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МЕДИКАЛИЗОВАНИХ ТЕХНОЛОГИЈА 
И РАЂАЊЕ БИОПОЛИТИКЕ

Овај рад је теоријски и методолошки ограничен на један уски аспекат Првог
светског рата – на улогу медикализованих ангажмана страних женских мисија. Слу-
чај Србије у том контексту није од посебне важности само због тежине, драматич-
ности и трагичности последица Великог рата, већ и због тога што је међународни, до-
минантно женски ангажман, служио као латентни механизам трансфера медикали-
зованих политичких и друштвених технологија и пракси које у то време овде нису по-
стојале. У раду су анализирани услови и узроци који су генерисали промене у друштве-
ним улогама жена, које су се односиле на њихов активизам, професионалност, моби-
лизацију и ангажмане у лекарским и добротворним мисијама током Великог рата, с
обзиром на то да се тај историјски догађај може посматрати и као прекретница у
друштвеној партиципацији жена, односно у контексту промена у култури односа ме-
ђу половима. Други фронт као фронт мисионарске борбе са епидемијама, заразама, бо-
лесницима, рањеницима, сиромаштвом, глади, избеглицама и збрињавањем ратне си-
рочади однео је више од трећине укупних ратних жртава у Србији. У раду закључује-
мо да су друштвена збивања на том фронту, захваљујући медицинској кампањи, пред-
стављала не само трансфер медикализованих технологија контроле, лечења и превен-
тиве над становништвом – дакле свега онога што је стратешки недостајало Србији
тог времена – већ и темеље нове биополитике. 

Кључне речи: Први светски рат, женске мисије, Србија, здравствена политика,
медикализоване технологије.
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Увод

Током Првог светског рата Србија није била само војна, тактичка и страте-
шка картографија – мапа у којој су се сламала последња царства и либерални по-
редак цивилизације деветнаестог века. Она је била и мапа медицинске топогра-
фије регија; топографија хигијенских мера, топографија зараза, топографија смр-
ти – коначно, топографија присуства и деловања страних лекарских и добротвор-
них мисија – топографија ратне медикализације. Топографија инсталације здрав-
ствене политике деветнаестог века у земљи која је остала на периферији модер-
низације. 

С обзиром на то да поремећаји међународне равнотеже могу да настану из
мноштва разлога, како констатује Полањи (Polanji, 2003: 22), овај рад се неће ба-
вити оним скуповима узрока који су генерисали политичку неравнотежу која се
експликовала у Првом светском рату, већ првенствено условима који су генери-
сали оне врсте промена у друштвеним улогама жена које су се односиле на њи-
хов активизам, професионалност, мобилизацију и ангажмане у лекарским и до-
бротворним мисијама у Србији током Великог рата. Посебна пажња биће посве-
ћена процесима медикализације улоге жена, која је била део еманципаторских
политика деветнаестог века, као и политика новог професионалног, политичког и
друштвеног идентитета. У том смислу, политика женских идентитета и ангажма-
на у медицинским и добротворним мисијама у Првом светском рату, не само у
Србији већ у целој ратом захваћеној Европи, од Западног, преко Солунског
фронта, до Галипоља, неодвојива је, у методолошком смислу, од развоја здрав-
ствене политике почевши од осамнаестог века (Fuko, 2012), као и од политичких
стратегија женске еманципације у последњим деценијама викторијанског раздо-
бља (Тревелјан, 1982: 433)1. Такође, то питање је неодвојиво и од самог каракте-
ра грађанског друштва и његових стратешких механизама ванекономског и ван-
државног слободног удруживања и стварања инфраструктуре за грађанске анга-
жмане (Habermas, 2012).

Нагли успон и развој грађанског друштва и буржоаске културе у Европи –
читаве једне цивилизације дугог деветнаестог века – сломљен је и разорен током
четири године трајања Великог рата 1914–1918. Но слом либерално-идеолошког,
политичког, економског и културног пројекта деветнаестог века није морао да че-
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1 Тревелјан је, уз Черчила, био почасни члан Српског потпорног фонда (Serbian Relief Fund)
(под покровитељством краљице Мери, а чије су оснивање 1914. започели Ситон-Вотсон [Seton-Wat-
son] i čuveni arheolog Артур Еванс [Arthur Evans]), организације која је најзаслужнија за системат-
ску медицинску помоћ Србији 1914–1918. Деловање Фонда у Србији поверено је леди Паџет (Lou-
ise Margaret Leila Paget), супрузи тадашњег британског дипломате у Београду. Једну од најзначајни-
јих улога у том Фонду, као и у организовању енглеских мисија, имала је Мејбл Грујић.



ка окончање рата и Версајски мировни уговор. Стогодишњи мир, који је трајао
од 1815. до почетка Првог светског рата, и цивилизација деветнаестог века сло-
мљени су већ у првој години рата 1914/15. Већ тада је било извесно да је поли-
тичко обећање о „божићном“ окончању рата (1914) – представљало наивност
прогресивистичке либералне идеологије и њене вере у сопствене потенцијале ми-
ра, прогреса и реда. На известан начин, дуги деветнаести век (од 1789. до 1914)
био је наследник још дужег шеснаестог века – века рационализације западног
света (Veber, 2011) и стварања цивилизације капитализма, грађанског друштва,
сфере грађанске јавности (Habermas, 2012), њене културе и либералне идеологи-
је. Европски концепт се, као гаранција стабилности њене цивилизације, са Пр-
вим светским ратом од полифоније претворио у хаотичност какофоније у којој су
сломљени њени кључни институционални темељи: систем равнотеже моћи, само-
регулативно тржиште, либерална држава (Polanji, 2003: 17). Са распадом тог ин-
ституционалног поретка окончана су и доба револуција (Hobsbawm, 1987) и до-
ба царстава (Hobsbawm, 1989), аустроугарског, отоманског и руског, као по-
следња упоришта старог режима.

Случај Србије у том контексту није од посебне важности само због тежине,
драматичности и трагичности последица Великог рата, већ и због тога што је ме-
ђународни, доминантно женски ангажман служио као латентни механизам тран-
сфера медикализованих политичких и друштвених технологија и пракси, који у
Србији тог времена нису постојали. Oдмах на почетку треба нагласити да је дра-
матичност ратних последица у Србији била веома значајан повод за присуство и
деловање лекарских и добротворних мисија – драматичност коју је Мајнард
Кејнс (John Maynard Keynes) неколико пута истакао у свом чувеном делу Еко-
номске последице мира речима: „Са хумане тачке гледишта, губици Србије и ње-
не патње биле су највеће од свих“ (Keynes, 1920: 133). Наша је претпоставка да
је кроз медикализоване ангажмане страних женских мисија у Србији током Ве-
ликог рата развијана, у ратним условима, биополитика становништва (Fuko,
1998; 2012; 2014; Philo, 2001) као биополитика опстанка, те специфичан модел
медицинског дисциплинарног и хигијенског дијаграма (Elden, 2003). 

Иако је овај рад теоријски и методолошки ограничен на један узак аспекат
Првог светског рата, односно на улогу женског медицинско-хигијенског и добро-
творног мисионарског ангажмана, таква родна и тематска локализација теме су-
очава нас са значајним проблемом историографских извора. Наиме, упркос ве-
ликом и значајном доприносу страних женских мисија у Србији у периоду
1914–1918. домаћа историографија показује хронично и дуготрајно одсуство си-
стематског бављења том темом. Осим појединачних напора да се та тема забеле-
жи (Стошић, 1994; Вуковић, 2009; Fedunkiw, 2007; Петровић, 2010a; 2010b; Ан-
тић et al., 2010; Radovanović, 2012) – више као отпор култури заборава, односно
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као покушај изградње културе памћења (Assman, 2008) и друштвених оквира
памћења (Albvaks, 2013) – још увек, и после једног века од почетка Великог ра-
та, не постоје систематизоване студије, архиве и извори о тој значајној теми.
Исто тако, бављење њом више упућује истраживаче на страну, него на домаћу
литературу, те Нушићеве речи из двадесетих година прошлог века још увек има-
ју своју актуалност: странци су писали врло много о великој трагедији српског
народа деветсто петнаесте године; ми смо тек врло мало. Литерарна и исто-
риографска доминација великих војно-стратегијских тема оставила је фрагмен-
тирану и несистематизовану грађу о другом фронту и борбама које су се води-
ле даље од непосредних сукоба. Иако је тај други фронт – фронт мисионарске
борбе са епидемијама, заразама, болесницима, рањеницима, сиромаштвом, гла-
ди, избеглицама и збрињавањем ратне сирочади однео више од трећине укупних
ратних жртава у Србији током Великог рата (по Риду [1975: 13] чак половину
укупних жртава): „У годинама после Првог светског рата било је изненађујуће
мало написа о свему ономе што се дешавало изван оквира војних циљева, стра-
тешких и тактичких питања“ (Вуковић, 2009: 28). У том смислу, овај рад пред-
ставља мали допринос у покушају да се после једног века изграде оквири колек-
тивног памћења на мисионарске улоге жена у Србији током Првог светског ра-
та. 

