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 Др. СЛАВКА МИХАЈЛОВИЋ-
КЛИСИЋ

Рођ.2.IX.1888 у Београду, умрла 7. 
IV.1972, лекар, ратник, писац и песник, 
једна од оснивача Женске странке, 
борац за права жена, оснивач болница и 
породилишта, родољуб и хуманиста.

Моју нану, мајку мог оца, Др Славку 
Михајловић-Клисић сам упамтила као 
топлу жену, широког духа, посвећену 
свом раду, породици и пријатељима. 
Звала сам је НАНА јер је то њој било 
присније него бака. Сећам се да сам, као дете, увек, у њеном топлом крилу 
налазила уточиште од кућних и других олуја. Ту сам слушала дивне бајке 
али и приче о догађајима из њеног живота. Ту су били прохујали ратови али 
и нанино детињство у Београду као и вожње приколицом по друмовима 
уз њеног оца индустријалца, оснивача фабрика по Србији, парног млина и 
Јагодинске пиваре, поред осталих и уз тиху мајку која се исцрпела силним 
порођајима. Наиме мој прадеда, стари београђанин, Никола Михајловић је 
са женом Милевом изродио осморо деце: седам кћери и на крају једног сина. 
Сву децу је факултетски образовао. 

Најстарија ћерка,Славка и шеста,Роса су завршиле медицину, Јока 
економију, Јела права, Љуба фармацију, Стана хемију, Деса архитектуру и 
Миле права.  Неки од њих су оставили потомство а неки нису. 

Најстарија Славка, са мужем Др Јованом Клисићем рађа сина Предрага 
Клисића, касније Ортопедског хирурга светског нивоа,  који са женом Др. 
Лепосавом Тобџић, офталмологом, добија две кћери: старију, Љиљану, која 
постаје клинички психолог, универзитетски професор, заснивач школе 
телесне психотерапије код нас и оснивач светског савета у њеној области. 
Млађа, Ивана Клисић је дипломирани филолог. Љиљана рађа ћерку Ању која 
је дипломирани андагог и талентовани писац а објавила је књигу: Мировно 
образовање, као и низ чланака и колумни.
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Као најстарија, Славка је целог живота несебично бринула о сестрама и 
брату. Такође је бринула и о широј фамилији, тако да су сви они, кад су имали 
здравствених проблема, тражили помоћ од ње а она им је давала медицинску 
негу, лечење, знање и помоћ свих врста. Касније су се прикључили болесни 
пријатељи и комшије тако да је стално имала пуне руке посла негујући их.  
У младости је живела са родитељима и сестрама, кад није била на студијама 
у Швајцарској.

Стварајући своју многобројну породицу, њен отац, Никола Михајловић, 
је из куће својих родитеља која се налазила у Бирчаниновиј улици, где данас 
живе последњи Михајловићи те лозе, код Славије, прешао у нове куће које је 
сазидао на раскрсници Лондон, на Дорћолу и у Крунској улици. Нова кућа у 
Крунској је имала леп врт, који је деценијама негован, тако да сам се и ја као 
мала у њему играла и уживала у његовим чаролијама са мојим луткама.

Пошто смо за време мог раног детињства становали код нане у Јовановој 
улици близу Калимегдана, нана ме је често изводила у његове шумовите 
паркове. Кад сам се после јурцања тим тајанственим стазама и кулама, 
уморила, седала сам код нане која ми је причала дивне приче.

У тим заједничким тренутцима, кроз бајке и приче, нана ми је полако 
преносила љубав према људима, према отаџбини, према професији и љубав 
за природу уопште. 

Сећам се људи који су долазили у нашу кућу тражећи од нане помоћ 
и савет. Иако већ стара и исцрпљена ратовима кроз које је прошла, она је 
свакоме љубазно излазила у сусрет и пружала помоћ, савет, утеху. Сећам се 
њених седељки четвртком где се окупљало њено женско друштво. Као малом 
детету ми је тешко ишло у главу да су те старе госпође некада биле нанине 
другарице са којима је правила дечије несташлуке. И да су касније постале 
активискиње у борби за женска права.

На основу мојих, не баш прецизних, сећања из детињства и на основу 
неких докумената које сам пронашла, покушаћу да вам испричам нанин 
живот и да из заборава извучем борбу и напоре у чијим плодовима данас 
уживамо. 
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У својим песмама, нана Славка говори о свом животу:

Мој је живот борба, дуга и истрајна,

Ни сребро ни злато мени није циљ, 

Мој је живот борба пуна идеала, 

За добро човека, спокојство и мир.

И стварно, као што ћемо видети, њен живот је била дуга борба за идеале 
које су јој усадили како стара београдска фамилија из које потиче, као и 
професори тадашње треће београдске гимназије у којој је матурирала 1906 
године. Почетком 20.века  гимназије су биле за мушкарце. За девојке је била 
Виша женска школа са 6 разреда, а ако су хтеле даље образовање, ишле су међу 
другове. Тако су у трећој Београдској гимназији, две девојке биле у 8 разреду 
и матурирале 1906 године: Славка Михајловић, удата Клисић и Драга, удата 
Јовановић, касније професор. Медђу друговима у разреду су били и Нинко 
Перић, касније министар, Мијат Мијатовић, касније адвокат и популарни 
певач, увек склон несташлуцима ( прибадачама причврсти за школску клупу 
витицу другарице која седи испред њега, или на школском излету  песмом 
смекша строгог професора да блаже оцењује на следећем часу) итд. Разредни 
старешина им је био Славко Милић. Специфично за генерацију је било, да 
су матуранти 1906 из свих београдских гимназија наставили друговање, те 
се сваке године, све до другог светског рата, састајали на заједничкој вечери 
и слављу матуре. Међу њима је редован био и Милан Стојадиновић, потоњи 
финансијски експерт и председник владе. Генерације њихових потомака су 
наставиле нека од тих пријатељстава.

Пошто је силно желела да студира медицину, Славка одлази у Женеву да се 
у Швајцарској која је у то време била позната по високој стручности лекара, 
посвети изучавању медицине. Студије нису биле лаке, али је она марљиво 
учила и стекла пријатељице из разних крајева Европе са којима је и касније 
одржавала контакте. 1912 године брани докторску тезу о искорењивању 
маларије у Србији и тиме завршава Медицински факултет у Женеви. 
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Песма здрављу

Тако скромно, тихо међу нас корачаш

Ти, најлепша вило коју природа даде,

Да осмехом твојим свакога усрећиш,

Колибу и дворе и старе и младе.

Докле те имамо ми те презиремо,

Титрамо се тобом, големи јунаци,

Кад те изгубимо, смилуј нам се Боже,

Поврати нам здравље, на глас вапијемо.

Само да довршим започето дело,

А ја, да оженим мог првенца сина,

Само да одгајим малолетно дете,

И тако бескрајно, теби жеље лете.

А ти, тако тихо међу нас корачаш,

Са осмехом пуним неке тужне сете,

Чудиш се и питаш зашто бедни људи,

Увек тако доцкан свог здравља се сете.

Завршавањем Медицинског факултета у Женеви постаје једна од првих 
жена лекара у Србији у коју се враћа 1912. Али код куће је дочека вихор 
Балканских ратова и она ради као лекар у српско-бугарском рату (1912-14). 
Заиста ватрено крштење за младог лекара! Без роптања подноси све стресове 
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и ради даноноћно спасавајући животе војника српске војске. Кретала се са 
војском и поред осталог била је управник резервне Војне болнице у Нишу.

Од 1913. именована је за лекарског помоћника у Општој државној 
болници у Београду, под управом др Милана Радовановића. Др Михајловић 
је била лекарски помоћник на Хируршком одељењу, којим је руководио др 
Војислав Суботић.

Само мали предах је дели од Првог светског рата (1914-18). У њему је опет 
лекар и ратник коме је непријатељ више пута хтео да одузме живот. Када се 
српска војска повукла на југ, остала је као једини лекар задужен да штити 
становништво Београда. О том тешком периоду је написла књигу ОБЛАЦИ 
НАД ГРАДОМ у којој је публиковала своје ратне дневнике. Како сама каже: 

“Први светски рат ме је затекао на служби у хирушком одељењу Опште 
државне болнице у Београду. Од оног дана 1914 Када је Аустрија објавила рат 
Србији па све до ослобођења 1918, водила сам свој приватни дневник у који 
сам бележила оно што сам видела, искусила и сазнала од других. Дневник сам 
водила ради себе, да ме једном, ако рат преживим, подсети на протекле дане. 
Но време је носило врло бурне догађаје: бомбардовање и рушење Београда, 
пожаре и глад, даноноћне експлозије гранате и клокотање митраљеза, који 
су се мешали с вапајем рањеника. Често сам поједине странице исписивала 
на дохват, а који пут сам имала само толико слободног времена да догађаје 
испричам својој старамајки, Јелисавети Миланковић, синовици војводе 
Стевана Шупљикца,  да би их она прибележила...”  (Јелисавета Миланковић је 
тетка познатог математичара Милутина Миланковића, наша кума и рођака).

Много касније,у име Српског лекарског друштва, Др.Станојевић истиче 
да је то прва документација о условима лекарског рада у Београду у оквиру 
крвавих и разорних догађаја Првог светског рата, дата верно на основу 
редовно вођених забележака а не на основу каснијих  сећања.

Верно нам је представљена 11 јула 1914 изразита невољност мале и 
исцрпљене Србије да уђе у нови рат: .... још нам леже рањеници са неизлеченим 
ранама – па зар опет у крв и несрећу? Али, Србија је опет нападнута и била је 
приморана да се брани. Велика Аустрија је кренула против мале и ратовима 
истрошене Србије.
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Из дневника, 16.јул 1914 ,извод: Ноћас сам била дежурна. Од раног 
јутра у болници је владало узбуђење. Сви шефови одељења са управником 
болнице др.Миланом Радовановићем, као и остали лекари, војни обвезници 
и болничари првог и другог позива, позвани су да се хитно јаве командама. 
Са хирушког одељења опростили су се са нама др.Војислав Суботић, 
др.Леон Коен, др.Никола Крстић, др.Букић Пијаде, др.Александар Ћирић и 
др.Обрадовић. Сви они одлазе на нова опредељења – у рат, у неизвесност. 
Остали су само болничари неборци, болничарке и болничко особље које 
нема наше држављанство... Ја сам остала као једини лекар на свим одељењима 
Опште државне болнице на Врачару, јер по Женевској конвенцији, жене 
лекари не подпадају под војну обавезу....

Ова храбра  жена лекарка, хирург, је у две прилике током рата, када је 
издата наредба о евакуацији, храбро рекла: „Ја остајем овде!“ И храбро је 
остала, излажући свој живот опасности, да се бори за животе срба које је 
окупатор десетковао на окупираним територијама а посебно у Београду.

Др Славка је била изузетно храбра жена у разним приликама током 84 
године дугог живота. На пример, за време рата, пукло јој је слепо црево 
а ниједног лекара у Београду јер су сви повучени са војском на југ. Она је 
медицинским сестрама храбро давала упутства где да је секу и како да изваде 
слепо црево. Операција је, наравно, рађена без икакве анестезије. Издржала 
је и опоравила се за нове борбе са разноликим непријатељима а следећи своје 
идеале.

Не могу да се отмем утиску да њени описи неодољиво подсећају на 
искуство моје генерације 1999 које више ипак није смело да се догоди а 
поновило се:

20.јул.1914: Бомбардовање Београда: Наста ужасно грување и севање.
Ја се нисам усудила да кренем на одељење, већ се спустих у шанац, покрај 
болесника. Брежуљкасто узвишење штитило нас је донекле према земунској 
страни, али није штитило од гвожђа из ваздуха. Навукла сам ћебе преко 
главе да бар што мање видим смртоносни ватромет изнад наших глава...У 
једном тренутку подигох прекривач. Призор је био колико страшан толико 
величанствен. Широки млазеви рефлектора кружили су и укрштали се изнад 
наших глава. Светлост је била скоро као усред дана. Гранате су прелетале 
болницу и падале уз хуку и ломњаву. Страшно је било слушати ту грмљавину, 
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а још страшније бити свестан да се високо изнад нас распрскавају шрапнели 
и да парчад падају унаоколо.... “

Пред крај рата аустријанци су је интернирали у Крагујевац где је 
даноноћно радила, као једини лекар и хирург у граду, на спасавању живота 
рањеника оперишући до тачке обневидења, како ми је причала. 

Након ослобођења Србије, др Славка Михајловић је остварила своју 
велику жељу -специјализирала је гинекологију и акушерство у Паризу. 
Од 1920. радила је у Београду на Гинеколошком одељењу Опште државне 
болнице. Одликована је за заслуге орденом Светог Саве IV и V реда, медаљама 
и орденима Црвеног крста, итд. Била је активан члан Српског лекарског 
друштва, српског Црвеног крста и женске странке. Једна је од оснивача је 
Друштва жена лекара. (Изводи из наниног дневника су објављени 2003 
у књизи WAR IN WORDS, Palmer and Wallis; Simon &Schuster UK, 2003, A 
Viacom Company). До данас, изводи из њеног дневника су објављивани у 
више књига , ТВ емисија и у осталим медијима широм света.

После рата Др. Славка Михајловић, из фондова свог оца, оснива 
санаторијум Свети Ђорђе у Стишкој улици 35 са својим супругом Др.Јованом 
Клисићем, који је такође лекар.

Др Јован Клисић ( 6.II.1890 – 25.XII.1957)., Рођен у старој црногорској 
породици свештеника и кнезова, код којих је често долазио краљ Никола да 
се посаветује, је као питомац црногорске владе дипломирао на Медицинском 
факултету у Одеси (1917, Русија), а по специјализацији хирургије у Паризу 
(1919), радио на хирургији Опште хируршке болнице у Београду и Земуну а 
затим у санаторијуму са супругом. У другој половини живота он ће оснивати 
хирушка одељења у Црној Гори. 1921 године они добијају сина Предрага који 
касније постаје светски признат ортопед и један од оснивача ортопетске 
болнице Бањица у Београду. Њихова мала породица је често са краљевском 
свитом правила излете по околним планинама и бањама. Мени су се нарочито 
свиђале приче о баловима код краљице и сатима сам испробавала нанине 
балске хаљине које су биле поручене из Париза специјално за бал или су биле 
из времена када је специјализирала гинекологију у Паризу. По повратку у 
Београд нана ради на гинеколошком одељењу Опште државне болнице и 
нема баш много времена за балове.
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На ливади крај Озрена

Покривена небом плавим,

Обојена сунцем јарким,

Сањала је дева млада.

Успавана песмом птица

И мирисом чудних трава,

И лахором са планина,

Лежала је зачарана.

Слушала је говор шуме
И дознала многе тајне
А лишће је шапутало
О љубави приче бајне.

Слушала је жуборење
Вијугавих поточића

Дивну песму пенушавих,
Сребрнастих таласића.

И потмулу хуку реке,

Која пада са висине,

Борећи се кроз котлине

Шаљућ клетву на све стране.

Васионом ширио се

Мирис шуме са планине

А столетни деда Озрен

Смешио се са висине.

На ливади

Нана је несебично помагала многим људима у невољи, и није тражила 
ништа за узврат. Многим сиротим људима је спасла живот. Такође се сећам 
приче да је, бежећи од Октобарске револуције, тешко рањена грофица, 
васпитачица царске породице Романова затражила код ње уточиште. Нана 
ју је прихватила, лечила и неговала. Кад се опоравила, мада је изгледало да 
ће умрети, стара немачко-руска грофица је у знак захвалности васпитала 
наниног сина Предрага, научила га језицима и манирима. Била је веома 
строга, што је љутило тату, али је добио ширину васпитања и увиде какве 
иначе не би, мада су нана и деда са свом родитељском љубављу бдели над 
њим.

Моја нана је обожавала природу и била везана за бање чија је лековита 
својства изузетно ценила. Научивши доста о лечењу по бањама Европе, 
трудила се да подигне ниво бања у Србији и оспособи их за домаће али 
и стране госте. Развивши навику планинарења у Швајцарској, давала је 
активан допринос домаћим планинарским друштвима. 
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Ноћ !

Око нас свугди тама,

Над нама звездано небо,

Испод нас мекана трава,

Опојним мирисом својим

Хтела би да успава

И пружи постељу меку.

Пред нама чудне сенке

Вију се, као да прете.

А, тамо из даљине,

Сред ноћне тишине, 

Шумови неки чудни, 

Ил’ кораци, ко да се ближе.

Не дрхти, не страхуј мила

Ноћу, кад свемир снива

Анђео љубави лети

И шири лака крила,

Заклетву верности вечне, 

Са земље к небу диже.

И такве једне ноћи,

Кад сваког шума неста, 

И трептај звезда преста,

Љубав се у ме заче,

Тиха, дубока, као ноћ, 

Силна је њена моћ. 

Младо ми уздрхта тело,

Из ока суза се просу

Молитва к’ небу се диже,

Хвала ти Боже силни,

Ово је твоје дело. 

Љубав

Љубав Славке и Јована је била велика, страсна и крунисана стварањем 
заједничког санаторијума где су остваривали своју борбу за заједничке 
идеале. Искрено су се волели и уживали у заједничком раду. Али у 
приватном животу, поред љубави и сукоби су били бурни. Обоје су били 
јаке личности, навикли да воде операције, да буду одлучни и да руководе. 
Тешкоће усклађивања мушког и женског принципа које су крајем двадесетог 
века добиле опште димензије, овде су се испољиле већ почетком века. Стари 
шаблони нису били применљиви у њиховом случају а нови нису постојали. 
То је болело. На крају су се после 15 година брака развели. Али су наставили 
стручну сарадњу.
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Без одговора

Дозволите мила, да вам кажем смело

Да Вас љубим нежно, али силно страсно,

Да Вас желим чујте – и духом и телом,

Да сте вечно моја. Је ли Вам то јасно?

Ви ћутите, нека, ја вам и не тражим

Одговор ми дати у овој минути.

Срце Вам отворих, а Ви пресудите,

Могу ли се икад срести наши пути?

Ноћ је тиха пала, на земљицу црну, 

А на небу вечна игра се обнавља,

Милиони звезда гасе се и пале,

Месец за облаке, крије се и јавља.

Бледа и збуњена, слуша ове речи

Пуне неке чудне и заносне моћи,

Погнула је главу, усне страсно дрхте, 

А кроз тело струји драж јесење ноћи. 

Иако је припадала вишим слојевима друштва, и била у позицији да ради 
слободније, Др Славка Михајловић-Клисић је и на својој кожи осетила 
љут ујед неправде према женама и патила због односа према женама. То је 
био део мотивације да специјализира гинекологију. После рата је радила 
на хирушком одељењу, онда специјализира гинекологију у Паризу и враћа 
се 1920 г. на гинеколошко одељење Опште државне болнице у Београду. 
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Лечећи, порађајући и тешећи своје пацијенткиње била је свакодневно  
сведоком стравичних ситуација у којима је жена понижавана, мучена и 
злоупотребљавана. Све то је резултирало потребом да се нешто учини по 
том питању. Зато се она преко својих иностраних колегиница са студија и 
из ратова све више приближава женском покрету у свету и баца се на посао 
да и овде организује нешто што ће женама пружити подршку, заштиту 
и сигурност. Жене сличних убеђења и искустава јој се придружују и оне 
почињу да се састају и размишљају о начинима активације. Прво је основала 
и организовала Друштво жена лекара 1921год а после са ширим кругом  
истомишљеница оснива Женску Странку 8 маја 1927 године у Београду. 
Задатак странке је био да се бори за потпуно изједначење жена у правима са 
мушкарцима. Активност странке није се ограничила само на Београд већ је 
проширена и на унутрашњост. И тамо су основане организације странке са 
одређеним феминистичким програмом. Покрет је баш узео маха у то време.

Др Славка Михајловић-Клисић је била у руководству странке и веома 
ангажована у њеним активностима вршећи функцију, колико се сећам, 
секретара па онда председника странке или је управо прелазила са једне 
функције на другу, не знам сасвим поуздано. Поред остварења општих права 
жена, она се посебно ангажовала на дизању свести о потреби школовања 
женске деце. 

Лист Правда 10.маја 1928 године извештава о годишњој скупштини 
Женске странке и о прослави и партријској забави жена. Половина 
присутних су били мушкарци који су пружали подршку политичкој 
активности својих жена. Скупштину је отворила гђа М. Манојловић која је 
после поздравног говора у коме је истакла велике успехе странке, дала реч 
гђи д-ру Михајловић-Клисић. Цитирам тадашњу Правду, о нанином говору: 
“У почетку свог говора г-ђа је објаснила циљеве Женске странке, која жели да 
подигне на висок ниво жену као индивидуу и жену као држављанку. Странка 
жели да прибави нашим женама сва права да би се оне могле слободно и 
несметано такмичити са мушкарцима на свим пољима јавног рада. Ова 
утакмица је неопходно потребна не само у интересу жена, већ у интересу 
целога друштва. Сарадња жена у свим гранама јавног живота има да буде од 
непроцењиве користи. 
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Јер жена ни по чему није инфериорније и ниже биће од мушкарца. Мора 
се констатовати да је већ одавно укорењено мишљење да способности жене у 
многоме не досежу ниво способности мушкарца, али је ово мишљење у својој 
основи нетачно. Живот га демантује низом најочитијих примера, доказујући 
потребу да се жени морају дати права, која ће загарантовати њено позитивно 
учешће у јавном животу. 

Тај јавни живот био би код нас осетно и у добром правцу промењен 
сарадњом жена. То се већ потпуно увиђа. Говори се о склоности жена да праве 
интриге, да се свађају. Али ми имамо Парламент у коме ври од свађа и у коме 
су многим посланицима свеже огреботине на лицу, мада у том Парламенту 
нема жена. 

Жена и њене способности подцењиване су дуго, кроз векеове. Ово 
подцењивање ишло је толико далеко да су и жене саме почеле да сумњају 
у своје способности. Ово је, наравно, неоснована сумња и женска странка 
долази да је разбије, да је уништи и да код жена дефинитивно одомаћи уверење 
у потребу њиховог потпуног изједначавања у правима са мушкарцима.

Ми не идемо против наших мужева, браће и синова; ми не растурамо 
огњишта, ми се поносимо нашим материнством, али се боримо против 
одомаћених предрасуда које су продрле и у законе код нас да нам покваре 
хармонију живота.

Ми желимо да оборимо предрасуде јер ћемо на тај начин ову хармонију 
постићи. Желимо да нам се дају политичка права да бирамо и да будемо 
биране јер се осећамо способне за то...

Говор г-ђе Михајловић-Клисић био је веома одушевљено поздрављен.

Г.Сретен Сретеновић, једини народни посланик, пљескао је такође са 
одушевљењем: - Г-ђа је одржала један одличан говор, чији се наводи не могу 
оспорити. Заиста, проблем политичких права жена актуелан је и важан. 
Женама морају да се дају политичка права, али постепено. У почетку би 
могле да их добију варошанке а касније сељанке. “

После говора г-ђе д-ра Михајловић-Клисић, рецитоване су песме, играло 
се коло а после тога тадашње модерне игре као што је чарлстон итд. 
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У току вечере, г-ђа др.Нешковић-Вучетић је у свом говору истакла 
две главне чињенице: “Једну, да је жена у спровођењу своје политичке 
организације, иако је наилазила на велике препреке и од стране мушких а 
и од стране једног круга жена, ипак сачувала вољу за рад и веру у успех. Јер 
како да назовемо то – кад наше Гружанке путују 5-6 сати пешице, да би дошле 
на збор женске странке у Крагујевац – ако не вером да ће се крајњи циљ 
постићи само заједничким радом.... ..само кроз једну јаку нашу политичку 
организацију доћи ћемо до жељеног циља, завршава г-ђа др.Нешковић-
Вучетић.”

Када сам пронашла ове нанине пожутеле папире из 1928 године 
запрепастила сам се колико би нанин говор и данас био актуелан, скоро без 
измена, а прошле су три генерације, скоро један век. А где смо стигли? Шта 
се уствари променило? Тужно...

У тим годинама када се активно залагала за женска питања почиње нанина 
велика борба за оснивање Болнице за жене и децу, првог породилишта на 
Балкану и бабичке школе на Дедињу. Видевши током своје лекарске праксе 
велику смртност одојчади и немогућност већине жена да добију стручну 
помоћ, схватила је да се мора основати једна велика државна болница која ће 
подмирити потребе ширег слоја становништва. Вршећи руководеће функције 
прво у Друштву жена лекара и касније у женској странци, она је јурила 
Европом, контактирала инострана женска удружења, као и колегинице са 
студија у Женеви, тражећи помоћ у напору да њену величанствену идеју 
претвори у стварност.

Не штедећи ни своју енегију, ни време, ни своје везе у иностранству 
потрудила се да организује за своју отаџбину нешто што још није постојало а 
било је тако потребно због велике смртности одојчади. Тај матични део је била 
болница за мајке и децу, прво породилиште у Србији и на Балкану, заједно са 
школом за бабице, које је подигло наталитет и здравље становништва. Крајем 
двадесетих година је основана болница, 1929 године, удруженим напорима 
женских удружења из земље и иностранства као и српских добротвора. Др 
Славка Михајловић-Клисић је била први шеф гинекологије и породилишта 
нове болнице на Дедињу. Касније самостално оснива школу за бабице у 
комплексу Меморијалне болнице и ту годинама држи предавања и поучава 
их. О томе се данас мало зна и заборављено је. 
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Заборављене су жене које су покренуле акцију за оснивање болнице и без 
чијег ентузијазма, енергије и напора болница не би дошла у постојање. После 
2. светског рата спомен плоче са њиховим именима су бачене у таму подрума. 
Са освитом новог века тек је нешто изнесено на светлост дана тако да сада 
стоји:

THE ELSIE INGLIS MEMORIAL HOSPITAL FOR WOMEN AND CHILDREN

ERECTED BY THE UNITED WORK OF BRITISH AND SERBIAN WOMEN IN 
THANKFULNESS TO GOD FOR THE MEMORIE OF DR ELSIE INGLIS WHO 
GAVE HER LIFE FOR SERBIA AND THE HONOR OF HER OWN COUNTRY.

CHIEF FOUNDERS:
THE LONDON AND EDINBURGH MEMORIAL COMMITTEES OF THE 
SCOTTISH WOMENS HOSPITALS.

Др Илсе Енглис је била нанина колегиница, жена лекар која је дошла 
из Британије и несебично помагала српској војсци током 1. Светског 
рата. Нажалост, умрла је 1917 током епидемије тифуса. После њене смрти, 
у Лондону је основан “ Memorijalni Fond dr Elsie Inglis ”, који је требао да 
одржи сећање и успомену на ову пожртвовану лекарку и помогне развој 
здравствене установе. Фонд је 1927.г.  одлучио да главну суму новца додели 
“Друштву београдских женских лекара”, како би се завршила и уредила 
болница на Дедињу. У Београду је још 1921. основано Друштво београдских 
женских лекара са циљем да подигне и води Меморијалну болницу за жене 
и децу и Школу за нудиље. Огромном пожртвованошћу и захваљујући 
силним напорима Др Славке Михајловић и осталих чланица Друштва, 
Женска болница је 1929 основана и подигла је наталитет у Србији. Др Славка 
Михајловић је даноноћно радила да би профункционисало гинеколошко 
одељење. Након тога је била је први шеф гинекологије и породилишта у новој 
болници.

