
СТОЈ.АНЧЕВИЋ 

велик:ог земљак,а, 

она је ДРУ,f\И велики 
се несебиЧiНО нашла lНa 

на;раду 

стручњак и 

К!њигао 

посебног ј е интереса и:стави да 
ТП'Т\ЈrnrТР'"f'lf'Т'е-n била на ратишту у РУСКО

агпа:нскQМ 'рату 1905. године у двоструко:н 
ка-о коресгюндент ,неколи.ко 

%'Њ. 

к'олико књига на Iнема'Чк'ом 

и српск'ом -народу, и то: 

Serbisches Rotes Kreuz unа 
nale wahrend 

преведено и 

La Serbie guer1'e 
et illustres 120 

Беирада 
- 1975, 

иnе Suissesse allemande аи servise 
N euchatel-Paris 

Licht in Wirren 
histогisсhе Studie von 
rich 

Како се 
шест 

неколико стотина 

Eine 
Zu-

1915. Dunkle 

'мала библи
о:кю 700 страна и 

ОД тога, што је нап:июаЛа 
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је, свој евр ем 8НО , један велики пледоаЈје: 
пољитички, правни и морални за ствар срп

СКОГ народа у прЕ'ОМ светском рату, као 

што и данас значи једну ,опсеЖlНУ докумен-

Катарина Штур-цеnеzер (1854-1929) 

Katarina Siurcenegger (1854-1929) 

тацију ОД крупног културно-ист.ориј.ског 

значај'а. 

Вредност Qlбјављених К!њига .а Орби}и и 
српском народу је знатна и Ћишеструка. 
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Нас.л,ов хњuzе: Србија 1912-1913. Српски и .м,е
t)у'н,ародnи Црвеnи Крст за 8pe.h~e Ба.л,канских 

ратова (Цирих 1914, 127). 

Le titre du livre: La Serbie еn 1912-1913. La 
Croix rouge serbe et internationale pendant Les 

Guerres balkaniques (Zurich 1914, 127) 

НаС.'I.ов књиzе: Србuја у евроnско.м, рату 1914/ 
1915. Друzо uздање. Цирих 1916, 120) 

Le titre du livre: La Serbie еn guerre еи
торееnnе de 1914-1915. Deuxieme edition (Zu

?'ich 1916, 120) 



Наслов %tbuze: Светлост у заплетима Бал/капа 
(Цирих 1917, 79) 

Le titre du livre: La Lumiere dans les сотрН
cations des Balkans (Zurich 1917, 79) 

Наслов %tbuze: Србија иа к,рају 1915. 20дипе. 
Црпи да1iи. Цирих (1916, 64) 

Le titre du livre: La Serbie d La fin de 1915_ Les 
jours somЪres (Zurich, 1916, 64) 

НаС.l/,ов 'Књиzе: Србија у рату 1914-1916. Не
wате.љ-Парuз (1916) 192) 

Le titre du livre: La Serbie еn guerre de 1914-
1916, Neuchtitel-Paris (1916, 192) 

Нас.l/,ОВ 'Књuzе: Вас'Крс Србије. Њеzо{-1U, uај
сјајпији и nајцрњи дапи. БеР1i-Берл.un 1920 

(72) 
Le titre du Hvre: La SerЪie еn la guerre de 
Ses jours les plus ЬriПаnts et Les pLus somb?-es. 

в е1-пе-Ветиn, 1920 (72) 



Мисија Црвеnоz Крста др. Ви%тора Кина, из Женеве (Из 1.сњuzе: Serbien im europiiischen Krie
ge 1914/1915, стр. 96/97) 

иnе mission de [а Croix rouge du Dr Victor Kul~ne, de Geneve. (De livre intitule: Serbien im еито
piiischen Kriege 1914/1915, pages 96/97) 

Стрељани срnс%u заробљеnu~и од Аустро-Ма-џара 1914. 2. 'Код Шаnца (Из 'Књuzе: Die Wieder
auferstehung Serbiens, стр. 44) 

Les prisonniers serbes fusЩеs рат les Autriche-Hongrois еn 1914 pres de Sabac (De livre intituLe: 
Die Wie derauferstehung Serbiens, page 44) 



ШВАЈЦЛРКИЊА к. ПIТУРЦЕн:r;:ГЕР у СЛУЖБИ ЦРВЕНОГ КРСТ А У СРБИЈИ 

Најпре, она је пружила аутеНТИЧiна све
дочаЈНст.ва о органиэацији и делатности 
српске санитетске службе и 'о раду Црве
ног крста - домавег и међународних ми
сиј а,сведочанства к:оЈа су дМ!,а·с г·от;ово ј е
дина, ла отуда и веома драгоцена. 

За'ГИl\'f, у списим·а К. Шl1урценегер при
казан је српски народ у УСЛОiВима ом прили
.кама ратних времена, када се душа 'HapOiД

на, и љегов карактер, lНајја,сније оцртавају 
по својим СТБа1)НИМ ,друштвеним:и љу'Д

·сюим ква.rnитету Ја, и по љегоfВИlМ u\lюралним 

и емотивним кмифестација'Ма. о.но .што је 
она :о томе запаэила и ДОJКiИlвела, ·слика 

српоки НаЈРОД (у ,ОВИМ његовим -содиј алним 
и сталеш·ким категори}ама) И3'ван;ре:Дно по
зитивним СУДО'Бима и оценама. 