Жене – улоге – рат

Око све три наведене речи из међунаслова (жена, улога, рат) постоји и да-
нас велика непознаница. Питања одређења пола, затим спецификума полне уло-
ге, и самог појма рата, заузимају простор интелектуалних расправа бројних на-
учних дисциплина. Када се појмови жена, рат и улога поставе у близак, повеза-
ни контекстуални простор, из њега произилазе бројна нова питања, нова поља за
откривање разумевања света у којем живимо и његове историјско-географске
подлоге.

У овом делу рада желимо да укажемо на неке од познатих чињеница које мо-
гу допринети разумевању читавог контекста рата, традиционално схваћеног као
мушки „универзум“, као контекста у којем је културом унапред одређена и уло-
га жене, која повратно оставља траг на функционисање друштва у целини. Не за-
лазећи дубље у одређење самог рата као друштвене појаве, осим једноставне де-
финиције да он представља сукоб две групе који завршава смртним исходом
(Goldstein, 2001: 3), овде постављамо питање разумевања мотива за учествовање
и улоге жена у ратним сукобима. Међу бројним референцама које бележе рат из
женске перспективе најчешће су оне које подржавају традиционалне полне уло-
ге и односе, а то су улоге жене као пасивне, оне која чека мушкарца (мужа, бра-
та, оца, сина), чува децу, породицу, оплакује и сахрањује. Жена као она која оста-
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је код куће, далеко од фронта, од непосредног убијања. Она санира и компензу-
је утицаје рата на породицу, сводећи сопствену улогу на њену основну компе-
тентност – породицу. Друга често помињана и бележена улога жене је она актив-
на. Улога жене ратнице, директне учеснице ратних сукоба и борби. Жена улази
у подручје приближавања мушком полу, егалитарних права, поступака и консе-
квенци. Ту нема места за породицу, децу и читав контекст/комплекс обавеза ко-
је произилазе из традиционалне, раније поменуте пасивне улоге. Амазонке, жене
ратнице прати мит чак и о убијању или удаљавању властите деце, и генерално о
животу ослобођеном од присуства мушкараца. Још многи варијетети улога жене
помињу се у литератури и видљиви су кроз историју ратовања и рата. Жена жр-
тва, осветница, жена која прашта, она која управља из сенке, залаже се за мир,
једнакост, правду, она која учествује у рату на разнолике начине, које диктирају
промене у ратним тактикама као и потребе живота у условима рата. Међутим,
традиционална патријархална улога снажно је укорењена и тешко се мења, и кон-
тинуирано и снажно негује кроз образовне, културне и друге политике улога јед-
ног друштва. У српској култури и даље је снажно присутан мит о Косовки Девој-
ци, мајки Југовића и безименим мајкама које негују, оплакују и сахрањују херо-
је (Kolarić, 2008).

Као што је индустријска револуција покренула феминистички покрет, тако
је Први светски рат покренуо жене да се активно укључе у друштвена збивања.
С обзиром на то да су доминантни међудржавни односи обележени ратом, жене
су се у тај контекст укључиле заузимајући првенствено улоге чувара живота. Па-
цифизам, хуманизам, феминизам, патриотизам и авантуризам најчешћи су „из-
ми“ путем којих се жена активира у тадашњем друштвеном контексту. Не може-
мо изоставити тврдњу да жена нема једнаке потенцијале за остваривање свих мо-
гућих улога које људско биће може демонстрирати у рату. „Убијање у рату не
произилази из природе ниједног пола, па ипак потенцијал за рат је универзалан
људским друштвима. Култура је та која дефинише полне улоге и обликује ратне
системе“ (Goldstein, 2001: 9). Мушкарцима се приписује улога храброг, издр-
жљивог, отпорног у физичком смислу, а као основна мотивација дефинише се по-
треба да се чува и штити. Кога? Онога ко је слаб, пасиван, неспособан да се бра-
ни и заштити, и оног ко је важан. А то је улога коју је потребно да заузме други
пол. Само изузетно храброст се приписује писањем великог слова (Мајка Хра-
брост). У патријархалном друштву жене су склоне да се идентификују са пону-
ђеном/наметнутом улогом „мајке великих ратника“ (Papić, 2002: 132). Оне тако
добровољно подређују себе прокламованим интересима колектива.

Теза да култура дефинише полне улоге у рату, а да су оне подложне исто-
ријским променама, може дословно бити поткрепљена појавом нових улога које
жене узимају управо у Првом светском рату. С обзиром на стратешки промењен
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систем ратовања, те с обзиром на проширивање фронта ка домовима, из којих
жена непосредно види рат, у којима више неће пасивно да чека свог заштитника,
она излази из куће и својим активностима прокламује хумане принципе бриге о
другима (не више само о својој породици већ и о „породици“ као важном факто-
ру мотивације да се бори, али и да се не убија). На тај начин балансира се изме-
ђу улога које традиција налаже и на којима почива читава идеологија ратовања и
улоге онога ко, с обзиром на дуготрајност трајања рата, руководи свакодневи-
цом. А она је обележена потребама огромног броја напуштених, болесних, рање-
них. Да би се превазишло опирање војника према борби, култура етаблира род-
не улоге које изједначавају мушкост са снагом, јачином, отпорношћу пред напо-
рима. Подела улога на улогу мушкарца који треба да се бори и улогу жене на ону
да треба да служи и подржава, дубоко је укорењена у родне стереотипе већине
култура и током дугог тока историје. До промена у тим сферама долази веома те-
шко. У прилог до сада изложеном говоре подаци о броју жена у војним форма-
цијама у новије време, као и о њиховом доминантном ангажману у милитарним
системима. Од 23 милиона професионалних војника данас 97% су мушкарци
(Goldstein, 2001: 11). У само 6 од скоро 200 држава у којима су у војсци засту-
пљене жене оне чине више од 5% оружаних снага. Већина и у њима обавља
функције које су традиционално повезане са женским улогама (административно
и медицинско особље). У мировним снагама УН жене, већином медицинско осо-
бље, чине 0,1% у периоду 1957–1989, а до 1990. проценат се незнатно повећава
на 2%.

Родне улоге, како у миру тако и у рату, ослањају се на две основне претпо-
ставке. Једна се може назвати бинарним митом о мушкарцима ратницима и же-
нама предодређеним да афирмишу мир, а друга се заснива на поларизацији рода,
на мушки и женски, који немају готово ништа заједничко и у којем се жена сма-
тра мање вредном од мушкарца. Две новије струје у академским расправама о
полним улогама у рату указују на то да је важно истраживати не само културо-
лошке конструкције полних улога већ и њихове психолошке импликације. Истра-
живати искуства мушкараца појединачно, а не мушкараца као групе. Таква ис-
траживања показују амбивалентне ставове према агресији, дубоке егзистенци-
јалне и друге страхове и пасивност. Друга струја јача доказе о томе да су ратови
(посебно два светска рата) првенствено делатност мушкараца. У истраживањима
се описују значајне улоге жена у војсци, покретима отпора, медицинским корпу-
сима, индустрији и у кући. Но иако су жене биле избачене у сферу живота ван
својих домова, остале су потчињене мушкарцу, који је наставио да доминира тр-
жиштем и држи монопол у сфери политичке моћи.

