организовању болница у ратним

условима. У Паризу су и ангажовали прве чланове своје медицинске јединице.11

4 Хиљаду фунти је по тадашњем званичном валутном курсу бпло двадесет и пет хиљада дюtара (однос
1 фунта: 25 динара) . Red Cross Unit in SerЬia (у следећим напоменамаRСU) , стр. 13.
5 Исто.
6

Исто стр.

12

Исто.

14

Јединица је имала спрему за компликоване хируршке операције , рендген апарат и др. потребне
уређаје. У погледу медицинске опреме већина британских медицинских јединица била је самостал

на и није се ослањала на српско снабдевање. Британци су помогли српском санитету и обилном
испоруком санитетског материјала попуњавајући и испражњена складишта болница и магацине
Српског друnггва Црвеног крста. Исто стр.

15

био Је запнтересован за њихов nроЈекат. Он је јединицу професора Берија и препоручио Адмира
литету.

Исто стр.

9

Исто.

10

Исто стр.

11 Петорица чланова кој_и су радили у болниц~ смештеној у хотелу Мажестик у Паризу, састали су се
с осталим чла'!овима Ј единице проф. Берща у Солуну, пошто су из Француске у Србију путовали
копном-преко ЈОШ незараliене Италије. Исто стр. 11-12.

-

- главна
- лекар,

хирург, лекар, пет сестара, две болничарке и

болничар; у септембру троје - хирург, бол~ичар и болничарка. У септембру јединици се придружило

11 троје Британаца у обиласку српских избеглица - свештеник и две социјалне раднице. Види
стр. 291-292. Прилог - списак свих чланова јединице.

18.
20.

29-30.

Измене особља и1IШе су следећим редом: у априлу је стигло шесторо нових чланова
медицинска сестра, три медицинске сестре, болничар и болничарка; у мају шесторо

радиолог и четири болничарке; у јуну десеторо

RCU стр. 12.

8

17.

13

15.

7 Пре~седник Савета медицинских школа, Акшiнд, тада и државни подсекретар спољних послова,

Исто стр.

16

RCU

Медицинска сестра госпођица Вест и добровољна болничарка госпођа Елдред, док брачни пар
Гордон, цобровољни болничари нису сачекали непријатеља. Они су напустили јединицу 7. аЈЭ.густа,
да би се поново вратили

27.

септембра и остали с јединицом до ЗО. октобра. Тада су одлучили да

крену на пут самосталног повлачења кроз Србију, Црну Гору и Албанију до албанске јадранске
обале. Доживљаје су оппсали у књизи The Luck ofThirteen, објављеној у Лондону 1916. Исто.
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избегао је заробљеништво, пошто је на пут повлачења кренуо са осталим бри

Бартлит и Гор су радиле са Британским друштвом Црвеног крста у Енглеској,

танским медицинским радницима придруженим српској војсци. 17 Из списка чла

Француској и Белгији 1914, где су их заробили Немци и држали два месеца у
заробљеништву. Госпођица Бартлит је одликована Белгијском медаљом Црве
ног крста. Племкиња Колборн имала је богато ратно искуство, од Бурских ра
това у Јужној Африци, до немачког заробљеништва у Белгији, почетком Првог
светског рата, била је носилац Јужноафричке ратне медаље. Од добровољних
болничарки, госпођа Елдред служила је као медицинска сестра у Буреком рату
у Јужној Африци. Међу добровољним болничарима Гвин, Хауард и Швинд сте
кли су велико ратно искуство радећи за Француско друштво Црвеног крста у
Паризу (у хотелу Мажестик) и по разним местима у Француској.21

нова Беријеве јединице (у прилогу на крају текста), првог и другог састава,
могуће је уочити следеће разлике: у првом саставу била су осморица мушкараца

(двојица хирурга, интерниста, хируршки помоћник и четворица добровољних
болничара), у другом петорица (хирург, тројица добровољних болничара и
свештеник). Жена је у првом саставу било осамнаест (два доктора, хируршки
помоћник, девет медицинских сестара, пет добровољних болничарки и кувари

ца), а у другом двадесет и три (три доктора, хируршки помоћник, девет меди
цинских сестара, осам добровољних болничарки и две жене у обиласку избе

rnица). У поrnеду брачног стања, у првом саставу било је четрнаест госпођица,
у другом саставу њих шеснаест, а за три лекарке другог састава јединице није
познато брачно стање. У првом саставу су била три брачна пара. 18 (Овим су
исцрпљени сви структурални подаци, који су могли да буду уочени о другом

саставу јединице. Даљи текст се бави подацима које су о себи оставили чланови
медицинске јединице, која је у групи, на челу с професором Беријем, стигла у
Србију - први састав). Просек година старости чланова јединице био је тридесет

Задовољавали су, као целина, и један од услова српске владе, постављен
иностраном медицинском особљу за долазак у Србију. Услов се односио на поз
навање једног страног језика, осим матерњег, по могућству немачког или фран
цуског. Три четвртине чланова јединице служило се једним од та два језика.
Лингвистичком знању јединице, њени чланови придодали су познавање следећих

и пет. Тај просек се уочава и у разлици у годинама, између најстаријег и_најм

језика: италијанског, шпанског, холандског, норвешког, велшког, дијалеката
афричких племена, малај ског и српског. Свеукупно узевши, та јединица, у кој?ј
се говорило на свим светским језицима и помало језиком домаћина, била Је

лаlјеr члана јединице. Најстарији члан госпођа Бери имала је педесет и осам

полиrnотска. 22 Не мање важно од ратног искуства, било је и познавање земље

година, док је најмлађи члан, студент медицине Норис, имао двадесет и три

којој се служи. И у том погледу јединица је била спремна. Поред Беријевих,
Србијом су путовали и госпођица Робертсон, главна медицинска сестра једини
це, као и племкиња Колборн. Неколико година раније племкиња Колборн била
је, краће време, на служби у Британском посланству у Београду.23
Јединица је по националном пореклу својих чланова, изузимајући двојицу
Американаца, била британска. Од двадесет и шесторо чланова било је: петнае
сторо Енглеза, четири Шкотланђанке, четири Иркиње, једна Велшанка и по