Најзн\Д, напоредо ·са опсервацијама и 
суд,овима .др Арчи6аљда Рајса, К . Штурце

н:еге:р је - критеријумима једне неутралне 

Доктор .АLедu'Цu'Не др. Ер-н,ст, из Цириха, y.Atpo 
од тuфуса у Нuшхој охруж'Ној боJtuи'Цu 18. 
.Ј,.щрта 1915. zодu-н,е (Из 'К'њиzе: Serbien im еuто-

pdisclten Kriege 1914/1915, сТр. 96/97) 

l~e Docteur еn medecine Ernst, de Zш'iсh, mort 
de typhus dans l'НбрitаL departemental de Nis, 
le 18 mars 1915 (De livre intitule: Serbien im 

europii.ischen Kriege 1914/1915, page 96/97) 

земље - истакла величину све·оне борбе 
(с а;м:оо:дбране) Орба за своју земљу и сло
боду, као део идеала за које се залагао. цео 
ЦИ>ВИЛИЗОiВани свет у борби ПрО'Т'Ив милита
ристИ'чке а'гресије и г енiOЦИlД а ,др*ав'а 
Тројног савеза у заузетим и '()купира:ним 
територијама Орбије, Црне Ло'ре, Белгиј.е, 
Пољске и npо'страњих региона ФРЭlњцуске и 
Румуније. Морална rrодрш·ка дата српском 
наро\ду била ј е, ·може се реhи, адекватна 
вишеструкој акцији ШвајцарсКоОГ црвеног 
кр.ста, па и више од тога. 
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Шта је К. Штурценегер 'Видела и запа
зила у Србији за време свог боравка 1912/ 
1913. годи:не? Из illв ајцарске , 'Она је оти
шла по препоруци Dunant-Gesellschaft из 
Цирих'а, и Циришке секције Швајцарско:;:
црвеног крста. Мест.о њеног :опредељења 
био је Београд где је провела неко J3peM~ 
у посетама београдским болницама и РЭ-Јду 
међУ заробљеници:ма, најпре ту.рским а з-3.
Т:Иl,VI и бугарским. В ршеhи хуманитарне за
дат,ке Ш·ва.јцарсК'ог ЦРВеног крста, У доди
ру с ТУРСКИ!IVI з.аробљеНiицима ом болесниц.и
ма, 'Она се инфицирала од азијске дизенте
рије (Asiatische Dyssenterie), како сама 
каже. По :оздрављењу {неl'овале су је мило,
срдне сестре из Руске мисије ЦР'Беног кр
ста) , она је ,провела ј.ош неко време, о.би
лаЗ8'ћ'И београдске болнице, ка,о 'и школе и 
касарне :које су, у ратним приликама, оиле 
ащаптира:не з-а болничке сврхе. 

Драгоцени су подаци ''к\оје је ·он.а изнела 
о стању ·санитета и са:нитетскИ'М приликама 

у Бе-О·l'раiдУ. Тако је :она -обишл.а 1, 5, 7. и 15. 
резервну болницу, !руоку, енглеску, х·о
ла.ндску и аустријску санитетску мисију, 
као и пољски ощсек Руско.г црвеног к.рста, 

затим Општу војну болњицу, болницу Вој
не академ,ије, Лаз.арет у Горн:юј тврђави на 
Калемеману. О :њ:има она изноои, уroратко , 
ове опште податке: 

7. резервuа бо.л,uuца, ,}юју су ВОДИЛИ 

Швајцарци др Оде-рмат (Odermatt) из Ен
гелоб8lрга, и др ХаРТeLНштај'Н 'Из Цириха, 
имала је 250 кревета !и 80 додатних; ОlЦЛИЧ'
но уређена и опремљена. 

БО.fИi.uца Војие ахаде.м.ије, са смештаје:.'I 
400 рањеника, била је вођена ·од C'DpaHe Ру
оке мисије. 

Лазар ет у TBp'l)aBu, добро онабдевен са
;н.итет·сКlИМ п отребам,а , за негу дела ту;рск:их 

и бугарских заробљеника. 

Бо.л,1iица Хо.л,аnдск.е .мисије, за 400 па
цијената; водио је др Лингеле.к (Lingleek) 
(налазила се у ка'са;рни до Мињистарстrва, 
(На углу Немањине и Ресав.оке улице-. До
бро вођена: 'Имала је 150 кревета само у 
операционој сали. 

15. резеРВ1iа бо.л,uица, смештена је у јед
ној ш<коли, до почетка 1913. ПОД па.тр он ат ом 
Швајцарске мисије. За време бугарског 
рата њом рук.ов,оди др Милан В. ВаСИћ , уз 
сарад.њу доброоюљца др Ив,анишеВИћа, Ср
бина, ДОIМИЦИЛНОГ у НИЦИ, Француска. о.в-
де је, током 11 месеци, радила и Шв·ајцЭЈР
К'иња Г-Ца Рашле (Raschle), рођака швај
царског вицеко:нзула у Беог-раду, ·1'Осподива 
ФегеЈ]И (Fegeli). 

Главна војна боЛ/liUЦа, уређена за 1.000 
пацијената, под старањем ,др COlНдepMaje-
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ра. У њој ·су радили illв,ајцарци: др Чи.дер 
(Tschieder) ИЗ Брига, к,ант.она Валис; др 
Фиглишталер (Fuglistaller) 'Из Ј.анења, код 

Б:ремгартена. др г-ђа Гра60:а (Grabois) из 
Берна, и други. 

у mюј болници налазила су ·се -одељења 
за тифусаре, оболеле ОД дизен т ер.ије, "Рот-

Руска .лtuсuја, са преко ,седамдесет чла
;нова: лекара, боЛlЊИЧКИХ сестара iИ негова

тељица. Руски санитетсКiИ ноз мо.га'о је да 

при~вати ч~ири стотине болесника и ин~ 

ваљида, а имао је и ,две по.моћне бараке, од 

СТ10 и ОД педесет лежај,а. К. Штурценегер 

гюМ']%(ње Рускињу др Цецил.ију Бибикову из 

Ayctpo-умрс'Ка вешања у Јаzoди'Н.и у nрисуству офuцuра, ју.l/д 1916. Z. Сnи.м.ак nа'l.{:tLњ е1~ као 
nощтаuс'Ка разzљедnuца (Из књuzе: Die Wiedcrauferstehung Serbiens, стр. 9) 

Les pendaisons рат Les Autriche-Hongrois а Jagodina, en presence d'un officier, еn juinet 1916. La 
scene pћotograpћiee роuт unе carte postale. (De Livre intituLe: Die Wiederauferstehung Serbiens. 

page 9) 

лауфа" , пегавца, И о:дељење за оболеле од 
колере . 