На другим плочама стоје имена добротвора који су дали прилоге у новцу, 
посебно Ђорђа Вајферта који је поклонио земљиште. А шта је са духовним, 
идејним и енергетским добротворима? Са добротворима које су дале 
своје знање, снагу, веру, упорност, идеје? Докле ћемо бити везани само за 
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материјално а презирати знање и идеје? Када ћемо сазрити и схватити да је 
материјално само део богатства? Колико пута треба да страдамо док ово не 
научимо? У случају болнице на Дедињу на новим спомен плочама су једино 
изостављена имена жена које су покренуле све, одрадиле све, изнеле све 
тешкоће и тиме  уствари основале ову болницу. Стара спомен плоча где су 
била њихова имена је остављена у тами подрума. То је јасан пример модерне 
мизогиније.

Само отварање болнице 1929 је било испраћено великом медијском 
пажњом и свечаностима.    Политика  11. октобра 1929 извештава:

На земљишту поклоњеном од стране г. Ђорђа Вајферта подигнута 
је удобна, пространа болница по свим прописима модерне хигијене. У тој 
болници пружаће се лекарска нега стотинама оболелих жена и деце уз 
минималну наплату... Један део кревета, стално утврђен, биће намењен за 
болеснике сиромашног стања.....

У току овог месеца прорадиће интерно и гинеколошко одељење, а касније 
и дечије одељење... Осим тога, одмах ће почети рад и у нудиљској школи...... 
Јучерашња свечаност у болници... окупила је у болничкој дворани елиту 
Београда...

Дворана и околни ходници су били препуни. У једанаест сати почео је 
обред кога је служио патријарх Димитрије. После службе прочитан је указ 
којим је Краљ Александар I одликовао председницу Друштва шкотских 
жена леди Каудри Орденом светог Саве првог реда, а остале госпође трећег, 
четвртог и петог реда... (Др Славка Михајловић- Клисић одликована је два 
пута Оредном светог Саве.)

На тој свечаности је говорила и др Славка Михајловић – Клисић, секретар 
друштва, о животу др Елси Инглис и топло се захвалила њеној сени.

Др Славка Михајловић - Клисић била је први шеф гинекологије и 
породилишта, званично од 1929 али је годинама пре тога радила на бројним 
припремама и свим пословима који су били неопходни да би болница могла 
да 1929 почне са радом . Мада је радила и у државној болници и у свом 
приватном санаторијуму - преузела је на себе тежак задатак организације 
функционисања и уходавања гинеколошког одељења „Болнице Елси Инглис“. 
Истовремено је оснивала и водила школу за бабице. 
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Високи хумани стандарди као што су бесплатно порађање и лечење су 
дефинитивно подигли наталитет у Србији али су са смањењем средстава 
били све теже одрживи а и мизогинија је узимала свој данак. Услед низа и 
других околности у тим бурним временима тридесетих година, болница 
1932 бива дата у најам железници и после 2. Светског рата носи назив 
Железничка болница на Дедињу, од 1978 интеграцијом две болнице названа 
је КБЦ Дедиње, а онда, на изненађење многих запослених исте године КБЦ 
Др Драгиша Мишовић – што је име само једне од болница.

ИСТОРИЈАТ Женске болнице а садашњег КБЦ ДЕДИЊЕ:

Оригинални назив: The Elsie Inglis Memorial Hospital for Woman and Children.

•	 1921 почиње план и изградња Меморијалне Женске болнице-  
Покровитељ Њ.В. Краљица Марија – акцију води Друштво 
београдских женских лекара

•	 1929	–	отворена	Болница	за	мајку	и	дете,	прво	породилиште	у	Србији	
и школа за бабице

•	 1929	 Др	 Славка	 Михајловић-Кисић,	 први	 шеф	 гинекологије	 и	
породилишта

•	 1930.	изграђена	је	и	Специјална	дечија	болница		за	плућне	болести	-	
према плану зграде  Дом београдских госпођа

•	 1932.	имање	и	болнице	узима	Болеснички	фонд	за	саобраћајно	особље	у	
десетогодишњи закуп

•	 1947.	Железничка	болница	на	Дедињу	-	ДЗЗСО

•	 	1978.	КБЦ	ДЕДИЊЕ	а	онда		КБЦ	“Др	Драгиша	Мишовић”Дедиње	

У то време је др Славка Михајловић радила заиста неуморно и 
исцрпљивала се. Брачни живот и васпитање сина нису је омели да своју 
енергију и време посвећује свему чега се дотакла: санаторијум, породилиште, 
оснивање бабичке школе на Дедињу, предавања и подучавања млађих, борба 
за женско право гласа, велика породица о којој је бринула бар што се здравља

тиче, помоћ пријатељима и знанцима, ангажовање у Друштву београдских 
жена лекара, промовисање националне баштине, домаћих бања и лечилишта, 
наших природних лепота,  итд. 
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Нана је породила је велики проценат становништва тадашњег Београда 
и током живота сам стално упознавала људе који су ми причали како им 
је нана помогла да се роде и слушала сам разна сведочења - како је то било 
драматично, тешко, опасно, али, ето, они су преживели и сад ми причају... 
Свако рађање живота је било различито али фасцинантно.

Пошто је паралелно са радом у државној Женској болници водила и 
своја приватна породилишта после Стишке, у Кнеза Милоша па код Видин 
капије а шокирана ружним страстима које су толико одударале од њеног 
ентузијазма, Др Славка Михајловић-Клисић се после препуштања болнице 
железници,  повлачи у своје мало породилиште, Копитарева градина, где 
дочекује 2. светски рат али наставља своју гинеколошко-акушерску праксу. 

Поред ужаса, крви и рана као и у претходним ратовима, овај рат јој 
доноси и нове стресове. Српска омладина слепо прати идеале. Посебно 
интелектуалци и студенти као што је њен син. Пред њеним очима цвет 
српске омладине страда у затворима и на губилиштима а она покушава 
да спасе те младе животе и охлади усијане главе. Изузетном храброшћу и 
угледом познатог лекара у целој Европи, спасава неке младе интелектуалце 
од окупатора током тих тешких ратних година. На крају долази ужас кланице 
сремског фронта. Син јој је тамо и она чека и стрепи:

Отаџбини
(Сремски  фронт , Јануара 1945 год)

Ноћ тамна-Ветар фијуче.

Сат тихо откуцава.

Тишина гробна...Само мајка,

Испуњена зебњом бића свог,

Дрхтавом руком држи и гледа,

Слику сина јединог.

Кроз ноћ ледена киша лије,

А тамо далеко, бој се бије.
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Хиљаде младе деце гине,

Дика и понос народа свог,

А мајка брижно у слику гледа

Мисли на сина јединог.

Машинка грокће, топови ричу,

Ваздух се пролама, зрна фијучу,

Црвена крв потоком тече

Крв јунака рањеног.

А мајка све јаче слику стеже,

Слику сина јединог.

Млади, неуки ини одоше,

Држати пушку незнадоше,

Голи и боси, право у ров,

Да гину за слободу народа свог.

А мајка, тихим гласом се моли

За спас сина јединог.

Све што имадох, ја ти дадох.

Ал тешко теби отаџбино,

Ако из твоје земље црне,

Натопљене крвљу народа твог

Не никне братство,слобода,једнакост,

Зашта жртвовах сина јединог. 
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На срећу син јој се вратио жив и она му преноси своја лекарска искуства 
и идеале и после дипломирања шаље га у Енглеску на специјализацију 
ортопедије. По завршетку студија он се жени колегиницом, Др. Лепосавом 
Тобџић и ту се ја рађам 1949 године. Да им донесем радост али и нове тешкоће 
и захтеве. Са пуно љубави, нана ми се посвећује и прича ми дивне бајке и 
приче. Њен живот се као једна од бајки одвијао испред мојих радозналих 
очију. За  време прича посебно сам уживала да старим печатом породилишта 
лупам штамбиље по болесничким листама. Важан део мојих играчака су били 
расходовани инструменти и шприцеви које сам кришом узела из наниног 
ормана. Лепо шарено ордење Светог Саве четвртог и петог реда, мислим, 
као и друго ордење, којим је нана одликована у ратовима се тако добро 
уклапало у моје игре. А тек дедино и прадедино ордење је чинило целину и 
није ми било јасно зашто су се одрасли толико љутили кад би уочили моје 
несташлуке? Онда бих се сакрила испод трпезаријског стола у Јовановој и 
слушала састанке женске странке.

Истрошена ратовима, напорним радом и борбом за женска права, Др 
Славка Михајловић-Клисић рано стари и почиње да побољева. Радила је још 
мало у својој приватној ординацији у Карађорђевој а онда у Јовановој улици.  
Пензионисана је 1948 године. Кад јој је здравље дозвољавало, посвећивала 
се нама, унукама, писању и по позиву преносила је знања и искуство неким 
млађим лекарима. 1955 издаје књигу Облаци над градом. Нада се да ће путем 
дневничких бележака пренети како је Београд и цео народ преживео Велики 
рат и сва та страдања...

Пуно смо причале и нана ми је помогла да формирам своја прва схватања 
и интересовања. У тим разговорима се зачела моја потреба да истражујем до 
тада тако мало истражене енергетске и психичке системе и дубине љуског 
бића. Уживали смо кад нам је рецитовала своје песме. Њено друштво жена 
лекара се проређивало али упорно четвртком састајало код ње. Умире 1972 
године на рукама сина. Сахрањена је у старој породичној гробници на Новом 
Гробљу у Београду.
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Човек кроз живот

Живот је пун борбе, радости и јада,

Недостижних жеља и најлепших нада.

Дивних идеала,које младост ствара,

Многе дух времена лагано обара.

Какви смели снови, снага поуздања,

Замах духа, који те у небеса диже,

Па у часу најјачег успења

Почињеш да падаш,све ниже и ниже?

Каква је то тајанствена сила,

Која тебе, оличење мудрости и знања

Нагони на злочин и позна кајања,

За зла почињена, без твога сазнања?

Од самог зачећа, до задњег даха,

Једна моћна сила, тобом господари.

Ко сенка те прати, кроз живот те води,

На зло и на добро она те наводи.

Залуд покушаваш, залуд труд често

Да се ослободиш те вековне силе,

Са којом се рађаш, са којом умиреш,

А коју ти судбином називаш.
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Ти си мала звезда на небеском своду

Биће, које светли истином и правдом,

Ил си зрно песка, на широкој стази,

Ништавило бедно, које свако гази.

Ил си као вихор, бура и олуја,

Која где наиђе, све ломи и руши,

Ил си сунце, које светли и греје,

Радост, љубав,благостање сеје.

Ти си ситно биће у овој стихији,

Где те виша сила ствара и разбија,

Где све по вечном закону се збива,

Живот у смрт, смрт у живот се слива.

О човече! Кратка је стаза збивања твога,

У сплету борбе вечних сукоба живот ће проћи,

Што један створи, други разори и крај ће доћи,

Да зауставиш вечну борбу, није у твојој моћи.

Збаци плашт таштине и лажи,

Стазом истине увек ходи,

А да не клонеш рад нека те бодри,

Савест чиста и мирна кроз живот нека те води.
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Моја нана – за мене је то прича о идеалима једне жене, о родољубљу једне 
жене, о давању једне жене, о љубави једне жене и о топлини коју ми је пренела. 

То је укратко, живот једне жене на брдовитом Балкану. Жене ратника 
у више ратова. Жене која је стварала, волела, која је имала шансу и која се 
усудила. Изузетно храбре жене. Мизогинија ју је шибала а она се усудила да 
дигне глас. На крају – заборав.

Хоћемо ли учити на њеним искуствима или ћемо почињати из почетка ? 

Проф. Др.сци Љиљана Клисић

Славка као млада девојка , око 
1906.

Славка	као	старица	1966.



23

КО СИ ТИ?

ОСТАЛЕ ПЕСМЕ

Ко си ти, у корак ме пратиш.

Не видим те, осећам твој дах.

Ледену руку на мене спушташ,

Заустављаш, кочиш, сваки мој замах.

Ко си ти, невидљиви створе,

Осећам твоју разорну моћ,

Ломиш ме потајно, полако гониш

Са стазе сунца у тамну ноћ.

Ко си ти, ја те се не бојим,

Човек сам, пун знања и моћи

Од искона водим борбу с тобом

Победићу те само реци ко си.

- - - - - - - - - - - 

Ја сам закон природе

Који светом влада, знај –

Сво живо биће на земљи, има

Свој почетак и свој крај.

МЛАДОСТ

Када после мирно проспаване ноћи

Мека,као свила,бледа светлост зоре

Нагони ме широм да отворим очи,

Ја угледам плаво,бескрајно к‘о море,

Небо како пламти. - Сунце се помаља

Кроз гореће сунце,млади дан се јавља.

Тад лако к’о срна из постеље скочим,

Хитре ноге, младо тело ме понесу

На оближњи поток,где весо зароним,

Др Славке Михајловић



24

Где снажни покрети сву тромост однесу.

Тад младим грудима,удахнем дубоко

Спреман да полетим к`о птица високо.

Кад угледам густу,непробојну шуму,

Ил голе врлети, стрме, уске стазе,

Ил ледена поља,где смрт вечна влада,

Тичурине црне мрзле стазе газе.

Место страха,од милине уздрхти ми тело,

Хрлим у опасност весело и смело.

Кад угледам деву,румену и кротку,

Тела бајна,танка к’ о стабљику витку

Очи светле,мислим муња из њих сева

А кад проговори славуј птица пева,

Тад уздрхтим цео,од среће и миља,

А кроз тело бујна младоот се разлива.

Кад у бојних труба заоре се гласи,

Кад земља затутњи од силних топова,

Када чујем поклич : Отаџбина зове,

Омладино,напред у ровове !

Ја полетим,гинем,не мислим на младост.

То само ја могу,то не може старост.



25

СТАРОСТ

Кад после немирно проспаване ноћи

Пуне тешких снова, разноликих боли

Ја отворим моје заморене очи

И угледам сунце, плаветнило дана,

Тад осетим како старост изчезава,

Жудња за животом,у мени се јавља.

Ал` место да хитро из постеље скочим,

Полако затварам још сањиве очи.

Визија младости крај мене се јавља,

Насмејана, ведра, као вила бајна.

Гледам како лети захукталим темпом,

Узлеће и пада, ликује и страда.

Она је свемоћна,горда и охола,

Пуна идеала недостижних жеља,

Она ће да створи оно што раније

Покољења нису знала ни умела.

Тако младост мисли о вечности снива,

Сажаљив јој осмех старост изазива.

Поново отварам моје сузне очи

И покушам хитро на ноге да скочим.

Па подижем главу,врат се нешто кочи,
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Зајечаше болно остареле кости.

И док на узглавље враћа ми се глава

Визија младости тихо изчезава.

Тужно гледам моје повијено тело,

Увенуло лице,наборано чело,

Рука подрхтава,а ноге клецају,

Очи,одраз духа,усахнуло врело,

Поглед мутан блуди некуд у даљину,

Као да тражи младост,давно изгубљену.

И у томе часу,неизмерне туге,

Поново затварам моје старе очи,

Горак осмех на бледоме лицу се појави

И болно сазнање у мени се јави :

Вечни закон,памти,у природи влада,

Необорив закон,пред којим све пада :

Да је све пролазно на овоме свету,

Да се права младост никад не понавља

Да је време, руши у старост претвара ,

Само кроз успомене,младост се обнавља.
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НА МАЈЧИНОМ ГРОБУ
Мојој мајци

Године су прошле,од кад виша сила

Отржете од нас,мила моја мати.

Године су прошле,ал’ бол вечно оста,

Срце ми крвави,душа страшно пати.

Ево ме и сада, на твом гробу мајко,

Безпомоћно стојим на каменој плочи.

Хтела бих кроз њу да сиђем дубоко,

Да угледам мајко,твоје миле очи.

Очи,тако благе,питоме и нежне, 

Самилосне,строге,често тако брижне,

Ја их и сад видим. Као сунце јарко,

Гледаћу их вечно,до год живим мајко.

На гробу сам твоме, мила моја мати,

Суза сузу стиже; душа страшно пати.

Отвори се гробе, хајде мајко реци

Само један поздрав,милој твојој деци.

Али,свуд тишина,гроб очајно ћути.

Ја стојим и чекам. Душа страшно пати.

Опрости ми мајко,што те из сна будим,

Али,догод живим, увек ћу те звати.
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МОМЕ ОЦУ

Озбиљан и борбен, свестан своје моћи,

Стајао си гордо, као стари храст.

Пружао си руке, ко лиснате гране,

Да заштитиш сваког, кој потражи спас.

А ми, деца твоја, птичице нејаке,

Скакутасмо весело у домаћем хладу,

Који нам ти створи, да би сачувао

Чисту, као роса, нашу душу младу.

Расли смо полако, под окриљем твојим.

Постали смо људи, различитог звања,

Ти си био извор, са којег смо црпли

Најлепши напитак, мудрости и знања.

А кад је време учинило своје,

Осушло руке, повило ти стас,

Ти си спустио полако у земљу

Не да мреш, већ живиш вечито међ нас.
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ПЛАНИНСКА КУЋА НА КОСМАЈУ

На Космај планини ова кућа мала,

Многом је путнику уточиште дала.

У шуми скривена, као изгубљена,

Она је поприште, смеха и весеља.

Сунцем обасјана, снегом завејана,

Свог планинца чува као добра нана,

Па му скромно пружа све дарове своје:

Шуму, поља цветна разнолике боје.

Небо плаво, сунце, ил’ снежне планине,

Где ће вес’о смучар смело да се вине.

И себе му нуди, скромну кућу белу,

Да освежи душу и одмори тело.

Да са себе стресе свакодневне бриге,

Школу, професоре, пултове и тезге,

Заборави на све тешке обавезе,

Испите и књиге и докторске тезе.

Зато, кућо мала, нека ти је хвала,

За све што си твом планинцу дала.

Сунцем обасјана, снегом завејана,

За старе и младе, ти си извор здравља.
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КРАЈ УМРЛЕ МАЈКЕ

У рану зору, док сваак` још спава, 

Одјекну звоно у стану лекара.

Уморан од рада протеклог дана

Устаје тромо, врата отвара.

Гле,једна мала плашљиво гледа.

Шта хоћеш душо, благо је пита.

Ах,чика докторе,моја мама...

И глас јој замре,а суза клизну,

Преко образа бледа.

Но,реци дете,реци брзо,

Шта си хтела у ово доба.

Мала зајеца, чика докторе,

Моја мама хоће да умре.

- - - - - - - - - - - - - 

Уморан,замишљен са торбом у руци,

Корача доктор,повијена стаса,

А покрај њега, потрчкава мала,

Смеши се, чика доктор носи мами спаса.

- - - - - - - - - - -

Собица мала,тужна и хладна,

Шири ее мирис увелих ружа,

У постељи, чудно заваљена

Укочено гледа,мајка млада.
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Доктор прилази, руку јој пружа,

Погледа је,нагдо се трза,

Јер,на образима, свенулим од бола 

Бледило смрти већ се пружа.

И док скрушено на постељу седа

Чује малу како тихо пита :

- Чика докторе, јел мама мене гледа.

- Чика докторе, јел‘ неће да умре.

НИШКА БАЊА

На подножју тамног брега Коритњака

Сунцем обасјана, шумом окружена,

Узданица, многих болних и невољних,

Простире се тиха, скромна Нишка бања.

О, како миришу те лиснате шуме,

Кроз чије се грање сунца зраци гасе.

О, како су љупке те ливаде цветне,

По којима мирно, бројно стадо пасе.

Вијугаве стазе, што кроз шуму круже,

Цвркутање птица, жуборење воде,

Чудотворно, лековито врело,

Да ти дух освежи и излечи тело.
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Покрај друма широкога

На улазу Соко-Бање

Наићићеш о, путниче

На кафану газда Воје.

Сви столови застрвени,

Чисто, брате и без мане,

Седиш тако и уживаш,

Испод липе расцветане.

Једну љуту газда Војо

Само нико да не чује

Брзо Панто носи љуту,

Госпо’н доктор поручује.

И за тили час се створи

Права српска мученица,

Од овије није боље,

Тврди Панта важна лица.

Низ брег се протеже зелена падина,

Са које се поглед далеко отвара,

Где ћеш зором осетити радост,

Сунце кад се рађа и млади дан јавља.

А кад вече падне и спусти се тама,

И на небу млади месец се појави,

Тајанственим сјајем сву шуму обасја

И да ноћ наступа, свечано објави.

Тад још одјек звонцад закаснелог стада,

Ритмички одзвања кроз тишину ноћи,

Тајанствена, тужна песма пуна чара,

К’о последње збогом умирућег дана.

СОКО БАЊА
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СРБИНУ
Балкански рат 1912-1913

Кроз векове ти си ратовао,

Кроз векове славно си гинуо,

За крст часни и слободу златну

Немилице крв си проливао.

Преко твојих крвних гора

Плодних њива и ливада

Пролажаху силне војске

Од истока и запада.

Док је Турчин са истока

Јуришао.убијао

А запад се колебао,

Размишљао,оклевао,

Ти си веран датој речи

На бранику остајао,

Сам невоље подносио,

Сам ударце одбијао.

Чевапчићи и ражњићи,

Ту је и печење с пања,

Добро вино, све те мами,

Јер си Србин православни.
- - - - - - - - - - - - -

Седиш тако и посматраш

Пред тобом је корзо прави,

Свет нагр’но из далека

И здрав, и ко тражи лека.

Ту запреге свакојаке,

Елегантне и простачке,

Млекаџиске и сељачке,

Које јутром и вечери,

Доводе нам без престанка

Путнике са разних страна,

Које треба Соко-Бања

Да излечи од свих мана.

А да успех буде бољи,

један закон овде влада,

Да се свугди мора чути

Песма, смех и лепа шала.

Тако у мекој летњој ноћи,

Када замре врева, вика,

Разлеже се пуна чежње

Тиха песма севдалинка.
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Куће су ти попаљене,

Деца су ти убијена,

У хареме одвођена

И на коце набијана.

Али,ти си,о,Србине

Зло јуначки подносио

Много пута ради других

Крвцу своју проливао.

Пет вековно робовање

Збрисало ти име није,

Свако је знао, да се Србии

Само за слободу бије.

А кад су те силне војске,

Аустријска и Немачка,

Моћна Турска и Бугарска

Опколиле са свих страна,

Покушале да те смрве

и униште име твоје,

Ти си храбро,о, Србине,

сврстао се у редове.

Старо, младо, мушко, женско

На бранику отаџбине

Све је пошло, крв да лије,

За слободу да се бије.

Шумадија, Поморавље,

Плодна Мачва, Подунавље,

Цер планина и Подриње,

Куманово, Брегалница,

Албанија, та голгота,

Крф и Вид, острво смрти,

Свуд си кости посејао

Да причају целом свету

Тужну твоју историју

Пуну славе, пуну бола,

Како Србин зна да брани

Земљу, својих прадедова.
--------

Сада почуј о, Србине!

Аманет си испунио,

Косово си осветио,

С браћом си се сјединио

И за братство и јединство

Многу пушку испалио.

Остај мирно на огњишту

Кроз рад бери нову славу,

Љуби, поштуј свог ближњега,

А свој народ изнад свега.
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Крај прозора стара мајка

Седи брижно, невесело,

Погнута јој седа глава,

А клонуло старо тело.

На бледоме њеном лицу

Боре су се урезале;

Племенито гордо чело

Дубоко су избраздале.

Из ока јој наизменце

Туга,чежња,нада блесне,

Дал’ за оним што изгуби,

Ил` што чека да васкрсне.

Три године српску земљу

Ево гази туђа нога

Три године Србин пати

И пита се имал’ Бога.

Ћуте села попаљена,

Зјапе куће без кровова,

А глад коси без милосети

Децу српских витезова.

Плачу поља и ливаде

Младом крвљу натопљена.

Стење земља лешевима

Див јунака покривена.
- - - - - - - - - - -

Хоћел’ икад осванути

Нашој земљи нова зора,

И слобода васкрснути

Од Битоља па до мора.

Хоће ли се повратити

Нашој земљи наша деца.

Још је нешто хтела питат.

Стара мајка,ал’ зајеца...

У том часу кроз облаке

Један сунчев зрак се просу,

Па обасја бледо лице

И милује седу косу.

Много патње много јада

Поднела си Српкињице,

Ал‘ покажи твом злотвору

Ведро чело,ведро лице.

Неће дуго потрајати

Ново сунце ће да сине

И глас мира и слободе .

Међу нас ће да се вине.

OКУПАЦИЈА СРБИЈЕ 
1914 - 1918 г.  Европски рат



36

ЗАВЕТ
Други Светски рат

(окупација Југославије 1941 год.)

Огромна, црна неман жељна људске крви,

Надви се над Европом, у жељи да је смрви.

Падоше једна за другом државе старе,

Повише се заставе, славом овенчане.

Гвоздена неман хуји, ноћну тишину пара,

У својо утроби ужас, смрт и пустош носи

И док спокојно народ спава,

Бомбе и ватру баца, животе коси,

Земља се тресе, куће се руше,

Пламени обруч све више стеже,

Леш до леша у ланац се ниже,

Крвави ланац деце наше.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Злотворе црни! Данима децу си твоју спремао

Да руше, пале и бију, невину крвцу да пију.

Од њих си нељуде створио, у душу мржњу улио,

Међ људе и децу нејаку као дивље звери пустио,

Да свугде где прођу посеју гробља,

А што преоста одведу к’о робља.

О! децо наша, синови дични,
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Ви, кћери врле, Ви, мајке нежне,

Чија се крвца потоком просу,

А чије кости не знамо где леже,

Спавајте мирно!...

Из гробова ваших, место росно цвеће,

Развиће се барјак, слободе и братства,

Спавајте мирно! Победа ће доћи,

Завет вам даје отаџбина ваша.

ТРИ ЈУНАКА
( 1946.г.Сремски  Фронт)

Хумка до хумке,гроб до гроба,

У дугом низу као војници стоје

У њима вечним сном снивају

Они који се смрти више не боје.

Над гробом стара мајка тужи.

Суза за сузом низ лице се слива

На тврду земљу,чија утроба

Сву њену радост и понос скрива.

Три мила сина,три јунака,

Све три су на бојном пољу пали.

За отаџбину,за идеале,

Младе су своје животе дали.
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Мајка тихо тужи и цвили,

Па диже к небу очи своје,

Као да пита : зар су морали,

Та зар су морали сви троје?

Моме болу нема лека,

Ни утехе мени нема,

Деце моје нема више,

Њихова су уста нема.
- - - - - - - - - - - - - - 

И док се полако сутон спушта

Ко поток кад шуми, ко пчела кад зуји,

Ил тихо море када се такаса,

Допреше до мајке три мила гласа :

Не плачи мајко,буди јака,

Ти си мајка три јунака,

На пољу части ми смо пали,

За отаџбину смо наше животе дали.