Учешће жене у добротворним мисијама збрињавања рањеника, цивилног
становништва и деце, далеко од сопственог дома, подстиче снажну потребу да се
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разуме извор такве мотивације жена из Велике Британије, Шкотске, Француске,
Русије и других земаља – да допутују у Србију и предузму пионирске напоре у
организовању бриге и лечења. Можемо поставити питање зашто је тако тешко
разумети алтруистичко понашање у рату, а нарочито ако је у питању жена (мај-
ка) која традиционално треба да остане у својој кући, брине о својој породици и
чека. Који су то друштвени услови допринели женском активизму у Првом свет-
ском рату? Ево неких чињеница које су томе могле допринети. Непосредно пре
почетка Првог светског рата у Великој Британији је око 6 милиона жена било за-
послено. Оне су углавном обављале послове домаћица, а око 1,5 милионa ради-
ло је као кућне помоћнице. Око милион их је било запослено у мањим кројачким
и обућарским радњама, а нешто мањи број већ у то време радило је у фабрикама
(претежно текстилним). Мали број обављао је административно-књиговодствене
послове. Жене су радиле слабо плаћене послове, нерадни дани скоро да нису ни
постојали. Могућности за школовање биле су минималне (обично би оно траја-
ло до 12. године). Право гласа нису имале. Почетком рата, њихов положај и уло-
га у друштву полако почињу да се мењају. Породични живот је на тесту тради-
ционалних подела мушко-женских улога. Проценат запослених жена 1914. од
23,6% пење се крајем 1918 на чак 46,7%. Расте производња у војном сектору и
број фабрика, што доприноси и порасту броја запослених жена. Волонтерски рад
ангажује велики број жена (нарочито Црвени крст), преко којег жене најчешће
одлазе у мировне мисије у Србију, Грчку, Француску. Учешћем у различитим вр-
стама плаћених и волонтерских ангажмана показале су да су способне да брину
о породици једнако као и мушкарци. Показивање способности да се породица и
економски одржава било је једно од темељних питања женске еманципације. Би-
ла је разбијена предрасуда о томе да женски ангажмани ван куће проузрокују за-
постављање сопствене породице. Упркос таквим показатељима, традиционално
патријархално друштво тешко је прихватало нове улоге жене. Већ по окончању
Првог светског рата од жена је тражено да се врате у стари поредак односа и да
напусте новостечена права. Међутим, жене започињу нову мирнодопску борбу,
борбу за женска права, једнаку плату за исти рад, борбу за једнаке могућности
школовања и друга права која данас препознајемо на пољу родне равноправно-
сти. Заправо, све до 1918. године жене нису имале право гласа у Великој Брита-
нији. А и то је значајно касније од других земаља као што су Аустралија, Нови
Зеланд и Норвешка (više u: Fedunkiw, 2007). Што се могућности образовања ти-
че, прва жена која је постала лекар у Британији била је Елизабет Андерсон (Eli-
zabeth Garrett Anderson). Одмах након те 1865. врата медицинских школа била су
поново затворена све до 1874, када Лондонска краљевска болница и медицинска
школа (The London Royal Free Hospital School of Medicine) постаје отворена за
студенткиње. Отвара је једна од четири жене које су обављале медицинску прак-

Социолошки преглед, vol. XLVIII (2014), no. 4, стр. 459–483 

465



су у Лондону тих година, с обзиром на то да су се школовале у Швајцарској и
Француској. Била је то Софија Блејк (Sophia Jex-Blake). Тако је до 1914. у Бри-
танији ишколовано 300 жена лекара (укључујући ту и жене из тадашњих британ-
ских колонија Индије и Аустралије). Заједно са својом ћерком отвара прву војну
болницу у Лондону и пише 1920. књигу Жене војни хирурзи (Women as Army Sur-
geons) (Fedunkiw, 2007). Дакле, рат с једне стране, а с друге буђење феминизма,
пружају тло на којем жене могу и да се активно укључе у живот у рату и да гра-
де темеље за своје нове улоге након његовог завршетка.

У складу са првобитно изнесеним становиштем да је култура та која обли-
кује улоге, може се рећи да је Први светски рат умногоме допринео управо
променама у култури односа међу половима. И да се вратимо питању личне мо-
тивације стотина жена укључених у хуманитарне мисије у Србији. Шта их то
наводи да без велике државне кампање, најчешће волонтерски, некада и уз про-
тивљење војних власти, често са минималним новчаним средствима, а касније
и непризнатим, непрепознатим и неприметним статусом учесника рата, почну
да се организују и придружују војним, хуманитарним мисијама. Овде говори-
мо о оним женама које се не бележе у званичним документима и белешкама, о
онима које нису биле на челу организованих мисија, већ о онима које живе у
сећањима потомака2, од којих су неке трајно остале да живе у Србији и после
рата или су јој се стално враћале. Речи леди Паџет забележене у Споменици ле-
ди Паџет неколико дана пред њену смрт, биле су: „Нека ме слободно забора-
ве, није важно. Било би ми једино тешко уколико би ме моји Срби заборавили“
(према: Petrović, 2010a: 147). Време могућности избора, контроле, доношење
самосталних одлука о томе како има смисла живети, започело је. И у контексту
Првог светског рата било окренуто алтруистичким и хуманитарним циљевима. 

Медицинска кампања као технологија безбедности

Мобилизација и ангажман лекарских добротворних мисија у Србији током
Првог светског рата представљали су, између осталог, трансфер једног дисци-
плинарног дијаграма надзора и контроле, односно медицинску кампању која је
специфична технологија безбедности. Оно што је у дисциплинарном дијаграму
хигијене до XVIII века представљало израз и тип женског колективног иску-
ства у оквиру простора куће, трансформисано је захваљујући развоју здрав-
ствене политике и као облик технологије примењено на једном другом нивоу –
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на друштвеном плану лечења и борбе против зараза током рата. У питању је
био облик друштвене праксе у којем жене – лекарке, медицинске сестре, тех-
ничарке, лаборанткиње, хирурзи, апотекарке – задобијају све већу улогу. Да
бисмо боље уочили значај трансфера друштвене технологије – у овом случа-
ју технологије надзора и контроле болести и заразе, треба се вратити на пита-
ње одређења медицинске технологије која је развијана у оквирима здравствене
политике на тлу развијене Европе још од XVIII века, као једна од друштвених
технологија безбедности. Развој здравствене политике у Европи од тог време-
на омогућио је стварање медицинских технологија које су, силом ратних при-
лика, могле бити извезене и спацијализоване у један другачији друштвени
оквир – на територију тадашње Србије, која до тада није имала развијене меха-
низме надзора и контроле, односно капацитете за борбу против болести и за-
раза. 

Проблеми јавног здравља и здравствене политике представљају техноло-
гије спровођења моћи, јер садрже примену знања, контролу и управљање
аспектима хигијене, јавног здравља, дужине живота итд., дакле свих оних аспе-
ката становништва који се односе на здравље. Политички и друштвени значај
здравља, опет, произлази из чињенице да оно представља и питање дисципли-
не тела и питање контроле становништва. 