Прва резервна БОЛ1iuца, лоцирЭ!на уз 

Г лав;ну вој,ну болницу, 'са 400 боле,сника, 

под ·РУКОВОДСТВОМ др Белиfiа, од Швајца

раца др . StOckli-а. Овде су радиле мисије 

руских, л.ољск,их, шведских (и српских) 

мило·срдних се-стара. 

Е1i2леска ,л(.uсuја (у згради Пете резерв

не, у школи на Савоко.ј обаЈ]јИ-, под патро

натом Мабел Грујиh; на редцгену је радила 

Miss G. Mattheus. Мабел ГрујИЋ је, овде, 

предала Српском црвеном крсту 'стО хиља
да франака као поклон Американаца Ср
бији . 
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Петрограда, жену :руског посланика у Бео
граду г-ђу Хартвиг, главну 'сес-гру Олгу 
Miyurev-y. 

Ауетрuј.ска .мисија, смештен а у Санат'О

ријуму за плућне болести, са шефом др 
Koder. 

Пета резервuа бољnuца, под управом др 
Војислшва Су60т.иhа. Овде је 'РЭЈДИО и др 
Fеrriеrеиз Женеве. (Каю ЮУ'РlИозу'м наводи 
се неки рањењИ1К са двадесет и четири ране 

;и убада, !из рата оа БУГЭЈр:има).5 

у Бео'граду је К. Штурценеrер Б·одила и 

заробљеничку ка'ртотеку за 12.000 зароб
љених Турака tИ 3.000 заробљених Бугара, 

водила каресr.юнденцију.() :љима, ка'О и о 



Побијена деца и жене nриЈ1,ико.м. nовлачења ayctpO-У2арске војске, код Шаnца 1914. 2. (Из 
10ьи2е: Die Wiederauferstehung Serbiens, стр. 21) 

Les enfants et les јеттеБ tues Lors de La retraite des troupes autriche-hongroises. ртеБ de Sabac 
еn 1914. (De Livre intitule: Die Wiеdеrаuјеrstеfшng Serbiens, page 21) 

Буzaрска вешања у Ћуnрији у присуству uе.м.ач?<:о.z nору'Ч,нuка. Сни.м.ак uа'Ч,uње% као nоштаn
ска раЗ'lледnuv,а (Из књuzе: Die Wiederaujerstehung Serbiens, стр. 60) 

Les pendaisons рат les Bulgares а Cuprija, еn presence d'un Iieutenant аПеmаnd. La scene photo
graphiee роuт unе carte postale. (De livre intif:ubl: Die Wiede;auferstehung Serbiens, page 60). 
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српок,итм и црного.рОК'ИМ заробљеницима у 
ТytрсК'ој и Бугарској. Такође 'Износи многе 
по\датке из уже о:6ласт.и ме.щицИiНОКИХ и Х!И
руршких ратних случа:јева. 

РадећИ међу Србима, она је tБlИСОК'О оце
нила рад ,српског ,санитета, стру:чност срп

ских лекара, љихову дружељуБИБЮ,СТ и 
предустретљивост. О српскИ1М рањени:цима 
изрекла је пуно лепих СУДOlва: 'о љиховој 
ди.СЦlИrПл.инюва.ности, mрпеЉИ1В10с-г.и и .оптими

СТИЧК'О:l\'I -схнатању жив'ота, о њиховој СКРО-

L'e,pidthnie e)ie~~eme, .еЈ Elart,ic~e.ritea. 

Nous avions affairc сп Serbic It t'rois vat'ietts Је' 
typhus ':, , , " , 

1: RecurrelJce, for-te fievre. dans Је gente -'Је I 'iп~ , 
Аиспи. , grandc ~gjtation; maladie.-' сп ,Sошmе ~~ , 
daГlg~reuse. П1Ьis ' qui alf<iibIit рощ Jongl~lnps, et' ci;II'1 ' 
011 peut etre nHeint plusicurs fois , -' 

2, Typhus аЬЈотјnaЈ, соп'пи a~~si dans l'Ellropc ' 
occidenlale, , ' , , 

3, Typl1US ' еХi\пthсmаtiquе ои Iyph\ls '11 , teches, 

maladic speciale aux (стр? ' de gucrrc, , 

C'esL сеНе dcrni~re varielc cjи~ ј'ај еие surloul' а 
зоigl1'СГ. е! соlПЩС ~n ' соnпај\' реи сеНе rn'ilJadie diIl1s 

l'Ещоре occidcntale,' је va-is cherchcr 11 en do'nn'er uлс 
јЈ6е d'ilpres Л1еs obscrv~iions 'с! i)l~S e'xp~ricnce5' , " 

Lc' typhus еха'пthemаtiq~~ esl tres' diJnc'jlc а, traitcr; 

tous Jes ~as ле ооп! р3$ ~';~l~is.'~nais ' ои јl' у 'а ,cl)tasse

mell! de popиIMjOJ) , ~! ma,~quc ' d'air Рщ.,:iI;У ' iI pcti, 

<j'espoir,deguerison. ,''' ' _ :'" , ,' " 

т ous ]~ cas 'Ol1t ies s~m~lomes sнiviшts ,c;0l11rnuns 

cn\reClIX: , ' "" , ' , 

1. Fievre intermiltentc; le .n1cmc jo~г, Је thermom~.: , ; 
tr<: p'eu(sauter Је 37 degrcs' l.40 С>tI ,41, 'c;,:L'rcdcsccl1dl'<" : -, 

jus~ 1l·'Ъ. .3 7 _ Ре!1dапt' i :CI)~lIC criti~u.~. 'cntrc је t ~oisiell1e, ' 

, ct Је 1 rcizicmc јоиг. ,Iа tcmperature restc 'Clеусе. : ' 
2, ' Le qua\ri;c'n~e. ~Џ pllls lе cinquicmii :јЈнг, iJ sc ' 

pr~lI'il tlп'с eropt јо!) dt' p,-lit~ poini~ ' rOl;~(~alr\.'; ~Il; 

')7 

" 

Из uзвештаја о еnиде.м,ијu тuфуса у Србији 
(Из %'Њuzе: La Serbie еn guerre 1914-1916, стр. 