РАДНЕ БРИГАДЕ (1946	год.)

Камиони јуре, улица се тресе,

Калдрма одзвања од тешких точкова,

Из стотина грла песма се пролама,

Кроз јутарњи ваздух ,песма снажна млада 

То полази на рад,радна бригада.
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И на селу ево зора већем руди,

Петли поје,младо сунце се помаља,

На ливади песма,жагор, шала,

Свуда младост и весеље влада,

Сакупљена на рад сеоска бригада.
- - - - - - - - - - - - - - - -

И на послу скупа,брзо су се снашли.
- - - - - - - - - - - - - - - - -

Вредне руке, хитре ноге,

Бистар поглед и одлучан.

Добра воља, млада снага,

Омладинци градитељи.

Свог народа добротвори,

Прионите на рад децо.

Порушено изградите,

Поломљено саставите,

Затрпано прекопајте,

Поорите и засејте.

Нек градови процветају,

Густе шуме олистају,

Фабрике да захуктају,

А рудници затутњају.

Плодне њиве и ливаде,

Зрелим житом покривене,

Нек су извор нове снаге,

Омладине наше драге.....
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Лекар ратник Др Славка Михајловић прославља 5. рођендан унуке Љиље са родбином 
1954.

Нана прича унуци  Љиљи - 1954 је и 
време кад је издала своје ратне Дневнике

Шетња уз приповедање по Калимегдану, 
1953.
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Трећа гимназија у Београду

Медицински факултет у Женеви 1906
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Докторска теза на крају студија медицине у Женеви, 1912.
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Славка, Јован и беба Пеђа 19221922 Славка са Пеђом

1920 венчање нане  Славке и деда Јована
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Др Славка са сином Пеђом око 1924

Др Славка са породицом у бањи, у средини, 1925
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Слава и 50 година Српског лекарског друштва, Др Славка М. у средини, 1922

1925  породица Клисић са Пеђом на излету
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Др Славка са сином Предрагом Клисић,
1924.

Санаторијум у Стишкој (данас Голсвортијева)
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ЖЕНСКА СТРАНКА 1927.

Годишњица женске странке 1928 (Политика)

Оснивање женске странке 1927
(Политика)
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ОСНИВАЊЕ ЖЕНСКЕ БОЛНИЦЕ НА ДЕДИЊУ

Др Славка Михајловић Клисић на 
послу у болници Дедиње, као први 

шеф гинекологије, око 1929.

Болница на Дедињу је настала првенствено залагањем  првог шефа гинекологије 
Др Славке Михајловић и њених колегиница, изглед 1930.

Орден Св. Саве Др Славки 2х
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1936 Др Славка у Соко Бањи са Др Јованом

Картон из породилишта Др Славке Михајловић

Печат породилишта Др Славке М.
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ПОСЛЕ РАТОВА У КРУГУ ПОРОДИЦЕ

1954 породично окупљање поводом Љиљиног рођендана.

Нанина радост Лутка на поклон у Јовановој 1954.
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Пеђа, Лепосава и Љиља – Славкин 
син Пеђа Клисић са породицом 

после 2. светског рата 1950.
Унука Љиља у наниној балској хаљини, 1977.

 снаја Лепа и унуке Љиља и Ивана Клисић 1967.
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Др Славка Михајловић са унукама у бањи Ковиљачи, 1965.

1955 Славка са увећаном породицом: деца Љиља и Ивана

1960 Славка у снајиној породици Тобџић и Николић.
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нана и бака - мајка снаје Лепе, 1966.

1968 НАНА у породици на Божић

1968 нана и бабушка Људмила, јетрва - жена брата мужа Јована
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Са својим супругом, Др Јованом Клисићем, је раније поред 
стручне сарадње путовала на летовања и у бање:

1926	Лето,	Италија,	Славка	са	Пеђом,	лево	доле.

1925 Клисић-Михајловић са Пеђом десно.

1936	Др	Славка	у	Соко	Бањи	са	инж.	Васковићем
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ДР ЈОВАН КЛИСИЋ 
(6.II.1890 – 25.XII.1957.)

Лекар, говорник, филозоф, организатор 
медицинске заштите, изузетно образован 
цовек за своје време и средину, родољуб, 
ратник и хуманиста.

Прим. Др Јован Клисић, Марка 
Тушов, је по основној вокацији био 
лекар. Рођен 1890 у старој црногорској 
породици свештеника и кнезова. Његов 
отац Марко, Тушов, Клисић, племенски 
капетан, је био познати борац за слободу, 
велики јунак а касније председник 
суда, коме претходи древна линија 
свештеника: отац поп Тушо, а његов отац поп Мило, којег је родио поп 
Прело, чији је отац био кнез Коица (18. век), отац му је био поп Марко, па 
до властелина Новака Клисић (Клиса,) -15 .век, итд. Код Капетана Марка 
Клисића је често долазио краљ Никола да се посаветује у тешким државним 
питањима. Мајка Јованова је била Стана Васе Бокана, чувеног војсковође. 
Браћа су му била Поп Мило (Милан Клисић, протојереј, 1884-1945. ожењен 
Људмилом Клисић, 1888-1978.),  а касније Блажо и Божо, који је умро млад, 
а сестре Милица Лекић, Јошица Кнежевић и Машица Мећикукић, које су 
изродиле знамените потомке. 

Потиче из Црмнице, окружене предивним црногорским планинама, 
бисерним Скадарским језером и морем које је близу, одмах иза Сутормана. 
Бог овде није штедео лепоту. Кристално чист ваздук натапа сунце које се онда 
разлива по каменим врховима. Испод су мирисне борове и букове шуме. Кад 
удишеш ваздух осећаш се прочишћено. Као да усред лета удишеш снег. Из 
тла овде избија нека огромна снага. По легенди се овде у земљи скрива змај. 
Ту је растао мој деда Јован и у тај делић планете сам се заљубила и долазим 
увек кад могу.

(Постоји пуно прича и легенди које говоре о могућем древном пореклу 
породице. У Лимљанима постоји мала црквица Клисића посвећена светом 
Томи на којој су урезани малтешки крстови што би упућивало на линију лозе 
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до малтешких витезова Јелене Анжујске и двора Немањића. Друга линија 
лозе се губи у давнинама грчких поклисара. Трећа линија води ка сибирским 
клистима...)

Јован Клисић је школован као стипендиста црногорске владе у Русији и 
дипломирао је 1917. на Медицинском факултету у Одеси. Специјализирао је 
хирургију у Паризу. Такође је завршио уролошку субспецијализацију.

Од 1919. је радио на хирушким одељењима Опште хирушке болнице у 
Београду и Земуну а затим у свом санаторијуму Свети Ђорђе са супругом. У 
Стишкој 35 је његов таст саградио санаторијум Свети Ђорђе за ћерку и зета 
који почињу да га успешно воде почетком двадесетих година, обављајући и 
операције у њему.

 У другој половини живота он ће оснивати хирушка одељења у Црној 
Гори. Сведоци тих времена кажу да је био изврстан лекар,велики човек и 
пожртвован стручњак који се несебично давао људима.Умире 1957. од срца.

Пред II Светски рат посвећује се раду на организацији здравствене 
службе, у својству Инспектора за болнице Министарства народног здравља 
и социјалне политике Краљевине Југославије, те начелника за здравље 
и социјалну политику банске управе Зетске бановине. Предано ради 
покушавајући да народу пружи организовану медицинску помоћ. Потом 
наставља болнички рад као шеф хирушког одељења на Цетињу 1944. и као 
управник болнице Данило I на Цетињу, после чега одлази у Београд а касније 
ради у Иванграду – Беранама.

У међувремену је учествовао на Сремском фронту, у саставу Хирушке 
болнице I армије НОВ и ПОЈ, а био подвргнут и прогонима због својих 
оштрих критика власти. Међутим, својим се позивом бавио неуморно, до 
болести и смрти 1957.

После завршетка II светског рата, радио је на Хирушком одељењу 
болнице у Беранама. Године 1949. је постављен за шефа Хирушког одељења 
и ту дужност је обављао до пензионисања 1957. године. Исцрпљен бурним 
догађајима у току своје борбе за људска права и права на здравствену помоћ 
и бројним операцијама, на жалост за пар месеци после пензионисања умире 
од инфаркта док је био у посети сестри у Сарајеву, на путу за нашу кућу у 
Београду.
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ЦРТИЦЕ ИЗ ЖИВОТА

Активан у стручном раду Српског лекарског Друштва , Друштва лекара 
Црне Горе и Југословенских хирушких организација, залагао се живом и 
писаном речју како за хирушке иновације, тако и за реформе у здравственој 
служби и у медицинској настави. Међу публикованим радовима истичу 
се оригинални доприноси Др. Јована Клисића хирушкој техници: 
Трансперитонеална радикална операција ингвиналне киле, Скарификација 
желудачног зида у лечењу улкусне болести, итд.

После Првог светског рата се жени са Др Славком Михајловић. Рођена је 
1888. у Београду, умрла 1972., лекар, ратник, писац и песник, борац за права 
жена, оснивач болница и породилишта, родољуб и хуманиста.

1921. године они добијају сина Предрага који постаје светски признат 
ортопед и један од оснивача ортопетске болнице Бањица у Београду. Мене 
Предраг добија 1949. као најстарије дете.

Имала сам само осам година када је деда умро па нисам стигла да га 
добро упознам. Он је свом унучету допуштао све враголије, доносио ми је 
огромне чоколаде са лешницима које сам обожавала, и које су ми и данас 
слабост. Али, пренео ми је потребу за бескомпромисним истраживањем 
света, истинољубивост и храброст. Сећам се његове топлине и љубави 
са којом ме је грлио. Остао је осећај његове оштре браде и бркова  на мом 
образу. Уствари, боље сам га упознала кроз гомиле изврсних књига које су 
нам остале после његове смрти. То су биле књиге из области филозофије, 
социологије, психологије, економије, права, политике итд, поред медицине. 
Читајући његове забелешке и на маргинама књига, боље сам га упознала, 
искрено поштовала и дубље заволела. И пуно научила на тај начин.

Дедин живот је био буран и за многе тешко разумљив.

Споља посматрано, деда делује као једна веома контраверзна личност. 
Његов живот је обиловао оштрим преокретима и великим сукобима.

Изузетно образован, бритке памети и оштрог језика, изазивао је дивљење 
пријатеља али и стварао многе непријатеље. Хуманиста по опредељењу, 
залагао се за слабе и немоћне, борио за правду и стварне вредности, често 
тако оштро и страсно да је по правилу долазио у сукоб са тренутном власти, 
ма која она била, а у тим бурним временима су се власти брзо смењивале. 
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Он ни једној није опраштао грешке и одступања од прокламованих идеала. 
Непопустљив према другима а још више према себи, свесно се жртвовао 
и излагао терору и прогањању да би следио високе идеале које је одабрао. 
Није подносио манипулације и лажи којима су моћници прибегавали. То је 
резултирало изузетно трновитим путем. Мислим да се он буквално држао 
Његошеве: Тиранину за врат стати – човекова је дужност најсветија. Храбро 
је устајао против насиља а свакој је власти, било која да је, у брк скресао мане 
и неправде. Због тога није био омиљен код насилника него код потлачених.  
Натпросечно образован и проницљив, погађао је сваку власт у болну тачку, 
откривао слабости и злоупотребе, што му они нису опраштали него су га 
прогањали и малтретирали.

Истинољубивост, храброст и воља су вредности које се преносе из 
генерације у генерацију у фамилији Клисић. Мој деда по оцу, Др Јован Клисић, 
сматрао је да је храброст једина врлина која се не може умањити. Веровао 
је да се зло у свету догађа због кукавичлука људи и да нас будућност увек 
кажњава због избегавања да се суочимо са болним истинама у садашњости.

У Беранима је унапредио хирушко одељење и као лекар збрињавао 
огроман број повреда и оперисао до тада нерешене болести, о чему се и 
данас прича у тим крајевима. Операције су бивале изузетно успешне. Тиме је 
заслужио велико поштовање ондашњег становништва. Није гледао одакле је 
човек кога оперише, него је свима несебично пружао помоћ: Црногорцима, 
Албанцима, Французима који су због њега потегли чак у Беране и многима 
из целе Европе.

Потпуно се посвећивао лечењу народа који му је поверен да је буквално 
оперисао без престанка и прихватао све који су тражили помоћ тако да се и 
данас у скоро свакој ондашњој породици помиње мајка, отац или рођак кога 
је он оперисао и који је после дуго живео.

Толико је оперисао да често није стигао ни да предахне. Пуно је пушио. 
Сарадници га се сећају како после операције крвавим рукама пали и пуши 
окрвављене цигаре. 

Прича се да је пуно разговарао са народом. Кажу : све си могао да га 
питаш и он би све објаснио. Сви су га познавали и ценили. Причало се и 
прича се: Велики човек!
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 Кад је умро, рекли су у Подгорици: е, сад више неће бити тих бурних 
и страстних полемика у Друштву лекара Црне Горе са Др Зоговићем и 
осталим колегама. Остало је запамћено да се супростављао свим владајућим 
режимима и љуто их критиковао за грешке и злоупотребе власти коме је 
свака влада нажалост склона, без обзира на боје и знаке.

Мада је улазио у жестоке полемике са потпуно супротних позиција, и 
супротних противника, његово настојање је било усмерено ка слободи, 
здрављу и добробити свог народа кога је безмерно волео и предано лечио.

Проф др Љиљана Клисић

(ДР. ЈОВАН КЛИСИЋ, рођен 6.II.1890 у Лимљанима, ЦГ. – умро 25.XII.1957 
у Сарајеву. )

(Капетан Марко Т. Клисић, 1861 – 1896,  Предсједник окружног суда )

Прилог о прадеди Марку и деди Јовану:
ПЕСМЕ о Клисићима: Војислав Илић Млађи

МАРКО КЛИСИЋ

-ловор-листак узабран испод Сутормана  -

Било је тихо.Мир јесенског дана.

К врлетном кланцу тврдог Сутормана

Стигох лагано.Стаза ме извела

На гробље горског ,забаченог села,

И, ломан, прашног лица и капута,

Седох на гробни камен покрај пута,

Да се одморим.Вече беше хладно.

Одједном, кроз сутон, спазих изненадно

Непознатог дива, ширином атара
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Кршног Црногорца, с изгледом сердара,

Где долази к мени. Приђе. „Добро вече!‘‘

„Одакле си, чоче? И камо ћеш?‘‘ – рече.

 -‘‘Дођох из далеке братске Шумадије

„Овде, где се ор‘о над тимором вије,

„Да походим живе што крв мушки лише

„И гробље јунака којих нема више!‘‘

-‘‘У  добри час доша! И  Бог ти помога!

„Гробова је пуно куд год крочи нога,

„И сваки покојник то је витез смео,

„У сваку је војну ишо народ цео,

„Вођен од својих војсковођа главних,

„И тај гроб, овде, на који си сео,

„И то је један од гробова славних,

„То је гроб лава, дике наших дана:

„Клисића Марка,славног капетана!

„Седамдесет седмог Господнега лета

„Кад се оно војна заподену света

„Против Османлија, тад, одсудног дана,

„На челу својих дивних Црмничана,

„У крваву борбу против Сутормана,

 „И Марко се Клисић као вихор крете

„И донесе роду сјај победе свете.

„Обрањаван, теско, неколико пута,

„Тај храбри освајач турскога редута,
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„Тај витез достојан ловоровог венца

„И херојски такмац славнога Пламенца,

„Понесе отада,за узор свим људ‘ма

„Руског  „Светог Ђорђа‘‘ на витешким груд‘ма.

„Убрзо се затим и војна стишава,

„Ал‘ прича о њему ту се не свршава,

„Јер после свих ратних судара и бура

„После неизбројних витешких бравура,

„Оставља убојна, ратничка оруђа

„И постаје: савест, душа правосуђа.

 Дођу, тако, често, групе парничара

Ма откуд, пред лице Кнеза-Господара,

Тад, обично, он им питање постави:

„Па кога би шћели, да вам спор расправи?‘‘

-„Господару!‘‘  - тада рекли би сви људи:

„Нек нам Марко Клисић овај спор пресуди!‘‘

У својству судије, праведна и смела,

Он иде унакрст,од села до села,

И, с мудрошћу правом Цара Соломона,

Пресудом, по правди, сваки спор докона,

Те, поводом овог човека без школе,

Говораху људи око Кнез Николе:

„Свет‘о и узвишен као сунце јарко,

„А поштен и мудар као Клисић Марко!‘‘
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 У највећој части земни живот доче

И сад, ево, овде, испод суре плоче

Почива тај славни ратник и судија

О ком ће се причат‘ догод сунце сија!

 Ту заврши старац. Док си руком ма‘но

С запаљеном лушом, он оде лагано;

Ја, још који часак, на гробљу, над селом

Остадох усамљен у околу целом,

И, док цароваше мир у сваком кутку,

Ја осетих снажно у томе тренутку

Јединствени прилив врлине у груд‘ма,

Узабран случајно међу простим људ‘ма!

                                                                                                     13. IX. 1923.
                                                                                                   Војислав Илић Млађи

О П Е Р А Ц И Ј А 

-пријатељу Г. Др. Јовану Клисићу,београдском хирургу-
Војислав Илић Млађи

Докле густе снежне пахуљице лете

И живот безбрижно док протиче вани,

Дотле, у језивој, пространој дворани,

На болничком спрату, на светлој висини,
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Хирург,асистенти и три „сестре‘‘ младе

Спремају оруђа, облач се, раде

У свечаној збиљи, у немој тишини...

Операциони блиста сто у соби.

Ту је већ и долгрен који кости дроби;

Ту је игла лака којом кожу шију;

Сребрна сецива за пререз костију;

Скалпели, пијони, кохер, еркартери...

Савршено чисто, све блиста, трепери...

У бризи, да ништа прахом не натруне

Сви присутни руке перу и сапуне,

И поново перу, и, уз шумор воде,

Разговор лекари полугласно воде,

Да, пре него што се у посао ставе,

Тачну дијагнозу још једном поставе.

Кад је, најзад, свршен збор о дијагнози,

Хирург се окрене, и, у мирној пози,

Заповест издаје: „Нек сестра донесе

„Стерилне мантиле, маске и компресе!‘‘

Још није протекла ни минута цела

А сви су обукли, к‘о снег чиста,бела;

Стерилна одела. Тад, озбиљног лика,

Заповеди хирург: „Дајте болесника!‘‘
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Еластичног, гипког, господственог крока,

Изразитог, црног и пламеог ока,

Тад уђе девојка. У лицу сва бледа,

И лево и десно страшљиво погледа,

Стрепи, к‘о да ставља целу нит живота

На ивицу гроба, или ешафота,

И њен поглед збори, пун самртне студи:

„Шта сам вам ја крива?Каж‘те ми, о, људи!

„Живот ми је био врт среће и нада,

„Па зашто да умрем? И још: тако млада!‘‘

А хирург, од руског, милосрдног кова,

Ученик достојан славног Пирогова,

Очински јој збори нежно и полако:

„Ни брига те, кћери! Све ће бити лако!

„Ми смо те, девојко, и довели амо,

„Не би л‘ те од смрти избавили само!‘‘

Дрхтавих удова, покрета и лица,

Тад, на сто, лагано, леже болесница.

Везују јој руке, да не узмахује,

Али немир душе- тај се не везује!

Најцрње јој мисли младу душу ломе;

„Ако ме смрт снађе на столу овоме,

„Господин докторе -  вели тужна лика – 

„Поздрав‘те ми мајку и мог вереника!‘‘
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-‘‘Немаш, кћери, разлог за страх и тугу!

„Живећеш ти дуго, у свом кућном кругу!‘‘

Стишава је хирург. Једна помоћница

Стерилну јој маску меће преко лица.

Она се противи:‘‘Ах, умрећу, знајте!

„Господин, докторе, спас‘те ме! Недајте!‘‘

„Мир!‘‘ – доктор ће строго. „Само мирно стојте!

„Један,два, три... гласно, до стотину бројте!‘‘

Послушно и мирно, она броји сада,

Док етер све брзе у капљама пада

На њезину маску. К‘о поплава тија

Етер је заноси, до сржи опија.

Она броји...броји...,догод моћи има,

Ал‘ с претешком муком од сна се отима;

Најзад, као брдо на њу да се сруши,

Безброј микроскопски-сићушних делића

Рашчлањеног њеног распарчаног бића

С зујањем јој силним прођоше кроз уши,

Па се у оркестар удаљени слише,

Па и овај замре... мир је ... ништа више!...

И, док она блуди по сна златној луци,

Хирург, полагано, са ножем у руци,

Наднесе се на њу. И док гробним муком

Сви присутни ћуте, он потеже руком
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И засече ножем у дубину пути

Заспале девојке.И са стране гледан,

Он је, од тог часа, само хирург један,

Који, док девојка у заносу спава,

Свој хируршки пос‘о хладно продужава,

Спасоносном крају приводећи смело

Узвишено своје и велико дело.

Дан доцније. Она, љупка, пуна чара,

У својој се соби спокојно одмара.

Наилази хирург: „Је ли добро? Како?

Она, ведра, вели: „Добро! Сасвивим лако!

„Сад сам тако срећна, а бејах очајна!

„Господин докторе, хвала вам бескрајна!‘‘

Али прави хирург захвалност не жели.

„Слушај кћери моја!‘‘ он јој, благо, вели,

„Захвалност ја лично примити не могу!

„Захвалност једино дугујемо Богу!

„Ал‘ на страну све то! Мораш мирно спити;

„Па ћеш опет здрава и весела бити,

„И бићемо срећни сви са тобом такође!

„А, сад, збогом!‘‘ рече. Кад вратима пође,

Из ока му блесну једна суза врела:

То је суза среће после доброг дела!

                                                                                   12. IX. 1931.
                                                                                    Београд,  Војислав Илић Млађи
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ЈОВАН КЛИСИЋ

Капетан Марко Клисић, 
легендарни јунак и ратник, 1890

Судија Марко Клисић са женом Станом 
Бокановом и ћерком око 1895.

Др Јован Клисић

Др Јован Клисић, десно, са браћом Мило и 
Божо, на школовању у Русији 1905.
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Др Јован Клисић са особљем, Беране 1950

Др Јован Клисић са пацијентима, Беране око 1950
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Др Јован Клисић болница у Сарајеву1939

Др Јован Клисић током омиљених дебата 1955.
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Др Јован Клисић, легендарни 
оператор, Беране 1950

Прелепа прадедовина Црмница са породичном 
малтешком црквом св. Томе.



РАТНИ
ДНЕВНИК  

Др Славка Михајловић
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Dr СЛАВКА MИХАЈЛОВИЋ 

О Б Л А Ц И

 Н А Д

 Г Р А Д О М

1914-1918

БЕОГРАД 1955 
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Др. Славка Михајловић
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Први светски рат затекао ме је на служби у хируршком одељењу Опште 
државне болнице у Београду. Од оног дана 1914 године када је Аустрија 
објавила рат Србији па све до ослобођења 1918, водила сам свој приватни 
дневник у који сам бележила оно што сам видела, искусила и сазнала од других. 
Дневник сам водила ради себе, да ме једном, ако рат преживим, потсети на 
протекле дане. Но време је носило врло бурне догађаје: бомбардовање и 
рушење Београда, пожаре и глад, даноноћне експлозије граната и клокотање 
митраљеза, који су се мешали с вапајем рањеника. Често сам поједине 
сгранице исписивала на дохват, а који пут сам имала само толико слободног 
времена да догађаје испричам својој старамајки, Јелисавети Миланковић1,  да 
би их она прибележила. Због тешке ситуације у Београду, а неки су описани 
само са неколико реченица.

Кад је рат завршен, док су моји утисци били још свежи, нисам нажалост 
извршила никаква допуњавања у мојим забелешкама, јер сам сматрала да оне 
не могу имати интереса за друге људе. Сада сам своје забелешке поткрепила 
историским документима — датуми су бележени по старом календару. 
Данас, пошто је прошло четрдесет година од почетка Првог светског рата, 
и после другог великог еврпског крвопролића, износим догађаје како сам их 
тада била записала. Надам се да ће ови редови моћи бар делимично да оживе 
слику оних тешких дана, кроз које су прошли наш народ и наша престоница 
у току Првог светског рата.

У Београду,      Др. Славка Михајловић

Јануара 1955

1 Јелисавета Мвланковић, синовипа последњег српског војводе Стевана Шупљикца, 

била је жена генералштабног пот-пуковника који је, као ађутант кнеза Михајла Обреновића, 

примио иа јастучету од црног сомота кључеве беогрздског града када их је турски паша предао 

Србима 1867 године Пошто је силом околности стара Јелисамета Миланковић остала за време 

Првог светског рата сама у Београду, довела сам )е себи у болницу. Тако су извесни дани у овом 

дневнику сачуванн од заборава.
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Неколико речи о овој књизи

Аутор ове књиге Др. Славка Михајловић, упознала је чланство секције 
за историју медицине и фармације Српског лекарског друштва са садржајем 
књиге „Облаци над градоми и изложени важнији одломци саслушани су са 
пажњом и допадањем. По завршетку излагања у живој и дугој дискусији 
истакнуто је да је то прва документација о условима лекарског рада у 
Београду у оквиру крвавих и разорних догађаја Првог светског рата, и да је 
дата верно на основу редовно вођених забележака, а не на основу каснијих 
сећања. Том приликом је наглашено да вођене забелешке приказују упоредо, 
како живот и рад лекара, болничког особља, болесника и рањеника у болницама 
под кишом непријатељских метака, граната и бомби, тако и страдања, 
надања и разочарења становништва за време четворогодишњег рата. Дело 
је надахнуто топлим родољубљем, обрађено књижевно лепим језиком и као 
такво драгоцена је историска грађа која заслужује да буде штампана.

Признајући ове изложене вредности, мени је иријатно што ће наша 
историја медицине усноро забележити нов успех с појавом овог значајног 
прилога. Верујем да ће књига Др. Славке Михајловић бити радо читана и да ће 
имати заслужени усиех, како код преживелих учесника наших ослободилачких 
ратова, тако и код нових покољења које ће књиге ове врсте надахњивати 
духом родољубља и слободољубља.

27 лецембра 1951 год.   Претседник Секције за историју

Београд    медицине Српског лек. друштва

          Др. Владимир Станојевић 
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ОБЈАВА РАТА

11 јул 1914.

Освануо је леп, сунчан дан.

Као сваког југра, пошла сам од куће нешто пре седам часова у Општу 
државну болницу на Врачару.

Улице су биле испуњене светом. Чиновници журе у канцеларије, 
одоцнели сељаци из оближњих села хитају с намирницама на пијацу, а 
неке домаћице већ се враћају с пуним корпама. Млекаџиске чезе тандрчу, 
отскачући по неравној београдској калдрми. Сунце припекло, ветрић ни да 
пирне, и у ваздуху се осећа оморина. Журим улицом и размишљам: како ли 
ћемо вршити операције кад је толика врућина.