године. 19 То су били зналачки изабрани људи у најбољим годинама за своја за
нимања. Госпођице у јединици биле су у зрелијим годинама, најмлађа је имала
двадесет и седам година, а· најстарија четрдесет и четири.2°

Многи од чланова јединице имали су ратно искуство. Од доктора су хирург
Бери и анестезиолог госпођа Бери служили претходно у војној болници у Лон
дону 1914. године. Интерниста и рендгенолог др Вилијамс радио је пет месеци

у војној болници у Паризу (у хотелу Мажестик), и у другим француским ме
стима, где се упознао с ратном хирургијом. Хируршки помоћник Норис стекао

менути Американци. Протестантске вероисповести било је двадест и четворо
qланова, а преостало двоје католичке вероисповести. 24 Јединица је званично наз

је ратно искуство у енглеским болницама и у Британском друштву Црвеног
крста. Радио је и у Француском друштву Црвеног крста у поменутој болници
у хотелу Мажестик (Majestic) и другде. Од медицинских сестара; главна сестра,
госпођица Робертсон је, у Првом балкансом рату, радила у једној софијској бол
ници. Наредне године неколико месеци је радила под окриљем Црногорског
друштва Црвеног крста, у болници Књаз Данило на Цетињу, и два месеца је

вана енглеском (Енiлеско-срйска болница), мада су њени оснивачи желели да
је назову именом болнице одакле долазе. Њен назив је логичан с обзиром да

провела у мисионарском раду у Скадру. Била је главна сестра у Првој војној

медицинске јединице које су долазиле из Лондона, приватно послате (Фонд за

болници у Лондону

1914. године. За свој рад одликована је медаљом Бугарског

друштва Црвеног крста и Даниловом златном медаљом. Госпођица Пирс је од
почетка рата радила у Краљевској морнаричкој болници у Плимуту. Госпођице

17

18

је јединица опремљена приватном иницијативом у Лондону, њено седиште било
је у лондонској болници (the Royal Free Hospital), и већина чланова била је ен
mеског порекла (процентуално 57.7%).25 За становништво краја у коме је радила
јединица је била општепозната као енглеска мисија. У Србији су, иначе, све
помоћ Србији опремио је за Србију пет медицинских јединица 1914 - 1915, а
било је у Србији и других приватно послатих медицинских јединица), или зва
нично (две медицинске јединице Британског друштва Црвеног крста иједна вла
дина мисија Краљевског војномедицинског корпуса 1915) називане увек енгле

Лајон Близ, добровољни болничар Беријеве једин~ще, човек извwредноr посматрачког дара и
аутор занимљивих запажања о каракп:ру Срба (у своја четири поглавља књиге The Story of а Red
Cross Unit in Serbla), повукао се заједно с брачним паром Гордоя. Види поглавље: The escape ofthe

ским мисијама. 26

Three, RCU, стр. 205-226.

21

Исто.

Поред Беријевих и други хирург Пентинг, био је са својом женом, добровољном болничарком у

22

Исто.

23

Исто.

Од четири Иркиње у јединици, две су биле католи'{ке, а две протестантске вероисповести. Исто.
О називу јединице 11иди текст напомена 8 и 9.

јединици. Трећи брачни пар су, већ поменути, Гордон-добровољни болничари јединице.
АС, МИД, ПО, С, Ф

XXI / 369-395.

19

Исто.

24

20

Брачно стање педесетшестогодишње племкиње Флоренс Колборн нам није познато. Исто.

25
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Податке о својој јединици др Бери је у априлу 1915. послао председнику
српске владе Пашићу. Из података је могуће сагледати социјалну структуру је
динице.27 Руководилац јединице и одговорни за све њене трошкове у Србији,
професор др Џемс Бери (James Berry), рођен је у Кингстону у Канади, 4. фе
бруара 1860. године. Образовање хирурга стекао је у Ви:тгифт школи Лондон
ског универзитета и у болници св. Бартоломеја. Имао је високо место у бри
танском друштву, будући да је био члан: Краљевског хируршког колеџа Енгле
ске, Краљевског медицинског друштва, Лондонског медицинског друштва, Ме
дицинског факултета Универзитета у Лондону, био је лауреат Медицинске ака
демије у Паризу; а ван свог лекарског сталежа био је члан: Друштва љубитеља
старина, Геолошког друштва и потпредседник Букс археолошког друштва. Про
фесију хирурга и саветника из те медицинске области обављао је тридесет и
три године у Лондону. Радио је на месту професора хирургије и шефа Хируршке
клинике Краљевске бесплатне болнице Лондонског универзитета, затим као хи
рург саветник: Нове болнице за жене, Александра болнице за децу и Краљевске
Бакс болнице. Био је члан Савета, и раније секретар, Хируршке секције Кра

ске. Раније је предавао хемију у Гаје болници у Лондону. Дуги низ година ради~
је у Корнволу на месту операционог хирурга. Био је запослен у Краљевској
Корнвол болници. 30 Четврти члан јединице, њен ~ендгенолог интерниста био
је др Ерн.сш Јулисис Вилијамс (Emst Ulysses WiЉams). Рођен Је у Џорџтауну У
британској колонији Гвајани (где је његов отац двадесет и пет г~дина био ге

љевског медицинског друштва. Такође је раније био професор анатомије и ·па

Србија. Након великих путничко

тологије на Краљевском хируршком колеџу Енглеске и хирург Маунт Вернон
болнице за грудне болести и имао је неколико важних задужења у лондонској
болници св. Бартоломеја. 28 Члан оснивач и други одговорни шеф јединице, Бе
ријева супруга др Френсиз Меј Дикинсон Бери (Frances Мау Dickinson Berry) по
реклом је из више британске класе. Рођена је 22. априла 1857. у Пенсвику у
Енглеској. Образовала се за лекара и анестезиолога у Медицинској школи Кра
љевске бесплатне болнице Универзитета у Лондону. У британском друштву има
ла је чланство у Савету анестезиолога Краљевског медицинског друштва, затим
у Удружењу дипломираних жена, чији је председник била од 1909. до 1911. го