97) 

Иn extrait de rapport sur l'epidemie du typhus 
еn Serbie (Du Livre: La Serbie еn guerre 1914-

1916, page 97) 

мнюс.ти. 6 О томе 'I\pe6:a ЧIИЂamи, заиста, ње-ну 
д.обру кнмгу Serblisches Rotes Kreuz. 

Али, К. Штурценегер имаће но,ву при
лику да ј,ош боље упоЗ\На српс.ки на.рощ 

када је избио светски рат, и када је 'она по 
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~ , , <::. ; .: ~ ~:; ; . . :,' 
~ =,,"1<. : Зt;~ ~ : ~ 

~ ~ ·f~l~r~t~· .' 

wеd~Гf ~(Ј~,, ~еlП~- ~ !)о:cI1 : фIS: ~aп'~eJe : 7' Јт- Q~gcn (ej! '~ l<h ;: 

I)J~ii~i~~~f~]:~~~f:;~~i~1~;1f~~~~~,l~1., 
' Вaг.b~'г'~);- uie ~юt· Me{1sd\engedink~ri , .аllеsЏrihсil);ldiе<S'~·' 

, w,i{!t.ЉфгаdJt, h~~e~:soljt~n? : :SЊq; di~y~c~~~S~w~r~i;; d,i~ :-; , 
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,,3авРШ'liа реч" (Из %'Њuzе: Licht i?l die Wirl'en 
des BaLkans стр. 72, 73, 75) 

"Моји беоzрадски дожuвљајu. Ва?tдаАuзаљ ау
ctpo-уzарскоz paT1-iОZ во'ћ..ства", 1914, 2. (Фа?с
си.м,иА из %'I-buze: Die Wiederaujerstehung Ser-

biens} стр. 17) 
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»Le mot de сLбturе«, (De livre intitule: Lichlin die Wirren des BaLkans) pages 72, 7З, 75) 

(Mes maLencontres de Belgrade. Le vandalisme du commandeтent de guerre d'Autriche-Ноn
grie«, (Le fac-simite d'un extrait du Hvre: Die Wiederauferstel~ung Serbiens, page 17) 
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ДР ВЛАДИМИР СТОЈ АНЧЕВИЋ 

други пут дошла у Србију да би, најпре, у 
суровој ,СТ1Варности великог 'рата и масовне 

примене најСWВРe:IVIеније в,ојне технике ви
дела како ј е била при:rnpемљена српска са
нитетс-ка служба и, у вези с тим, К'ОЈГИIКО 
ј е, у данима невоље и страдања, Morao по
мо-ви Црвени крст као ху.ма:.нитарна међу
нар.одна орrанизација. 

Одмах по ayctpo-угарск'Ој 'Објави рата 
Србији, К. Штурцemегер дошла је у Србију 
преко Италије и Грчке. У Србији, прtВО јој 
је станиште било у Нишу, којм је тада ва
жио ка'о друга престоница земље.' Лепо 
примљена и прихваfiена дала се на rюсао. 
Из Ниша је у три маха ишла у Крагујевац, 
затим у Београд. На лицу .места упознала 
се 'с резултатмма ауо"ро-угарске офанзиве 
на Србију, нарочито у погледу раз'арања (у 
ОКОЛИНИ Бео;града), жалосне судбине избе,
глица-цивила и, посебно, рањеника, ИFltВа
лида и 'оболелих војника. ДОЖИБЉаЈВала је 
рат, иак'О далеко о.д фронта церсже 'и к'олу
барске БИ'DКе, у С'Бој његов'Ој ~трахoQТИ, по 
по,следицама, да би 'ОД децембра 1914. годи
не до ускршњих празника 1915. годи,не, у 
међувремену, и ,сама живел.а у Бео:граду, 

често узнем,иравана неприј а'тељском арти
љеријюм и 'I'IOI1ЮtВоСК:ОМ в:атрOlМ ИЗ М'0tН1И'!10ра. 

И 'овом приликом упознала ·се 'с радом срп
ске оанитетске ОЛУЖЈбе, радом С'I'PанЈИХ са
нитетских 'мисија и ДРУI1ИМ факторима јав
ног жи:вота Бео'града и Србије ових IPапIИХ 
година, Св-ој а саз:нања, утиске и судове из
нела је у књигама к'оје смо на:вели на по
четку ово,г !Написа. 

К. Штурценегер је 'Износила и писала 
само о он'оме Щ1'lО је лично 'видела и ДОЖЈИ
вела, најпре на ужем :подручју своје миои
је и с'Воје дужњост.и. АЛIИ, ПОД теш'юwм УТ\И
'сцима непријатељских разарања, јуначке 
борбе орпске војоске tИ .великих патњи срп
оког ,нар'ода уопште, писала је и о Србима 
и Србији. Оцењивала је рат са становишта 
његове негације хуманитета 'и цивилизаци

је, агресоре као у.зрочНике веЈ!ИКИХ паре
:мећаја у животу широких СЛОЈева .на:рода. 