На хируршком одељењу живот тече као и обични. Болничари деле 
болесницима доручак, пре вијачи урећују превијалиште, спремају завоје и 
стерилишу материјал. У операционој сали врше се припреме. Лекари обилазе 
болеснике и контролишу ред и чистоћу, очекујући долазак шефа одељења 
Др Војислава Суботића.

Тачан као и увек, појавио се он у осам часова и одмах смо приступили 
оперисању.

Око једанаест, кад смо били у највећем послу, болиичарка Гина дотрча у 
операциону салу и рече:

„Господине шефе, зову вас хитно на телефон“.

„Кажи нека ме потраже кроз десет минута!“ — одговори шеф, кратко и 
отсечно.

После четврт сата, дотрча опет Гина. Шеф оде у канцеларију и убрзо 
се врати озбиљан и узбуђен. На његов позив сви се лекари окупише у 
његовој канцеларији. Погледавши нас плавозеленим очима кроз наочаре са 
позлаћеним оквиром, рече с неким чудним изразом на лицу:

„Аустрија је упутила ултиматум Србији. Продужите рад. Ја морам хитно 
у министарство“.
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После ових речи, поздрави нас климнувши главом и напусти болницу.

Ми остадосмо запањени. Погледасмо се у чуду, али одосмо брзо у салу да 
бисмо наставили оперисање. Све операције, које су биле за данас заказане, 
морале су се извршити.

Одмах по обављеном послу лекари су журно напустили болницу, а ја 
остадох сама на одељењу, јер сам данас дежурна.

После сарајевског атентата, који је извршен на аустриског 
престолонаследника Фрању Фердинанда и његову жену Софију Котек, 
15 јуна ог, у Србији се очекивало да ће доћи до затегнутих односа са 
Аустријом. Али, да ће доћи до ултиматума, то нисмо очекивали. Бар нисмо 
очекивали ми, обични грађани, а изгледа ми ни наши политичари, јер су 
расписани избори и сви су министри још у агитацији, а начелник штаба 
Врховне команде војвода Путник налази се на лечењу у иностранству.

Међутим, вечерас смо дознали да је још јуче поподне, у 6 часова, аустро-
угарски посланик на нашем двору, барон Гизел, предао ноту своје владе 
заступнику министра спољних послова, др Лазару Пачу. Рок за одговор 
одређен је свега 48 сати. Тај рок истиче сутра 12 јула у 6 часова поподне.

Општа болница, Београд 1920
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Глас о ултиматуму брзо се раширио по целој болници тако да је настала 
права узбуна. И не само у болници. Свуда по вароши он је деловао као гром 
из ведра неба. Улице и кафане брзо су се пуниле забринутим народом. Свако 
се питао шта ће сад бити, какав ће одговор дати наша влада и да ли ће се 
избећи нови рат.

Ова питања лебдела су целог дана на уснама свих грађана. Није прошла 
ни година откако је мала Србија изашла из два крвава рата, с Турском и 
Бугарском, по болницама још леже рањеници са неизлеченим ранама, па зар 
опет у крв, у несрећу!

Дан је протекао у ишчекивању и нагађањима. Одавно се већ спустио мрак, 
а на београдским улицама влада живост, јер нико и не помишља да спава.

Дознајемо да је др Пачу телефоном позвао претседника владе Николу 
Пашића, који је такође у агитацији, као и остале министре. Не знамо 
садржину аустриске ноте.

Данас се целога дана одржавају седнице у претседништву владе. Пред 
министарством окупља се народ.

12 јул 1914.

Поподне, око 6 часова, одвезао се претседник владе Пашић у аустро-
угарско посланство да преда одговор наше владе. Влада је одговорила да не 
пристаје на услове ултиматума зато што су они понижавајући за Србију као 
суверену државу. Кажу да је наша влада дала против разлоге. На то је барон 
Гизел саопштио да такав одговор није задовољавајући и да оглашава прекид 
дипломатских односа између Србије и Аустро-угарске. Рекао је да ће одмах 
да напусти Београд и српску територију. Пашићева посета је трајала свега 
десет минута.

Искупљени народ око министарства спољних послова сачекао је повратак 
предтседника владе.

У 6 часова и 15 минута поподне прошла су Ресавском улицом четвора кола. 
У првима налазио се један маџарски официр. У другима, аустриски посланик 
са женом и сином. У трећим колима били су чиновници посланства, а у 
четвртим послуга. Они су прошли Милошевом улицом па иза Вознесенске 
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цркве, спустили су се до железничке станице где их је дочекао немачки 
посланик фон Гаизингер и бугарски посланик Чапрашиков.

За време проласка ове поворке налазила сам се у улици Кнеза Милоша. 
Тротоари улица кроз које су се провезли били су начичкани народом. Људи, 
осећајући тежину ситуације, шапутали су и умиривали једни друге, да не би 
случајно дошло до каквог изгреда. На улицама је владала гробна тишина, као 
да пролази погребна поворка.

Преко целог дана на улицама се окупља забринут народ. По кућама, пред 
капијама и по кафанама, састају се људи и жене. Свуда се живо расправља. 
На једнима се запажа забринутост и страх, на другима храброст.

Омладина и ђаци пролазе улицама у групама и живо расправљају. Пуни 
су смелих мисли и поуздања у своју младост.

Кроз град се пронела вест да је краљ Петар, одмах по пријему ултиматума, 
упутио апел руском цару Николи с молбом да нам што пре пружи помоћ, јер 
сами не можемо да се бранимо,

Преко целог дана стижу вести да се на северној граници Србије гомилају 
непријатељске трупе и да је Земун пун војника.

Шапуће се и то да су на Топчидерском брду, у току прошле ноћи постављени 
Дебанжови топови, да је извршено минирање жељезничког моста преко Саве 
и да је војска предузела управу над жељезничким саобраћајем.

У колико се дан примицао крају, народ није ни помишљао да се разилази 
кућама.

Предвече, разлетели су се продавци новина са ванредним издањем. Свет 
је грабио на пола табака отштампане новине, у којима се налазио „Проглас 
народу“, којим влада позива грађане да се не окупљају по улицама и да се 
ничега не плаше, јер до рата неће доћи. Влада уверава народ да она предузима 
све да се рат избегне. Владина уверавања донекле су умирила узрујане духове 
и људи су се после тога стали лагано разилазити кућама. Тако је град пао у 
дубоки сан.
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14 јул 1914.

Они који су данас пре подне стизали у болницу, са узбуђењем су причали 
да је јутрос рано лупао добош пред „Руским цареми још неким кафанама, 
позивајући војне обвезнике да се одмах јаве командама. Говори се да је наша 
влада, по предаји одговора аустриском посланику Гизелу, отпутовала за 
Ниш, доневши одлуку о општој мобилизацији. Са владом је отпутовало и 
особље руског посланства.

Од раног јутра Београд се налази у необичном узбуђењу. Поред војних 
обвезника, градом крстаре групе омладинаца: студенти, шегрти, радници 
и гимназијалци, који хитају да се пријаве у добровољце. У Београду има 
на раду много Сремаца и других Војвођана, па и они журе да се пријаве у 
добровољачку чету.

У све већем броју виђају се обвезници у војничком и официрском оделу.

Данашње новине су донеле вест да је српски посланик на аустро-угарском 
двору, Јован Јовановић, напустио Беч и кренуо за Србију.

Београд, који је до јуче био тиха варош, у којем скоро свака кућа има 
леп врт пун мирисних ружа, каранфила, шебоја, јасмина и јоргована, а 
скоро свако двориште разгранат орах, док се улицама шири опојан мирис 
расцветале липе и багрема, постао је одједном хучна, ратна варош.

Из оближњих села стално стижу поворке сељака. И они журе да се јаве 
својим командама. Њих прате очеви, жене и деца, носећи шарене сељачке 
торбе напуњене храном. У торбама су кувана јаја, по нека печена кокошка, 
сир, погача и флаша ракије.

Гледамо како пролазе ратници из прошлога рата у опанцима и 
сељачком оделу, са шајкачом на глави. Иду и цивили у грађанском оделу са 
војничким чизмама и шајкачама, који су им остали као заоставштина из 
прошлогодишњег рата.

Пролазим поред зграде Војне команде, Ту стоје мајке уплаканих очију, 
док су омладинци озбиљни, имају важан израз и само што не довикну: Не 
бојте се, ту смо ми да вас бранимо!
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Целога дана народ промиче улицама. Омладина иде певајући, док стари 
борци и неборци седе испред кафана. Неки брижно врте главом. На сваком 
кораку чује се исто питање: „Шта то би одједном? Јесмо ли, збиља, опет у рату?“

Отпочела је и сеоба надлештава. Народна Банка, Државна архива и 
Пресбиро пресељавају се у Ниш.

15  јул 1914.

У Ниш је стигао телеграфски одговор аустроугарске владе, који гласи:

Пошто краљевска српска влада није дала задовољавајући одговор на ноту 
коју јој је предао аустро-угарски посланик у Београду 12 јула 1914 године, 
царска и краљевска влада налази за потребно да сама да задовољење својим 
правима и интересима, и да, ради тога, прибегне оружју. Аустро-угарска 
сматра, дакле, да се од овог тренутка налази у ратном стању са Србијом.

                                                      Министар спољних пословаАустро-угарске 
                                                                     гроф Бертхолд, с. р.

Дакле, рат је објављен.

Дознајемо да је стигао извештај нашој влади из Петрограда, Париза, 
Лондона, Атине и Букурешта да одобравају држање Србије и да се можемо 
надати њиховој помоћи за заштиту своје самосталности.

Данас је изашао у „Политици“ извештај да се Црна Гора солидарисала са 
Србијом и да је објавила општу војну мобилизацију.

Стигла је вест да је Русија забранила сваки извоз људске и сточне хране у 
Немачку и Аустро-Угарску.

Ванредно издање „Политике`` донело је извештај да је у енглеском 
парламенту Сер Едвард Греј изјавио да Енглеска предлаже да се сазове у 
Лондону међународна конференција европских сила, ради решења српско-
аустриског сукоба, да би се избегао општи европски конфликт.
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16  јул 1914.

Данас пре зоре, у два сата после поноћи грунуо је топ са земунске стране. 
Детонација је одјекнула над Београдом и болница се јако затресла. Сви смо 
поскакали с постеља и више са запрепашћењем него ли са страхом, дочекали 
зору-

Дакле, истина је! Рат је почео. Велика Аустрија кренула је против мале и 
ратовима истрошене Србије! 

Одељење за стерилизацију Опште државне биолнице
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БОМБАРДОВАЊЕ БЕОГРАДА

Ноћас сам била дежурна. Од раног јутра у болници је владало узбуђење. 
Сви шефови одељења са управником болнице др. Миланом Радовановићем, 
као и остали лекари, војни обвезници и болничари првог и лругог позива, 
позвани су да се хитно јаве командама. Са хируршког одељења опростили су 
се с нама др. Војислав Суботић, др. Леон Коен, др Никола Крстић, др Букић 
Пијаде, др Александар Ћирић и др Обрадовић. Сви они одлазе на нова 
опредељења — у рат, у неизвесност, Остали су само болничари неборци, 
болничарке и болничко особље које нема наше држављанство.

Отишли су у своје команде и лекари осталих одељења: шеф гинеколошког 
одељења женске болнице „Краљица Драга“ др Никола Хаџи-Николић 
и лекари др Петар Ђукић и др Соломон Алкалај, а са дечјег инфективног 
одељења др Платон Папакостопулос са осталим лекарима.

Бомбардовање Београда 1914
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Ја сам остала као једини лекар на свим одељењима Опште државне 
болнице на Врачару, јер по Женевској конвенцији, жене лекари не потпадају 
под војну обавезу. Други део болнице, онај у Видинској улици, у којем се 
налази унутрашње, очно, кожно и венерично оделење, као и управа болнице, 
имају само једног лекара, инвалида др Ћиру Панића и економа болнице Јоцу 
Стефановића са административним особљем. Остали лекари и болничко 
особље распоређени су по јединицама, Управник опште државне болнице, 
резервни санитетски пуковник др Милан Радовановић наименован је за 
вршиоца дужности управника Војне болнице на Врачару.

Пошто су лекари и болничари напустили досадашња места, настала је 
пометња међу болесницима. Сви мушкарци који могу да се крећу подигли су 
се да иду кућама. Међу њима има много људи који припадају првом и другом 
позиву, али носе још неизлечене ране из прошлог рата. Они нису за отпуст, 
али их је немогуће задржати. Сви желе на фронт. „Пустите нас кућама! Идемо 
да се бијемо са Швабом! Не дамо ми наша села и нашу децу“ — пролама се 
ходницима болнице.

Пролазим кроз болесничке одаје. Дугогодишњи писар болнице, стари 
Чика-Таса, увек весео и спреман за шалу с болесницима, пролази озбиљан и 
ћутљив. Он носи записник и хрпу отпустних листа које треба да потпишем.

„Морао сам да дођем до вас ради потписа“, говори збуњено. „Навалио 
народ у канцеларију и тражи да му издамо одело. Сви хоће кућама, хоће да 
бране земљу!“

Отпуснице сам потписала и, пошто су добили одела, гегајући се и 
ослањајући се ко на штаку ко на сељачку батину или друг на друга, болесници 
су напустили одељења. Али, у постељама је ипак остао велики број недавно 
оперисаних болесника. Они леже и у неспокојству ишчекују ток догађаја.‘

Ручак је издат на брзину. Око подне, на Сави и Дунаву појавили су се 
непријатељски мони-

 тори с којих је започело бомбардовање. Међу првима погођене су зграде 
око Саборне цркве.

На улицама нигде живе душе. Варош као да је замрла. Одједном, угледасмо 
како се негде у граду појави густ дим, који поче да се диже увис. Затим се 
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појавише варнице и пламени млазеви, па букну ватра. Не знамо шта се то 
запалило.

Бомбардовање је трајало до мрака.

У болници се све умирило. Још по који јаук, или јечање каквог тешког 
болесника поремети болничку ноћну тишину.

Откуцало је 11 и по часова кад изненада, док сам прелиставала хируршки 
атлас ради једне сутрашње операције, нешто груну. Ужасан потрес проломи 
ваздух. Цела се зграда затресла. Прозорска су стакла попрскала и просула 
се по многим собама. Настала је вриска болесника. Неки су поскакали са 
постеља, бледи и унезверени, док су тешки болесници лежали беспомоћно, 
запомажући из гласа. Са свих страна су трчали преплашени болничари 
и сакупљали се око мене, Сви смо били бледи, не знајући шта се то могло 
догодити. Затим груну још један, па други пут и све се утиша.

17 јул 1914.

Прошле ноћи скоро нико није тренуо, а узору је дошао управник др. 
Радовановић да обиђе одељења. Од њега сазнадосмо да је ноћас дигнут у 
ваздух савски мост. Непријатељ је био покушао да преко њега пређе, и то 
возом. Локомотива није вукла, већ гурала вагоне, тако да је воз ишао натрашке. 
Међутим, једна четица наших војника, већином младића добровољаца и 
старих трећепозиваца, чувала је обалу. Кад се воз појавио на мосту; запаљена 
је мина и половина конструкције која је на нашој страни срушила се у воду уз 
страшну експлозију. У истом тренутку испод моста је пролазила једна велика 
лађа пуна непријатељске војске, која је требало да се пребаци на нашу страну. 
Али, кад се мост срушио лађа је потонула и већина непријатељских војника 
нашла је смрт у таласима Саве. Тако је осујећен први покушај да непријатељ 
уђе у Србију.

Приликом првих бомбардовања испаљено је много граната на београдску 
железничку станицу, у којој су изгорели многи магацини. Нико није могао да 
приђе ради гашења пожара, јер је цео простор био тучен гранатама.
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Неколицина наших војника, рањених приликом рушења моста, стигло је 
јутрос рано на наше одељење. Довели су их другови из њихове чете која је 
мост чувала. Дуго су лутали тражећи Војну болницу. Као за пакост, ноћ је 
била мрачна, а морали су често да застају како би избегли куршуме. Причају 
нам да су зрна непрекидно долетала са земунске обале, на којој је непријатељ 
ушанчен. Измучени и бледи, услед знатног губитка крви, рањеници су најзад 
стигли на хируршко одељење. Одмах сам их превила и сместила у постеље, 
То су били први рањеници Првог светског рата!

Око једанаест часова пре подне стигли су лекари из Војне болнице 
санитетски пуковник др Јеврем Жујевић и др Јован Гашић. Дошли су да 
провере вест о првим рањеницима. По наређењу управника Војне болнице 
лакши рањеници пренети су код њих, док су тешки остали код мене, да их не 
би мучили при преносу. 

18 јул 1914.

Аустријанци непрестано бомбардују Београд. Монитори, као аветиње, 
крстаре Савом и Дунавом, без милости руше варош, а топови са Бежаниске 
косе допуњавају њихово разорно дело. Београђани се чим наступи вече, 
спуштају у подруме, носећи собом душеке, покриваче и храну. Сви са зебњом 
очекују зору. Преко дана, кад престане пуцњава, људи на брзину свршавају 
свакодневне послове.

После првог топовског пуцња у дворишту Опште државне болнице 
залепршала се застава Црвеног крста. Постављена на високој бандери за 
електричне жице, усред болничког круга, она надвисује све околне зграде. 
Застава опомиње да је ово дом болних и невољних, али се непријатељ на 
њу много не осврће. Куршуми и шрапнели често долећу и у сам болнички 
простор.

По наређењу команданта одбране Београда, који се налази на Торлаку, 
градска електрична централа и наша болничка централа, обуставиле су 
рад зато што је Београд опседнут. Варош и болница ноћу се налазе у мраку. 
Само рефлектори из Земуна и са карабурме унакрсним млазевима језиво 
осветљавају кровове престоничких кућа.
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Радње и кафане рано се затварају, а кретање улицом дозвољено је до 8 
часова увече. Указивање помоћи болесницима и ситне лекарске интервенције 
над рањеним грађанима, које доносе  к  мени у болницу после сваког 
бомбардовања, вршимо у превијалиштима чији су прозори застрти црним 
платном. Војни обвезници се носе у Војну болницу.

Превијамо и оперишемо при светлости свећа, које држе болничари и 
лакши болесници. Болничке собе су осветљене кандилима. Она су постављена 
на поду по угловима соба.

Свакога дана око подне, а ноћу око једанаест часова, отпочиње мониторска 
паљба. Њој одговара наша артиљерија са београдске тврђаве и Топчидерског 
Брда.

Ноћас су пале две гранате у Душевну и две у Општу државну болницу. 
Једна је пала баш пред зграду у којој се налази болничка апотека. Срећом, 
гранате нису експлодирале, већ су се само зариле дубоко у земљу. Када 
су почеле да долећу и у болницу, настала је паника међу нашим особљем. 
Многи су били одлучили да нас одмах напусте и да беже из Београда. Са 
грозничавом журбом су паковали најпотребније ствари, док су их болесници 
тужно посматрали. „Шта ће бити с нама кад болничари оду“? — говорили су 
они који леже непомично. „Како ће болесници и болница без болничара?“ 
Са стрепњом су ме питали шта ја мислим да радим? Мој одговор био је 
једноставан: као лекар болнице ја је не напуштам све док се не донесе одлука 
о евакуацији.

После оваквог одговора болесници су се умирили, а многи болничари 
одлучише да и даље остану. Тако је, ипак, код већине њих дужност победила 
страх. Само мали број особља брзо је покупио ствари и плачући напустио 
зграду. Опраштали су се од болесника и својих другова с којима су годинама 
сарађивали и подносили добро и зло. Отишле су и неке болничарке које 
имају децу, јер желе да их некуд склоне.

20 јул 1914.

У граду ври. Услед неочекиване објаве рата и учесталих напада, настала 
је хитна евакуација војних и цивилних надлештава: Врховне команде, 
министарства, Државне архиве и судова. Њихове архиве су на брзину 
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исељаване из престонице, која се сада налази у центру ратне зоне. Међутим, 
Војна и Општа државна болница засад су остављене ради указивања помоћи 
борцима и цивилном становништву.

У Магацину болничке апотеке налази се велика количина бензина, 
алкохола и других запаљивих производа. Кад су гранате стале падати и у 
сам болнички парк, међу болесницима и болничарима је завладао велики 
страх, нарочито међу онима из првог хируршког павиљона, који је најближи 
апотеци. Они су на своју руку донели одлуку да следећу ноћ не остану у 
згради док се експлозивни материјал не уклони из апотеке. У болничком 
парку, иза другог хируршког павиљона, постоји празан простор заштићен 
брежуљком, где се од раније налази један шанац, Ту су болничари донели 
постељне ствари из болесничких соба, а затим су на носилима изнели теже 
рањенике. При раду су им помагали лакши болесници. То се све обављало 
по мраку, у тишини, али са грозничавом журбом, јер Аустријанци почињу 
паљбу сваке ноћи у једанаест часова. Међу рањеницима било је и неколико 
бораца још из прошлих ратова. Кад је смештај болесника завршен, болничари 
су и сами легли поред њих. Ја сам, нажалост, за ово сазнала пошто је све било 
готово, иначе бих потражила неко друго решење.

Ноћ је тиха, ведра и топла. Небо је пуно звезда и никоме се не спава.

Око девет увече прошла сам собама и обишла теже болеснике. Једнима 
сам поправљала завоје, другима давала инјекције, а болничарима упутства 
за дежурство. Најзад стигла сам до шанца, где су пренети болесници. Једни 
су јаукали, други, млађи и лакши рањеници, збивали су шале: „Зашто се 
плашите“? — довикује један дечак, који је рањен у руку. — „Неће они сваке 
ноћи да пуцају. Штеди Шваба муницију“! Други му добацује: „Брига Швабу 
за муницију, када треба Србину да скине главу“!

Док се млади надмудрују, старији и тежи болесници уздишу, а ноћ је тако 
лепа, да се човеку баш мили да живи.

Изненада усред тишине, праснула је једна, па друга пушка. Одмах затим 
заклокоташе митраљези. Отпоче фијукање и оно тајанствено хујање граната 
у лету, па страховити трасак и тутњава, када се челик зарије у земљу.

Наста ужасно грување и севање. Ја се нисам усудила да кренем на оделење, 
већ се спустих у шанац, покрај болесника. Брежуљкасто узвишење штитило 
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нас је донекле према земунској страни. али није штитило и од гвожђа из 
ваздуха. Навукла сам ћебе преко главе, да бар што мање видим смртоносни 
ватромет изнад наших глава. Неискусни људи нису били свесни у каквој ће 
се опасности наћи кад легну у шанац под ведрим небом.

У једном тренутку подигох покривач. Призор је био колико страшан 
толико величанствен. Широки млазеви рефлектора кружили су и укрштали 
се изнад наших глава. Светлост је била скоро као усред дана, јер су огромни 
рефлектори из Земуна обасјавали баш овај део града. Гранате су прелетале 
тале болницу и падале уз хуку и ломњаву. Страшно је било слушати ту 
грмљавину, а још страшније бити свестан да се високо изнад нас распрскавају 
шрапнели и да парчад падају унаоколо. Навукла сам поново ћебе преко 
главе, затворила очи и запушила уши. Чинило ми се да се хладим. Срцe ми 
је страховито ударало, а дах се губио. Била сам се већ помирила са смрћу, а 
осећала сам како силно жудим за животом.

Урнебес је трајао пуна два сата. Потом су топови умукли. Још по који 
пуцањ из пушке проломио је ваздух, па се све стишало.

За све ово време у нашем шанцу је владала гробна тишина. Тек после 
смиривања канонаде настало је комешање. Прво се чуо по неки дубок уздисај, 
па шапутање: сретно смо прошли. Овога пута извукли смо се читави.

Под отвореним небом остали смо до зоре, а кад је освануло, болесници су 
враћени у своје одаје.

21 јул 1914.

У току данашњег дана створили смо могућност да се сав запаљиви материјал 
из магацина болничке апотеке изнесе и преко Торлака упути за Ниш.

22 јул 1914.

Сваког дана очекујем наређење да се болница евакуише.

Дању и ноћу, као река крећу се друмом према Торлаку одреди војске и 
поворке кола, која су натоварена државним стварима. Некоја одељења 
појединих надлештва остала су у Београду. Остала је и Управа града, која 
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је пресељена у Управу фондова. Краљ и Врховна команда отпутовали су за 
Ваљево. Са њима је отишао и војни санитет при Врховној команди. Начелниk 
војног санитета је др. Лазар Генчић.

После последњег бомбардовања, Београђани су почели нагло да напуштају 
град. Возови саобраћају само до Раље, јер непријатељ стално гађа железничку 
станицу, пругу и топчидерски друм. Настала је јагма за превозна средства. 
Фијакери су мобилисани за војна лица, па свак узима каква било кола и 
скупо их плаћа, само да што пре побегне из вароши, која је под сталном 
непријатељском ватром.

Жалосно је и смешно посматрати караване кола који промичу улицама пут 
Торлака. Таљиге, воловска кола, чезе и дугачка шпедитерска кола натоварена 
су дењковима, бошчама и сандуцима. На балама су поседале госпође са 
шеширима на глави, а покрај њих, између сандука и завежљаја, вири глава 
понеког детета које плаче, или петла који неочекивано закукуриче. Мршаво 
коњче полако каска, а младеж потрчкује покрај кола.

Сви су натоварени корпама и бошчама. Пошто нема довољно кола, 
већина иде пешке до Раље, где по два дана чекају док их приме у неки војни 
воз. Возови су препуни војске која одлази у разне крајеве Србије.

У граду су многе зграде оштећене, а неке и порушене. Доста је људи 
рањено и изгинуло, Највише су страдале Сарајевска и Кнез Михајлова улица, 
затим Теразије и улица Краља Александра. Калемегдан је засут гранатама. 
Мртви се преносе на гробље општинским колима или таљигама, и одмах се 
укопавају. У вароши, углавном влада мртвило.

За време затишја улице су пуне народа који на брзу руку свршава 
најхитније послове. Чим престане паљба поотварају се кафане и народ их 
зачас испуни. Уз чашицу вина и ракије људи прикупљају последње новости, 
па се журно враћају кућама, бојећи се да их ново бомбардовање не затекне на 
улици. Али, затишје не траје дуго. Непријатељ стално шаље по коју гранату у 
разне крајеве града, да би народ држао у страху.

Војска, комора и коњи непрестано пролазе улицама, које су пуне ђубрета 
и прашине.

Настале су велике тешкоће око исхране. Намирница још има у вароши, 
али пијаце се отварају по један до два сата дневно, и то за време затишја. Тада 
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се разлете с корпама жене, деца и старци, да на брзу руку  покупују све што 
им је потребно. Многе радње су сопственици затворили чим је рат објављен 
и на вратима су спустили гвоздене ролетне. Нарочито је тешко доћи до хлеба, 
јер ради мали број пекара. Постоји опасност да престане довоз намирница са 
села, зато што непријатељ гађа друмове. Још по која млекаџиска кола стигну 
зором у Београд. Њих већином возе жене и старци.