посветио се потпуно рендгенологији и електротерапеутици. ПрофесиЈу
рендгенолога обављао је у краљевској бесплатној болници Универзитета у Лон
дону и у Квинс болници за децу. 31
Последњи члан докторског тима јединице била је госпођица Дороши Чик.
(Dorothy Chick) са задужењем кућног хирурга и паталога. Рођена је 7. септембра
1887. у Лондону. Лекарско образовање добила је на Кембриџском У_НИверзитету
и Краљевској бесплатној болници Универзитета у Лондону. Имала Је и диплому
Краљевског лекарског колеџа Енглеске. На Универзитету у Кембриџу бавила
се и научним радом. Лекарску каријеру је тек отпочела. 32
Студент медицине при самом крају својих студија Доналд KJ?ei Норис
(Dona!d Craig Norris) рођен је 23. септембра 1892. у Лондону. Учио Је на Уни
верзитетима у Кембриџу и Лондону и у Лондонској болници. _Био_ је изу~етан
студент, више пута награђиван за своје радове, на основу КОЈИХ Је добиЈао и
високе стипендије. Јединици се придружио као хируршки помоћник.33 Као други

дине; била је председник Универзитетске секције Лицеум клуба, председник

Марлибон огранка владиног локалног удружења жена и члан Медицинског фа
култета Универзитета у Лондону. У двадесетпетогодишњој професионалној де
латности имала је многа задужења: анестезиолог и предавач из предмета ане

стетика у Краљевској бесплатној болници Лондонског универзитета,· анестезио
лог Александра болнице за децу, лекар у Бермондси клиници за бебе, лекар
Друштва за бригу о малоумним, '-Шан. владиног Осигуравајућег одбора за Лон

!

нерални хирург Колоније),

1.

септембра

1880.

године. Зав~шио Је лондонски

Кингс колеџ, као више пута награђивани студент. Стекао Је и дипло~ Кра
љевског лекарског колеџа Енглеске. У професионалном сталежу био Је члан
Краљевског хируршког колеџа Енглеске. Врло млад постао је лекар (1902) и
променио је многа задужења: кућни хирург болнице Кингс колеџа, Краљевске
бесплатне болнице и болнице св. Џона и Елизабете, затим сениор резидент ле
кар у Маунт Вернон болници за грудне болести и неколико других ма~е ва~их
послова. Потом је био хирург на пароброду прекоокеанске компаниЈе, с ~ЈОМ

је доста пропутовао по Истоку, посетивши Индију, Кину и Јапан. После Је от
путовао у Мексико као хирург Марапил компаније кафе, и док је тамо радио
имао је потпуну медицинску контролу над облашћу земље, великом ~ао цела

- медицинских

искустава, у тридесетОЈ годи~и

(1910)

хируршки помоћник пошла је госпођица Кеш.лин Хејзел Парк.ина!н (Kathleen

Hazel

Parkisnoп). Рођена је

28.

фебруара

1882.

у Лондону. И она Је била при

дон, и испитивач из медицине у Управи лондонске грофовије. 29 Други хирург

крају медицинских студија.Образовала се на Лондонском универзитету и ло~

јединице био је др Лоренс Крисшофер Пеншинг (Laurence Christopher Panting).
Рођен је 8. октобра у Стафорду у Енглеској. Студент Оксфордског универзитата,
на коме је магистрирао и докторирао. Образовао се и у Гаје болници у Лондону.
Био је члан Краљевског лекарског колеџа Енглеске, Краљевског хируршког ко
леџа Енглеске, Хемијског друштва и Краљевског медицинског .друштва Енгле-

донској Медицинској школи за жене Краљевске бесплатне болнице. Радила Је

26 Порец наведенихјециница, из Британије у Србију су 1915, од битнијих стигле jr,u четири медицин

у поменутој болници, Болници за болесну децу у !1ондону, и у Њукас1;1 бол!_l~ЦИ-~
Тhавна медицинска сестра јединице била Је госпођица Софща СшЈУарш
Ајвин Робершсон (Sophia Stewart Irvine Robertson). Ро_ђена је 1_5. _марта 1882. У
Клакманану у Шкотској. Британско Министарство ВОЈНО, за КОЈе Је радила, доз

волило јој је да се придружи јединици после специјалног захтева професора

ске јединице. Овог пута из Единбурга, у организацији Болнисџ~ шко~иских жена за службу у
uносiиранс~иву (Scottish Women's Hospitals forForeign Service) кренула је веh крајем 1914. мецицинска

јединица у Крагујевац, а 1915. послате су у Србију још три пољске болнице. ·Qсобље ових јединица
сачињавале су искључиво жене. У Србији су биле познате као мисије шкотских жена.

27 АС, МИД, ПО, С XXI / 364-395. У Прилогу су дате кратка историја и биографије ,mановајединице.
28

АС, МИД, ПО, С, Ф, XXI / 370.

29

АС, МИД, ПО, С, Ф

XXI / 371.

30 Исто Ф XXI / 372.

31

Исто Ф XXI /

32

Исто Ф

XXI / 374.

33

Исто Ф

XXI / 375.

34

Исто Ф

XXI / 376.
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Милан Грба, Социјална, национална it сйlаросна сinрукшура

Берија и једног члана британске владе. Дуго година радила је на истакнутим
местима као професионална медицинска сестра. Обучавана је за своју профе
сију У Краљевској болници за децу у Единбургу и у болници св. Вартоломеја
У Лондону. Била је главна сестра у једном од одељења Хируршке клинике про

је

31. јула 1888.