К. Штурце.негер посебно је интерее-ова
ла правна и l\юрална страна ПОјНашања и 

боравка .војоке Аустро-Угарске и Бугарске 
у заузетим, а затим и окупирањим крајеви
ма Србије, посебно однос према ста;новни
ШТВУ. Она је пуна ,општр:их речи "о 'a:r-peco
рима, оюрутJill1М и немилосрдним, и oQкупа

торима ,српске земље. 

За три прекршаја :MeђyнapOДlНo.г права 
oQптуживала је Ау,стр,о-Угарску, затим и 

Н~"'VIачку и Бугatpску: 

1) што је њюшва војска ИЗВРШiИла зло
чине убиј ања ЦИВИЛНОГ ,становништва и 
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C(lmprc>rid-on main'\, 'nanl J'I<,I\rС\lЮ' !('H"~ 11\ 'ј)<)!,>II' ' 

~ ;:\: . },~Ii~n sc sauvait? 

[{ ,_:~ Ltfs'< enDemis еоХ~теше, avouent leur,8 сЛmеs. 
~:~~'~~;:~~>~;f{';- ',:,~~\~~ СО!R~РОN[Ш;Т O~ ~IS~II" 
(',"{;.#А L'ucica: впс pctite ујll<: аи' 5иЈ (lе Рuzаrс\щ, \C:S 

~~;г:;:fХ~~i:i'tl,I.~~Тu:li~1а~:t o;~n:I;;:,~c:~~n~~c:n;:$:nl~~::p~~I~: 
~" ' dist"inction, D~~: :temoinsdi~-c;;t qu~ Ics soldals ,,11<:

, mands se~bla';;;~~ ~\·oj, p~dt,' lа "raison" с! qu 'II~ 
~:~~" : ':, tG'aient 5an·i ' ,tr~p , 'sa.voir pou'r~~~I , , :''-;';1;:: 
~:'.' <~:;;{A Plan;": sur I~ lignc duchcmin Јс' ~a ас Bcl~(a(I~ ", ' 

" ;~>t Ni~ch. i!s ori't muti!e h~rriblcmcnt sjx ' fe!lim('~ 'cl, : 

, 
: , 

" s~pt '-;ii'fants. le~i"c.ruiltltc aH;nt ius~u'a: Јерс,ССТ lе " 
corps dc,lcuts vj,ctimcs, , " " ~'" " > 

~,,':');~t~I~~~n't :~~Е~:i'о~\~~Је~С"$;~Щ:~I~~,:;~" П)'аssnсri' " 
-- од PaJanka 35 km. au',slld 'Јс SCn1~I;&i8': Још;(: vi~· il
la'rd~,' m~l~d:e's 'ct, im~uisS<llIts [urcnl ;t'~;acl )'e$ dc !сшs 
m~ison's. ;O~J,C~ 's~r Ја рll1се p;lbliquc еl fusil1c5 СП prc-

, st'ncc Је 1~\;d~I);u'l~tion: Lc:, g~;\S "иј ass;~I~rclJt 1\ (, I'"xc~ 
cutjon., ct'~icnt ' )cs " parcl'~ts " :~es , vic!in)cs , а J<:.~\ r~ (:T'~, ' 
d'horrcur r~l;r, ccile cru~tltt' hi i ~ajcllt lе ccf"i ,r:~~~!;. : ' ,,/. 
, " А S(')pot. 40 kiIОЈnСlГСS ,'sщl-L' ;' dc n<.+,!rade ;; k'~~~';~ l ~:N;' 
ditl~ аНеmзп'ds ('n~'oliircl\' l ", I~'$ maiso,~~ d':':'J>i\i ~ ibll:~': ' , ' 

. i h::~bilal1ts еl IlIcr':- lI\ ~ co(;ps .'dc Ь~.'Юi\п,; tlе \·i .- iЉ;<k 
i ' ;fJ~incs -ct ' cТif,1I1tS: Ils ,J'llil'(:';ll "" ;lIјЈ,<' , 1,· ('\1 i1lJX mai· 

~~n's c\loutcs ks fo;s Q\l'Ull Sak ~11<'-r(1i"'1 ,1 [lIO,"I'jll' _~, 
~c lldit'. Jt, AI1~JlIa'l<l~ (е' ;;'3"111,' ,; '" ' 

! ј 

·1·;....-1 
"- ; 

.. , .ј 

'ј 

. i 

Непријатељска nри31iања о 3Jiоч.U1iU.ма у Ср
бији (Из 'К'.'},ьи2С: La Serbie еn guerre 1914-1916, 

стр. 154-155) 

ратlНИХ заробљеника у време oQфа:нзи'ве на 
Орбију 1914, затим 1915, годи.не;7 

2) што су ayctpo-угwрске војне власти 
'Из пр.ИЈВремено окупираних крајева Србије 
1914. де-ПОРТ-ОБале и интернирале неборач
ко ст анов ни штвoQ , које је ма,совно умирало 
по имrrРОБИЗО:В'МIИМ логорима, без 'санитет·
оког стараља и под -суровим по,ступцима 

лого.роких ,власти;8 

3) шт,о је утврђена примена, употреба, 
ДYM~ДYМ муниције, чему су сведоч.или те
шки рањен:ици међу српским војницима, 

као 'и случајеви код прегледа и: 'Обдукције 
убијених Срба (чак и цивила).9 

'Она је посебно 'осудила, исто ,ка;о и шеф 
а.меричке санитетске мисије у Србији др 
Рај ЭЈН (Ед. М. Ryan), пО'дизшње веш.ала у 
Београду још за Bp~e прве три.наес'l'О
дневне окупације 1914, пример који ће Ау
егро-МађЭ!ри и Буrа.римаоовно цримењива
ти по Орбији скоро током целе 'окупације.1О 



ШВАЈЦАРКИЊА К. ШТУРЦЕНЕГЕР У СЛУЖБИ ЦРВЕНОГ КРСТА У СРБИЈИ 

C(\m~i1i~S'On mcc!lca!t ii1!:,rn,1li'oIЪJlc>, aus;j'bi:el1 qu,? Р:<Ј'г 
!E'~ clel~~!1cS с(<' IiI COl11ll1ISS;On ~'~nqllete U~r.gie:.' : '. 

