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ма ло по Зна та при ча Ве ли коГ ра та

И
с пу ни ла је за вет пред 
Бо гом, Хи по кра том и  –  
со бом. До по след њег 
сло ва и до по след ње 
тач ке, иа ко ре чи за

кле тве ни ка да на глас ни је из го
во ри ла. Као уче сник у тра гич ким 
рат ним го ди на ма, Слав ка Ми хај
ло вић је вер но до ча ра ла са мо
пре го ран рад ле ка ра и бол нич
ког осо бља у бол ни ца ма пу ним 
ра ње ни ка и бо ле сни ка и жи вот у 
гра ду ко ји је нај пре да ни ма бом
бар до ван, а за тим оку пи ран. И 
два пу та је на на ред бу да се по
ву че с вој ском и ра ње ни ци ма од
го во ри ла: „Ја оста јем ов де!”

У свом ду гом ве ку (84 го ди на), 
пре ма ка зи ва њу профeсорке др 
Сне жа не Вељ ко вић с Ме ди цин
ског фа кул те та у Бе о гра ду, би
ла је ле кар, рат ник, пи сац и пе
сник, је дан од осни ва ча Жен ске 
стран ке, бо рац за пра ва же на, 
осни вач бол ни ца и по ро ди ли
шта, ро до љуб и ху ма ни ста. Да 
би све то по сти гла, мо ра ла је 
да бу де, пре све га, хра бра! И 
за то је ово при ча о јед ној хра

број, зна чај ној, али на жа лост 
за бо ра вље ној же ни.

Док то ри ра ла у Же не ви

Ро ђе на је 1888. у Бе о гра ду, у 
бо га тој гра ђан ској по ро ди ци, као 
јед но од осмо ро де це оца Ни ко

ле, ин ду стри јал ца, и мај ке Ми ле
ве, „исте го ди не ка да је На род на 
скуп шти на про гла си ла Устав 
Кра ље ви не Ср би је ко ји је увео 
по ли тич ке сло бо де, де мо крат ски 
пар ла мен та ри зам и дру га на че ла 
гра ђан ског дру штва”. Нај ста ри ја 
Слав ка, још шест кће ри и нај зад 

осми – син! Сви су за вр ши ли ви
со ке шко ле: два ле ка ра, два прав
ни ка и по је дан еко но ми ста, фар
ма це ут, хе ми чар и ар хи тек та.

Пр во ро ђе на го спо ђи ца се 
на кон ма ту ре у му шкој Тре ћој 
бе о град ској гим на зи ји (жен ска 
ни је по сто ја ла), ко ју је по ха ђа
ла и ње на се стра Дра га, у је сен 
1906. за пу ти ла у Же не ву да, као 
др жав ни пи то мац, из у ча ва ме
ди ци ну. Ди пло ми ра ла је 1912. и 
на фран цу ском од бра ни ла док
то рат под на зи вом „До при нос 
про у ча ва њу па лу ди зма у Ср би
ји”. Па лу ди зам је ма ла ри ја.

–  Ко ли ки је то био успех по ка
зу ју по да ци по ко ји ма је, до Пр вог 
свет ског ра та, на стра ним уни
вер зи те ти ма ме ди ци ну окон ча ло 
је да на ест де во ја ка из Ср би је  –  
под се ћа проф. др Сне жа на Вељ
ко вић.  –  Пет у Фран цу ској, три 
у Не мач кој и три у Швај цар ској: 
Ан ге ли на Јак шић, Рад ми ла Ми
ло ше вић и Слав ка Ми хај ло вић!

Мла да и по лет на ле кар ка се 
од мах вра ти ла у Ср би ју, а већ у 
ок то бру 1912. за хва тио ју је ви

Хи по кра то ва за вет ни ца
Слав ка Ми хај ло вић-Кли сић (1888–1972) ни јед ном ни је на пу сти ла сво је бо ле сни ке  

у Ве ли ком ра ту, опи сав ши у рет ким пре да си ма стра хо те и стра да ња срп ског  
на ро да ко ме је вер но и пре да но слу жи ла
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хор бал кан ских ра то ва: осам на
ест же на ле ка ра, ме ђу ко ји ма др 
Слав ка Ми хај ло вић, по пу ни ло је 
вој ну са ни тет ску слу жбу ко ја је 
бро ја ла 296 мо би ли са них ле ка
ра. Ка да се по но во об ре ла у род
ном Бе о гра ду, за по сли ла се у 
Оп штој др жав ној бол ни ци. Ни је 
са ста ви ла ни го ди ну у ми ру, јер 
је Ау стро у гар ска мо нар хи ја об
ја ви ла рат Кра ље ви ни Ср би ји.