у Вику у Шкотској. Завршила је Вик академију и школу у Кра

фесора Берија у Краљевској бесплатној болници. Радила је и у Источнолон
донској болници, а била је и члан Удружења медицинских сестара св. Бартоломеј
болнице. 35 Друга медицинска сестра за коју је професор Бери тражио осло
бађање од дотадашњих дужности у британском Адмиралитету, била је го

болници у Сафоку, Породилишту града Лондона и Квинс болници.43
Петочлану секцију добровољачких болничарки предводила је госпођа Ел
си Елдред (Elsie Eldred). Рођена је 24. маја 1882. у Ирској. Била је супруга лекара

љевској бесплатној болници, где је и радила као медицинска сестра. 42 Госпођица
Кашрин Елизабе~и Beciu (Cathrine Elizabeth West) рођена је 31. августа 1876. у
Андерхилу, Барнет у Енглеској. Спрему медицинске сестре постигла је у Општој

запосленог у Централној Африци, и како због рата није могла да се врати у

~пођица Џонс Пирс (Jones Pearce). Рођена је 3. фебруара 1881. у Карфилију у
Јужном Велсу. Образовала се у Кардифу и у Болници за заразне болести у

Африку, пријавила се за службу у Србији. Образовала се у Александра школи

Њупорт Монмаутширу и у Краљевској бесплатној болници у Лондону. У по
следњој болници била је главна сестра у операционој сали, због чега је и позвана

сестру у Лондонској болници. Више година је предавала и радила као медицин
ска сестра у Енглеској, Ирској, Британској Колумбији, Јужној Африци, Цен
тралној и Западној Африци.44 Госпођа Кора Џозефин Гордон (Cora Josephine
Gordon) рођена је 9. марта 1880. у Бакстону у Енглеској. Уметник и илустратор,

да се прикључи јединици, а потом и главна сестра једног одељења на хирурушкој
клиници професора Берија. Била је и ноћни надзорник Болнице града Лондона
за грудне болести. Пре приступања јединици налазила се на дужности резервне
медицинске сестре Морнаричке болнице у Плимиту. 36 Медицинска сестра го

и Колеџу Краљевског универзитета Ирске у Даблину. Обучила се за медицинску

заједно са супругом, такође уметником, придружила се јединици као добровољ
на болничарка и медицинска сестра. Образовала се на Лондонском универзи

спођица Флоренс Мерион Баршлиш (Florence Marion Bartleet) рођена је 1. марта
1875. у Лондону. Ова искусна медицинска сестра завршила је четворогодишњу

тету и била је дипломац Краљевске музичке академије у Лондону. Била је члан
Друштва уметника декоратера у Паризу, где је живела с мужем. 45 Госпођица

обуку у болници св. Томаса у Лондону. Радила је као сестра за ванболничке
пациЈенте у Квинс болници за децу, била је вршилац дужности главне сестре
У болници св. Џорџа у Лондону, потом главна сестра Азила с 420 кревета, а

Дороши Кејйi Окули

(Dorothy Kate Oak1ey) рођена је 16.

априла

1871. у Лондону.

Завршила је приватну школу, и делимично се обучавала за медицинску сестру

ну.371:'оспоl)ица Лилиан Ивлин Гор (Lilian Evelyn Gore) рођена је 13. марта 1885.
у БраЈтону. Медицинска сестра с дугогодишњим стажом, обучавала се у Дечијој
болници Пендлбури и у св. Џорџ болници у Лондону, у чијем је хируршком

у Ист Гринстид болници и Краљевској бесплатној болници у Лондону. Од почет
ка рата ангажовала се у Црвеном крсту и пријавила се за службу у Србији као
медицинска сестра. 46 Госпођа Џејн Аzнес Петиинi (Jane Agnes Panting) рођена
је 31. августа 1871. у Ланкширу у Енглеској. Образована је на Шарлота инсти
туту у Единбургу. За службу у Србији пријавила се као испомоћ медицинским

одељењу радила. 38 Племкиња Флоренс Колборн

сестрама и јединици уопште. Стекла је одређених искустава помажу.ћи супругу

дужност медицинске сестре обављала је у Диспанзеру за туберкулозу у Лондо

(the

HonoraЫe

Florence

Со!Ьоmе)

ћерка лорда Ситона, рођена је 19. октобра 1859. у Даблину. Најве.ћи део свога

(др Пентинг, други хирург јединице) у његовој хируршкој пракси. Добро је поз

живота посветила је социјалном раду у Лондону, као и у пружању неге сиро
машнима. У тренутку формирања јединице била је менаџер Бороу школе у Лон
дону.39 Госпођица Лина Скош Барбер (Lena Scott Barber) рођена је 1. новембра

навала вођење домаћинства. 47 Госпођица Ина Мери Сшивенсон

1875. у Беланону у Ирској. Завршила је средњу и вишу школу у Канзасу у Аме
рици. Обуку медицинске сестре завршила је у Енглеској, у Краљевској болници
у Шефилду и у Челзи болници у Лондону, где је дуги низ година радила у свом
~озиву. 40 Госпођица Mapiapeiu Мод Харли (Margaret Maud Harley) рођена је 12.
Јуна 18~8. у Бандо~ Корку у Ирској. Звање медицинске сестре добила је у Кра

venson)

рођена је

1887.

поред осталог истакла и као изузетан спортиста. Била је првак Шкотске у бад
минтону, а за Шкотску је играла и хокеј на трави. Пре доласка у Србију, радила
је као добровољац у Британском цруштву црвеног крста. Краће време је радила
и као медицинска сестра у Стирлинг болници и Краљевској бесплатној болници
у Лондону. 48
За кувара јединице пријавила се ћерка некадашњег лондонског бискупа,

љевскоЈ бесплатној болници у Лондону, а имала је и сведочанство Централног

госпођица Лусија Крејшон

одбора бабица. Каријеру је наставила у Изолационој болници за заразне боле
сти у Свиндону у Енглеској, а пре преласка у Србију била је ноћни надзорник

Образована је на Кембриџском универзитету

и сестра Луишам болнице.41 Госпођица Џеси Садерленд

(Jessie Sutherland) рођена

{Ena Mary Ste-

у Индији. Образована је на Челтенам колеџу, где се

41

Исто Ф

XXI/ 383.
XXI / 384.

42

Исто Ф

35

Исто Ф ХХ!/ 377.