По улицама и у кругу болнице појавиле су се силне мачке и пси. Мршави 
и гладни вуку се у чопорима, јер су им господари побегли, куће су остаде 
празне и закључане, а гладне животиње лутају двориштима.

Преко дана је велака врућина. а ноћи су ведре, са дивном месечином.

Повремено настају краткотрајна затишја после којих отпочиње нова 
паљба, и тако се то стално наставља.

Дознајемо из новина да је Русија извршила мобилизацију неколико војних 
округа; да је у Француској наређена општа мобилизација и да је Немачка 
објавила рат Русији. 

Данас читам у новинама да су Шведска и Норвешка изјавиле да ће остати 
неутралне. Турска влада је саопштила да ће такође, остати  неутрална, али 
је наредила делимичну мобилизацију како би спречила Русију да заузме 
Дарданеле.

Енглеска је мобилисала трупе резервне флоте, а влада је узела у своје руке 
све станице бежичне телеграфије које припадају цивилним лицима.

24 јул 1914.

Данас је Црна Гора обавестила аустро-угарскт  владу да прекида 
неутралност и ступа на страну Србије.

Војници који стижу у Београд причају да је Младеновац пун војске, која 
иде у разним правцима. Возови су окићени заставама и зеленилом.

25 јул 1914.

Београд је преплавила војска. Улицама промичу поворке кола са 
муницијом, ратном спремом, брашном и намирницама. Трећепозивци 
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добровољци пролазе ко са пушком ко без пушке. Неки имају шајкачу, а неки 
су у опанцима.

У „Политици“ читамо како је Енглеска изјавила да ће своје савезнике 
Русију и Француску помагати флотом и сувоземном војском.

Немачка је упутила ултиматум Белгији, која је одговорила да ће помагати 
Француску.

Београд се повремено бомбардује. Прелети по која граната у разне правце, 
експлодира, поруши или оштети по неку кућу, рани или убије по које лице, 
направи панику, па се све стиша.

Срећа је што је Београд пун намирница.

Пар пилића кошта 10 гроша, хлеб 30 пара динарских, 1 кгр кромпира 10 
пара, а 1 кгр. парадаиза 5 и 10 пара динарских.

29 јул 1914

На дан 28 јула аустро-угарска влада затражила је да јој се преда Београд. 
Све дотле, иако су бомбардовања била јака и честа, престоница није трпела 
велика разарања зато што су, углавном, вршена са монитора, који су пловили 
Савом и Дунавом. Али, кад је наша влада одбила предају Београда, настало 
је право рушење престонице из опсадних топова са Бежаниске Косе. Тада 
су стављене у дејство и наше батерије, које су постављене иза градских 
зидина и на Бановом и Топчидерском Брду. Неке батерије постављене су и 
по виноградима, који још нису обрани. Топови грувају са таквом жестином 
да се земља јако тресе. Одјек паљбе и шум ваздуха, када граната прошишти и 
експлодира, стварају паклену буку да нас обузима чудна укоченост.

Једна непријатељска граната погодила је београдску електричну централу. 
Друга је погодила Водовод, и град је остао без воде и осветљења.

Болница је пуна рањених грађана, Децу, жене и људе извлаче испод 
рушевина разорених кућа и доносе нама у болницу. Тешке рањенике 
задржавамо, лакше превијамо и пуштамо кућама.

Рушење Београда трајало је са малим прекидима од јуче у пет часова 
поподне па до јутрос у пет часова. Пожари су се јављали на све стране, а густ 
дим још се високо диже. Горе куће, горе магацини и дрваре.
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Целе прошле ноћи пожар је беснео уз фијукање граната, а нико није могао 
да гаси ватру, јер воде нема, а са Бежаниске косе бије артиљерија.

После страховитог бомбардовања, преплашени народ почео је опет да 
напушта Београд у масама. Ово је друга масовна бежанија.

Поворке људи, жена и деце, који су натоварени корпама и завежљајима, 
иду пешке авалским друмом за Раљу. Језиво је гледати како избезумљене 
мајке са децом у наручју беже посрћући. Пред собом гурају пуна колица, 
колико потребних толико и непотребних ствари, прикупљених на брзу руку. 
Из неких колица допире пригушена детиња вриска, док старија деца, држећи 
мајку за сукњу потрчкују плачући. Неки пролазе покрај болнице и свраћају 
да им се укаже помоћ, или да предахну.

Сунце пече, ужасна је жега и једва се дише.

Београд пружа сада нарочито тужну слику. Од Славије до Кнез Михајлове 
улице нема куће која није страдала. Теразије је скоро прекопано. На многим 
местима калдрма се уздиже као брежуљак од камења и парчади разбијена 
асфалта. Кестенови, који су засађени дуж улице Краља Милана, леже на 
земљи. Гранате су их ишчупале из корена. Нигде живе душе. Варош као да је 
изумрла. Једино се могу видети војна лица како журе улицама и ишчезавају 
у капије појединих надлештава.

30 јул 1914.

„Политика“ доноси вест са Цетиња да је Црна Гора прекинула дипломатске 
односе са Немачком и да је један црногорски одред заузео Челебић на граници 
Санџака, и територију до реке Таре. Аустријанци бомбардују Бар.

Према вестима из Петрограда, Кина је изјавила да ће остати неутрална, а 
Египат је објавио рат Енглеској.

Чујемо да се воде борбе код Забрежја.

31 јул 1914.

Појавили су се шпијуни, који су похватани и стрељани. Бомбардовање 
Београда трајало је пуна три сата.
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Данас читамо да је Франауска објавила рат Аустро-Угарској.

1 август 1914.

Скоро целе ноћи трајао је артиљериски двобој преко Саве и Дунава. У 
болници влада тишина. Топовска рика не дозвољава нам да заспимо. Са 
нестрпљењем чекамо да сване.

Јутрос читамо да је Немачка прекинули дипломатске односе са 
Француском.

6  август 1914.

После последњег бомбардовања настало је затишје, које је трајало до 
јуче. За то време живот је опет прострујао улицама. Кафане су оживеле и у 
центру и на периферији. Свуда има доста света, али сви су врло забринути. 
Људи би хтели да знају где се налази влада, где врховна команда. Сви се 
распитују о ситуацији и разговарају са избеглицама, који су послом стигли 
из унутрашњости.

Прошле ноћи дошло је до озбиљне пешадиске борбе код Земуна. То се 
догодило уочи рођендана цара и краља Фрање Јосифа. Један аустриски одред 
напао је Аду Циганлију. Борба је почела у девет часова и трајала је до један 
сат после пола ноћи. Аустријанци и Мађари претрпели су пораз и одбијени 
су са много жртава.

Народ је врло забринут и утучен, јер стижу вести да је аустриска војска 
прешла Саву код Шапца и да се воде крваве борбе на Церу, где је непријатељ 
нагрнуо са великом војском.

7  август 1914.

Дан је освануо ведар и топао. У болници радимо неуморно, дању и ноћу. 
Влада нека чудна тишина, као пред буру. Болнички персонал, изнурен од 
вишеноћног неспавања, с нестрпљењем чека да се заврше превијања и да 
пође на починак.
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Данас је болесницима подељен подневни обед раније но обично. 
Мелицинар Најман, који је придодат на рад у хируршко одељење, и ја журно 
смо завршили једну операцију слепог црева и пошли на ручак. Кад уђосмо у 
трпезарију трећег хируршког павиљона, сви су били на окупу. За столом је 
седео управник Душевне болнице др Душан Стојимировић, лекар душевне 
болнице др Ђока Шајновић, звани Чика-Ђока, шеф болничке апотеке 
Младен Кокановић, апотекарски помоћници Бошко Марковић, Димитрије 
Шапинац и Милош Каракашевић, као и економ душевне болнице Сима 
Тутуновић. Чинија са чорбом стајала је на столу. Кад смо отворили врата 
стари др Шајновић је држао сат пред очима и љутито гунђао; „Ево, једанаест 
је сати. Сад ће Шваба почети да пуца, па ћемо опет остати без мршавог 
ручка, а вас нема. Као да се сви болесници морају превити бар до подне!“  
Смејући се његовим речима, сели смо за сто. У том тренутку заиста се зачу 
фијук, а затим тресак. Потом се зачу други фијук па отпоче јака грмљавииа. 
Граната за гранатом падала је и експлодирала баш на болничкој територији. 
Шрапнели су се распрскавали, а гвоздена парчад падала у болнички круг. 
Пушке су праскале, а куршуми су долетали у наше двориште. Један прошиша 
баш кроз трпезариски прозор и зари се у оквир врата, Други удари у зид, 
отскочи, и паде на чинију у нашем столу. Чинија звекну, распаде се, а чорба 
се разли по столњаку. Сви поскакасмо и ручак, заиста, оста недирнут!

Једна граната пала је пред сам болнички улаз и зарила се у земљу, али 
срећом, није експлодирала, тако да је само гвоздена капија одлетела у ваздух. 
Ја потрчах на одељење.

Болесници, који су се размилели по кугу болнице, сунчајући се, трчали су 
бледи, да би се склонили под кров зграде.

Пошла сам са медицинаром Кајманом кроз собе. Болесници су запомагали 
у паничном страху. Ишли смо из павиљона у павиљон, умиривали их и 
храбрили, премда смо и сами осећали потребу да нас неко храбри. још већа 
паника завладала је кад је кроз један прозор улетео куршум и ранио једног 
болесника који је лежао на постељи.

Собама се разлегао јаук, а ходницима се разлетели болничари и болесници. 
Узбуна! Вичу: „Где је лекар? Изгинућемо!“
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Дотрчасмо у операциону салу. Ставили смо рањеника на сто. Превијамо, а 
руке нам дрхте. Болничари стоје бледи и укочени. Изнад нас грува и прозори 
звече. У тој општој забуни, дотрчале су усплахирене болничарке из суседне, 
женске болнице. Оне су ме звале да им помогнем.

Женска болница окренута је према Земуну, па су и кроз њене прозоре 
долетали куршуми. Зато смо морали да сместимо болеснице и породиље 
по ходницима зграде, јер су они били унеколико заштићени. Решисмо да се 
порођаји обављају у купатилу, које смо на брзу руку преуредили.

Тешко је описати призор који ми се указао кад сам ушла у женску болницу. 
Болеснице су нарицале изгласа. Породиље су држале новорођенчад у наручју 
и избезумљене трчале тамо-амо. Гласови су се стапали са риком топова, а све 
то претварало се у паклени хаос.

Граната за гранатом прелетала је варош. У почетку, наши су ретко 
одговарали, али када су се српски топови ставили у дејство, настао је лом. 
Око нас је хујало и фијукало. Гранате су екслодирале, земља се тресла, 
болничка зграда је подрхтавала, а прозори звечали, Ја сам стајала немоћна 
међу болесницама. Покушавала сам да их смирим, али без успеха. Тада је 
дотрчао Данило, главни болничар из дечјег инфективног оделења. био је блед 
и усплахирен. Јавио је да је једна граната пала пред сам дечји павиљон и да се 
срушио зид једне собе.

Појурили смо да спасавамо децу. Кад смо дошли на отворен простор, 
између женске болнице и хируршког одељења, зачули смо злжобно хујање. 
Јурнули смо ка згради. Оштар млаз ваздуха запахнуо нас је и одмах је 
уследио тресан. Затим други фијук па опет тресак. Облак земље, прашине и 
камења подигао се око нас. Ошамућени, држећи се једва на ногама, дотрчали 
смо до зграде. Пред трећим хируршким павиљоном налазила се група 
престрављених болничара и болесника, који су нас посматрали. Тек после 
нам је постало јасно да су у нашој непосредној близинн, у парку болнице, 
пале две огромне гранате, али, срећом, нису експлодирале, већ су се само 
зариле у земљу.

Ово бомбардовање Београда, не водећи рачуна о болници, нечувено 
је дивљаштво! Непријатељ добро зна шта се овде налази, јер се на диреку 
високо лепрша велика бела застава са црвеним крстом. Уосталом, у овој 
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болници, за време турског и бугарског рата, 1912 и 1913 г. била је на раду 
санитетска мисија аустриског Црвеног крста, која је била упућена, поред тих 
мисија, као санитетска помоћ Србији.

Бомаардовање вароши из опсадних топова да  нас је трајало до 6 часова 
поподне, а затим се продужило са пуцњавом из пушака, које и сада траје, 
мада је скоро поноћ.

Ми смо, под заштитом мрака, пренели болесну децу из оне собе чији је 
зид порушен, у други део зграде.

Данас се одиграо још један тужан догађај. У другом хируршком павиљону 
лежи дечак од осам година, који је рањен у ногу за време бомбардовања 
Дорћола. Мати је дошла да га обиђе, али ју је бомбардовање затекло у 
болници. Поподне, када је настало затишје, жена је пошла кући, а маломе 
је дала новчаницу од 10 динара. Тек што је изишла из болнице, покрај саме 
ограде ударила је граната и жену разнела.

Пала је граната и у двориште Дома материнског удружења које се налази 
у нашој непосредној близини.

7 август 1914.

Последњим великим бомбардовањем Београда многе јавне и приватне 
зграде остале су пусте, порушених зидова и искривљених прозора и врата. 
Кроз њихова разбијена окна лепршају подеране завесе. Руско посланство, 
класна лутрија, Универзитет, двор и многе друге велике зграде, оштећене су, а 
зидови су црни услед пожара. Калдрма је у многим улицама поново разривена. 
Зјапе рупе пуне воде, која се излива из поломљених водоводних цеви.

Из Општине је дошло наређење да се евакуишу сва деца из Дома 
материнског удружења.

Вечерас, кад је пао мрак, око четрдесеторо одојчади с мајкама-дојиљама 
превезено је коморџиским колима на Смедервски ђерам, где су смештени у 
тамошњу основну школу.

Предвече сам пратила лет непријатељских граната. Одлазиле су у правцу 
фабрике „Гођевац“, Првог акционарског млина и ка Сиротановићевој стругари.



104 105

Одједном, око Сењака се појавио густ дим, а затим је букнула велика 
ватра. Јака светлост је обасјала цео крај од „Мостара“ према Сиротановићевој 
стругари, и ватра је узела маха. На несрећу, дувао је јак ветар и пожар је стао 
да се шири. Убрзо смо зачули трубу наших ватрогасаца. Њихова кола, у која 
су упрегнути коњи, брзо су протутњала у правцу пожара, али нису могла да 
приђу запаљеним зградама, јер је непријатељ без прекида сипао артиљериску 
ватру са Бежаниске Косе.

9 август 1914.

Мали болесни дечак по пео дан седи пред другим павиљоном са десетицом 
у руци и чека мајку. Сироти малишан он још не зна да му је мати погинула, а 
нико нема срца да му то каже.

Његов је отац на фронту, као војник. Дечак сигурно нема друге родбине 
јер га више нико не обилази.

Фабрика „Гођевац“, Први акционарски млин и Сиротановићева стругара 
изгорели су. На тим местима сада зјапе пуста згаришта.

После последњег бомбардовања власти су наредиле да се сви становници 
Дорћола иселе у року од 24 сата, како би војска на том крају вароши посела 
положаје. 

Опет је настала нова бежанија. Породице напуштају домове. Натоварени 
стварима, изнурени, више се вуку но што беже. Корита, корпе, ћупове пуне 
хране, живину, постељне ствари, ћилимове и све што су могли, људи су 
понели собом, али многе ствари успут бацају, да себи олакшају ход.

Америчка санитетска мисија, која од почетка рата неуморно ради, 
указујући народу помоћ, уложила је протест преко америчког посланства 
због бомбардовања отворене вароши тешким, опсадним топовима. Изгледа 
да се овај протест Аустрије слабо тиче.

У болници се ради без одмора. Једино бледа и испијена лица сведоче да 
смо провели многе тешке и непроспаване ноћи, болесни и рањени грађани 
непрестано пристижу, иако се болница налази у центру окршаја. у близини 
Београда нема других установа за указивање хитне помоћи па и болесници 
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из околних села долазе у нашу, ионако преоптерећену болницу, ризикујући 
да погину баш овде, где су дошли на лечење.

Стижу нам тешки рањеници унакажених лица од шрапнелских повреда, и 
са загађеним ранама. У тешким случајевима вршимо хитне операције слепог 
црева и друге веће и мање операције.

Многи раљеници су прави хероји. Данас сам имала овакав случај. Лежи 
на столу у превијалишту контузовани и рањени војник. Припада сталном 
кадру, родом је из Подриња. На руци му зјапи дубока рана. Превијање је 
болно, али он не јауче. Пошто му је стављен завој, вели: „Ја сам војник и свој 
живот дајем отаџбини. За живот не марим, али ме душа боли за њиве, ливаде 
и воћњаке по нашој лепој Мачви. Жао ми је наших села, што их душмани 
попалише, и наше деце коју поклаше. Када бих имао десет живота све бих дао 
светећи се злотворима!“ Аустријанци су већ били напали Србију са севера и 
продрли у Мачву.

Женска болница је такође препуна болесницама. Ту леже жене из села и из 
вароши. О њима највише води бригу способна и пожртвована главна бабица 
женске болнице Наталија Лубурић. Она је мој једини помагач и асистент при 
свим оперативним подухватима у породилишту.

У кругу болнице, у дну парка. налази се одељење за дечје заразне болести. 
Оно је смештено у приземној згради, која је зидана у облику павиљона, као 
и остале болничке зграде на Врачару. Одвојена је од осталих и окружена 
багремовим дрвећем. Ту се деца лече од шарлаха, дифтерије, крупа, богиња 
и црвеног ветра. Павиљон је увек пун малих болесника. Свакодневно их 
обилазим и одређујем начин лечења, јер сам још увек једини лекар у болници 
на Врачару. Највећу ми невољу задају болесници од крупа, који се доста 
раширио по граду.  Нажалост, децу доносе обично у последњем тренутку, кад 
су већ модра, јер је душник толико сужен, да ваздух шиштећи једва пролази. 
Само спретност и брза операција могу да спасу болесника.

Срећа је за мене да се на дечјем заразном одељењу налази стари болничар 
Данило. Интелигентан, савестан и вредан, он ми је од велике користи. 
Захваљујући његовом залагању, много је деце ишчупано из канџа сигурне 
смрти.
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10 август 1914.

Рад у болници јако је отежан. Откако је погођена водоводна централа 
остали смо потпуно без воде. Да бисмо се не неки начин извукли из овог 
немогућног стања организовали смо снабдевање водом уз помоћ умно 
оболелих болесника који су способни за рад.

Предвече заштићена дрвећем, креће необична поворка из Душевне 
болнице, која се налази одмах уз нашу болницу. У колони по један. људи који 
су лакше умно оболели, полазе са лименим судовима и иду узбрдо, пролазећи 
кроз наш болнички круг. затим покрај Војне болнице, која им остаја с леве 
стране, и у близини Звездаре, према Карађорђевом парку, точе воду на једном 
природном извору. Иако увек иду и враћају се у пратњи својих болничара, 
они воле да терају шегу са собом. Наиме, кадгод одлазе, упараде се као 
војници и марширају, истина све у раскорак, али ипак марширају и лупају 
у канте. Зато што носе плаво одело и плаве капе, догодило се више пута да 
је непријатељ на њих отварао ватру. Узалуд су болничари покушавали да их 
уразуме, ла не иду сврстани као војници у маршу, њихови помућени мозгови 
никако нису били у стању да схвате шта им се објашњава. Један слуша, ћути 
и гледа тупо, други се церека или се бекељи, трећи пева. Посматрајући их 
морамо и противу воље да се смејемо.

Пошто су неколико пута били непријатељу мета, за извесно време смо 
обуставили ове походе, што нам јако отежава рад и одржавање чистоће.

Зато што град мори иста невоља, Општина је организовала да се вода 
разноси по кућама у бурадима, све док се у водоводу не изврше хитне оправке.

12 август 1914.

Неколико дана прошло је углавном без пуцњаве, али тишина је на нас 
непријатно деловала. Предосећали смо да је то кобни предзнак пред нове 
немиле догађаје.

Данас је изненада отпочела нова грмљавина топова. Гранате лете ка 
Топчидерском Брду, и топчидерском друму.

После неколико погодака, указали су се густи и црни облаци дима на 
Топчидерском друму, који су се постепено ширили застирући небо. Кад 
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су се појавили пламени млазеви, један човек стиже у болницу и рече да су 
Аустријанци успели да запале магацин фабрике дувана.

Пожар бесни целога дана, а запаљени дуван лети у вис. Једна експлозија 
смењује другу.

Пао је мрак и сада је цела варош осветљена пожаром. Простор на коме се 
налази Монопол дувана даје слику високог пламеног брега.

13 август 1914.

Јутрос од ране зоре слушамо фијукање граната и пуцњаву пушака. Руше 
се куће, разбија калдрма. Ово је други дан како гори слагалиште дувана. 
Неколико зграда, пуне прерађеног и непрерађеног дувана, до темеља су 
изгореле.

Док је Београд систематски рушен, непријатељ је са запада продро у Србију. 
Из новина дознајемо да се од 28 јула воде огорчене борбе на Сави и Дрини. 
Аустро-угарска војска је прешла Дрину код Лознице, а Саву код Митровице. 
заузела је Шабац 30 јула, затим је код Зворника прешла у Љубовију. На дан 
1 августа отпочела је битка на Церу и Јадру. јамо су огорчене борбе трајале 
пуна четити дана, од 2 до 6 августа, са много жртава на обе стране.

У Београд стижу избеглице из свих крајева. Беже испред навале 
непријатеља. Наша влада налази се у Нишу, као и Државни Савет. Дознајемо 
да су енглеска и француска влада учиниле претставку аустро-угарској влади 
да одмах обустави бомбардовање и рушење Београда према одредбама 
међународног уговора, који говори о слободним градовима. У противном 
ће Енглеска и француска почети да бомбардују  аустриске вароши и 
пристаништа дуж обале на Јадранском мору.

14 август 1914.

Ужасна је врућина. Улични асфалт се топи. По цео дан промичу избеглице 
бедна изгледа. Они вуку корпе, кофере и бошче, једину имовину која им је 
још преостала. Многи у наручју носе децу. Одела су им похабана, зној цури 
с прљавих лица, а из очију избија туга и очајање за својим огњиштем. Од 
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избеглица дознајемо да је непријатељ нагрнуо силном војском, прешао Саву 
и Дрину и да се воде очајне борбе. Плодна и питома Мачва и Поцерина 
претворене су у згаришта. Народ бежи и пред собом гони стоку.  Људи 
причају да оне, који нису стигли да побегну, непријатељ је или побио или 
протерао преко Саве. Непријатељ мушкарце веша, а жене и децу стреља. 
Овакве вести уносе панику међу становнике Београда.

16 август 1914.

Читали смо у новинама да је непријатељ потпуно потучен на Церу и Јадру 
и да одступа у нереду. Заробљено је око 5.000 аустриских војника, много 
топова и 5 хаубица. Једанаестог августа повраћен је Шабац, који је порушен 
и опустошен. Наши су заузели Крупањ, Љубовију, Лозницу и Митровицу.

У „Политици“ је изашао извештај ратног дописника париског журнала 
Анри Барбиса, у коме се описује страховита седмодневна битка у Подрињу, 
која је вођена и дању и ноћу. Он је својим аутомобилом пратио нашу 
војску и био очевидац њених херојских подвига и мученичких страдања, 
као и свирепости и грозоте које је починила над невиним становништвом 
Подриња војска „Културтрегера“.

За све време, од почетка рата, уредништва београдских листова раде и 
објављују домаће и стране вести. Сваког јутра, у пет часова, деца-продавци, 
трче улицама и разносе: „Правду,, „Пијемонт, „Депешу“, а одмах по ручку 
„Политику“.

Данас су новине донеле језив чланак „За Краља на вешала“. Кад су после 
крвавих борби Мађари ушли у Шабац, — пише у чланку — наредили су, под 
претњом смртне казне, да све грађанство које се затекло у Шапцу и околину 
дође у цркву, где ће се одржати благодарење за победу аустроугарског оружја. 
Свештенику је било наређено да у молитви помене цара и краља Фрању 
Јосифа. Црква је била пуна потиштеног света. За време верског обреда владала 
је језива тишина. Одједном кроз ту тишину се зачуо громки глас свештеника, 
који, држећи обема рукама тајну причешћа, није поменуо име дарево, већ име 
краља Петра. Мађарски војници, који су злурадо ишчекивали тај тренутак, 
дограбили су га и обесили пред црквом, а над народом су извршили покољ.
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Борбе се непрекидно воде на свим фронтовима. Наше трупе гоне 
непријатеља ка Дрини, који бежи у нереду.

Српска војска ушла је у Купиново, где је одушевљено дочекана, али одатле 
се морала убрзо повући.

Свако наше надирање на територији Аустро- угарске монархије, праћено 
је новим бомбардовањем Београда.

Читамо у новинама да Руси стално напредују и да иду ка Лавову.

19  август 1914.

Издато је наређење да се у основним школама одложи почетак наставе.

20  август 1914.

Изашла је наредба VII београдске пуковске команде да се сви регрути 
рођени 1893 године одмах јаве војном одељењу београдске општине, одакле 
ће се упутити командама. Такође треба да се јаве и сви они регрути којима је 
служба у кадру била одложена. 

После седмодневне битке Руси су заузели Лавов и заробили 140 топова, 
сву тешку артиљерију и други ратни плен.

Смедерево и Гроцка су поново бомбардовани.

У Београду дани пролазе један као и други, у нади и страховању Говори 
се само о ратним невољама. Народ је постао нервозан, а ту нервозу појачава 
дневна врућина. Сваке ноћи пуцају пушке, а одмах затим загрме топови. 
Са нестрпљењем очекујемо продавце новина. Час се радујемо добрим 
вестима, час очајавамо, Хлеб је црн и тврд, шећера нема у последње време.

Вечерас је стигла вест да су Руси свечано умарширали у Лавов, и да је 
отпочела операција руских трупа у Буковину.
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26  август 1914.

Цело поподне грувају топови са Бежаниске Косе. Предвече дознадосмо 
из новина да је непријатељ предузео нову офанзиву на фронту Лозница—
Зворник—Љубовија.

Од јутрос дува ветар. Прави јесењи дан.

Пронела се вест да је 24 августа наша војска прешла границу код Забрежја 
и ушла у Срем.

Од раног јутра преко вароши прелећу гранате и, уколико се приближава 
вече, грмљавина постаје све јача.

Предосећамо тешку ноћ.

У амбуланти смо журно припремили завоје и стерилисали материјал. 
Док је на зиду часовник тихо куцао, ми смо са зебњом пратили померање 
казаљке. У болничким собама владала је дубока тишина кад сам кренула 
ходницима. Уморан персонал дремао је на столицама, положивши главу на 
сто. Дежурства више нема, јер сви радимо дању и ноћу. Болесници су ме 
дочекали будни, али потпуно мирни. Били су у некој врсти летаргије, која их 
је обузела после толиких непроспаваних ноћи.

Прошла сам кроз све собе и обишла болеснике. У трећем хируршком 
женском павиљону врата од одаје у којој станује превијачица Милка 
Ковачевић била су широм отворена. Погледала сам унутра. Са склопљеном 
књигом у руци седела је V постељи обучена, изговарајући молитву. Више 
њене главе, на зиду висила је икона. На сточићу покрај постеље горело је 
кандило, а крај њега стајала је саксија са босиљком. Болничарка Станка 
седела је у болесничкој фотељи и спавала дубоким сном.