Нове друштвене технологије моћи које су на тлу Западне Европе устано-
вљене током XVII и XVIII века, како објашњава Фуко, јавиле су се као кон-
кретне и прецизне, производне технологије које од појединаца настоје да доби-
ју „продуктивне престације“ (Fuko, 2010: 157). Њихово формирање претпоста-
вљало је остварење истинског утеловљења моћи „у оном смислу у којем је она
морала да стигне до тела индивидуа, до њиховог држања, до њихових ставова,
до њиховог свакодневног понашања“ (ibid., 158). Те нове технике моћи пола-
зиле су од једне нове и до тада непознате друштвене категорије – од станов-
ништва. Појам и стварност становништва део су кључне друштвене осовине
захваљујући којој су се артикулисале и формирале нове технологије дисципли-
не и друштвене контроле, односно технологије безбедности као новог дијагра-
ма моћи. Мноштво појединаца више „није прикладно“ – долази до извесног
историјског реза, извесног прекида који настаје „унутар самог знања-моћи,
унутар саме технологије и економског управљања. То је прекид између нивоа
становништва који је прикладан и нивоа који није прикладан већ је само ин-
струменталан. Становништво ће бити крајњи циљ“ (Fuko, 2014: 60–61). Низо-
ви индивидуа и групе индивидуа, њихово мноштво губи друштвени значај, а
индивидуе постају „инструменти“ или „међустанице“, односно „услов да се не-
што оствари на нивоу становништва“ (ibid., 61). Дакле, појава становништва
као стварног друштвеног феномена наметнула је потребу за развојем економ-
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ских, политичких, здравствених и других друштвених технологија које ће бити
продуктивне – које неће рачунати нити на поданике, као у старијем дијаграму
моћи и власти, нити на појединце или групе појединаца. Становништво је по-
стало најважнији ослонац новог дијаграма моћи који се исказује кроз питање
безбедности. 

На нивоу здравствене политике, проблем се од XVIII века такође поставља
другачије. Више се не ради само о потреби наметања дисциплине, већ о „фун-
даменталном проблему сазнавања колико је људи које су напале велике боги-
ње, ког су годишта, са којим последицама, коликом смртношћу, са каквим озле-
дама и ефектима, и који ризици се јављају при вакцинацији, која је вероватно-
ћа да особа ризикује да умре“ итд. (ibid., 28). Укратко, проблем техника и про-
изводње новог дијаграма моћи у оквирима здравствене политике неће се тица-
ти искључивања – као у случају лепре, нити карантина – што је био случај са
кугом, „него ће се радити о проблему епидемија и медицинских кампања“
(ibid., 28) које покушавају да зауставе болести и заразе. 

Стварност становништва отворила је проблем поступања са оним што је
несигурно (алеаторност) и подстакла развој нових облика нормализације који
су другачији од дисциплине. Заправо, може се говорити о читавом сплету но-
вих диспозитива, технологија, механизама и простора безбедности који су
условљени појавом становништва – појавом не појма, већ стварности која по-
стаје истовремено и њихов субјекат и њихов објекат (ibid., 29). Важно питање
здравствене политике је оно о „регулаторним контролама“ живота и здравља
становништва. Иако је становништво постало „крајњи циљ управљања“, није
се радило само о томе да се управља – циљ је био и да се „побољшава живот
становништва, да се повећавају његово богатство, животни век, здравље“
(ibid., 124). Осим тога, правила нове нозополитике, која се успостављају у
Европи током XVIII века, нису потицала само од државног апарата. У зависно-
сти од државе3 разликовале су се и здравствене политике, односно развијали су
се различити методи за решавање медицинских проблема. Поред државе, на
том пољу биле су активне и различите религијске групе, добротворна, добро-
вољна, филантропска друштва и асоцијације, и сви они су представљали ин-
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3 Немачки систем и модел медицине који се развија почетком XVIII века био је „државни“, док
је рецимо за Француску био карактеристичан модел „урбане медицине“ као општи план контроле
територије и становништва који није био искључиво ослоњен на државу и власт. Енглески систем
је, са друге стране, подразумевао друштвену организацију медицине у коју су били укључени раз-
личити инструменти власти – у зависности од тога да ли се радило о питањима социјалне помоћи
(wеlfare), административне или приватне медицине. Развој специфичних сектора у енглеском моде-
лу представљао је добру основу за развој прилично заокруженог медицинског система и надзора
крајем XIX века (Foucault, 2000b: 156). 



струменте надзора над изворима колективне опасности (Fuko, 2012). Дакле, то-
ком осамнаестог века „проблематизације нозополитике нису у корелацији са
униформним трендовима државне интервенције у пракси медицине“, већ пре са
„појавом мноштва подручја у друштвеном телу“ која се односе на здравље и
болест „као проблеме који захтевају некакве форме или средства колективне
контроле“ (Foucault, 2000a: 92). 

Питање здравља такође се може ставити у шири контекст технолошког
скупа који постаје карактеристичан за „нову вештину управљања према држав-
ном разлогу“. У питању је полиција, чији се нови смисао, како показује Фуко,
јавља управо током периода појаве и развоја нове нозополитике. Дакле, током
XVII и XVIII века. Здравље је од тада један од најважнијих циљева полиције.
Оно постаје предмет њеног бављења утолико што представља „нужно стање за
оне који опстају захваљујући снабдевању храном и задовољавању основних
потреба, тако да буду у стању да раде, буду запослени и заузети. Дакле, здра-
вље није само проблем којим се полиција бави у случајевима епидемије, када
се појави куга или када је у питању просто избегавање заразе, као у случају
оних који пате од лепре; свакодневно здравље свих тако постаје трајни предмет
полицијске бриге и интервенције“ (Fuko, 2014: 334). Здравље захтева развој по-
себне политике и технологије, која треба да води рачуна о свему што доводи до
болести, а посебно у урбаном контексту, јер град као просторни оквир у најве-
ћој мери почиње да сакупља и концентрише становништво. 

Проблем здравља становништва отворио је дакле, читав сплет нових тех-
ника и механизама који су у вези са проблемом безбедности. У питању су ни-
зови „покретних елемената циркулације“ становништва, које је потребно са-
знати и укалкулисати како би се здравље становништва очувало. Фуко истиче
да управљање низовима који „могу бити контролисани само путем процењива-
ња вероватноћа“ представља суштинску одлику механизма безбедности (ibid.,
38) и сумира разлику између суверенитета, дисциплине и безбедности као раз-
личитих дијаграма моћи на следећи начин: „Док суверенитет капитализује те-
риторију, постављајући као главни проблем седиште власти, а дисциплина
структурира простор и бави се, првенствено, проблемом хијерархијске и функ-
ционалне дистрибуције елемената, безбедност покушава да управља средином
коју чине догађаји, низови догађаја или могућих елемената“ (ibid., 39). Кључ-
но је, дакле, да су диспозитиви безбедности створили потребу за производњом,
организацијом и планирањем нових друштвених мера као технологија чије је
исходиште и циљ било становништво, односно његови различити елементи, ме-
ђу којима је здравље један од најважнијих. С обзиром на то да је становништво
„варијабла зависна од многих фактора, међу којима никако нису сви природни“
и да га не треба схватати као „колекцију правних субјеката, нити као скуп ру-
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ку које чине радну снагу“, оно бива анализирано „као скуп елемената који, са
једне стране, формирају део општег система живих бића (становништво онда
спада под ‘људску врсту’, која је нови појам тога времена, да би се разликова-
ло од ‘човечанства’ [le genre humain]), а, с друге стране, оно може да обезбеди
ослонац за усаглашене интервенције“ (ibid., 372) – кроз законе или различите
„кампање“. Може се зато рећи да је развој поменутих друштвених мера, у овом
случају оних које се односе на здравље становништва, дакле систем медицин-
ске политике крајем XIX века на простору развијених европских држава, био
такав да је могао да генерише различите кампање. 