\Ј()јсј (јlЈсlqш" r:>:cl')pks : . :. . 

.\M~;, 1<: 2() IЮVСrIJl)г(', D'apr~s lcs dir(:s Је fЩ~:L i fs 
~('·rl)I"., Mri\-~s ,3 s"l.?пiqi.хс. 1':5 BuJ~arcs :' a,~c qu '1\ {f;rmc,' . . : 

· Ј'Л~(-псс clс~·Џаlk~n$.: (1пt _ (!;'Il~ l(lIУ marehe а Iravers : 

• lir SCI·hi\,. c()I1)';~fS (\<'" 'iltrocilc'$ фlј Ш- ~on t pas п'юin

drcs qш~ ' c('!k~ (I(>~ '~\lerrC5 prcc~d("lJtes. Т ous \es Ser

ix,s q\li LОll1lЈаiспl <:,ntre ! c~ lЉ1in~ '-d~s Вulgarcs еtаiепt 
irnpiloyablcmcnt mil5sacrCs. 

Sculari, tc 20 deccml>t('. (Вшсаtt de la' pressc scrbe.), 
,-Р<,пс1,1Ј;! lа' rctI'ailc dc Ј'агтес ~c.гЪe, Ics A\llrichic1lS 

с! IC$ BlIlgill'cs .мтегспl ]cs l\'1us\llmans qu'ils гсnеоп· 

Lгајеп! d(t/}s 'С$ n'OU\TlIcs ргоујПСС5, сl les cxciterent 

r Ol1tre la ',\opLIJation r>a;~ible. II s'cnsuivit de nornbrcux 

Jl1i1S~acr(',;,. dcs cxces Јс. !OtJt g'cnre с.! dcs cruautc.s s.ans 

. i)rСсСч<'Пl. Lcs crimcs commis 501\t. clfroyables. ОП 

PClIt $(' H'f\fCSCJ1I c r се </ui sc passa qual1d оп sc.souvicnt 

(Ics hoz'reu l's ~l (ks 'c.rirll<;~ commis par Ics bnndes Ьиl
gar, 's ЈilПS ],1 t:ll,'rrc pl'cccdel1tc, dans Ics nouvc!les .' 

rr()\·j ncc~ . ~СIЪеs. ,. 

AtbllI;S, \е 10 јilп\·ји . Lc iOllft1al ,7\.јсо Hellas apprcnd 

· (le'Salo~iqllC: D(~s dtS(','lc"llrs b'ull("i\H':" arrjy'es јеј, раг-
1"l1l (1,· rп1%;KrC~, Ј,. piЉ~c~ et d 'il1CcnJics faits рат 

( I( ·~ t ггт р,,,, 1)\\11'<\1'(,5. Ils racontc i1 [ qtlC soixan!c-dix 

f(1I) 111'-:;. vi,'ilia((]" t"IIf;tnl~ (юt (:!~ illlaches а dci vehi
(\Ik~' tl 'j';'ic, tl~IH a'iJ~llJ11\'Jl~(" ~ " br~s ic($, ' Ощх тјЉ .; 
,'I)],jill~ :,> .. г~)~ , ( '(:rl\cs, <JtLO·aicl\t.ci~ rnilss~c(CS эuгх~~~ 
(1'1' с!'оfЋСЈ..r:; IYLllgar(: ~. ., 

:,:1 

Les tеmоigтшgеs ennemis sur Les criтes еn Ser
Ые. (De Livre: La Serbie еn guerre 1914-1916, 

pages 154-155) 

Филантропска и . при ј атељска о{:ећања 
према С'рrюк'ом народу, К. Штурценегер је, 
каоније, пок·азала KClIДa је раз.в'ил.а ШИ'року 
акцију у својој земљи да се помогне ста
НОВ'НЈ1)ШЂВУ ПОД окупацијо,м ау-стро-угщх:ке 
вој-ске (бугарске власти су одбиле да Цр
вени крст ;врши раСПOlДе:IIУ У БУГаЈрсюој оку
пацион;ај з01iИ). Велик-а "акција по!МоћiИ1 ' 
(Hilfsaktion) у Швајцарскюј за ~омоЋ. Ор
бима у 1916. ГОЩИl!tИ, заиста је дала добре 
резултате: преко 244 хиљаде франака и 

пет ваго,на ра'Зне робе у .оделима, вешу и 

поК'ривци. 3аједно са ИНОCТIрано.м помOOiи 

к'о'ја је била упућена за Србе ПОД окупаци
ј:ом, преко Шв·ајцарске, за Беоnрад и у.ну

'Dра:ш,њост Србије 'било је '!юслат.о: 24.000 кг. 
брашна, 26.400 кутија Iк,ондеНЗOlваlfЮГ швај
цЭ!рск·оlГ млеч:ноlГ прах,а, 700.000 кт. :кукуру
за, 1.000 кг. чок·оладе и tДРYlГИХ на..мирница. 
За исто време, за 1915/1916. школску ГО.,1Ј)И
ну било је ПОМОI1НУТО и 17 ,српских ђака и 
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СТУ1Дената к·оји су ,се шюоловали у Швај
царСК1ој, каю избеглице.Н 

С друге СТРаЈНе, говорећи о св'ојој акт:И!В
'Ности у Србиј'И пре павлачења, К. ШТУ'Р
ценеГбр ј е изнела, поред остало'Г, и сле

деће: 

Говорећи 'о аУ'строугарс:к:им ратним за
робљеницима у Србијм, којих је после цер
ске и Iк·олубарске битке било око 60.000 вој
.ника и преко 1.000 официра, К. Штурце
негер је дошла до ових закључака: 