43

Исто Ф XXI /

36

Исто Ф

XXI / 378.

44 Исто Ф XXI / 386.

37

Исто Ф

XXI / 379.

45
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Исто Ф

XXI / 388.

39
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385.

387.

(Lucia Creighton). Рођена је 26. јула 1874. у Оксфорду.
(Newham College), где је добила
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почасни докторат из историјске теме (Historical Tripos). Студирала је кулинарство
на Батерси политехничкој школи, од које је добила Диплому економије домаћин
ства. Пре поласка у Србију бавила се социјалним радом углавном у Лондону.49
У добровољном болничарском делу јединице били су: Јан Гордон (Јап Gordon) рођен 11. марта 1882. у Беркширу у Енглеској. Завршио је Малборо колеџ
и Труро рударску школу. Занимање рударског инжењера и металурга, (био је
менаџер једног рудника на Малајском полуострву), заменио је уметничком по
зивом. Живео је са женом (добровољном болничарком у јединици) у Паризу и
бавио се графиком. 50 Вилијам Твин (William Gwin) рођен је 19. јануара 1880. у
Сан Франциску у Америци. Живео је у Паризу, где је завршио Национални
музич~ кон~вераторијум. По занимању био је певач, а када је избио рат зане

Милан Грба, Со~1ијална, национална

његове колеге уметници у јединици, и он је напустио своје занимање да би се

посветио раду у Црвеном крсту за време рата.52 Френциз Херберш Швинд

(Fran-

~is Herbert Schwind) рођен је 14. новембра 1869. у Ланкширу у Енглеској. Био
Је земљопоседник и мировни судија. Бавио се управљањем сопственим поседима
и био је судија Енглеске међународне изложбе коња. После отпочињања рата
посветио се раду у Црвеном крсту у разним местима Француске. Радио је и за
Унију жена Француске.53
~тручни делови састава медицинске јединице професора Берија по нацио
налноЈ припадности изгледали су овако: петоро доктора Енглеза; двоје хи

руршких помоћника Енглеза; девет медицинских сестара, од којих две Шко"
тланђанке, три Иркиње, Велшанка и три Енглескиње; пет добровољних бол
ничарки, од којих две Шкотланђанке, две Енглескиње и Иркиња; кувар је била
Енгл~скиња; четворица добровољних болничара, од којих двојица Американаца
и двоЈица Енглеза. За службу добровољних болничара и болничарки узете су

особе у зрелом животном добу, најмлађи болничар имао је двадесет и седам
година, а болничарка двадесет и осам. Добровољци су биле добро образоване
личности, разних професија, широких занимања и различитих знања. Остатак
јединице био је професионалан. Социјални састав и друштвени положај чланова

ове медицинске јединице сличан је структури других британских медицинских
јединица, које су радиле у Србији. У одборе свих друштава, створених с циљем
савезничке помоћи, као и у саставе њихових болничких јединица на терену,
ушли су обични људи Британије из свих друштвених класа. Припадници виоске
британске класе били су најчешће у одборима и као њихови угледни чланови
водили су бригу о подизању фондова, прикупљању разноврсне робе и санитет-
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ског материјала, и финансирању рада у Србији. Међутим, нису оклевали да, као
руководиоци, администратори или лекари медицинских јединица, и сами непо
средно пружају помоћ. Своје високе функционере у Србију слали су и британска
влада и Британско друштво Црвеног крста. Из састава Беријеве јединице види
се још и то да су се људи различитих профсија :и имања, по избијању рата,
одвајали од својих дотадашњих занимања да би несебично и патриотски помогли
својој и савезничкој земљи. Многи од њих, вршећи савесно племениту службу,
нису дочекали мир, коме је њихов рад у својој бити био и посвећен.
Јединица професора Берија, изузетно квалитетног стручног састава спремно

је дочекала сва искушења и своје задатке у Србији обавила је беспрекорно.

Рад у Србији

марио Је ~ОЈ рад и посветио се раду у Црвеном крсту Француске.51 Четврти

уметник у Јединици Сесuл де Блакијер Хауард, по занимању вајар, (Cecil de Blaquiere ~oward) рођен је 2. априла 1888. у Клифтону у Канади. Живео је у Паризу,
и био Је члан Националног друштва лепих уметности, Друштва јесењег салона
и Жилијен академије, од које је добио Медаљу прве класе за свој рад. Као и

u старосна cilipyкiuypa .

Јединица је у организационом смислу, као и друге медицинске јединице у
северној Србији, радила под директном командом Санитетског одељења Врхов
не команде, а формално је била прикључена српској резервној болници у

Врњачкој Бањи.54 Српски санитетски официр званично је вршио функцију
начелника свих болница, страних и српских, у Врњачкој Бањи. То је подразу
мевало његову одговорност за опрему, снабдевање и уопште администацију свих
болница. По војним санитетским правилима ниједна већа хируршка операција
у страној болници у Србији није могла да се изведе без знања и сагласности
одговорног српског санитетског официра. У стварности, пошто би се Срби уве
рили у стручност дотичне савезничке медицинске јединице, она би добила
савршено слободне руке у свом раду. Савезничке медицинске јединице у јужној
Србији, односно у позадини, биле су у делокругу српске владе, тј. санитетског
одељења Министарства војног.

Беријева јединица створила је прави здравствени центар у Врњачкој Бањи
оснивањем пет болница од додељених зграда и санитарним уређењем околине.
Прва болница звана "Терапија" била је r:лавна хируршка болница са савремено

опремљеном операционом салом за најсложеније операције, радиолошком ка
бинетом и др. ,.Терапија", бивша хидротерапеутска зграда, имала је топлу воду,
це1nрално грејање, електрично осветљење, модерна купатила и парну перио

ницу. Била је једна од највећих болница у Србији ван Београда. У њој су не

говани сви тешки рањеници које је јединица преузела из осталих болница у
Бањи. Имала је педесет и пет постеља. Друга болница је била смештена у
Државној кафани и имала је шездесет и осам постеља. Служила је за пријем
рањеника за време док се не окупају, дезинфикују и очисте од вашију. Заједно
с Беријевим, у тој болници је радило и особље медицинске јединице Британског
друштва Црвеног крста. За трећу болницу искоришћена је школска зграда, има

ла је четрдесет и пет постеља и у њој су неговани лакши рањеници и рекон
валесценти. Четврта болница "Вила Меркур" са деведесет и девет постеља

49
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служила је, такође, за негу лакших рањеника. Пета болница "Барака" саграђена
је од дрвета о трошку јединице, имала је четрдесет постеља и била је потпуно
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XXI / 392.