Под појмом „медицинске кампање“ може се обухватити скуп друштвених
техника надзора и контроле који не само да одржавају одређени поредак здра-
вља становништва већ имају за циљ да спрече и сузбију ширење одређене бо-
лести и заразе. Као и било који облик друштвене технологије, медицинска кам-
пања мора да прође кроз различите врсте „апарата и институција да би их по-
везала, продубила, усмерила једне на друге и остварила на нови начин“ (Delez,
1989: 31). Медицинске кампање су тип друштвене машинерије јер „машинери-
је су првенствено друштвене, па тек онда постају техничке“ (ibid., 45). Те кам-
пање треба увек посматрати у контексту неког дијаграма моћи, као да су „ода-
бране од стране једног дијаграма“, односно „да их на себе приме одређени рас-
пореди“.4 И даље, друштвене технике постају „уређаји“ или друштвене мере
тек када им одређени дијаграм омогући да пређу „праг технологије“. У случа-
ју генеалогије медицинских кампања, тај дијаграм је, како смо видели, био ди-
јаграм безбедности становништва. Медицинске кампање као облик друштве-
не технологије не треба схватати као „израз неког идеалног типа“. Оне пред-
стављају уопштавање и повезивање различитих техника или друштвених мера
које „одговарају локалним циљевима“. Дакле, не ради се о идеалним типовима
већ пре о „игри и развоју различитих стварности које се артикулишу једне на
другима“ (Fuko, 2010: 305). Још једно важно обележје друштвених технологи-
ја је „једна релативна, а не апсолутна аутономија“ (ibid., 238), што значи мо-
гућност да оне као „апстрактни облици машинерије“ буду примењене или спа-
цијализоване у различитим друштвеним, географским, политичким и економ-
ским околностима. У различитим распоредима, околностима, друштвеним кон-
текстима. Зато се медицинска кампања, која је почела 1915. године као облик
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4 „Историчари су често наилазили на овакав захтев: такозвано оружје пешадије узето је из рас-
пореда фаланге; стремен је одабран дијаграмом феудалности; мотка за копање, мотика и плуг не
представљају линеарни напредак, већ упућују на одговарајуће колективне машинерије које се мења-
ју у зависности од густине становништва и времена парложења. Фуко показује како пушка као
оружје у том погледу постоји тек у оквиру ‘машинерије чији принцип није више покретна или непо-
кретна маса, већ геометрија дељивих и састављивих сегмената’“ (према: Delez, 1989: 45).



волонтерске и мисионарске медицинске праксе са наглашеном медикализаци-
јом женских улога, може посматрати као трансфер једне развијене друштвене
технологије која је спацијализована у новом распореду.

Други фронт у Србији 1914–1918.

Први светски рат није био само историјска прекретница и велика промена у
војно-стратешком, политичком, економском и техничко-технолошком смислу.
Његова сценографија и његова драматургија биле су другачије од претходних ра-
това. Стара ратна сценографија углавном је стереотипна: зараћене стране; опсед-
нути утврђени градови; битке које се често воде далеко од кућа, на пољима, у шу-
мама, на рекама – или у једној природној или некој удаљеној географији – геогра-
фији других. Велики рат донео је другачију сценографију. Он је, где год да се во-
дио, од Западног фронта до Галипоља, увек био ту – у простору блискости. Ње-
гова драматургија значила је одсуство повлашћених и заштићених места. Међу-
тим, иза првих фронтова, Велики рат је створио сценографију и драматургију
другог фронта: фронта великих кретања, миграција, лутања, хетерогеног мно-
штва које се креће, премешта, расељава; болесног, зараженог, патогеног мно-
штва које на подједнак начин прети великим жртвама. Пре свега на европском
простору, на простору европског Запада, Велики рат је покренуо урбана мно-
штва и тиме, током ратних година, преокренуо дуги процес урбанизације и се-
дентеризације становништва. Градови више нису, као у сценографији старих ра-
товања, били опседнути војскама, већ расељеним и мобилним мноштвом. Но
ипак, Европа већ тада добро познаје друштвене и политичке технологије упра-
вљања мноштвом – популацијом, становништвом, те оне ублажавају сву драма-
тичност која ће у Србији имати патогено лице смрти – исто оно лице с којим се
Европа сусретала раније када је упознала кугу. Али њен одговор на велику зара-
зу, као и на све друге потенцијалне епидемије које захватају мноштво, управо је
био изналажење технологија контроле. Била је то технологија једног дисципли-
нарног обрасца који се примењује у случају епидемија. Куге већ дуго нема на
европском простору, али све збијеније мноштво у градовима увек је стална прет-
ња: „Крајем средњег века [и] губа је ишчезла из западнога света“ (Fuko, 2013: 15)
– али ће технологија искључивања увек бити спремна, примењена и проширена,
не само над зараженима, већ и над безумним, сиромашним, опасним. Технологи-
је дубинске контроле и стварање патогеног дициплинарног дијаграма (као у слу-
чају куге) и технологије искључивања (као у случају губе) створиће два велика
европска модела управљања мноштвом – две друштвене технологије које су од
осамнаестог века постале предмет медикализације и медицинске политике. И ка-
да из европске географије ишчезне велики патогени елемент куге, који има лице
смрти, дисциплинарна технологија ће се преобразити у нову недисциплинарну
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технологију власти – над становништвом. Биће то велика транзиција од техноло-
гије над епидемијама ка технологији над ендемијама. Дисциплинарни образац ко-
ји се примењује над стихијском и инцидентном епидемијом биће замењен неди-
сциплинарним обрасцем ендемије: „То јест обликом, природом, ширењем, траја-
њем и силином болести које владају у једној популацији“ (Fuko, 1998: 295). То је
технологија која контролише болест као „популацијски феномен: не више као
смрт која се сурово обрушава на живот – то је епидемија – већ стална смрт, која
се неосетно увлачи у живот, стално га нагриза, умањује и слаби“ (ibid., 296).

Већ сам почетак Првог светског рата затећи ће Србију суочену са заразама.
Епидемија пегавог тифуса која је избила у рано пролеће 1915. године повратила
је кужну слику патогене смрти и отворила други фронт за који је било потребно
мобилисати санитетске, људске, техничке и технолошке ресурсе којима Србија
тада није располагала – претходно исцрпљена балканским ратовима. Појединач-
ни случајеви са симптомима тифуса пред зиму 1914. године нису упућивали на
велику епидемију. Званични извештај војног санитета од 10. октобра констатује
само три случаја пегавог туфуса (Чеканац et al., 2011: 217). Дијагностичка знања
тадашњих српских лекара била су ограничена, те пропуст да се на време уочи
разлика између трбушног тифуса и пегавца разбуктава епидемију у само неколи-
ко месеци. Од заразе која се од краја 1914. до пролећа 1915. године претворила
у велику епидемију, чија се стопа морталитета кретала више од 60%, до зауста-
вљања епидемије пред лето 1915. године страдало је око 360.000 људи (од тог
броја 60.000 су били војници, а остало цивили [Вуковић, 2009: 13]), што у укуп-
ном броју страдалих у Србији за време Првог светског рата (више од 1.200.000)
чини готово трећину укупних жртава. Свакако, епидемије су стални пратиоци ве-
ликих ратова, али је Србија, управо због драматичности епидемије, била изузе-
так. Но то није само велика епидемија пегавог тифуса 1914/15. Током целог рата
Србију прате и друге болести и заразе: трбушни тифус, дизентерија, велике бо-
гиње, колера, дифтерија, менингитис, те коначно, на крају рата, велика епидеми-
ја шпанске грознице. Туберкулозе још има много, посебно туберкулозе костију
и зглобова код неухрањене деце, код сиромашних којих је много у руралној Ср-
бији. Маларија хара Солунским фронтом и на њу одлази око 25% укупног мор-
талитета тог фронта. Смрт од тетануса стална је претња хиљадама рањеника. Ср-
бија, дакако, није једина. Заразе харају Француском, Великом Британијом, Не-
мачком, Русијом, Грчком. Нису поштеђене ни Сједињене Државе, али бројеви су
мањи, као и у острвској Енглеској. Велики француски ангажман у Првом свет-
ском рату има своје погубне последице и на фронту епидемија. Од трбушног ти-
фуса заражено је 127.057, од маларије преко 80.000 људи; од дифтерије око
11.000, а од дизентерије 13.000 (више видети у: Микић еt al., 2008). Но несразме-
ра у односу на Србију је велика. Са нешто више од четири милиона становника,
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у Србији је од зараза страдало 360.000 људи. Француска тада има близу 40 ми-
лиона; само Париз има три милиона становника. Иза те велике диспропорције не
стоји само становништво у квантитативном смислу, његова величина у односу на
болести и заразе. Та диспропорција је, у случају Србије 1914–1918, првенствено
одраз одсуства медикализованих технологија контроле, лечења, превенције и
збрињавања – свих оних технологија које су постале део здравствене политике
од XVIII века, као што је „ширење мреже особља које пружа стручне медицин-
ске услуге“ (Fuko, 2012: 147) и негу, што се не може одвојити од успона велике
медицине XIX века и од „политике здравља и гледања на болест као на политич-
ки економски проблем“ (ibid., 148), или од једне нозополитике. 