- Г-отово ови заробљеници /Налазили су 
се у Н:ишу, смеШТ6НИ по ка,еарнама, rГЮМОћ
ним зградама и баракама у I{\pyry Тврђаве. 
Они су били добро 'смещте.ни и добро :>ера·· 
њени, посебно Зa.ipобљени официри кој'И .!:-У 
до инвазије, октобра 1915, повремeiН'О мо
гли излазити ,и И3'}зэ:н за·робљен.и'Чког ло:го
ра. Епидемија легав,ог 'I1ифуса, wojer су ау
~роуга:р(жи војници донели у Србију, није 
мимоищла НИ ауст,риј<ске заробљенике, те 

је знатан б.рој њих ПОУ1мирао, не КРИВИЦОМ 
српских власти и 'српске ·саНiитет·ске служ

бе. Та,ко су, и поред оокудице, ко.ја је, до
некле влщцала у исх,рани орпске 'војске -
заробљеници д'о-6иј али по 'Килограм хлеба, 
топлу супу и помало меса, а официри су се 
хранили из гюсеБН'Их куј'Ни. Насупрот томе, 
К. Штурце-негер је постављала питање: ка-· 
кви -су били животни услови српских рат
,них заробљеника по логорима Монархије 
- за које се з-нало да су били астављени 
без :икакв,о··г санитетског СТаЈрања, без до
'Вољню хра:не и у врло РђЭlВИМ ,смешт,ај.н:им 
просторијама. .она посебно наглашава 
стриктно гюштовање српске владе ових ме

ђунар()дНЈИХ ·оба-веза .према ратним зароб
љеницима, чак и на уштрб смештај а, ис
хране и лечења ,сопственог народа.12 

Сем тота , још једну велику заслугу сте
кла је К. Штурценегер. Она је јавно и сме
ло ИСЂИцала .мораљну 'Висину и хум.анитар·

не вредности СРllOКОГ народа, и као целине 

и код појединаца, нарочиТ>о .војника. Добро 
СМiИ-шљена и ве-што вођена пропатащца др .. 
жав,а ·сила Тројног савеза ,против -српске 
'Владе, Орбије као државе {у tOмислу Ku1tur
staat-a) и српск'ог :народа за ;HaIВOДtНe зло
чине у погледу изазиваља рата, бруталних 
поступака {:а заро:бљеницима и учешhем 

Срба цивила као 'ратника у позадини на

ступаља аустро-угароке oB-ојске у јесен 1914. 
године,13 К. Шту:рценегер је одлучно де

маlIтовала ·служећи се -аутапсиј-ом tИ ањке
том међу ayctpo-угарокИ'м заробљеницима, 

као и КО;Ц представника неутралних и са

везнмчких војних, ·санитетских'И кар.ита

тив'Них мисија у Србији 1914. и 1915. го

дине. Она не само да је п<оовеДiо-чавала 
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ДР ВЛАДИМИР СТО.ЈАНЧЕВИЋ 

стриктно :rr.ридржasв ање српске 

српске 

ка

за ДРЭЈстично к.рше

МЕ~ћ1гн,З:РIЈДiН1ИХ угово:ра већ и за 
апсолутно непоштава;ње ОСНОВi}j\ИХ 

цивилизованог панашања 

1914-1915. године. наР9ЧИТО 
ЫГ''1''Iулrт", тюл,итичке намере 

Немачке 'и 
велику 

ове1'а за исх-од немачког ра'1'ова:ња 

не 

ПОТПУiНО одсу-

љених излагаља о 

ратних 

по ло-го

на 

жив-оти-им И -са:нитет-сК'им 

љене ангажованости ци-

преюо хо.ће 
да 'nрих'вМ'и и ;,тт.ић',уп nю,л\r-СЛ'У'ж'ое,них срп

СКiИХ IК'РУгов'а О 'милион И ''I1ри ,QтюrгiИне и 

десет 'и 

се T€

УЧИНЈила је iBeOMa !Велику 
периоду ње-

р'fl~Ч·~\f.И као ,ок;рутие 

че и {}куП аторе, 'Она исто,време-но пуика-

народ као Жlртву'виолеН'IiНе 

пример ма-
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осетила апокалиптиЧlНУ претљу пред ко-

су се европске земље 

нароДи, 

је видела 
са 

а '1"0 
и исказала - чак (и :истоветност, 

,ОД угње-

ТаЈвања iи пљачке 

,векова.!7 њена к'ритичка наклоност, 
њена заузимљивост, њelНO rюжртвовање за 

српсК'и t-рагичНЈИМ ДЭЈ:Iiима великог 

рата године. 

Ненаметљив а 
и 'Веома 

негер нашла ,се 

се ,сетити К,lТ;~D:ине 

негер и iQдати макар 'кратк!Им поменом 

њеног имена њаног дела, ПРИЗ'НЭlЊе и 

хва..шюст за њен 

њену .делатност {} 
српскюм на-роду у теш'КИМ годинама првог 

светског рата. 



ШБАЈЦАРКИЊА v СЛVЖВИ ЦРВЕНОГ КРСТА У СРБИЈИ 

НАПОМЕНЕ 

Народна 
-хрватс'/{;о-словеuа'Чка, 

ценегер 

биографију видети 

гја, Sturzenegger 
Bilden (Tafeln). IV - 242 S. und 
Leipzig (1932). За податке овој књизи захва
лан сам отправнику послова швајцарске амба

саде у Београду, г. Franel-y. Катарина Штур
ценегер писац је, поред других књига, и једне 

Швајцарске: Kurzgefasste Schweize1'
Ehrenmeldung Genf und Paris. Die 

pazifistischen 

ае'n-
Sein Leben Werk. Ејпе 

ublla.ur:nS:SC!::Lri:l:'t zum 50 jahrigen Bestande des 
internationalen Roten Kreuzes und der Genfer
konvention. Ziirich 1914, 31. 