уређена као болница, намењена искључиво оболелима од тифуса и других за
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разних болести.55 Јединица је основала још једну болницу у вили ,,Атина" углав-

54 RCU, стр. 22.

Годишњак за друштвену историју 11/2,1995.

214
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вели су воду изврсног квалитета из околних извора до главне болнице, али и

у октобру. 56

за пролазнике на путу; адаптирали су један од топлих извора за купање паци

Број пацијената у болницама медицинске јединице професора Берија је
варирао. У просеку било их је око три стотине свакодневно. Четири дана после
Беријеве јединице, у Врњачку Бању је стигла и четрдесеточлана медицинска

јената; у своје болнице примали су и ванболничке пацијенте, сеоско и градско

јединица Британског друштва Црвеног крста под руководством капетана Бене
та. Осим сарадње на истом послу, у напред споменутој болници у згради Држав

становништво. Предузети јавни здравствени радови великог замаха одговарали
су задатку да се колико је год могуће побољша опште стање у граду. Када је

исушено мочварно тло близу "Терапије" власник виле у истој долини приметио
је да никада раније није било мање болесних од маларије. У главној улици Бање

ништа заједничко у погледу постанка и организације рада. Јединица капетана

очишћен је одводни канал и у њега је скренута вода с јавне чесме; конструисан
је и одводни јарак за улицу најподложнију блату; саграђено је и обновљено једа

не кафане и другде, јединице професора Берија и капетана Бенета нису имале
Бенета била је друга медицинска јединица Британског друштва Црвеног крста

наест дрвених мостова у разним деловима града; поправљани су путеви; органи

у Србији. Прва, под руководством др Барија (Howard Barrie) већ је радила у
Скопљу. Као у Скопљу, тако и у Врњачкој Бањи и другим од зараза угроженим
крајевима у Србији, српске власти су новопристигле медицинске јединице
смештале у центре, у којима су већ радиле савезничке јединице. Разлози зашто

зовано је прикупљање и спаљивање ђубрета итд.58 Највећи британски допринос
Србима, већином немарним према заједничкој околини, био је у лекцији о орга
низованој чистоћи.59 Најскупљи и најбоље планирани санитарни рад Беријеве је

је појачаван здравствени рад у већим српским градовима: Скопљу, Нишу, Кра
гујевцу, Ваљеву и др. местима, па и Врњачкој Бањи, били су у већој угрожености

дрвену колибу, која је стајала на блатњавом земљишту поред. реке, облапљена

градова од зараза, њиховој претрпаности избеглицама, а довољан разлог био

градњу кланице је очигледан, други мотив је био да се искористе беспослени летњи

је и тај што је у њима било солиднијих зграда, које су могле да се преуреде и

месеци и уз помоћ великог броја заробљеника да се уради нешто корисно за град,

да служе као резервне болнице, због недовољног броја већ постојећих сталних
болница.

и трећи мотив била је природна жеља чланова јединице да оставе нешто иза себе,

Беријева јединица је у Врњачку Бању стигла у време разбуктале епидемије

нице, којих је било мало у то доба, по неким британским сазнањима постојале су

динице била је изградња нове градске кланице. Она је требало да замени велику
вишегодишњом прљавштином и животињском крвљу. Беријев главни мотив за из

као сталну успомену на свој боравак. у Србији. Радови на изградњи модерне кла

пегавог тифуса у целој земљи. У борби против епидемије пегавог, повратног

само три функционалне кланице у Србији, нису довршени до уласка Аустроугара

и трбушног тифуса она је учествовала локално, но професор Бери је сарађивао

у Бању у новембру

са осталим медицинским стручњацима да се пошаст заустави и глобално. Већ

протеза за обогаљене војнике. Тиме су успели да омогуће неколицини Срба и Ау

21.

фебруара учествовао је на првој конференцији британских медицинских је
диница у Србији, одржаној у Британском посланству у Нишу. Нацрт меморан

стријанаца да ходају без помоћи дрвених штака. 61

дума који је послат у Лондон, Фонду за помоћ Србији и Британском друштву
Црвеног крста, сачинио је професор Бери заједно .с Хауардом Баријем, шефом
прве јединице Британског друштва Црвеног крста. Овај меморандум допринео
је сјајном одзиву и великој помоћи британских грађана Србији. Бери је био

су учествовли српски савезници Британци, Руси, Французи и неутрални Аме
риканци, а којима је леп допринос дала и Беријева јединица, пропали су у не
мачко-аустроугарско-бугарској инвазији на Србију у јесен 1915. године. Прили

присутан и на другој британској конференцији

вама, у нестрпљивом и узбуђеном очекивању савезничких трупа из Солуна. Уме

1.

априла у Нишу, када је пу

1915.

rодине.б() Најсмеmrји подухват јединице била је израда

Изузетан болнички рад и отпочета санитетска реформа у земљи у којој

ком посете Нишу чланова Беријеве јединице град је био свечано окићен заста

ковник Хантер, шеф Мисије Краљевског војномедицинског корпуса (Мисија
британске владе) објавио предузте мере за опште сузбијање тифуса у Србији.
Учествовао је и на важном састанку шефова британских медицинских јединица

потврђиване су са свих страна. Британски комесар сер Пеџет је,

са британским комесаром за санитетски рад у Србији сер Раф Пеџетом, 27.
јула у Крагујевцу, када је расправљано питање њиховог даљег остајања у зем
љи.57 Тада је одлучено да се остане упркос томе што, услед дугог затишја на
ратиuпу, није било довољно посла за све британске болнице у Србији. Прева

дицинске јединице повлаче с војском како би се сачувале за даљу службу. 62 Убрзо
се показало да у метежу неорганизованог повлачења није било могуће обезбе
дити превоз за све британске болнице. У повлачењу са севера и југоистока на
запад земље, и Врњачка Бања је у једном тренутку постала тесно место избе

гнуло је мишљење да ће нова непријатељства неизбежно избити и на јесен, и
да је због тога њихово присуство у земљи још неопходно.