Тачно у 11 часова отпочела је јака пуцњава. И сада једнако грми и фијуче. 
Кроз прозорска окна посматрам како пре сваког пуцња избије светлост. 
Рефлектори стално круже и осветљавају болницу. За три минута биће поноћ. 
Артиљериска и пушчана паљба не престају.
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27  август 1914.

Страшна канонада која је започела синоћ у 11 часова трајала је све до 
зоре. Тек у 3 часа изјутра почела је да се стишава. Дуго после праскозорја до 
нас је допирала потмула грмљавина топова и праскање пушака, само из веће 
даљине. То се продужило, с малим прекидима, целога дана. Мора бити да се 
борбе воде недалеко од Београда.

После тешке ноћи, У Београду је завладало мртвило.

По улицама нема нигде живе душе.

У болници, пошто смо обавили најхитиије послове, уморни и неиспавани 
отишли смо на починак. Чули смо да се предвиђа прелаз српске војске у 
Земун. Са зебњом очекујемо шта ће нам ноћ донети.

29  август 1914.

Синоћ око једанаест часова пробудила нас је ужасна рика топова. За 
секунду смо били на ногама. Јасно се чуло клокотање митраљеза, које је било 
праћено брзом пушчаном паљбом. Као и претпрошле ноћи опет је почео 
паклени пир, само јачи и страшнији. Проламало се, тресло се фијукало је, 
подрхтавали су прозори и врата, а ноћ је била тиха и небо посуто небројеним 
звездама.

Око један час по поноћи прошла сам кроз болесничке собе и дошла 
у дугачки ходник другог хируршког павиљона. Ту сам наишла на групу 
болничара и болничарки који су стајали неми од ужаса. Мргвачко бледило 
било је на њиховим лицима. Прилазили су и преплашени болесници. Сви 
смо стајали ишчекујући најгоре догађаје.

У два сата после поноћи настао је прави лом. Један од болничара 
отшкринуо је дворишна врата, која се налазе на крају ходника. Напољу је 
кркљало. Артиљерија је дејствовала са обе стране. Јасно су се разабирали 
митраљези и брза пушчана паљба. Светлост је била као усред дана.

Непријатељ је гађао Топчидерско Брдо, Чукарицу и Аду Циганлију. Наша 
артиљерија дејствовала је са града и са Топчидерског Брда.
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Предзору, кад је паклена рика достигла врхунац, зачуо се ужасан тресак. 
Заљуљали смо се и потрчали ка предњем делу ходника. Били смо свесни да 
се налазимо усред страшног окршаја, а беспомоћни, остављени на милост 
и немилост случају. Ту је био и управник Душевне болнице др. Душан 
Стојимировић, на изглед увек миран и присебан. а покрај њега економ Сима 
Тутуновић. Сув, скоро два метра висок у белом болничком мантилу, стајао је 
он укочен блед као авет. Испружио је дуге, кошчате руке, крстио се, упирући 
очи увис понављајући: „Господе Боже, спаси нас“. До њега је стајао стари, 
мало погрбљени Чика-Ђока Шајновић, лекар Душевне болнице. Он је готово 
после сваког пуцња увлачио дрхтаву руку у џеп белог болничког мантила, 
из којег је вадио једну флашицу, примицао је устима и са затвореним очима, 
клокоћући, сипао је течност у грло. Тај благотворни напитак, мешавина 
коњака и ракије, он је називао „тинктура енергика“. Са нама су били шеф 
апотеке Младен Кокановић, један велики добричина, али врло нервозан 
човек, који је нервозу испољавао непрестаним мрдањем рамена и главе. 
Апотекарски помоћници Бошко Марковић, Милош Каракашевић и 
Димитрије Шапинац, који су такође били с нама, држали су се храбро, боље 
од нас. Урнебес је трајао до три сата ујутру, када је почео да се стишава. Тада 
неко рече: „Е, хајде да се разилазимо када се бар за нас, све добро свршило“.

Ја сам осећала зујање у ушима а у глави као неку чудновату празнину. 
Имала сам жељу само да заспим, да више ништа не чујем и не видим,

Пошто смо се разишли у болници је завладала тишина.

Тек што сам била заспала, кад ме, око 5 часова ујутру, жагор трже из сна. 
Одједном се отворише врата моје собе и унутра упадоше стари Шајновић и 
економ Сима. Љубили су се и грлили насред моје собе. У том одушевљењу 
Чика Ђока подиже песницу према Земуну и викну: „Швабо, нећеш више 
пуцати! Земун је наш!“ Ја сам их за тренутак са чуђењем посматрала, али 
одмах ми је било све јасно.

Испричали су ми да је протекле ноћи, за време оне ужасне канонаде, 
наша војска извршила прелаз на леву обалу Саве. Непријатељ је бацио другу 
половину моста у ваздух и у највећој хитњи напустио Земун. На челу прве 
наше чете, која је ушла у Земун, налазио се мајор Светозар Ђукућ.
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Слушала сам њихове речи са неисказаним одушевљењем. Брзо сам устала, 
јер више нисам осећала ни трага од умора.

Прошла сам кроз собе. Болесници су били оживели. Лица су им, истина 
бледа и изнурена, али ведра и радосна. Као да ни тешки болесници нису 
више осећали болове. Весело су препричавали ноћашње утиске, довикујући 
једни другима: „Уђоше наши у Земун! Отесмо га од Мађара“!

Један дечак стојећи на сред собе ослоњен на штаку, јер му је лева нога 
отсечена до колена, гордо узвикује: „Да ми је да препливам Саву, као некада, 
па да видим како је изгледао Шваба кад је угледао нашу славну војску!“ Један 
старац добацује: „Боље реци, кад је видео нашег гегулу и његове опанке!“

И међу болничарима је завладала раздраганост. Сви некуд тумарају и 
никако да приону на посао.

Са доктором Стојимировићем и медицинаром Најманом отишла сам у 
Душевну болницу која је одвојена од наше болнице обичном оградом. Оданде 
је простран видик на Саву и Земун.

Парк наше и Душевне болнице засут је куршумима и парчадима од 
шрапнела. Болничари се размилели по парку рашчишћавају стазе и купе 
пројектиле. Чауре од шрапнела, које нам поклањају рањеници узимамо за 
успомену. Сада су болнички столови препуни чаура са водом и букетима 
шареног цвећа. Од раног јутра на улицама врви силан свет. Људи су весели 
једни другима честитају.

Мост који је прошле ноћи страдао, потпуно је нагнут над водом, јер је 
стуб који га је држао разорен минама. Дуж наше обале налазе се ровови у 
којима је наша војска била ушанчена. Одатле је извршила прелаз преко воде. 
Дуж Топчидерског друма виде се редови белих шатора. Дознали смо да се 
штаб одбране Београда ноћас налазио баш прекопута Душевне болнице у 
кафани ,,Лепи изглед”.

Војници леже на трави, поред болничке ограде. То су они војници који 
су протекле ноћи вршили прелаз. Прилазимо им са осећањем дивљења и 
поштовања. Имали су упале очи, били су прашњави и преморени, али радосни 
и срећни. Одмарајући се, једни су јели и пили оно што им је народ доносио 
други су одговарали на наша безбројна питања. Неки су, опет, спавали а неки 
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само дремуцкали. Покрај њих, на земљи, распрострта је заробљена застава 
Аустро-угарске монархије.

Звона брује са београдских цркава.

Народ прича о великом одушевњењу Земунаца, кад је наша војска ушла 
у град. Варош је искићена заставама, звона су звонила, а улице су биле 
испуњене раздраганим светом, који је поздрављао српску војску.

Београђани у масама прелазе чамцима у Земун. Међутим, пуцњава не 
престаје. Она сада допире из даљине.

Кроз Београд је опет прострујао живот. Улице су испуњене грађанством. 
Кафане су отворене, пиво се точи, а народ се весели. Брзо се заборавила тек 
минула канонада, која је претила да претвори варош у прах и пепео.

Данас су са заставом и музиком промарширали кроз порушени Београд 
земунски ,,соколи`` Сви су имали на себи лепу униформу. Одушевљени свет 
дочекивао их је кличући.

И у болници је настао мирнији живот. Нема више пуцњаве ни нервозе. 
Сви су добро расположени и орни за шалу.

1 септембар 1914.

Наша радост била је кратког века. Тридесетог августа српска војска морала 
је да напусти Земун. Он је сад поново у рукама аустриских и мађарских снага. 
Наше трупе биле су заузеле и Вишеград.

Видевши да српска војска напредује, непријатељ је извршио напад на 
Дрину огромном снагом и ударио је на Крупањ и Ваљево. Да би се на тој 
страни појачала одбрана, наша команда је наредила да Дунавска дивизија 
хитно напусти Земун и пође на Дрину. Бојећи се непријатељских прогноза, са 
војском је напустио град и велики број Земунаца. После полачења из Земуна 
Мађари су починили нечувене и језиве злочине над невиним српским 
живљем у Срему, Банату и Бачкој.

Прича се да је последња наша офанзива била последица једне поруке, 
како би се олакшало Русима, чији је положај у Галицији у томе тренутку био 
веома тежак.
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Дубоко нас је потресла вест о трагедији Тимочке дивизије на Чеврнтији, 
која се догодила кад је наша војска извршила прелаз преко Саве у Срем. Један 
део наших трупа био је прешао на леву обалу, где се развила снажна битка. 
Аустријанци су навалили с великом снагом. Наши су тражили појачање, али 
нису могли да га добију. Требало је да постави понтонски мост, но чамци 
су били сасушени и убрзо су се распали. Део наше војске који се налазио у 
Срему, борио се храбро, али је био потиснут много јачим непријатељем, коме 
су непрекидно долазила појачања. Видевши да им помоћ не стиже, код наших 
је настала паника Покушали су да се пребаце натраг, скакали су насумице у 
воду и многи су се подавили. Пропали су и силни коњи, топови и муниција.

Непријатељ је, затим, прешао Дрину код Зворника, напао на Лозницу 
и Љубовију, где се сада воде огорчене борбе. На фронту Гучево, Борања и 
Јагодња непријатељ надире све дубље. Он продире поново у Мачву преко 
Саве и преко Дрине. Огорчене су борбе на Црном Врху и Мачковом Камену, 
који прелази из једних руку у друге. Рањеници који пристижу са ратишта 
причају да обе војске имају ужасне губитке како у људству тако и у муницији. 
Српска војска се повлачи према Ваљеву.

После ових вести, Београд је обузела паника.

10 септембар 1914.

Командант аустриских трупа генерал-мајор Голија упутио је 9 ом, у 5 сати 
поподне, парламентаре са писмом команданту градске тврђаве потпуковнику 
Гајићу, у којем тражи предају Београда до 6 сати по подне. Као одговор на овај 
захтев наша артиљерија је отворила ватру на аустриски монитор.

Црногорске трупе заузеле су Горажде, затим Пљевља и Фочу. Оне гоне 
непријатеља, који се повлачи и оставља велику количину ратног материјала.

16 септембар 1914.

Ноћ између петнаестог и шеснаестог септембра била је ужасна. Око 
јданаест часова непријатељски рефлектори су стали да бацају јаку плавкасту 
светлост на Саву и Дунав, на београдску тврђаву, а затим на Баново и 
Топчидерско Брдо. Та бљештећа трака шетала се површином воде, дуж 
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обала обеју река, као да тражи неку специјалну мету. Око поноћи започела 
је ужасна грмљавина топова са Бежаниске Косе. Затим су се појавила три 
монитора који су немилосрдно тукли град, док се преко Саве водила унакрсна 
артиљериска битка. Овај двобој трајао је пуних девет часова. Француска 
артиљерија, која је стигла у прави час, и наши топови заједно су дејствовали. 
Грувало је, клокотало, хујало и трескало да човек оглеви и онеми. Куршуми 
су шиштећи долетали и у болничко двориште.

У нашим собама је владала потпуна тишина. Само су се кроз таму 
назирале силуете болесника и болничара, који су непомично седели на 
постељама, неми од страха, као замрли. Једино је јечање тешких болесника 
прекидало ову собну тишину. Ја сам повремено отварала врата ходника која 
воде у болнички парк. Станем на праг, а око мене се одмах окупе болничари. 
Слушамо. Доле на Сави кркља. Борба је у току. Топови грувају, шрапнели се 
распрскавају, митраљези клокоћу, пушке праште, а куршуми долећу у парк и 
забијају се у зид зграде или дрвета.

Кроз ноћ допире до нас глас официра који командује на мађарском језику. 
Звук се лако преноси преко воде па се свака његова реч јасно разабира. 
Некоји, који знају мађарски, веле да је у једном тренутку официр командовао 
јуриш.

,,Шта ће бити с нама?“ — зачу се нечији глас. На то други уздахну, али 
више нико не прозбори ни речи.

Кад је окршај достигао врхунац, тутњало је и кркљало као у паклу. 
Одједном се проломи кроз ваздух громко и језиво ,,Ура! ура! ура!“ Сви 
претрнусмо. Неко довикну- ,,Ово је на бајонет! Прса у прса!“

То је трајало неко време, тада гракнуше пушке још снажније, па брза 
паљба митраљеза и канонада се појача. Још неколико пута проломило се 
кроз ваздух промукло ,,ура!“, па борба поче да малаксава.

Рано ујутру, кроз болничку тишину, одјекнуо је глас вратара:

,,Болничари овамо! Долазе рањеници!“

За трен ока били смо на ногама. Трљали смо уморне очне капке и хитали 
у двориште.
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Кроз широм отворену болничку капију, стизали су рањеници на 
амбулантским колима и таљигама. Бледи и изнурени, војници су лежали 
један крај другог. Из кола су допирали јаук и јечање. Одела су била натопљена 
крвљу. Грађане смо износили и смештали код нас, а војнике смо упућивали у 
Војну болницу.

Однекуд су се ту створиле неке жене и дечаци који су нам помагали у 
послу. Било је и лакше повређених, који су успели да се докотурају пешке.

Од рањеника смо дознали да је српска војска по други пут освојила Земун 
и бежаниске положаје очистила од аустриске и мађарске војске.

Војници описују страхоте окршаја који се догодио те ноћи и кажу да 
небројени лешеви леже на обали Саве.

За време последње борбе пала је једна граната у круг Душевне болнице, 
пред вратареву кућу, но срећом није експлодирала, само се зарила у земљу. 
Граната је пробила два зида болничке зграде, али од 360 болесника, колико 
их сада има, ниједан није погинуо.

Цео дан смо провели у превијалишту, јер су стално пристизали нови 
рањеници: људи и жене са унакаженим лицима и разним повредама по телу. 
Има много тешких повреда, те јауци и јечање рањеника испуњавају ваздух.

Предвече сам прошла кроз Београд. Варош пружа бедну слику. У центру, 
на Теразијама, нема куће која није погођена. На улицама зјапе огромне јаме, 
по неколико метара дубоке. Водоводне цеви полупане и вода јури на све 
стране.

Прошла сам улицом Краљице Наталије. Виша женска школа и црква св. 
Наталије, у дворишту школе, потпуно су разорене. Велики део Балканске и 
Сарајевске улице закрчен је рушевинама.

17 септембар 1914.

Данас су се наше трупе повукле из Земуна.

Допловила су три непријатељска монитора и порушила понтонски мост 
на Дунаву.
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После бомбардовања стигло је наређење да се сви аустро-угарски 
поданици евакуишу из Београда. Ова наредба је дошла зато што је ухваћен 
известан број шпијуна аустро-угарских поданика настањених у Београду 
од раније. Они су нарочитим светлосним сигналима са хотела „Москве“ 
обавештавали своју команду у Земуну о кретању наше војске. Многи од њих 
стрељани су на Торлаку. У нашој болници налази се, такође, известан број 
болничара и техничког особља, који су аустро-угарски држављани. Управник 
болнице морао је да иде на Торлак генералу Живковићу, команданту одбране 
Београда, да би за неке од њих издејствовао дозволу да остану у болници 
док им се не нађе замена. Дозвола је добијена под условом да ниједан не 
сме да напушта болницу. Занимљиво је да су многи од ових дугогодишњи 
службеници наше болнице. Овде раде десет и више година, па су ипак 
задржали своје поданство.

Дознајемо да је из Грчке допутовала једна већа санитетска мисија лекара 
која ће радити у Нишу, Крагујевцу и Црној Гори.

Формирана је ђачка чета у Скопљу од 1400 регрута. Врши се хитна обука.

Читамо у новинама да су Руске трупе ушле у Галицију и Мађари се повлаче 
у нереду.

Руси опсађују јаку тврђаву Пшемисл.

20 септембар 1914.

Руси су прешли Карпате и спустили се у Мађарску. Становништво 
пограничних места бежи према Пешти.

21 септембар 1914.

Београд је опет бомбардован, јер су наше трупе ноћас прешле преко Саве 
и протерале непријатеља преко Бежаниске Косе и из Земуна. Уништили 
су једну непријатељску батерију која је била на Бежаниској Коси и стално 
бомбардовала Београд.

Читамо да је у Енглеској образован одбор за прикупљање помоћи у храни 
и рубљу за српске рањенике.
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26 септембар 1914.

Данас је у Београду пао први снег.

Дознајемо из новина да у Аустрији влада колера, и да је настала оскудица 
у намирницама, нарочито у брашну.

28 септембар 1914.

Француска флота појавила се пред Дубровником.

Управа града прописала је тарифу за вожњу грађана од Београда до 
Ресника: засебан фијакер 12 динара, проста кола 8 динара за једно место у 
фијакеру плаћа се 3 динара, а у простим колима 2 динара.

1. октобар 1914.

Од седамнаестог септембра Београд је поштеђен бомбардовања. Тек с 
времена на време појављивао би се по који непријатељски монитор на Дунаву 
да нам пошље свој ватрени поздрав.

Сада опет чујемо канонаду, али из даљине. Дознајемо да непријатељ туче 
Обреновац и Забрежје.

Време је хладно и магловито. Ситна киша без прекида пада. Снабдевање 
грађанства храном постаје све теже. Треба сатима ходати по граду да би се 
нашло мало црнога хлеба. По улицама се виђају избеглице, које са страхом 
долазе повремено у Београд да обиђу напуштене домове и да понесу у 
унутрашњост потребне зимске ствари. Тамо где су некад били њихови 
домови, они често наилазе на пуста згаришта. Ове избеглице-повратници 
дођу, али у највећој журби напуштају град, јер мисле да свако ко је у Београду 
мора да погине.

2 октобар 1914.

Допутовао је шеф нашег хируршког одељења, сада санитетски пуковник 
др Војислав Суботић. Допутовао је из Ниша, где је на дужности управника 
Војне болнице. Чим се сазнало за његов долазак, особље се ужурбало. Метле, 
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четке и крпе за чишћење брава учиниле су своје у рукама вредног особља. За 
тили час све се блистало од чистоће! Болесничке постеље пресвучене чистим 
рубљем, стоје изравнате у правој линији под конац, као војници у фронту. 
Болничарима хируршког оделења добро је позната строгост и педантност 
њиховог шефа. Много су пута они и лекари осетили како им срце затрепери 
и крв јаче проструји, кад Суботић упери на њих оштар поглед плавозеленим 
очима. Његовом проницљивом оку никад ништа не може да измакне. Ништа 
не може да се сакрије.

Целога дана слушали смо грмљавину топова, која допире из даљине. Сада, 
око једанаест часова ноћу, јака светлост је обасјала болницу, па је продрла и 
у собе, мада су прозори прекривени тамним засторима. 

Болесници мирно спавају и свуда влада тишина. Прошла сам собама и 
у дну ходника другог хируршког павиљона отворила сам полако врата која 
воде у двориште. Напољу је била густа помрчина. Одједном сам опазила како 
се појавила јака светлост, па се, као сунце када се рађа, лагано подигла у вис. 
У том тренутку цело Топчидерско Брдо било је осветљено као усред дана. 
Затим су зраци кружили по целој вароши, па су опет нестали. То се поновило 
више пута у разним правцима. Дуго сам посматрала игру непријатељског 
рефлектора у ово глуво доба ноћи. Очигледно је да непријатељ врши 
извиђања ради новог напада.

3 октобар 1914.

Данас око подне др Суботић се појавио у првом хируршком павиљону. 
Његов долазак унео је радост у наш суморни живот. Пошто се са свима срдачно 
поздравио, обишао је сва четири хируршка павиљона. Шеф је, као и раније, 
завирио у сваки кутак, јер, по његовим речима ,,кутићи .су мерило чистоће“. 
Задржавао се код свих, а нарочито код тешких болесника. Распитивао се о 
начину лечења, о извршеним операцијама и давао нам је упутства за рад. 
Када је видео списак извршених операција и број обављених завоја за ова 
три месеца, честитао нам је и рекао да ће предложити болницу и персонал за 
одликовање. Обећао је да ће утицати како би се болница евакуисала из ратне 
зоне.



122 123

10 октобар 1914.

Настали су хладни и кишовити дани. Јесењи ветар дува, а пожутело лишће 
пада и слаже се на влажну земљу. Народ је све неспокојнији, јер је завладала 
велика скупоћа. Дрва стају 20 динара по метру, а сечење, цепање и превоз пет 
динара, док је још пре три месеца цена дрвима износила свега шест динара 
по метру. Поскупеле су и намирнице. Човек мора да обиђе многе улице, да би 
могао што купити, јер се радње углавном не отварају.

Муниција и остали ратни материјал се преносе колима у разне правце.

Београд је прљав и блатњив. Права ратна варош.

До данас је на нашем фронту у неку руку владало затишје. Али, уподне 
су изненада са наше стране припуцале пушке и загрмели топови. Куршуми 
шиште кроз ваздух и ударају о зидове зграда. На варош се слила права киша 
куршума. Народ бежи, док топови са наше стране непрестано грувају. Опет 
је настала паника, јер не знамо шта се дешава. Тим пре што се ово збило 
после вишедневног затишја. Пошто смо искусили, да свако затишје доноси 
нове немиле догађаје, то нас је обузела сумња да није непријатељ на неки 
начин препадом ушао у Београд. Међутим, цела се узбуна догодила зато што 
се над градом први вут појавио непријатељски цепелин. Наша артиљерија га 
је узела на нишан и унакрсно тукла, али није успела да га обори.

15 октобар 1914.

Од ранога јутра слушамо јаку детонацију топова, која долази из даљине. 
Кажу да се борбе воде код Вишњице и Гроцке. Непријатељ је покушао да са 
те стране продре у Србију. Са кратким прекидима, целога дана као и сада, 
до нас допире час јача час слабија грмљавина топова. По дану смо је лакше 
подносили, јер смо били оптерећени послом, али увече се баш тешко слуша. 
Кад ноћ наступи, а сада се рано смркава, и када млазеви непријатељских 
рефлектора почну да шетају, осветљавајући замрачену варош, имам осећај 
да нас непријатељ посматра кроз прозорска окна и зид, да нас вреба и гони.
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18 окшобар 1914.

Дознајемо да се од 1 октобра стално воде огорчене борбе на Дрини, код 
Гучева, Борање и Јагодње, где је непријатељ потучен.

Лозанске новине објављују писмо професора Ројса, који доказује да су 
Аустријанци против Срба употребљавали разорне дум-дум куршуме.

Такође дознајемо да је отпочео рат између Турске и Русије, и да је Русија 
изгубила тврђаву Пшемисл.

У Београду је основан одбор грађана за прикупљање рубља, топлог одела, 
грудњака, шалова, топлих марама, чарапа, ћебади, вуне за плетење чарапа и 
другог, а све то намењено је војсци. После два рата у овај смо ушли сасвим 
неспремни.

20 октобар 1914.

Данас је било доста посла, јер је Београд ноћас бомбардован. Донето 
је много тешких рањеника. Један младић има на врату велику повреду од 
шрапнела. Мишићи су му покидани, а из крвних судова липти крв. Операцију 
смо хитно извршили. Једном дечку, услед експлозије гранате, размрскана 
је голеница. Хитно смо извршили ампутацију ноге. Донесен је коњички 
потпуковник Божа Пејчиновић коме је, услед рањавања у ногу, преломљена 
кост. С њим је стигло још доста тешких цивилних и војних рањеника. Једне 
смо превили, друге оперисали и гипсирали. Радили смо до зоре. Посао се 
обављао уз рику топова и фијукање граната. Ветар је дувао преко целога 
дана а прозори су на операционој сали непрестано звекетали од потреса 
земље. Предвече смо сазнали непријатне вести, да је наша војска напустила 
Вишеград и да је непријатељ по други пут ушао у Шабац.

У Београд су стигле избеглице из Мачве, које продужују пут за 
унутрашњост. Од њих смо сазнали да су војска и народ напустили Мачву 
услед јаке навале непријатеља, који је поново заузео Цер и Обреновац. Наша 
војна команда преселила се у Аранђеловац.

Настала је жалосна сеоба народа по раскаљаним друмовима. Она делује 
поразно на све нас. Почињемо да губимо наду и стрпљење. Стално се говори 
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да нам долазе у помоћ Руси, али их до данас нико није видео. Једино је тачно 
да се наши очајно туку, гину и страдају, а помоћ ни са које стране нема.

22 октобар 1914.

Наше трупе су се повукле са фронта Лозница —Шабац.

Народ је врло забринут.

Кроз Београд пролазе аустриски заробљеници.

24 октобар 1914.

Данас смо читали манифест америчких Срба и Хрвата из Санфранциска 
и Окленда у којем кажу да прекидају све везе с Аустријом. Њима су се 
придружиле и друге организације Срба и Хрвата у Америци које су изјавиле 
да ће ратовати за слободу и уједињење са Србијом.

У Крагујевац је стигла мисија британских лекара, коју предводи др Роберт 
Виљем Ридвеј.

28 октобар 1914.

Поподне сам ишла у варош да обиђем рањенике и болеснике, који леже 
код својих кућа. Баш сам се налазила у улици Краља Милана, код пијаце 
„Цветни трг“, кад се изненада зачу фијукање и уследи тресак. Прво сам 
застала, а затим пошла напред, али се поново зачу зујање. Човек ни сам не 
зна куда то иде. Фијуче, док не тресне и не експлодира. Убрзо сам се прибрала 
и пошла Студеничком улицом. Одмах после прве експлозије народ са пијаце 
почео је да бежи на све стране.

Кад сам пред собом видела Војну болницу, потрчала сам према њој. У том 
тренутку загрме још једном и уследи ужасан тресак. Трчећи напред нађох се 
пред болничком капијом. Два трећепозивца су стајали на стражи и пустише 
ме да уђем.
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Војна болница је препуна рањеника. Има и наших и непријатељских 
војника, само што њих брзо, по указаној помоћи, евакуишу за унутрашњост 
Србије.

У Војној болници, поред наших лекара, ради и американска мисија 
Црвенога крста. Њу сачињавају четири лекара са др Рајаном на челу.