фото:графијама има веома ретких и 
драг·оц,ених снимака о раду српских медицин

уС'таЈfЮЈва, мисија иностраног Црвеног кр
о рањеницима, разарањима, 

Штурценегер је 
триотизмом пожртвовањем 

der serbischen Dame 
посЬ zu гесЬпеп! Weit davon д\"'\tП"У',",t 

dem Vater; dem VQШ 

der Nation 
аЬzигаtеп oder Ттапеll_ 
strome den Abschied zu erleicmern 

das Scheiden, иЬег dem 
Herzen steht die nationale Pflicht! 

serblsche Dame Љг 
Vaterland 
Hochste! Der 
Ist Serbien in 

fйr sie das 

Reiche пиг eine Stimme, пиг ein 
einen Gedanken: Serbien kann und 
verloren - Serbien muss Serbien bleiben! 
иеЬег als Serbien lassen! -Hiel'aus ent\vickeln 

МасЫе und ubel'echen-
derselben das 
geleistet und formlich 

werden 
der serbischen 

оН recht 
ein Marchen 

аиБ einer andern Welt! -Diese 
Liebe fur die serbische Scholle 

шева. 
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einzelnen FаmШе den ;::;terrlpE~l 

слику -фотогра
заРUI::>љеник,а ИЗ 14. лу

код Шап
искасапљених 

Serbiens, 

ТаКОђе доноси и фотографију 
жена 

19'14. год. Д., 44; 
К, Штурценегер наводи да 

становништва из мал-

Tp,eTJrlp,::I.H(), опљаqкано и депортовано преко Са
МОГУћНО је да се тај број 

Посебно штампан извештај К. 
под насловом: Tiitigkeit der 

Hil.fsa~kt,ion јйт die рто 1916, Nr.4, 
две странице). 

12 »Zuш Menschenknauel im Innern 
des und den БСЬОП vorhandenen 16,000 
gefangenen nach der 
reicheschen пеие 
fur die аисЬ werden musste ... 

zU1rrH~C1e:n und froh, dass sie 
und nicht mehr im Feuer 

erwarten die 
wieder den 
wird; viele аЬег 
aber mit Unrecht. Der Leib 
taglich kriegen mi t einem Stticklein 
Љпеп viel zu klein; dabei vergessen 
ganz, dass Бје im Felde oft tagelang nichts 
gehabt. Аи! einen solchen Gefangenenansturm 

Serbien aЉ~rdings nicht vorbereitet' аЬег 
schon heute die el'ste Kalamitat vorubel', ипд 
jeder Gefangene zu obigem аисЬ gute 
Suppe und ein Fleisch. Dass genu-

еБ konnte noch weit schlimmer 
Also, vor Hunger gestorben jst niemand i111 
Gegenteil, die егЬоНеп sich bald 
ihren Strapazen und sahen wieder und 
gutgenahrt Serbien im 
Kriege, 66-67. 

књизи: in die 

14 Die Wiederauferstehung Serbiens, 
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»Meine Belgrader Erleb
der 6sterreichischen 

Die Wiederauferstehung Зег-

fur зејпе 
seinen und seine 

dieselben und kann und 
dieser festen Zuversicht 

Belgrad . . Serblen 

17 Serbien im Kriege, 75 (»Als 
УОГ bald 700 Jahren kleine Schweiz anfing, 
der habsburgischen Ge\.valt mude zu als 
dieselbe Morgarten, 

die osterreichischen Heere und die ВННе 
des vernichtete, da sich das НаЬ-

уо! dem des kleinen 
und bot јЬт »Frieden« ап. Wie апdегs 

АисЬ die Serben haben bereits dreimal 
osterreichischen Ge\.valthaufen 

\.velcher Vehemenz das letzte 
Welt. allein. hier giebt 

- По речима Кина, 
ликог је изванредно много 

у ратним годинама 

1914-1918 о коме спремамо посебан рад 
К. Штурценегеровој ".. отежавале су 
и интриге аустро-угарског конзулата 

риху .... 

LA SUISSIESSE CATHERINE-CLARA STURZENEGGER AU SERVICE DE LA CROIX 
ROUGE SERBIE ЕТ SES RECITS SUR LE PEUPLE SERBE 

Dans 1а dure realite de 1а Pl'emiere guerre 
1а Serble avait а faire поп seu-

lement а des combats sur 1ез fronts, mais aussi 
ергеиуез d'une part, 1а 1utte 

contre les epidemies роиг le sauvetage des 
blesses. de efforts sortir 1а 
Serble de l'isolement moral et 
ргораgапdе d'Аutгichе-Нопgгiе avait essaye de 
lи! imposer, justifier devant 1е mопде 
invasion dans Serble et БОП occupation еп 1914 

Tout сеlа а extremement aggrave 1а si
du реирlе serbe et де 50П armee, qui ont 

роИ::; de 1а guerre, des 
fuites de 1а penurie, mala
dies et d'enormes ујсНтеБ. Le Gouvernement 
Беl'Ье а ete force de demasquer 
agl'essif de lа declaration de guerre et де la ро-
litique genocide entrepris contre 
le peuple БегЬе des 1е::; ј ours de 1а 

а partir du de Belgrade, 
premiers crimes de таВБе а Podrinj е et а 

Macva, des premiers internements de lа popula-
civile et, еп du rejet des dispositions 

du droit international et des Conventions de la 
Науе. 

Suissesse СаЉегјпе 
bE~nevole et 
modestes 

commises 
triche-Hongrie, 

ЕПе informait tres activement 
ternationale sur les cruautes de 
ses БиЫеБ раг lе 
dans 
ment l'un 
Serbes dans lа 
li vres БШ' le 

avec ипе 
serbe et pour 

notamment 
et les 

ont саиБе Ьеаисоир de peine. 