глиштва. Функционери Санитетског одељења и других одељења министарства

Осим болничког посла Беријева јединица се бавила и здравственим
уређењем околине. У почетку сами, касније уз обилато коришћење рада ау
строугарских заробљеника, изградили су многе дезинфекционе направе; спро55

АС, МИД, ПО, С, Ф

56 RCU, стр. 109.
57

Исто, стр.

165-166.

XXI/367-368.

сто савезника стигле су неповољне вести о продору непријатеља у Србију,
8. октобра,
обавестио све британске болнице о жељи српских војних власти да се све ме

у пратњи породица и пријатеља потражили су уточиuпе у Бањи. У пренасеље-

58

исто, стр.

37.

59

исто, стр.

199.

60

исто, стр.

155.

61 исто, стр. 165-166.
62

исто, стр.

191.

Годишњак за друштвену историју 11/2,1995.

216

ном месту кроз које су се кретале колоне избеглица, појавио се убрзо недостатак
намирница и осетила зима и глад. Од Британаца склониште у Бањи потражили
су: Пеша јединица Фонда за йомоh Србији (познатија као Друга јединица бри

танских фармера, који су за њено опремање прикупили новац), која је преузела
бригу о болници у "Вили Меркур", затим јединица Болница ии-сошских жена,
којаје краће време радила у болници у "Вили Атина", као и неколицина чланова
јединице Одбора за йомоћ рањеним савезници,иа (the Wounded Allies Relief Committee).63 У немогућности да се организовано и безбедно повуку са својим бол
ницама и пацијентима, јединице професора Берија, Британског друштва Црве
ног крста и Фонда за помоћ Србији остале су у Врњачкој Бањи. Четворомесечно
заточеништво британске медицинске јединице провеле су у измењеним услови

ма рада. Аустроугарске окупационе власти брзо су почеле с размештањем бол
ничких пацијената незнано куда, као и са њиховом масовном интернацијом. Ти
ме су Британце убрзо оставили без посла. Према британским медицинским је
диницама у Бањи непријатељ се односио коректно. Права медицинских радника

по Женевској конвенцији су поштована и Британци су средином фебруара 1916.
преко Београда, Будимпеште и Беча послати у неутралну Швајцарску. Послед
ња британска јединица, која је уз топли српски испраћај напустила Врњачку
Бању, била је Беријева јединица, Бројне српске избеглице у Бањи морале су
по уредби окупатора да се врате у место свога пребивалишта. Врњачка Бања
и околина, после бурних догађаја, остала је са староседеоцима да проводи време
у изолацији. Србију, административно подељену на аустроугарску и бугарску

окупациону зону, чекали су дуги и тешки дани окупације.
После повратка у Лондон 1916. професор Бери, његова супруга и други
чланови јединице објавили су књигу о свом раду у Србији (The Story of а Red
Cross Unit in SerЬia). Књига је посвећена принцу престолонаследнику Алексан
дру, ,,који је својом војном вештином, енергијом и способношћу учинио пуно
за своју земљу и за савезничку ствар". Књига је посвећена и Србији са жељом
поетски изреченом у два стиха:

"Србија као Феникс умире
већа Србиј а да се уздгине"

( that SerЬia, like the Phoenix, dies
А

Greater Serbia to arise). 64

Френсиз и Џемс Бери су наставили да пружају своЈу помоћ Србима, као
актив~и чланови Фонда за помоћ Србији и Британског друштва Црвеног крста,
до краЈа Првог светског рата. Учествовали су у организацији и прослави српског

нацио_налног празника Видовдана у Енглеској (Kossovo Day) у јуну и јулу 1916,
а краЈем исте године професор Бери је с медицинском јединицом Британског
друштва Црвеног крста отпутовао у Добруџу, где су се припојили Српској ди
визији. Професор Бери добио је племићку титулу

1925.

године. За успомену на

рад британских медицинских јединица Краљевина Југославија је подигла 1935.
године у Врњачкој Бањи чесму названу "hot spring". Општина Врњачка Бања

63

исто, стр.

64 RCU.

199-200.
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је иницијативом др Жарка Вуковића

12.

октобра

1985.

поставила спомен-плочу

британским медицинским радницима у њиховом месту.

Леди Бери је умрла у својој 77. години, 1934. Наредне године сер Бери се
оженио др Меј бел Инграм, чланом другог састава Беријеве медицинске јединице
(види под бројем 35 у Прилогу) Сер Бери: је умро у својој 86. години, 1946.
Друга леди Бери је умрла у својој 99. години, 2. марта 1987, сазнајемо из не
кролога једног енглеског листа.