Да би се разумела трагичност другог фронта и улога страних, првенствено
женских лекарских, санитетских и добротворних мисија у Србији током Првог
светског рата у трансферу медикализованих технологија контроле, лечења и пре-
вентиве над становништвом, треба се суочити са свим оним што организација
тих (друштвених) технологија подразумева, а што је стратешки недостајало Ср-
бији тог времена: 

Пол иницијативе, организације и контроле те нозополитике не треба смести-
ти само у државне апарате. У ствари, постојале су вишеструке здравствене поли-
тике и разни начини за преузимање надлежности над медицинским проблемима:
религијске групе (велики значај, на пример, квекера и разних Dissent покрета у
Енглеској); добротворна и милосрдна удружења (од парохијских уреда до филан-
тропских друштава која функционишу помало као органи надзирања што га
спроводи повлашћена друштвена класа над другима, беспомоћнијима, па самим
тим и изворима колективне опасности); научна друштва, академије из XVIII ве-
ка или статистичка друштва с почетка XIX века, која покушавају да уреде свео-
бухватно и квантификовано знање о феноменима морбидитета. Здравље и болест
су као обележја групе и становништва проблематизовани у XVIII веку кроз ви-
шеструке инстанце у односу на које сама држава игра разне улоге (Fuko, 2012:
148).

Србија почетак Великог рата дочекује већ исцрпљена од балканских ратова
и још увек, након претходних ратова, неконсолидованим војним санитетом. По-
стојећи војни санитет има искуства са тифусом и дизентеријом из балканских ра-
това, али нема искуства, ни ресурса, нити технологија за суочавање са епидеми-
јама онаквих размера које ће се јавити већ почетком 1915. године. Силина војних
офанзива већ од самог почетка рата преусмерава све ресурсе за прве фронтове,
за тактике и војне стратегије, мобилизације, покретања и премештања војске. На-
кон Церске битке у августу 1914. и Колубарске крајем прве ратне године, Срби-
ја отварање другог фронта – фронта епидемија, великог покретања и лутања ста-
новништва и преко 60.000 заробљеника – дочекује са свега 400 лекара, од којих
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од пегавог тифуса одмах оболева њих 360, а једна трећина умире (Петровић,
2010b: 12). Већ сам број тадашњих лекара говори о одсуству медицинске поли-
тике која би била спремна за тежину ратовања каква је била у Великом рату – без
тог фундаменталног пола иницијативе, организације и контроле нозополитике
која није само питање државних апарата, као и без сопствене мреже „добротвор-
них и милосрдних удружења“ која би служила као стратешки ресурси за тран-
сфер и имплементацију медицинских политика и технологија велике медицине
XIX века. Иако је због великог броја аустроугарских заробљеника избијање епи-
демије приписано њима, кључно питање није било у изворима зараза већ у немо-
гућности да се епидемије контролишу и да се спречи њихово преливање на ци-
вилно становништво. Много је вероватније „да је то била неизбежна последица
постојећих услова: потпуног расула у целој земљи, неометаног тумарања бескућ-
них избеглица и војника, хладноће и глади, опште немаштине и потпуног краха
редовне здравствене службе. Није било никаквих контролних прегледа, мера
предострожности или санитарне инспекције и није било никаквих амбуланти за
цивилно становништво“ (ibid., 11). Извештаји са тек отворених других фронто-
ва, које су страним медијима подносили новинари, дипломате и представници ле-
карских и добротворних мисија, углавном одговарају оваквој слици: „У овој зе-
мљи апсолутно нема хигијене … предузимање превентивних мера за Србе је био
знак кукавичлука. На последице епидемије гледали су са неком врстом притаје-
ног поноса, нешто слично као што се у средњовековној Европи гледало на кугу“,
написао је Џон Рид (John Read) (према: Петровић, 2010b: 11). Ричард Стронг
(Richard Strong), амерички новинар, извештава: „Епидемија пегавог тифуса која
се десила у Србији 1915. године била је једна од најстрашнијих за коју зна свет
модерног доба“ (ibid., 11–12), док Вилијам Хантер (William Hunter), тадашњи
шеф енглеске војно-медицинске мисије у Србији бележи: „Може се видети 1.000
оболелих за годину дана, али видети 1.000 оболелих у једном дану, то није нигде
прочитао“ (ibid., 12). Ралф Паџет (Ralph Spencer Paget), британски дипломата у
Београду (1910–1913) и тадашњи комесар свих британских мисија у Србији, у
свом извештају наводи: „Срби немају транспортних средстава ни за свој војни
материјал, своју војску и своје рањенике, а камоли за болнице страних мисија“
(ibid., 28). Без обзира на покушај „пропагандног рата“ у којем ће се епидемија
приписати непријатељу, односно њиховим рањеницима за које се сумњало да су
пренели тифус: „Разлози за такав ток и исход епидемије данас су потпуно јасни
и своде се на апсолутни недостатак медицинског кадра, болничке опреме и сред-
става за лечење, али и на велике административне пропусте у то време“ (Чека-
нац et al., 2011: 210). 

Дакле, Србија је почетак рата, праћен епидемијама и отварањем другог
фронта, дочекала неспремна у „хигијенско-епидемиолошком смислу; она није

Душан Маринковић, Лада Маринковић, Душан Ристић, Улога женских страних мисија...

474



могла одговорити не само превентивним захтевима за случај било каквог масов-
ног оболевања, него ни у лечењу и нези болесника у таквим случајевима“ (Пе-
тровић, 2010b: 7); „у Србији, са премало лекара, и непознавање епидемиологије,
у то време, били су основни разлози који су дозволили да дође до брзог разбук-
тавања епидемије пегавог тифуса, са дотад готово невиђеним, катастрофалним,
последицама по броју жртава“ (Чеканац et al., 2011: 207). Веома брзо постаје ја-
сно да хитно доношење одлука и хигијенско-санитарних и противепидемиоло-
шких мера на другом фронту има подједнако важан стратешки значај колико и
војна стратегија на првим борбеним линијама. Јер „тело јесте биополитичка ре-
алност; медицина је биополитичка стратегија“ (Foucault, 2000b: 137). Отварање
те стратегије значило је увођење биополитичких мера које су могле да осигура-
ју опстанак цивилног становништва. Јер, у условима без хигијенских и медицин-
ских мера, епидемија је већ до марта 1915. године имала стопу смртности од 60%
и представљала је озбиљну „здравствену претњу за целу Европу“ (Duraković,
2014)5, с обзиром на мобилност војски и популације, те је чак представљала „си-
ноним за смрт и болест“ (ibid., 271). 

Може се ипак рећи да је једно искуство српских лекара, војног санитета и
тадашње организације Црвеног крста у Србији из балканских ратова било од пре-
судне важности, а то је кампања за медицинску помоћ. Већ током балканских ра-
това српски Црвени крст је био успешан у организовању велике кампање за ме-
ђународну помоћ Србији. Међутим, иако се тада Међународни Црвени крст не-
посредно укључио у помоћ, почетком Првог светског рата та међународна орга-
низација више није могла да реагује као раније. Она је више служила као важна
логистичка база за даље утицаје и лобије код других организација, удружења, до-
натора, појединаца. Управо због недостатка медикализованих технологија и ре-
сурса српска влада се већ 9. фебруара 1915. године обраћа Министарству спољ-
них послова Енглеске за помоћ у организовању лекарских и санитетских мисија.
Само дан касније пуковник Вилијам Хантер добио је овлашћења за организова-
ње прве мисије од 25 лекара (Чеканац et al., 2011: 219). Истовремено, он је име-
нован за шефа енглеске војно-медицинске мисије за Србију која је као примарни
циљ имала заустављање епидемије тифуса. Хантерова мисија је, одмах по дола-
ску у Србију, применила другачију стратегију од дотадашње праксе. Уместо ле-
чења, технологија коју је Хантер применио била је технологија контроле и пре-
вентиве. Та технологија је била одговор на општу друштвену сценографију чија
се драматургија може описати следећим речима: 
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По болницама су измешани рањени и заражени војници и заробљеници, као
и избеглице. По возовима је исто такво зло. Они су увек у ратној журби, у стал-
ном покрету, без средстава за одржавање чистоће у њима и без вршења дезин-
фекције. У возовима се путници гуше, измешани су рањеници и болесници, вој-
ници и заробљеници, народ и избеглице. По градовима, нарочито по железнич-
ким центрима и раскршћима, је такође читав мравињак од људских маса, које не-
мају стана и ноће на поду, по клупама и столовима кафана, надлештава, чекаони-
ца, приватних кућа. Сви услови за појаву епидемије пегавог тифуса су били ту и
епидемија је букнула (Чеканац et al., 2011: 217).