Кад се пуцњава смирила, похитала сам у нашу болницу. Ишла сам скоро 
трчећи, поред дугог зида који окружава Војну болницу. Преда мном је 
био слободан поглед ка Земуну и на узбуркану Саву. Лепо сам видела два 
искривљена шлепа, која су погођена још првог дана по објави рата. Стоје на 
истом месту, као и пре неколико месеци.

У болници сам дознала да је последња граната данашњег бомбардовања 
пала у сам болнички парк, иза брега, где су биле подигнуте бараке 1913 

Војна болница 1914
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године, за време епидемије колере у току српско-бугарског рата. Наместо 
барака сада се диже висок пламен изазван пожаром. Срећом, жртава није 
било.

Јутрос, кад сам пролазила поред Управе фондова, видела сам велику групу 
жена и старијих људи, који су чекали да приме пензију. Филијала Управе 
фондова у Београду још ради. Причала ми је једна пензионерка, да се они 
на пуцњаву уопште нису обазирали. Без средства за живот, људи су чекали 
мирно пред вратима. Били су равнодушни шта ће их снаћи.

Све неповољније вести стижу са ратишта. Аустријанци и Мађари врше 
притисак на Обреновац и Смедерево. Нарочито су јаки непријатељски 
напади на Смедерево.

30 октобар 1914.

Најзад су стигли велики француски топови. Утврђују их по виноградима 
на Топчидерском Брду.

На улицама срећемо француске артиљерце, у црним матроским 
униформама. Медицинар Најман и апотекар Бошко Марковић, искористили 
су затишје и одјахали у Кнежевац, где Французи станују. Причају да су их 
затекли баш при ручку. На пољани се налазио велики казан за кување, а 
око ватре су седели наши трећепозивци и француски војници. Заједно су 
јели и разговарали се. На питање како се са Французима споразумевају, 
трећепозивци су самоуверено одговорили: „по француски!“ Кад су поставили 
питање Французима како ,се споразумевају са нашима, они су смешећи се, 
рекли: „Врло добро! По српски!“

Француски су топови скоро две и по године били нераздвојни другови 
наше војске и није чудо што наш војник уме њима да рукује. Палио их је на 
Турке, на Бугаре и на Арнауте па, ево сада, и на Аустријанце. Поглед на ове 
велике француске топове, чија је цев 7 метара дуга, изазива пријатан осећај 
сигурности, а усто и поштовања према народу чије је оружје стигло да појача 
одбрану Београда. 

Данас је слава Војне болнице, свети Кузман и Дамњан. Цео болнички 
персонал са управником болнице на челу, присуствовао је богослужењу и 
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сечењу славског колача у малој, скромној болничкој капели, која је данас 
свечано изгледала. Осим болничког персонала и великог броја наших 
болесника, из вароши је дошло доста грађана. Уместо славског расположења, 
на лицима присутних, могао се запазити израз потиштености и забринутости, 
јер са ратишта стижу неповољне вести. Од избеглица, који пролазе кроз 
Београд, дознали смо да се аустро-угарска војска приближава Ваљеву. Ми 
у Београду, без прекида слушамо муклу топовску пуцњаву која час јаче час 
слабије допире из даљине.

Јесења киша стално сипи и улице су све непроходније због блата. Ми у 
болници, болесници и особље, живимо као велика породица. Заједно патимо, 
заједно се надамо, заједно претресамо догађаје са ратишта, па се час радујемо 
час очајавамо. Тако смо чули да су 31 октобра наши тукли Аустријанце 
код Оршаве и да су запалили: бродоградилиште. Сем тога, код Обреновца 
су одбацили једну непријатељску бригаду, а код Бајине Баште су напали 
непријатеља с бока, и потиснули га наносећи му велике губитке. После ових 
вести одмах је настало весеље.

,,Тако Србин бије!“ — добацује један старији ратник, а очи му се сјаје.

Други рањеник узвикује: „Ех, што ја не могу да се дигнем и да се осветим 
за стопало што ми га однесоше!“

Предвече је непријатељ опет бомбардовао Београд, Топчидерско Брдо и 
Чукарицу. Паљба је јака и траје већ два сата. Стигле су нам вести да се код 
Обреновца воде крваве борбе. Уплашени народ, већ и сама не знам по који 
пут, у масама напушта домове и бежи разним правцима.

У Београду се осећа све већа забринутост. У болници је, такође, завладало 
неспокојство. Болничари су почели да се договарају да напусте дужност, 
али још оклевају. Управник Душевне болнице др Стојимировић не губи 
стрпљење, али његов помоћник др Шајновић вели: „Ако се све ово ускоро 
не окрене на мир, ја ћу постати друг, а не лекар мојих болесника! Пушим као 
лудак, пијем ову дрогу, тинктуру енергику, али ми она не даје више никакву 
енергију!“ ,

Људи су обично смиривали живце дуваном, али се ни цигарете више не 
могу добити. Народ сад пуши све што нађе, па и суво лишће.
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5 новембар 1914.

Дознајемо да је у Скопље стигла енглеска санитетска мисија, коју 
предводи Леди Пеџет. Она ће основати у Скопљу бслницу за лечење рањених 
и болесних војника.

Прекјуче је евакуисано Ваљево услед јаке навале непријатеља.

6 новембар 1914.

Преживљавамо критичне дане. Наши положаји на ратишту јако су 
поколебани. Непријатељ је са великим снагама продро на више места у 
земљу, спустио се до Рудника и Сувобора и опет се приближава Ваљеву, које 
су му наши били преотели. 

Настала је хитна евакуација Ваљева. Избеглице стижу у Београд у великом 
броју и од њих дознајемо појединости о ратној ситуацији.

Чујемо да је непријатељ послао експедицију у Смедерево, како би 
привезао наше снаге. Она је извршила прелаз и настала је опасност да се 
непријатељ спусти у Моравску долину. Како сазнајемо, један батаљон наших 
регрута, Вардараца и трећепозиваца, борећи се храбро, одбио је непријатеља 
и пребацио га преко Дунава, у чијим су се таласима многи подавили. Том 
приликом је заробљено доста војника, међу којима много Чеха. Међутим, 
код Ваљева је настала тешка ситуација, јер појачања и муниција за нашу 
артиљерију, нису стигли. Зато су тамо упућене српске трупе које чувају 
Бугарску границу, но помоћ је доцкан стигла и наша незаштићена пешадија 
морала се тући под силном ватром непријатељске артиљерије.

Вести о страдању храбре српске војске изазвале су у престоници панику, 
коју је тешко описати. Ово мало народа што је остало спремило се да бежи. 
И опет се жалосна поворка старих и младих са коферима и бошчама кренула 
пешке пут Кнежевца.

Возови су препуни војске да се без јуришања, гурања и насилног 
убацивања у фургоне, ниједно путовање не може замислити.

Грмљавина топова све се ближе и јаче чује, а киша лије без прекида.
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Аустријанци од јутрос поново бомбарду1у Београд, нарочито Дорћол. 
За два дана избачене су 23 разорне гранате на војну жељезничку станицу, 
а велики број и на саму варош. Четири гранате великог калибра пале су на 
италијанско посланство. Срећа је да сви погодци нису експлодирали.

Да нас непријатељ не би бомбардовао, на болничке прозоре смо ставили 
потпуно црне засторе. По собама и ходницима горе кандила. Она дају само 
толико светлости колико је потребно да се предмети могу распознати.

8  новембар 1914.

Београд је и данас бомбардован. Кроз варош стално пролазе непријатељски 
заробљеници.

9  новембар 1914.

Од јутрос дејствују велики француски топови с Топчидерског Брда. 
Откада грувају, ућуткали су једну непријатељску батерију код Земуна.

13 новембар 1914.

Јако је захладнело. Снег веје крупним пахуљицама. Јутрос је пало неколико 
великих граната у Скадарску улицу, а одмах затим донели су нам више тешко 
повређених грађана. Једна жена рањена је у главу. Лево око јој је повређено, 
мишићи на лицу су покидани и загађени блатом. Једна млађа девојка има 
велику повреду на глави. Два детета су пренета у бесвесном стању, а има и 
других тешких рањеника. Ми смо повређене оперисали и дали им инјекције 
серума против тетануса. Срећом, болничка апотека добро је снабдевена 
лековима и завојним материјалом.

Предвече, баш за време најјачег бомбардовања, донели су у таљигама 
једну сељанку из Винче, оболелу од слепог црева. Одмах смо је оперисали. 
Кочоперна старица лежи на столу и док топови грме, гранате фијучу, она 
намигује на болничарку и говори: „пуцај Швабо, баба Станица те се не боји!“
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15 новембар 1914.

У Београд је стигла нова група избеглица. Сазнајемо да се воде борбе око 
Лазаревца и Мионице, и да су се 8 и 9 ом. водиле велике борбе на Колубари.

Посматрамо аустриске заробљенике из последњих бојева, које спроводе 
кроз Београд. Изгледају бедно, у похабаним и прљавим оделима. Изнурени 
од великог напора, халапљиво једу хлеб који добијају као следовање. Већина 
од њих су младићи од око двадесет година. Човеку се кожа јежи кад помисли 
колико младе снаге пада у овој ратној касапници.

16 новембар 1914.

Већ је трећа недеља како се сунце .не види. Вести са ратишта су све 
тужније. Бриге и нерасположење све више нас сламају.

Данас смо дознали да је непријатељ ушао у Ужице. Сви смо очајни.

Морал болесника и болничког особља доста је попустио. Ради се без воље.

Свуда је хладно, јер су подови од бетона, а због несташице горива пара 
се пушта у радиаторе само двапут дневно, јутром и вечером, и то по један 
сат. Тек што се цеви смлаче, ложење се прекида. Многи радиатори нису у 
употреби. Кад не радимо, скидамо болничке мантиле, облачимо зимске 
капуте и седимо умотани у ћебад, са рукавицама на прозеблим рукама. Ујутру 
се на брзу руку умивамо, на брзину доручкујемо црну кафу и по комад још 
црњег хлеба. Хлеб је толико тврд да га кафа једва размекшава. После слабог 
доручка настаје преглед болесника, превијање и онерисање.

Болничке инсталације су доста покварене. На умиваоницима славине 
рђаво функционишу, а вода цури из напрслих цеви.

Храна је слаба. У граду се не може ништа набавити. Резерве су утрошене. 
Због сталног бомбардовања друмова, прекинута је веза са селом.

Пошто са бојишта стижу све неповољније вести, народ масовно напушта 
варош. Рачуна се да сада у Београду има око осам до десет хиљада Становника 
не рачунајући војску.
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ПАД БЕОГРАДА

17  новембар 1914.

У болници је владала дубока тишина, кад ме је око једног сата после 
поноћи пробудило куцање на вратима моје собе. Наредник-болничар Војне 
болнице, по наређењу свога управника, санитетског пуковника др Милана 
Радовановића, предао ми је затворено писмо и одмах је отишао. Брзо сам 
отворила омот и при дрхтавој светлости свеће прочитала оловком на брзину 
исписане следеће редове: „Одмах дођите. Најпотребније ствари понесите. 
Напуштамо Београд. Никоме ни речи!“

Писмо сам прочитала једанпут, па други пут. Обузела ме је дрхтавица, 
хартија се тресла у руци, а слова су поигравала. Одједном, све ми би јасно. 
Дакле, дошло је најгоре! Напуштамо наш горди Београд и остављамо га 
непријатељу!

За трен ока била сам обучена. Зуби су ми цвокотали, а прсти на рукама се 
укочили, нешто због хладноће, нешто због узбуђења. Једва сам обукла капут. 
Болничарка Милка, која је довела наредника-болничара у моју собу, гледала 
ме је пренеражено. Бледа, осећала је да се нешто страшно догађа, али није 
смела да ме ишта пита.

У том тренутку један тресак је проломио ваздух и отпоче нова канонада, 
Гранате су ужасно фијукале.

Журно сам напустила болницу у пратњи превијача Илије, и упутила се 
Ресавском улицом ка Војној болници.

Ноћ је била тамна. На небу ниједне звезде. Рефлектори су без прекида 
осветљавали  Топчидерско Брдо, варош и пут за Торлак. Трчали смо дуж зида 
Војне болнице. Одједном, упадосмо у снажну светлост рефлектора. Погледала 
сам према Земуну. Тамо је владала мркла ноћ. Али свакога тренутка, кроз 
ту таму, јако би севнуло и одмах затим би зафијукало. После експлозије 
земља би се силно затресла. Превијач Илија и ја трчали смо даље, скоро 
без даха. При сваком фијукању сагибали смо се ка земљи, као да ћемо тако 
избећи погодак. Трчећи, стигли смо до Војне болнице. Велика капија била је 
широм отворена, а на улазу није се налазила уобичајена стража. Ушли смо 
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у двориште. Прозори су били замрачени. Кроз густу таму, болничке зграде 
једва су се назирале. Владала је чудна тишина, као да нигде нема живе душе. 
Попесмо се уз степенице. У великом претсобљу, које је било слабо осветљено, 
наишли смо на групу униформисаних људи. Они су ћутке, нервозним 
покретима, журно завршавали последње припреме за полазак.

Опазила сам управника болнице и пришла му. ,,Где су вам ствари?“ брзо 
ме је упитао. ,,Нисам их понела. Дошла сам да се подробније обавестим“ — 
рекох. Он плану: ,,Ја сам вас довољно обавестио! Зар не видите да ће ускоро 
зора! Немамо времена за оклевање! Трчите по ствари, јер полазимо за пола 
сата!“ Окрете се од мене и настави да издаје наређења.

Од присутних сам дознала да је Војна болница евакуисана још претходне 
ноћи, и да је остао само мали број најтежих рањеника и болесника који се 
не могу транспортовати. Дознала сам и то да је исте ноћи у дванаест часова 
пуковник др Радовановић предао управу Војне болнице и Опште државне 
болнице др Душану Стојимировићу, који је, неколико дана раније, примио из 
Министарства у Нишу једно поверњиво писмено наређење. Сад је болницу 
узела под заштиту америчка војна мисија Црвеног крста, јер су Сједињене 
Државе неутрална земља. Одмах сам се пожурила у Општу државну болницу 
са намером да се припремим и напустим Београд,

Иако је било два сата по поноћи, болеснички персонал је био на окупу, 
чекајући мој повратак. Већ су сви знали да сам хитно позвана у Војну 
болницу и наслућивали су да се нешто необично догађа. Чим су ме угледали, 
пошли су ми усусрет и за секунд сам била окружена људима и женама који 
су са мном четири пуна месеца провели најтеже дане, вршећи неуморно и 
пожртвовано своје болничке дужности. Сматрала сам да би било кукавички 
да их напустим кришом. Укратко сам изложила тежак положај престонице, 
с обзиром да се налазимо на граници и да је непријатељ нагрнуо великим 
снагама.

Људи су ме са запрепашћењем слушали. Досад, нико није помишљао 
да би могао доћи дан да Београд падне у руке непријатеља, толика је била 
вера српског народа у своју војску. Нарочито после славно завршена два 
претходна рата, с Турцима и Бугарима. Исто тако велику је веру народ имао 
у савезнике, нарочито у Русију. Сада, после мојих речи, већина болничара и 
болничарки такође одлучише да одмах напусте град.
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Кад су болесници видели шта се збива, настала је кукњава. „Немојте нас 
остављати!“ — разлегло се кроз све болничке собе. Они болесници који су 
се могли кретати напустили су постеље, опколили ме, ухватили се за мој 
болнички мантил и преклињали да их не оставим.

Стајала сам у недоумици. Шта да радим. Отићи кришом, побећи, оставити 
рањене и болесне људе, жене, децу и целу болницу без лекарске помоћи? 
Или остати, а онда? Шта ме чека? Можда смрт, можда вешала или ропство? 
Можда ће наша војска победити и донети слободу? Мисли су се смењивале 
муњевитом брзином кроз мој заморен мозак. Колебала сам се. Међутим, 
време је одмицало и требало се брзо одлучити. О, та брзина! Откад је рат 
започео, све се збива муњевитом брзином. Све долази непредвиђено, све се 
одлучује у последњем часу. Па и одлука да Војна и грађанска болница остану 
овде на граници ради указивања помоћи војсци и народу, и она је донета у 
последњем часу, на брзину.

Ја, млад лекар, без ратног искуства, стајала сам међу избезумљеним 
болничарима и болесницима. Истина је да сам прошла кроз два рата, турски 
и бугарски. Тежак је био оно рад за лекара-почетника. Стизали су тешки 
рањеници са Једрена, Брегалнице и Куманова. Требало је превијати ране пуне 
црва, испод смрдљивих устајалих завоја. Па колера у Нишу, коју је војска 
пренела из Турске преко Велеса. Па масовно умирање војника по баракама. 
То су били тешки дани кад је и велики број лекара пао као жртва дужности. 
Али, то се све дешавало далеко од фронта. Сада, у ово мрачно новембарско 
јутро, у два сата после поноћи, требало је да одлучим. У ушима ми је брујало: 
не остављајте нас! не остављајте нас!

И ја сам се одлучила!

Позвала сам целокупно болничко особље и, са писмом др Радовановића у 
руци, саопштила им садржину његова наређења. Рекла сам да ми је заповеђено 
да одмах напустим Београд, али сам донела одлуку да не остављам рањенике 
и болеснике. Остали, нека чине како хоће.

Болесници су са сузама у очима хтели да ми љубе руке. Моје речи утицале 
су на некоје од особља, па су одлучили да остану. Други су у највећој хитњи 
покупили ствари и журно напустили болницу.
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Било је два и по часа после поноћи кад сам по други пут стигла у Војну 
болницу. Зимско доба, новембар месец, па је још увелико владала густа 
помрчина.

У великом холу, упола замраченом, затекла сам пуковника др 
Радовановића, пуковника др Јеврема Жујовића, шефа америчке мисије др. 
Рајана, са четири лекара њихове мисије, и са њиховим болничарима. Ту 
су се налазили и наши болничари трећепозивци и неборци, који су били 
одређени да остану на оделењима ради наших заосталих тешких рањеника. 
Они су се, међутим, бунили и нису хтели да остану, јер су се плашили да ће 
их непријатељ заробити, а можда и поубијати.

Одједном одјекну команда:

„Чета мирно! „То је био глас управника, др Радовановића.

Сви се болничари брзо постројише. Затим одјекну оштра заповест:

„Наређујем да сви останете на својим дужностима, као болничари при 
Војној болници у Београду, коју узима под заштиту амерички Црвени крст! 
Ко се не покори наређењу, и напусти своје место — куршум у чело!

„Разумем!“ — звонко је одјекнуло ходником. Погледи болничара били су 
упрти у лице управника.

Тај тренутак био је величанствен и дирљив да га је тешко описати. Тада се 
управник обрати мени:

,,Имам наређење да вас поведем.“

Ја запитах доктора Рајана, да ли амерчки  Црвени крст узима под своју 
заштиту поред  Војне и грађанску болницу. Одговор је гласио:

„Да, узимамо све болнице.“

„Онда остајем и ја на својој дужности“, — рекох одлучно.

Управник ми без речи стисну руку. Осетила сам како му шака дрхти од 
узбуђења.

Погнуте главе, са очима пуним суза, силазили су полако низ степенице 
он и др Јеврем Жујовић, док смо ми — мала чета болничара трећепозиваца 
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и небораца, лекари америчке мисије и ја — стајали мирно и одавали почаст 
старим, уваженим санитетским пуковницима.

За све време топови су и даље грували.

Пред широм отвореном капијом Војне болнице чекао је један отрцани 
фијакер, у који су ушли два стара београдска лекара, а за њима су пошле 
бедне таљиге натоварене пртљагом и са неколико болничара. Пет америчких 
лекара и ја стајали смо још неко време пред капијом Војне болнице, слушајући 
одјек точкова који се губио у даљини.

Зора је већ почела да свиће када смо се разишли тужни, као са каквог 
погреба.

Др Рајан преузео је одмах Војну болницу.

Ја сам се журно вратила мојим болесницима у грађанску болницу.

Из даљине, кроз јутарњу тишину, пустошно је допирао одјек кола и 
топовских кара наше војске која је напуштала Београд. Од нас је одлазила 
последња одбрана.

Протекла ноћ, између недеље 16 и понедељка 17 новембра 1914 године, 
најстрашнија је ноћ у моме животу.

18  новембар 1914.

Јуче је преузео управу над Општом државном болницом др Душан 
Стојимировић. Уподне је дошао др Рајан и обишао наша одељења. По његовом 
наређењу истакнута је на улазној капији велика америчка застава. На свима 
зградама у кругу болнице излепљене су дуге платнене траке на којима је 
крупним словима утиснуто: „Американ ред крос“. Од тога часа болница је са 
целокупним особљем потпала под њихову заштиту.

Састављен је списак болесника и болничког особља. Свима су издате 
легитимације са жигом Америчког Црвеног Крста и нико, сем лекара, не 
сме да напусти болницу без специјалне дозволе. Сви улази су закључани, и 
вратару је строго наређено да никога не пушта ни напоље ни унутра.

Сада је, после четири месеца непрекидног бомбардовања и рушења, у 
целом Београду завладала злокобна трцпина.
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Улице су пусте. Војска, полиција и све војне и цивилне власти, које су се 
налазиле у Београду, евакуисане су у току прошле ноћи. Велики број грађана 
напустио је варош кад и војска. Па ипак, остало је још доста људи који не 
знају где да пођу, или немају материјалних средстава за одлазак.

У тишини и очекивању протекао је понедељак 17 и освануо је 18 новембар.

19  новембар 1914.

Јуче се непријатељска војска није показала. Али јутрос, око пола десет, 
појави се њихова извидница на коњима. Долазила је с Топчидерског Брда и 
ишла полако и опрезно пустим улицама.

Око подне је ушла главнина. Прво је наишла мађарска коњица на добро 
ухрањеним коњима. Они су такође наступили лагано од кафане „Мостар” 
улицом Кнеза Милоша ка кафани ,,Лондон“. За њима је корачала пешадија. 
Војници су ишли весело, смејући се и добацујући нам на мађарском речи 
које не разумемо. За њима су наступали Аустријанци, тј. војници свих 
народности Аустро-Угарске монархије. Они су ишли брзим маршем, а за 
њима су се котрљали топови и митраљези на мазгама.

Запрепастили смо се кад смо на нашим улицама угледали београдске 
Мађарице и Немице са понудама за наше непријатеље. Корпе и; плехови пуни 
колача и пита, боца вина и ракије, све су то сне изнеле у изобиљу. Марширале 
су упоредо с војницима, нудили их јелом и пићем, а на лицима им је лебдео 
победоносан израз, као да су оне освојиле Београд. Војна музика је свирала, а 
заставе свих нација Аустро-Угарске монархије лепршале су се на ветру.

Тако је парадно умарширала ћесарева војска у опустошени Београд којег 
су четири месеца без прекида бомбардовали.

Док је војска пролазила, ја сам стајала пред болницом са др 
Стојимировићем. Посматрајући овај призор, срце нам се стезало од бола.

У целом граду завладала је тужна тишина.
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20  новембар 1914.

Болница је данас, према наређењу непријатеља, ограђена бодљикавом 
жицом. Према њиховом наређењу нико не сме да се удаљи бе;з дозволе 
аустриских власти. Исто тако нико не сме да уђе у болницу, осим особља, 
која ће добити њихову пропусницу.

По улицама и на раскрсницама постављени су топови и митраљези. 
Целога дана одреди војске марширају и музика трешти свирајући маршеве. 
У католичкој цркви, у Крунској улици, одржано је свечано богослужење. Два 
топа су постављена пред зграду аустриског посланства.

21  новембар 1914.

Два дана су протекла откад је непријатељ ушао. За ово време нисам 
ниједном напустила болницу. Данас сам добила дозволу за кретање по 
вароши и пошла сам да обиђем болеснике. Варош је препуна војске. Нарочито 
има много официра. Видим да су за ова два дана оправљени трамвајска пруга 
Славија—Калемегдан и електрично осветљење између двора и официрског 
дома. На трамвајима су истакнуте заставе: аустриска црно-жута и мађарска 
црвено-бело-зелена. Прошла сам поред двора. На њему се, такође, вију 
две огромне заставе: аустриска и мађарска. Пред капијом стоји аустриска 
стража. Ишла сам даље према Теразијама, које је разривено гранатама. Не 
видим ниједно наше цивилно лице. Срби, који су остали, позатварали су се 
у домове. Сви су утучени и, чим се негде појавим, дочекују ме плачући, као 
када умре најрођенији.

Кроз затворене прозоре посматрали смо Аустријанце и Мађаре како 
пролазе певајући.

Прекопута кафане „Моcква” указао ми се ужасан призор. Насред 
Теразија, испред кафане „Балкана,,, угледала сам вешала и на њима обешеног 
младића. Ужаснута, скоро трчећи сам се вратила у болницу. Одмах сам о 
томе известила доктора Рајнара, који је рекао да ће хитно интервенисати да 
се вешала уклоне. Обешени младић има око 18 година.
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23  новембар 1914.

Истога дана у Београду су подигнута четвора вешала, и на свакима је 
висио по један Србин.

Изгледа да су на др Рајанову интервенцију ипак уклонили двоја вешала, а 
оставили су само она на Карабурми и у горњем граду.

Издато је наређење да грађанство, под претњом смртне казне, преда 
оружје. Наредба је издата и управи наше болнице. Наређено је да се одмах 
предаду аустриским војним властима и сви четници-комите, који се налазе 
на лечењу у болници. Скривање комита повлачи смртну казну. Више не смемо 
да примамо ни једног болесника до даље наредбе, нити кога да отпустимо.

Данас око подне, дошло је шест мађарских војника са напереним пушкама. 
На глави су имали шешире са великим перјаницама. Грубо су наредили да 
одмах дође управник болнице. Пошто га нису могли наћи, болничари су 
позвали мене.

Испред трећег хируршког павиљона стојали су војници с пушкама на 
готовс. Кад сам им-пришла, заокружили су ме, и један рече на српском: 
„Дознали смо да се овде налазе прикривени српски војници и комите. 
Предајте их одмах! у противном бићете стрељани!

Гледао ме је право у очи. Осетила сам како ме око срца нешто стеже. Око 
мене су стајали болничари и болесници. Бледи, гледали су ме разрогаченим 
очима. У болници је заиста било неколико војника, који су се овде склонили, 
али ја сам са брзо прибрала и одлучно рекла: „Ми никога не кријемо.“

„Питам вас још једном. Размислите, јер ако се нађе ма и један једини 
војник или комита, бићете одмах стрељани!“ — рекао је.

Одговорила сам као и први пут и наредила да се донесу спискови 
болесника. Пошто ме је и по трећи пут запитао, и добио исти одговор, окренуо 
се једном младићу у цивилу са аустриском војничком капом и добацио 
му строг упитан поглед. Овог младића сам тек сад приметила и оштро га 
погледала. Он је пред официром оборио главу, затим је рекао неколико речи 
на мађарском, које нико од нас није разумео и, пошто ми официр још једном 
понови претњу стрељањем, издаде заповест па се сви удаљише.
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24  новембар 1914.