У сво јем днев ни ку за пи су је: 
„Пр ви свет ски рат за те као ме 
је на слу жби у хи рур шком оде
ље њу Оп ште др жав не бол ни це 
у Бе о гра ду. Од оног да на 1914. 
ка да је Ау стри ја об ја ви ла рат 
Ср би ји па све до осло бо ђе ња 
1918. во ди ла сам свој при ват
ни днев ник у ко ји сам бе ле жи ла 
све што сам ви де ла, ис ку си ла и 
са зна ла од дру гих. Днев ник сам 
во ди ла ра ди се бе... ако рат пре
жи вим... да ме под се ти на про
те кле да не.”

За по че ла га је 11. ју ла 1914, а 
за кљу чи ла 28. ок то бра 1918. (по 
та да ва же ћем ју ли јан ском ка лен
да ру). Об ја вљен је 1955. У књи
жи ци „Обла ци над Бе о гра дом”, 
дра го це ном шти ву ко је при ка зу
је жи вот у пре сто ни ци у пе ри о ду 
1914–1918, на гла ша ва проф. др 
Сне жа на Вељ ко вић, вр стан по
зна ва лац до ма ће ме ди цин ске 
про шло сти. Бе о град је два пут до
пао у ау стриј ско роп ство: од 1. до 
15. де цем бра 1914. и од ок то бра 
1915. до 1. но вем бра 1918.

Опе ра ци је под кан ди лом

Да на 16. ју ла 1914. пи ше: 
„Сви ше фо ви оде ље ња са управ
ни ком др Ми ла ном Ра до ва но
ви ћем, као и оста ре ли ле ка ри, 
вој ни об ве зни ци и бол ни ча ри 
пр вог и дру гог по зи ва, по зва ни 
су да се хит но ја ве ко ман да ма. 
Оста ли су са мо бол ни ча ри не

бор ци, бол ни чар ке и бол нич ко 
осо бље... Ја сам оста ла као је
ди ни ле кар на свим оде ље њи ма 
Оп ште др жав не бол ни це на Вра
ча ру, јер по Же нев ској кон вен
ци ји же не ле ка ри не пот па да ју 
под вој ну оба ве зу.”

Дан ра ни је Ау стро у гар ска је 
те ле гра мом у 11 са ти об ја ви ла 
рат Ср би ји.

На хи рур шком оде ље њу Слав
ка Ми хај ло вић је пр о во ди ла нај
ве ћи део да на и но ћи, при хва та
ју ћи, збри ња ва ју ћи и опе ри шу ћи 
ра ње ни ке под све ћа ма и кан ди
лом. Во ду су јој до но си ли у ко фа
ма. Је ди ног по моћ ни ка има ла је 
у јед ној по жр тво ва ној ба би ци. 
Од бра ни Бе о гра да из да то је на
ре ђе ње да се по ву че, пре о ста ли 
ле ка ри та ко ђе.

Не ки ме сец ка сни је, 17. но вем
бра 1914: „Би ло је два и по ча са 
по сле по но ћи кад сам сти гла у Вој
ну бол ни цу. Ја за пи тах док то ра Ра

ја на да ли аме рич ки Цр ве ни крст 
узи ма под сво ју за шти ту по ред 
Вој не и све гра ђан ске бол ни це.

Од го вор је гла сио: – Да, узи
ма мо све бол ни це!

– Он да оста јем и ја на сво јој 
ду жно сти – ре кох од луч но. За 
све вре ме то по ви су и да ље 
гру ва ли.”

Два да на ка сни је, 19. но вем
бра, у Бе о град су ушле оку па тор
ске је ди ни це.  Пр ва оку па ци ја 
Бе о гра да тра ја ла је не пу не две 
сед ми це: од 18. но вем бра до 1. 
де цем бра 1914. по ју ли јан ском 
(или од 2. до 15. де цем бра по 
гре го ри јан ском ка лен да ру). 

Сле де ћих не ко ли ко ме се ци 
Бе о град је био сло бо дан. „Ули
це су пу не ру ше ви на и ђу бре та, 
елек трич на цен тра ла уни ште на, 
не ма ни све ћа ни пе тро ле у ма”, 
пи ше др Слав ка Ми хај ло вић. 
„Раљ ски ту нел је по ру шен па је 
оне мо гу ћен сва ки до воз, је де 

се по стан па суљ и ма ло кром
пи ра, на род се мр зне, јер не ма 
огре ва, хлад ни ја ну ар ски ве тар 
да ни ма бе сни.”

По чет ком 1915. из глад не ле 
ста нов ни ке, ра ње ни ке и бо
ле сни ке на па ле су бе ле ва ши 
пре но се ћи пе га ви ти фус ко ји 
је, ка ко је у те ле гра му Ва шинг
то ну на вео др Бик нел, ге не рал
ни ди рек тор аме рич ког Цр ве ног 
кр ста, „над кри лио све дру ге не
сре ће у Ср би ји”!

У ме ђу вре ме ну је за вла да ла 
епи де ми ја тр бу шног ти фу са и 
арап ских бо ги ња.

Та љи ге од во зе мр тве

Дру га оку па ци ја тра ја ла је три 
пу не го ди не, до 1. по ста ром или 
до 14. но вем бра 1918. по но вом 
ка лен да ру.