Управо по старом дисциплинском обрасцу куге, као епидемиолошкој пара-
дигми, Хантерова технологија контроле радикално мења дотадашњу сценографи-
ју расула: обустављен је железнички, тада најмасовнији саобраћај (када је желе-
зница и коришћена „била су дозвољена само дрвена седишта“) (Вуковић, 2009:
154); укинута су војна одсуства и удаљавање војника изван војних пунктова; ка-
фане и ресторани су затворени; спроводе се едукације становништва о хигијен-
ским мерама које треба применити у породицама, свратиштима, школама, ради-
оницама, а које организују Енглескиње из лекарских и добротворних мисија; ор-
ганизована је масовна депедикулација, лекарска контрола и дијагностиковање на
свим местима где се окупља или лута то расељено хетерогено мноштво. Тек по-
средством тих технологија то хетерогено и збијено мноштво добија обрисе по-
пулације – која се пописује, над којом се врше контроле, која има своје стопе
смртности и морбидитета, која постаје место спровођења медицинских политика
и технологија – оно постаје место вршења медицинске власти и дисциплине. Ево
мера тих технологија које је британска војно-санитетска мисија препоручила
српској влади и тражила легитимитет за њихово спровођење: „Мере које треба
да присвоји влада, управе градова и болница да би спречили ширење пегавца и
рекуренса: 1) обавезна пријава, изолација и депедикулација у болницама; 2) у
градовима и селима систем пријаве вршити преко домаћина; 3) лична чистоћа бо-
лесника и уништење инсеката у рубљу, одећи и постељини; 4) смештај оболелих
у болнице где је то могуће; 5) лична заинтересованост сваке особе за борбу про-
тив ове болести; 6) јавност обавестити плакатима и новинама; 7) снабдевање дез-
инфицијенсима и уређајима за дезинфекцију од стране власти; 8) формирање јав-
них дезинфекционих станица; и 9) формирање новоимпровизованих буради (bar-
rel disinfector)“6 (Чеканац et al., 2011: 221). Те мере биле су представљене у про-
леће 1915. године представницима српске владе на конференцији у Нишу, коју је
организовао Паџет (Вуковић, 2009: 154). Из тих мера јасно се могу ишчитати го-

Душан Маринковић, Лада Маринковић, Душан Ристић, Улога женских страних мисија...

476

6 Парно буре или „српско буре“ конструисано је током 1915. године као примитивна, али ефи-
касна хигијенска технологија у тадашњим ратним условима.



тово све битне димензије оног кључног пола здравствене политике о којој је го-
ворио Фуко (2012: 148), а у чијем средишту технологије и праксе су „поштова-
ње мера за одржавање реда“ и „поштовање општих хигијенских правила“ (ibid.,
151). Примена тих технологија није се манифестовала само кроз функције спре-
чавања епидемије. Њена латентна функција била је првенствено друштвена (ор-
ганизовање реда), и то на вишеструк начин. С једне стране, она је као биополи-
тика омогућила (биолошки и демографски) опстанак становништва, а с друге
стране омогућила је да дифузно, расељено, патогено, лутајуће и хетерогено мно-
штво поново задобије морфолошке контуре популације и друштва . Над том по-
ново успостављеном, али још увек фрагилном морфологијом сада је успостављен
медицински тип власти – управо оно што Србија није успела да имплементира
раније као европски модел здравствене политике осамнаестог и деветнаестог ве-
ка. Тај медицинско-хигијенски тип власти, који у Србији имплементирају стране
војне и медицинске мисије од 1915. године, показао се као матрица друштвене
контроле и регулације, која је имала снагу „режима“: „Повластица хигијене и
функционисање медицине као инстанце друштвене контроле. Стари појам режи-
ма, који се схвата и као правило за живот и као облик превентивне медицине, те-
жи да се прошири и да постане колективни ‘режим’ становништва узетог уопште-
но, са троструким циљем: нестанак великих епидемијских таласа, смањење сто-
пе смртности, продужење просечног трајања живота за сваку старосну групу. Та
хигијена, као здравствени режим становништва, подразумева да медицина интер-
венише на ауторитаран начин известан број пута и да преузме контролу“ (Fuko,
2012: 156). Европска здравствена политика деветнаестог века већ је завршила
своју фазу пастеризације (Latour, 1988). 

Међутим, све лекарске и добротворне мисије које делују у Србији од 1915.
године имају једно битно заједничко обележје – највећи број припадника тих ми-
сија су жене. Њихов добровољни ангажман управо представља рефлексију на
онај аспекат развоја здравствене политике који се односи на „добротворна и ми-
лосрдна удружења“ (Fuko, 2012: 148). Чак и у економском смислу, како приме-
ћује Фуко, „ту су медицину-службу углавном осигуравале добротворне фонда-
ције“ (ibid., 149) већином састављене од жена. Та њихова нова улога у развоју
здравствене политике била је резултат вишеструких друштвених, економских и
политичких фактора. Један пол њиховог новог ангажмана свакако припада про-
цесима борбе за економску и политичку еманципацију, али други пол се најнепо-
средније односи на процес „медикализације породице“ (ibid., 153) од осамнае-
стог века, у којем жена има кључну улогу. Наиме, медикализација породице бит-
но се односила на један нови тип женске моћи или, пре, породичне „власти“ која
више „не сме да буде само мрежа односа уписаних … у систем сродништва“
(ibid., 153). Све што ће касније бити видљиво као медицински ангажман жена,

Социолошки преглед, vol. XLVIII (2014), no. 4, стр. 459–483 

477



професионални или добротворни (и добровољни), односиће се на редистрибуци-
ју породичних моћи, у којој је „нега, контакт, хигијена, чистоћа, пажња и бли-
скост“ поверена жени као једном од актера здравствене политике осамнаестог и
деветнаестог века. У том смислу, велики добровољни одзив жена из Енглеске,
Шкотске, Русије, Сједињених Држава, Данске, Француске и других земаља да се
ангажују у добротворним и лекарским мисијама у Србији не треба да чуди. Исто
тако не треба да чуди ни реченица из једног извештаја тих мисија: „Српске жене
нису се школовале за сестринску службу и остале су по страни и недовољно за-
интересоване“ (Вуковић, 2009: 153), јер оне су још увек за породицу везане па-
тријархалним облицима моћи, односно за сопствену породицу као још увек једи-
ну друштвену средину која им обезбеђује традиционалне улоге. 