ПРИЛОГ
Списак чланова јединице
име

датум доласка

у Бању

1. James Berry, шеф и главни хирург јединице•
2. F. Мау Dickinson Berry, лекар и анестезиолог•
3. Laurence Е. Panting, други хирург јединице
4. Ernest Ulysses Williams, радиолог и лекар
5. Dorothy Chick, кућни хирург
6. Miss К. Parkinson, хируршки помоћник
7. Mr. Donald С. Noпis, хируршки помоћник
8. Miss S. Irvine Robertson, г.лавна сестра јединице
9. Miss Lena Barber, медицинска сестра
10. Miss Florence Bartleet, медицинска сестра
11. Hon. Florence Со!Ьоmе, медицинска сестра
12. Miss Julia Gore, медицинска сестра
13. Miss Margaret Hurley, медицинска сестра
14. Miss Annie Ј. Pearce, медицинска сестра
15. Miss Jessie Sutherland, медицинска сестра
16. Miss Catherine West, медицинска сестра•
17. Mrs. Elsie Eldred, болничарка јединице'
18. Mrs. Cora Ј. Gordon, болничарка
19. Miss Dorothea Oakley, болничарка
20. Mrs. Ј. Agnes Panting, болничарка
21. Miss Ena М. Stivenson, болничарка
22. Mr. Јап Gordon, болничар јединице
23. Mr. William Gwin, болничар
24. Mr. Cecil de В. Howard, болничар
25. Mr. Francis Н. Schwind, болничар
26. Miss Lucia Creighton, кувар јединице
27. Mr. Walter Lyon Blease, болничар
28. Miss Harriot Davies, главна сестра јединице'
29. Miss Agnes Miller, медицинска сестра
30. Miss Ruth С. Thomas, медицинска сестра',
31. Miss Susan Hall, медицинска сестра'
32. Miss Margaret Barber, болничарка'
33. Miss Annie Ј. Dickinson, болничарка•
34. Miss Margaret Hyett, болничарка'

11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11, 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
11. 2. 1915.
18. 4. 1915.
18. 4. 1915.
18. 4. 1915.
18. 4. 1915.
18. 4. 1915.
18. 4. 1915.
12. 5. 1915.
12. 5. 1915.

датум одласка

из Бање

18. 2. 1916.
18. 2. 1916.
9. 5. 1915.
27. 5. 1915.
5. 5. 1915.
26. 4. 1915.
26. 4. 1915.
9. 6. 1915.
9. 5. 1915.
26. 5. 1915.
9. 6. 1915.
26. 5. 1915,
9. 6. 1915.
9. 6. 1915.
9. 6. 1915.
18. 2. 1915.
18. 2. 1915.
30. 10. 1915.
19. 5. 1915.
9. 5. 1915.
9. 5. 1915.
30. 10. 1915.
1. 10. 1915.
26. 4. 1915.
27. 5. 1915.
19. 5. 1915.
30. 10. 1915.
18. 2. 1916.
20. 7. 1915.
18. 2. 1916.
18. 2. 1916.
18. 2. 1916.
18. 2. 1916.
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МаЬе1 Ingram, хируршки
помоћник и радиолог•

35. Miss
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

А. Helen Boyle, лекар јединице
Miss Ethel М. Thackeray, болничарка
Miss Е. Mary Walters, болничарка
Ada McLaren, хирург јединице•
Isobel Inglis, лекар•
Miss Fanny Amott, медицинска сестра•
Miss Alice Brock, медицинска сестра•
Miss ElizaЬeth Cameron, медицинска сестра•
Miss Mary Е. Griffin, медицинска сестра•
Miss Gertrude М. Hammond,
:медицинска сестра'

46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Mrs. Dorothy Cowen, болничарка
Mrs. Olive Jourdain, болничарка
Mr. Herbert Jones, болничар•
Miss Ria Murray, болничарка•
Mr. George Lingner, болничар•
Ј. В. Chirstopherson, хирург•
Rev. George Simpson, у обиласку
избеглица•

53. Mrs. Medeline Sandeman,

5.
5.
5.
5.
6.
6.
6.
6.
6.
6.

1915.
1915.
1915.
1915.
1915.
1915.
1915.
1915.
1915.
1915.

18.
15.
15.
20.
18.
18.
18.
18.
18.
18.

2. 1916.
8. 1915.
8. 1915.
7. 1915.
2. 1916.
2. 1916.
2. 1916.
2. 1916.
2. 1916.
2. 1916.

23.
23.
23.
28.
6.
13.
13.

6.
6.
6.
6.
9.
9.
9.

1915.
1915.
1915.
1915.
1915.
1915.
1915.

18.
16.
21.
18.
18.
18.
18.

2.
7.
9.
2.
2.
2.
2.

октобар

1915.

18. 2. 1916.

октобар
октобар

1915.
1915.

18. 2. 1916.
18. 2. 1916.

1916.
1915.
1915.
1916.
1916.
1916.
1916.

у обиласку

избеглица•

54. Mrs. Sarah Branson,

12.
28.
28.
28.
23.
23.
23.
23.
23.
23.

у обиласку избеглица•

* Заробљени у Врњачкој Бањи од 10. новембра 1915. до 18. фебруара 1916.
Укупни трошкови јединице од јануара 1915. до 7. марта 1916. износили су
апроксимативно 6.633 фунте. Тај износ утрошен је на опрему, материјал, храну,
одржавање болница, изградњу бараке, одећу и др. За плате професионалних
медицинских сестара и једног млађег лекара издате су 902 фунте. Изградња
кланице коштала је око

423 фунте, и она је финансирана из посебног фонда.

(Списак чланова јединице и завршни обрачун налазе се на страницама 291-293
на крају књиге).

Summary

Milan Grba

Socia~ national and age structure о/ Dr. Berry's medical unit
in Vrnjacka Вапја 1915-1916
Berry's unit is а segment of the major British medical engagement in the al!ied
country. British private and government aid has greatly contributed to the improvement
of deploraЬ!e health situation in Serbia and with its professional engagement was directly
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involved in the prevention of а big typhus epidemics in winter 1915. Professor Berry's
medical unit set up а significant medical center in Vmjacka Banja. In а country with
undeveloped heaJth organization it estaЫished five hospitals, but also provided medica\
services to nшnerous outpatients. Its work was highly praised, particularly surgical department and treatment of severely wounded. Besides medical work, it also undertook to
create а safe environment. The unit's experience and knowledge was helpful in major
sanitary campaigns in SerЬia. Later, during the military collapse, though it was captured
Ьу the enemy, it managed to continue its work for а few additional months.
The social background shows that the unit engaged representatives of all British
social classes.. The unit was British, with predominantly English staff, but as other British
units, it also included members of other nationalities. АП its members were experienced
medical workers, chosen Ьу professional criteria, as indicated Ьу the average age of the
unit. Except professional, memЬers of the unit possessed various other skills, and many
of them also had war experience. Composed in such а way, the unit performed its task
in SerЬia brilliantly.