За пи су је 24. ок то бра 1918: 
„Ве ли ко и Ма ло рат но остр во 

пру жа ју с Ка ле мег да на је зив 
при зор. На њи ма се сле гло на 
хи ља де за ро бље ни ка и ин тер
ни ра ца ко ји че ка ју да пре ђу у 
сво ју зе мљу, али не при ја тељ је 
уни штио плов не објек те та ко да 
вла сти не ма ју чи ме да пре ве зу 
љу де. Ту на до ма ку до мо ви не и 
сво јих ку ћа, из ну ре ни и ско ро го
ли, спа ва ју под ве дрим не бом и 
че ка ју на чам це, је ди на пре во зна 
сред ства ко ја су још оста ла. Мно
ги ту и уми ру, не ма ју ћи сре ћу да 
ста ну на тло сво је род не гру де. 

Бол ни ца у Дор ћол ској основ
ној шко ли пру жа је зи ву сли ку. 
На ре ђе но је да се сви ло го ра
ши... до ве ду ова мо ра ди пре
гле да и чи шће ња од ва ши ју. То 
су жи ви ске ле ти, на ко ји ма су 
оста ли са мо ко жа и ко сти. Они 
су пре пла ви ли со бе, ход ни ке, 
и дво ри ште... То ли ко их сва ко
днев но уми ре... да не ма ви ше 
ме ста за ле ше ве. При сти жу и 

они ко ји су би ли у зло гла сном 
ло го ру Нађ ме ђе ру... где је на хи
ља де на ших умр ло од гла ди и пе
га вог ти фу са. На жа лост рет ко ко 
од ових љу ди иза ђе жив из бол
нич ког кру га. Сва ког по по дне ва 
до ла зе ци ган ске та љи ге да од
не су умр ле на Но во гро бље. Још 
муч ни ју сли ку оста вља ју же не из 
Бе о гра да и уну тра шњо сти, ко је 
пла чу ћи про ла зе ход ни ци ма и 
пре ту ра ју по ле ше ви ма не би ли 
про на шли не ког свог.”

Слав ка Ми хај ло вић се вра ти
ла у Оп шту др жав ну бол ни цу. 
Ни је по зна то ка да је оти шла да 
спе ци ја ли зи ра ги не ко ло ги ју у 
Па ри зу, али се 1921. за по сли ла 
на Ги не ко ло шком оде ље њу.

Та да у њен жи вот ушао хи рург 
др Јо ван Кли сић. Спо ра зум но су 
се раз ве ли по сле 15 го ди на бра
ка и на ста ви ли струч но да са ра
ђу ју. Вук Жив ко вић

Фото лична архива

Пр ва жен ска 
стран ка
Др Слав ка Ми хај ло вић се ра но 
укљу чи ла у бор бу за гра ђан ска 
и по ли тич ка пра ва же не. Днев-
ни лист „По ли ти ка” до нео 
је 8. ма ја 1927. ре дак циј ски 
чла нак „Осно ва на је Жен ска 
стран ка”, с под на сло вом „На-
ше же не осно ва ле су жен ску 
стран ку да се пре ко ње бо ре 
за по ли тич ка пра ва”.
Осни вач ки од бор био је са-
ста вљен од 16 уни вер зи тет-
ски обра зо ва них же на, ме ђу 
ко ји ма су књи жев ни ца Де-
сан ка Мак си мо вић и се дам 
ле кар ки: др Ана Бр кић-Ми ли-
ја но вић, др Ма ри ја Ву че тић, 
др Ка ја Мар ко вић, др Је ли ца 
Не шко вић-Ву че тић, др Рад ми-
ла Фра ни шче вић-Си мић, др Ју-
ли ја на Ша хо вић и, на рав но, др 
Слав ка Ми хај ло вић.
Жен ска стран ка под не ла је ре-
зо лу ци ју На род ној скуп шти ни 
ко јом се зах те ва оп ште из бор-
но пра во за же не. Иа ко не ма 
по да та ка, прет по ста вља се 
да је Жен ска стран ка по сто ја-
ла до 6. ја ну а ра 1929. ка да је 
краљ Алек сан дар рас пу стио 
На род ну скуп шти ну.
Ше сто ја ну ар ска дик та ту ра 
окон ча на је до но ше њем Уста-
ва Кра ље ви не Ју го сла ви је из 
1931, по зна ти јим као Ок тро-
и са ни устав, ко ји је у чла ну 45 
од ре дио: „Пра во би рач ко има 
сва ки гра ђа нин по ро ђе њу, ако 
је на вр шио два де сет и јед ну го-
ди ну ста ро сти... За кон ће ре ши-
ти о жен ском пра ву гла са.” 
И за кон је из гла сан че тр на-
ест го ди на ка сни је, 11. ав гу-
ста 1945. То је био пр ви Устав 
ФНРЈ.

Све време рата др Славка Михајловић је писала дневник