Подаци о ангажману страних женских мисија говоре да је највећи број сани-
тетских и лекарских екипа дошао из Шкотске и Енглеске. Кључни покретач та-
квих иницијатива био је тадашњи Савез шкотских женских друштава (Scottish Fe-
deration of Women’s Suffrage Societies), који је проистекао из ширег сифражет-
ског покрета за еманципацију жена (Morrison and Parry, 2014: 337; Leneman,
1993). Управо то удружење шкотских жена било је модел за оснивање Црвеног
крста и каснијих Болница шкотских жена (Scottish Women’s Hospitals), организо-
ваних у јесен 1914. године. У касном викторијанском раздобљу „у највећим ен-
глеским болницама постављени су чврсти темељи за обуку болничарки, а младе
даме из разних слојева енглеског друштва почеле су да у раду у болницама нала-
зе смисао свог личног и друштвеног деловања“ (Петровић, 2010b: 18). Треба
подсетити на то да је управо викторијанско раздобље било оно које је започело
и медикализацију сексуалности; створило је кроз надзорне и дискурзивне диспо-
зитиве полицију сексуалности и полицију исказа о сексуалности (Fuko, 2006:
23), те коначно створило једну нову врсту бриге о телу – лепшем, другачијем, но-
вијем (ibid., 13), уреднијем, здравијем, чистијем телу. Те нове медикализоване
женске улоге кружиле су око новог концепта тела као места задовољства, али и
здравља, неге и болести. Дакле, у саставу шкотских и енглеских мисија ангажо-
вано је преко 600 жена лекара, медицинских сестара, лаборанткиња, инструмен-
тарки и помоћног особља. Но треба напоменути да и друге земље ангажују знат-
не ресурсе. Тако Русија у својој мисији има 111 чланова, Грчка 16, Америка (пре-
ко Црвеног крста) 44, а мисија Џона Фротингема организовала је групу од 8 ле-
кара и болничарки. „Половином јануара 1915, када се епидемија пегавца разбук-
тала, Америка је у Србији имала 7 лекара и 24 сестре, док су Руси послали 10 ле-
кара, 110 медицинских сестара и болничара… Универзитет у Торонту организо-
вао је болнице у Солуну и Битољу, а њихов капацитет био је 1.400 постеља. У
обема болницама радило је 50 лекара и професора, 73 болничарке и 173 лица у
помоћним службама. Касније у Србију стижу појединци и медицинске екипе из
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Аустралије, Новог Зеланда, Швајцарске“ (Петровић, 2010b: 13–14). Жене, по-
себно у шкотским мисијама, немају само медицинске, већ и управљачке улоге,
јер су „управници јединица увек биле жене“ (ibid., 16). Занимљиво је приметити
и то да је организациони модел, првенствено код Болница шкотских жена, подсе-
ћао на војни, јер постоје: женски одреди хитне помоћи; друмски диспанзери и са-
нитети; посебне мобилне и стационарне јединице. Како наводи Петровић (2010b:
37), Болнице шкотских жена организационо делују као: Прва и Друга српска је-
диница (на ратиштима у Србији); корзиканска јединица (Трећа српска јединица),
која збрињава рањенике током опоравка на Корзици; Америчка јединица (Четвр-
та српска јединица); Лондонска јединица (Пета српска јединица и Транспортна
колона II), а деловала је уз Српску добровољачку дивизију у Одеси; Шеста срп-
ска јединица у Саланшу (Француска) као болница Елси Инглис; Јединица Гиртон
и Њунхем7 (Друга француска јединица). Таква организациона структура није
представљала само израз прагматичне и оперативне поделе рада на ратном тере-
ну већ и дубоку тежњу жена да равноправно учествују у рату. Милитарна орга-
низациона структура женских болница била је и врста компензације за првобит-
но одбијање војних власти за њиховим равноправним учешћем у ратним опера-
цијама (Leneman, 1993: 1592).

Закључак

Окончање Великог рата, потписивање Версајског мировног уговора и ста-
билизација политичког, економског и друштвеног живота нису дочекали жене
учеснице рата као равноправне хероје. Монополизација ратних заслуга поново
је имала маскулино лице. Историја војних стратегија и тактика оставила је у сен-
ци историју другог фронта. Но првобитна препорука британског Министарства
рата 1914. године, коју жене нису послушале – да иду кући и седе на миру – има-
ла је далекосежне импликације, јер без отпора оној наивности да ће рат трајати
кратко – он би свакако имао трагичније последице. Први фронт је убијао; други
фронт је спасавао животе. Први фронт је представљао биополитику смрти; дру-
ги фронт биополитику живота. Међутим, упркос доминацији историје и полити-
ке првог фронта, други фронт женског ангажмана у лекарским и добротворним
мисијама у Првом светском рату драматично је променио улогу жена у двадесе-
том веку, као што је, засигурно, својим деловањем умањио трагичне последице
рата.
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7 Girton and Newnham Unit, два женска одељења Универзитета у Кембриџу, спојена у једно
које је за време Првог светског рата деловало у Србији, Француској и Грчкој. Њене чланице су по-
казале изузетну клиничку компетентност, посебно у хирургији. О томе више видети у: Morrison and
Parry, 2014. 



У случају тадашње Србије, неразвијене, аграрне, ратовима разорене земље,
која није делила здравствену политику велике медицине деветнаестог века, жен-
ски ангажмани током Првог светског рата представљали су фундаментални ме-
ханизам за трансфер управо тих друштвених, медицинских и здравствено-поли-
тичких образаца. Када се највећи број мисија и жена повукао у своје земље, а ма-
ли део њих остао да још увек делује у српским градовима – тим сабирним цен-
трима болесних, заражених, рањених, сиромашних, напуштених, сирочади – за
њима су остали темељи здравствене и болничке инфраструктуре на коју ће се
ослонити даљи развој здравствене политике. Године 1921. почиње са радом прва
школа за професионализацију медицинских сестара; 1926. године почиње да де-
лује Југословенско удружење медицинских сестара (Benson, 1974). Болнице ко-
је су неговале и лечиле и домови који су збрињавали ратну сирочад наставили су
да раде под покровитељствима8 истих оних који су организовали мисије почет-
ком рата – у Сремској Каменици, Лазаревцу, Чачку, Врању, Нишу, Београду и
другим градовима. 

Данас више нема оних који би се сећали Првог светског рата и свих оних
жена, Шкоткиња, Енглескиња, Францускиња, Американки, Рускиња, Гркиња,
Данкиња, Канађанки, које су напустиле своје домове и породице, фронтове сво-
јих национално-територијалних оквира, своје војнике, рањенике и болесне да би
се затекле у једној другој географији – географији смрти, епидемија и страдања –
у Србији. Но постоје они који памте туђа сећања – они који се не могу сећати,
али који могу памтити и тиме допринети изградњи културе која не заборавља. Та
памћења сачињена су од писама-сећања као што су она Јелене Лозанић Фротин-
гем (1970); романа-сећања; поезије-сећања; фотографија-сећања; новинских
чланака-сећања (Dombrowski, 1999; Ouditt, 2005; Kershaw and Kimyongur, 2007;
Hagemann and Schьler-Springorum, 2002).

Без обзира на фрагментираност и оскудност грађе која је посвећена овој те-
ми, она се може и социолошки и историографски посматрати у контексту дру-
штвене историје развоја здравствене политике у Европи почевши од осамнаестог
века. Другим речима, као део општег западног, рационалног модела медикализо-
ваних друштвених технологија регулације и контроле мноштва, те управљања
становништвом, а посредством процеса медикализације друштвених улога жена,
који је интензивиран крајем деветнаестог века.
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8 Домови за збрињавање ратне сирочади наставили су да раде захваљујући добротворној ми-
сији Џона Фротингема.
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THE ROLE OF THE WOMEN’S FOREIGN MISSIONS IN SERBIA 
DURING THE GREAT WAR: TRANSFER OF MEDICALIZED 

TECHNOLOGIES AND THE BIRTH OF BIOPOLITICS

Summary: This paper is theoretically and methodologically limited to one narrow aspect
of the First World War – to the role of the women’s foreign missions. The case of Serbia in this
context is of particular importance not just in terms of the weight, dramatic and tragic conse-
quences of the Great war, but because the international engagement of women in foreign mis-
sions served as a latent social mechanism – the transfer of medicalized political and social tec-
hnologies and practices that at the time did not existed. In this paper we analyze the conditi-
ons and causes of the changes in social roles of women that were related to their activism, pro-
fessionalism, mobilization and engagement in medical and humanitarian missions during the
Great War. This historical event was also the turning point in regard to the social participation
of women as well as the milestone for the changes in the culture of gender relations. The Se-
cond front as the front of missionary struggle with epidemics, contagious diseases, the sick, the
wounded, poverty, hunger, refugees and orphans took more than a third of total war victims in
Serbia. We conclude that social events on this front, especially with the help of the medical cam-
paign, represented the transfer of medicalized technologies of control, medication and preven-
tion over the population. Those were the strategic needs of Serbia at the time but also the foun-
dations of the new biopolitics.

Key words: First World War, women’s missions, Serbia, health policy, medicalised techno-
logies.
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