Дани пролазе тужно. У болници се осећамо као у затвору. Почели смо да 
шапућемо, јер се бојимо шпијуна и потказивача. Још је забрањен излаз без 
специјалне дозволе. По вароши се могу кретати само лекари, и то од 6 часова 
увече.

Сем војске, улицом се може видети и понеки пролазник. Улице су врло 
прљаве. Коморџиска кола са сточном храном, пољске кујне, топови и муниција 
без прекида пролазе разривеним улицама. Срећа је да је време лепо, ведро и 
топло.

25  новембар 1914.

Болницу су посетили аустриски лекари.

Ја сам се налазила у операционој сали, у којој сам вршила операцију 
трепанацију — главе једног младића. Он је рањен парчетом шрапнела које 
се задржало између мождане опне и кости лобање. Младић, Којић донет 
је у болницу у бесвесном стању. При операцији су ми помагали стари 
инструментар Милан Ковачевић и главна бабица Женске болнице Наталија 
Лубурић, као асистент. Наркозу је давао дугогодишњи превијач Иван 
Басуровић, звани чика-Ива. Тек пошто је операција завршена, приметила сам 
да иза наших леђа стоје четири војна лекара. Они су нечујно се изненадили, 
скоро запрепастили, кад смо пошли и чекали да се операција заврши. Јако 
су скидали маске с лица и кад се пред њима указала млада мршава докторка, 
са три нестручна асистента. Честитали су ми, чудећи се да у нашој малој 
Србији има жена лекара и то које оперишу. Саопштили су ми да су дошли да 
реквирирају нашу болницу, јер је Војна болница пуна њиховим рањеницима. 
На моју молбу, оставили су ми једну од две операционе сале и два павиљона 
за цивилне болеснике.

28  новемдор 1914.

Целе ноћи смо слушали сигнале са лађа на Сави, а из даљине, с времена 
на време, допирала мукла тутњава топова. Не знам шта се збива ван 
Београда, докле је дошао непријатељ и где се налази наша одбрана. Потпуно 
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смо отцепљени од Србије. Сваке вечери, по завршеном раду, окупљамо се 
у мојој соби, или у Душевној болници код др Стојимировића, и шапатом 
саопштавамо вести које смо чули.

Јутрос смо приметили нешто необично. Сава и Дунав црнили су се од 
многобројних лађа и чамаца. Четири понтонска моста постављена су преко 
Саве и Дунава. На обали ври од војске и коморџиских кола. Кола су пуна 
ствари и намештаја, које су Швабе опљачкали.

30 новембар 1914.

Отишла сам, као и свако поподне, да помогнем лекарима из америчке 
мисије, који раде у Војној болници. Кад сам стигла, двориште је било 
прекривено непријатељским рањеницима. Они тежи лежали су у носилима, 
док су лакши рањеници били на земљи. Стигао је велики транспорт, 
па поред ауетриских, радили су и амерички лекари. Посао се обављао 
грозничавом брзином. Чули су се једино јауци рањеника и кратка наређења 
лекара. У невероватној журби рањеници су један за другим уношени 
у превијалиште, оперисани, превијени, стављани у санитеска кола и 

Рањеници 1914
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транспортовани за Земун. Иако је време врло хладно, крупне грашке зноја 
сливале су се с лица и голих руку лекара и болничара.

Издвајајући теже од лакших рањеника, приметила сам да ми један војник у 
носилима даје знак главом. Иако је разговор био строго забрањен, лагано сам 
се сагла до његових уста. Једва сам разабрала смисао брзо и тихо изговорених 
речи на чешком језику. Молио ме, да се одмах превије и још данас евакуише, 
јер ће сутра бити касно. Рекао је да је аустриска војска страховито потучена 
на Космају и да се у нереду повлачи. Бојао се да ће га наши заробити, ако се 
до ноћи не пребаци у Земун. Узбуђена, питала сам га где се воде борбе, а он 
ми је одговорио, на Влашком Пољу код Младеновца. Нисам могла више да га 
питам, јер се предамном створио један „цуксфирер“ и опоменуо ме строгим 
гласом да се с рањеницима не сме разговарати.

Радили смо неуморно до касно увече. Кад сам се вратила у болницу, с ве 
сам саопштила мојој дружини. Зрачак наде опет се појавио!

22. Опште одељење Државне болнице
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ОСЛОБОЂЕЊЕ БЕОГРАДА

1  децембар 1914.

Данас је тринаести дан откако смо под непријатељском окупацијом. 
Тринаест дана мучног живота. Мало се спава, мало једе, а много размишља 
и ради.

Ћесарова војска пљачка наше домове и разноси имовину преко Саве и 
Дунава. Оно мало грађана што је остало, ћути и трпи.

Већ трећи дан слушамо грмљавину далеких топова, која се постепено 
појачава. Шапуће се да су то наши, јер откад је непријатељ ушао у Београд, 
владала је тишина и ниједан се пуцањ није чуо. Прошле ноћи све се утишало, 
али од јутрос топови опет грувају.

Дан је топао, а небо необично изгледа: тамно- плаво са небројеним белим 
и провидним облачцима. Непријатељски аероплани надлетају, а тутњава 
топова све је јача. Она испуњава наша срца надом. Још јуче се чула само 
потмула грмљавина, али од јутрос чује се проламање звука и одјек.

Журно сам прошла одељењима, прегледала сам болеснике и завршила 
најхитније завоје. За време рада сви смо били узбуђени, осећајући да се 
приближавају критични часови.

Усред посла утрча један болничар у превијалиште и поче викати: „Швабе 
беже!  Хајдете на кров болнице, оданде се све види!

Сви се пренусмо. Одмах смо пошли у Женску болницу са чијег смо 
равног крова посматрали јединствену панораму. Од Топчидерског Брда па 
до ушћа Саве у Дунав, прекрилила је земљу непријатељска војска. Као четири 
паралелне реке спуштали су се преко Бановог Брда пешадија, коњица, 
артиљерија и силна комора. Све четири колоне гмизале су преко железничког 
моста и понтонских мостова.

Од Космаја и Авале грмели су наши топови, а сунце је топло обасјавало 
величанствену слику непријатељског повлачења.

Брзо смо напустили кров да Не бисмо страдали од куршума који су 
долетали с леве обале Саве, али смо се, повремено, на њега опет враћали. Већ 
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су се и прозори на болници почели трести од силних топовских детонација. 
Царска војска је деветнаестог новембра парадно умарширала у напуштени 
Београд, а данас, 1 децембра, после тринаест дана, напушта га наврат нанос.

Многобројна кола, натоварена отомацима, фотељама, клавирима, 
креветима и постељним стварима, опљачканим по Београду, котрљају се ка 
обали, која се црни од војске у бекству.

Око подне, Ресавском улицом прошла су три аутомобила у пратњи 
коњице. У првом и трећем, седели су по четири аустриска официра. У средњем 
се налазио командант Београда, који је становао у двору. Иза кола је јахао 
коњаник на расном коњу. Он је носио велику, око копља обавијену заставу, а 
за заставником је јахао одред коњице. Поворка је прошла Ресавском улицом, 
затим се спустила Милошевом, па Сарајевском улицом до савске обале са 
које су, мостом, прешли у Земун.

За све ово време грували су наши топови, а три непријатељска монитора 
са ушћа Саве у Дунава бацали суватру на варош, на Баново и Топчидерско 
Брдо. И овога пута су порушене многе зграде. Са болничког крова ми смо 
посматрали како ишчезава једна по једна вила на Топчидерском Брду. 
Одједном се у доњем граду подигао висок пламен, јер је погођена касарна 
која је све до вечерас горела.

Сада је десет часова. Земун је осветљен електричним сијалицама, док је 
Београд прогутала помрчина. Блештећа светлост рефлектора покаткад сине 
и у Београду, али то је вероватно, ради давања сигнала.

У парку Душевне болнице логорују чете Аустријанаца и Мађара. Они 
чекају ред да се спусте на обалу и преко моста пређу у Земун. На обали је 
загустило од војске, топова, коња и коморџиских кола тако да се војници, 
који пристижу, смештају и по нашем болничком кругу. Пребацивање преко 
понтонских мостова споро одмиче, јер војске има много.

Скоро целога дана, а нарочито поподне, слушамо артиљериску паљбу с 
обе стране. Повлачење непријатељских трупа претворило се у право бекство. 
Изнурени и гладни војници стижу у групама или водовима, извесно време 
се одмарају, па журно продужују ка обали. Официри такође изгледају бедно. 
Уморни су од убрзаног марша и стално се распитују који је најкраћи пут до 
обале.
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Чујемо разне стране језике. Многи грде и псују старешине. Мађари су од 
њих најсуровији. И сада, кад беже, понашају се дивљачки и прете да ће се 
ускоро вратити и побити све Србе, јер је Београд њихов.

Наши се болесници и болничко особље радознало окупљају око њих, 
чудећи се да је то та Поћерикова казнена експедиција од пола милиона 
војника која је требало да казни Србију!

Око подне, дође на хируршко оделење шеф наше апотеке Младен 
Кокановићу пратњи четворице униформисаних људи. Један од њих био 
је активни потпоручник, двојица су били апотекари, а четврти професор 
универзитета. Сви су били из Загреба. Како је било време ручку, Кокановић их 
је позвао на обед, јер војска која се повлачи сигурно не добија редовне оброке.

Као и обично, у трећем хируршком павиљону, био је постављен дугачак 
сто. Око стола налазили су се на окупу др Стајимировић, чика Ђока 
Кокановић, Шапинац, Каракашевић и економ Сима Тутуновић, као и 
неколико старих Београђана. Странци су били збуњени нашом искреношћу 
и гостопримством. Ручак им је пријао, али су жудели да се што пре нађу на 
тлу Аустро-Угарске, само да их наша војска не би заробила. Интересантно 
је да сви војници, који пролазе кроз болнички круг и чекају ред за одлазак, 
са страхом питају хоће ли их Срби стрељати. Мора бити да су команданти 
протурили некакву фаму само да би се спречило предавање војника, јер се 
у саставу трупа налазе више словенских народности. Али, да се вратимо 
ручку који је био обилан, што се одавно није догодило. Однекуд се створило 
и вино. Старији су наздрављали и, природно, сви смо били радосни и 
узбуђени. Док су топови грували, за столом су падале здравице у славу наше 
војске, за слободу и победу нашег оружја. Нисмо се устручавали. Међутим, 
уколико је време одмицало и грмљавина се приближавала, гости су били 
све забринутији. Мало су јели, али су много пили и стално погледали на 
часовник. Казаљке зидног часовника су показивале пет сати поподне, а још 
им нико није саопштио, да је дошао ред на њихову јединицу за повлачење. На 
лицима им се огледала све већа узнемиреност, па су најзад устали, захвалили 
се на гостопримству и пожурили својој чети.

За то време парк наше и Душевне болнице прекрилио је непријатељ свих 
родова оружја. Уморни и гладни, војници су се у пуној опреми спуштали 
на земљу. Неки су, чак, одбацивали оружје и телећаке, решени да без њих 



144 145

сачекају свој ред за прелаз преко моста. До дубоко у ноћ слушали смо кретање 
војске, праћено грмљавином топова.

2 децембар 1914.

Протекле ноћи спавали смо обучени. У зору се разлегла вика у болничким 
одајама:

„Београд гори! Запаљен је са четири стране!“

Навикнута на свакојака изненађења, скочила сам из постеље и истрчала у 
двориште. Заиста, варош је била осветљена пожаром као усред дана. Огромни 
пламени језици дизали су се са периферије. Крупне варнице су летеле и 
пожар се ширио на наше очи. Горела су складишта сена и сточне хране, које 
је непријатељ запалио. Складишта су изгорела у току данашњега дана, јер 
није имао ко да их гаси. Призор је био колико језив толико и величанствен. 
Заиста, на први поглед је изгледало да гори цео Београд.

С догледом сам посматрала Баново Брдо које је прекрилио непријатељ. 
Он се спуштао падином. Обасјане бледим јутарњим зимским сунцем, плаве 
униформе аустриске војске јасно су се истицале. Одједном, један болничар, 
који је стајао крај мене, подиже руку улево и узвикну: „Ево наших! Срби!“ 
Сви претрнусмо од радости и уперисмо поглед на ту страну.

На врху Топчидерског Брда, протезао се шумарак, а косом, иза 
непријатељске војске, јурио је коњаник, чија униформа није била плава, 
већ сива. Полегао уза сам коњски врат, галопирао је држећи карабин у 
испруженој руци. За њим, на малом отстојању, јурио је други па, мало даље, 
трећи јахач. То је била наша извидница, која је улазила у Београд пре но што 
је непријатељ успео да се евакуише!

Чим се појавила извидница припуцале су пушке. У том тренутку ужасан 
тресак проломи ваздух. Цела се зграда заљуља тако, да многи попадоше по 
крову. Велики гвоздени жељезнички мост на Сави одлетео је у ваздух.

Згледали смо се запањено. Ноге су клецале, а у ушима је зујало. Кад смо 
погледали према Сави и Дунаву, тамо више није било ниједног моста! Још 
пре неколико минута црнили су се од силне непријатељске војске, коња, 
топова и кола, који су у највећој журби, преко понтонских мостова, хитали 
да се докопају Земунске обале.
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На савско пристаниште стигла је наша коњица, која је дејствовала ватром 
на последње аустриске заштитнице у чамцима.

Сава је опет мирно текла, површина воде била је равна, и нико, ко то није 
видео, не би веровао да су њени таласи пре једног јединог минута прогутали 
хиљаде аустро-угарских војника.

Нисмо се честито ни прибрали, а већ се указала наша коњица са Чукарице. 
Улицом Кнеза Милоша они су јурили према Теразијама.Као вођа патроле 
први је са те стране ушао резервни поручник Миодраг Пауновић, звани 
Чупе. Са победоносним изразом на лицу, у галопу је пројурио кроз Београд 
према Калемегдану, држећи у вис карабин.

Народ је урнебесно клицао, иако је варош још пуна непријатељских 
војника. У паничном страху, они су јурили у пуној ратничкој опреми ка 
обалама Саве и Дунава, у нади да ће се пребацити на аустриско земљиште. 
Многи су се предавали, многи су бацали пушке, које су деца и грађани 
узимали, па их њиховим оружјем гонили на предају нашима.

Док су се Савом претурали и топили чамци аустриске заштитнице под 
убитачном ватром наших коњаника са Калемегдана, звона са Саборне цркве 
звонила су, објављујући ослобођење Београда.

Народ је распростро пред двором аустриску заставу скинуту са копља, 
која се тринаест дана аветињски лепршала над Београдом, да преко ње пређу 
ноге седог владара и војника, краља Петра.

Болничка капија сада је широм отворена. Сви болесници и болничко 
особље изишли су на улицу. Нико не пита за дозволу. Настала је граја и чују 
се весели узвици. Очи светле и узбуђење се огледа на свачијем лицу. Одједном 
се зачуло: „Долази наша коњица!

Мали одред коњице зауставља се пред широком болничком капијом. 
Војници, су каљави, препланула лица и уморни, али весело поздрављају 
грађане и болеснике који су се окупили. Кроз ваздух се пролама: „Живела 
војска!“ Грљењу и љубљењу нема краја.

Ту угледах резервног коњичког наредника, студента права Пурића-
Београђанина. По природи црне пути, црне, као гар косе и црних очију, а сада 
још црњи услед марша и ратних невоља, личио је на циганина. Кад ме угледа 
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весело приђе к мени. Али у том тренутку прогура се кроз гомилу млада и 
лепа циганка па, смејући се сузним очима, обисну се о врат младом коњанику 
понављајући: „Добро дошао! Добро дошао, сунце моје!,, — мислећи да је он 
стварно Циганин.

3 децембар 1914.

Четири патроле су јуче прве ушле у Београд. У рану зору њима су биле 
издате заповести да се пробију кроз непријатељске линије. Патроле су 
успешно извршиле задатак и, идући разним правцима, све четири избиле на 
ивицу Калемегдана, док се непријатељ још повлачио преко Саве у паничном 
бекству.

Убрзо затим, стигао је аутомобилом краљ Петар, престигавши нашу 
војску. Пред Саборном црквом, која је била закључана, чекао је он са своја 
два ађутанта и неколико коњаника да се донесе кључ и отворе црквена врата.

За све ово време топови су трештали са обе стране. Људи и жене воде 
улицама рањенике, терају заробљенике и сакупљају непријатељску комору. 
Са црквених звонара звоне звона, а народ кличе војски, која победоносно 
улази у порушену престоницу.

Улице су закрчене коморџиским колима, која су пуна опљачканих ствари 
из београдских радњи и кућа, које је славна Поћорекова војска хтела да понесе 
собом. Кочијаши су побегли, а остала су кола пуна кафе, шећера, пиринча, 
брашна, флаше вина и ракије, јоргана, јастука, тепиха и разног покућства. 
Гладан и измучен народ јуришао је на кола и односио све што може да понесе, 
али је убрзо учињен крај овој реквизицији.

Тако је бедно завршила чувена казнена експедиција, коју су спремале две 
велике силе, Аустро-угарска монархија и Немачка царевина, против мале и 
ратовима исцрпене Србије.

11 децембар 1914.

Приликом повлачења, непријатељ је евакуисао све рањене војнике из 
војне болнице. Шеф американске мисије, који је радио у болници уложио је 
протест и спасао је ропства многе наше рањенике. 
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РАЗДОБЉЕ ИЗМЕЂУ ДВЕ ОКУПАЦИЈЕ

20 децембар 1914.

Чим су наши повратили Београд, избеглице су стале да се враћају па 
су одмах наступиле нове тешкоће око исхране. И у болници су исцрпене 
резерве тако, да смо неколико дана јели само постан пасуљ и кромпир. 
Намирнице се не могу купити, јер су неке радње затворене, друге су страдале 
од бомбардовања, треће је опљачкао непријатељ.

Београд пружа бедну слику. На све стране ђубре, разбацано сено и слама. 
По улицама се виде напуштена коморџиска кола са поломљеним точковима 
и арњевима. Уређаји у електричној централи су уништени и варош је ноћу 
у тами. Ни свеће ни петролеум не могу се набавити. По кућама у1граду, 
као и у болничким собама, светлуцају само кандила. Велика је невоља због 
помрчине, нарочито у болницама.

Народ се мрзне, јер нема огрева. Раљски је тунел порушен, пруге су 
разорене и друмови разривени, па је онемогућен сваки довоз. Возови из 
унутрашњости долазе само до Раље.

Убрзо по ослобођењу почели су да излазе дневни листови. Из њих 
дознајемо да су се водиле очајне борбе на Сувобору, Руднику и Колубари. 
Наша војска, уз велике жртве, успела да потуче аустро-угарску војску и 
ослободи Шабац, Обреновиц, Ваљево, Ужице, Лозницу, Љубовију, Мионицу, 
Лазаревац и Уб. Из новина смо, такође, сазнали да су за све време свих 
борби летели непријатељски авиони, боцајући поруке да се наши не боре, 
јер ће улудо изгинути. У летцима им је саветовано да се предају зато, што је, 
тобоже, српска Врховна команда пребегла с владом у Русију. Војници се на 
ово, наравно, нису обазирали, већ су се и даље храбро борили.

Колубарска битка остаће забележена у историји српскога народа, после 
које је непријатељ до ноге потучен напустио сву окупирану територију 
Србије. Прва армија којом је командовао Војвода Мишић извршила је сјајно 
свој задатак уз помоћ  Друге и Треће Армије и Београдског одреда.

Цер, Сувобор, Београд, — три победе шаке ,,вашљивих Раца” над силном 
црно-жутом империјом, јесу победе које су запањиле цео свет.
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21   децембар 1914.

Јуче је летео један непријатељски авион преко Београда у правцу Градишта. 
Наша артиљерија га је оборила. Заробљени војници, Срби из Аустрије, који 
су дошли у Београд преко Срема причају нам о страхотама и пустоши које је 
непријатељ тамо починио.

27   децембар 1914.

Читамо извештај Врховне команде да се непријатељске трупе утврђују 
код Панчева и да при раду користе наше заробљене војнике како би били 
сигурни од наших топова

.

29  децембар 1914.

У Београду влада затишје. У болници, међу рањеницима налазе се два 
болничара који су учествовали у последњим великим окршајима. Један је 
рањен у руку. Он нам је данас сликовито описао ток последњих битака у 
Подрињу и протеривање непријатеља из Србије. Млади и разборити каплар 
Душан овако је причао:

„Седам дана гонили смо непријатеља, не давши му ни минута да се одмори. 
Мало-мало па кренемо на јуриш. Док јуримо, не осећамо умор. Каљави смо 
од силна блата и поцепани, али идемо напред. Јуришамо, а парчићи од наших 
шињела лепршају се на ветру, као заставице. Када се спусти ноћ ми се тада 
повучемо на одмор. Војници наложе ватру, греју се, суше одела и опанке, али 
одмор не траје ни цео сат. Чим се зачује заповест, одмах идемо даље. Немамо 
када ни ватру да угасимо. Таман смо кренули, а већ се чује: „На јуриш! урааа!” 
И дроњци на шињелима опет лепршају! Тако наша војска глиба блато и гони 
Швабу! Овакви изненадни напади понављали би се по трипут на ноћ. Често 
смо газили преко непријатељских лешева. Земља се плавила од њихових 
шињела. При последњем јуришу, изгубим у глибу леви опанак, који је био 
толико раскишељен, да је више личио на тепсију него ли на обућу. Последњи 
јуриш извршио сам са једним опанком. После, кад сам се мало одморио, 
пођем међу погинуле да пронађем себи преобуку. Претурајући мртве, наиђем 
на две швапске ноге са врло лепом обућом. Скинем са њих цокуле и чарапе, 
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али тек што сам сео да их навучем, зафијуче ми више главе. Метак се зари 
баш испред моје ноге, и земља ми засу лице. Ја погледах у лепе цокуле које тек 
што бејах навукао, па их скидох и оставих покрај мртваца, рекавши: „Ево ти 
твоје цокуле. Опрости и нека ти остану, мада их више никад нећеш навући!”

Каплар Душан је остао пет дана у болници. Чим се осетио мало боље, 
вратио се у чету, не сачекавши да му рана зарасте.

1  jануар 1915.

Нову 1915 годину Београд је дочекао весело и у мору светлости. Са градске 
тврђаве грувају топови.

6  јануар 1915.

Дознајемо из новина да је руска војска продрла на неколико места у 
Мађарску.

Целога дана пада снег, све је покривено белим плаштом. Данас смо из 
дневних листова дознали да ће кроз који дан отпочети трасирање железничке 
пруге од Новог Пазара преко Берана за Андријевицу. Ова би пруга преко 
Подгорице избила на Бар.

12  јануар 1915.

Потврђена је вест да је пре три месеца Аустрија понудила Србији 
сепаратан мир, но Србија је понуду одбила, остајући верна савезницима.

У Галицији и на Висли без престанка се воде борбе између Руса и Немаца.

20  јануар 1915.

У Београду има доста грађана који су се вратили из избеглиштва, и доста 
аустро-угарских заробљених војника. Заробљеници чисте улице од смећа 
и снега, и раскрчавају рушевине. Радње су још затворене и пијаце су пусте. 
Једино се на „Цветном тргу”, на преокренутим сандуцима који служе уместо 
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тезги, продаје полутрули кромпир, лук, и главице свела купуса. Све је то и 
сувише мало да подмири најосновније потребе становништва.

Хладни јануарски ветар данима бесни. Цича је зима, а болесници леже 
у хладним собама. Они се покривају ћебадима преко главе, и не напуштају 
постеље. Болнички персонал је премрзао. Праћени повременом грмљавином 
топова са Бежаниске Косе, некако отаљавамо службу.

Дани пролазе у тешкој ратној атмосфери. Стижу поједини одреди наше 
војске и заузимају положаје око Београда. Нека оделења војних и цивилних 
надлештава вратила су се и наставила рад.

Из савезничких земаља стално стижу прилози у новцу и оделу који су 
прикупљени приватном иницијативом. Друштво пријатеља Париза давало је 
концерат у корист Србије, под патронатом претседника републике Поенкареа 
и претседника сената. У Београд је стигао поклон деце из Америке који је у 
Нишу примио одбор Кола српских сестара. Он се састоји од дечјих ципела, 
рубља, танког и вуненог одела и разних играчака. Београдска општина ће 
разделити поклоне деци сиромашних војних обвезника из Београда.

Санитетска мисија Црвеног крста која је одређена за‘ Србију стигла је из 
Енглеске у Солун. Мисију је опремио познати енглески хирург Џемс Бери 
заједно с персоналом Лондонске болнице.

Као прилог енглеских грађана стигла је једна пољска болница од 100 
постеља, коју је опремио хирург Хертман.

22  јануар 1915.

Често читамо у дневним листовима опис аустриског слома у Србији. Тако 
је у „Политици`` данас изашао леп опис од Крофорда Прајса, дописника 
Лондонског „Тајмса”.

25  јануар 1915.

Загребачки „Обзор” пише да колера бесни у целој Ауетро-Угарској, 
нарочито у Срему, Хрватској и Славонији. Санитет је немоћан да спречи 
заразу, која узима све више маха. Откако је рат започео, у Нишу је одржан 
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први састанак српских лекара. Поред осталих питања, расправљано јз о 
најновијим истраживањима и о пегавом тифусу.

Прекјуче су цело поподне летели аустриски аероплани над Пожаревцом. 
Било је мртвих.

29 јануар 1915.

Допутовала сам у Ниш, јер су ме обавестили да ми је сестра оболела од 
пегавог тифуса. Пошла сам из Београда за Раљу таљигама, у два сата узору. 
Ишла сам по мраку, јер је непријатељска војска ушанчена дуж леве обале 
Саве и Дунава. Чим примете најмање кретање на нашој страни, они оспу 
паљбу. Таљиге су се једва кретале по разривеном и раскаљаном друму. На све 
стране су зјапиле рупчаге, које су настале после бомбардовања и проласка 
тешке артиљерије. Дуго сам морала да пешачим по глибу, јер су мршави коњи 
једва извлачили кола из блата.

Од Раље до Ниша путовала сам возом препуним војске. У Нишу се налазе 
наша влада, војна и цивилна надлештва. Главна војна болница и резервне 
болнице препуне су рањеника и болесника. Силне избеглице, бежећи са 

Ниш 1915
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севера на југ, склониле су се и по околним местима. Ниш је сувише мали да 
би могао да прими оволики народ. Варош пружа тужну слику. Мајке с децом, 
омладина и стари људи злопате се без новца, без зимског одела, без стана 
и огрева. Да би зло било веће, по Србији хара епидемија пегавог тифуса. 
Пегавац је прво захватио Ваљево, где га је донела непријатељска војска. 
Оданде је пренет на наше војнике и цивилно становништво.

Санитетски мајор др Винавер, управник болнице у Ваљеву, предложио је 
да се сместа цернира Ваљево, и да се саобраћај ограничи само на војску.

Одмах по ослобођењу био је установљен нарочити бесплатан воз за 
превоз избеглица који су се враћали својим кућама. Возови су били пуни 
вашију, и тако се ова страховита епидемија брзо ширила и преносила на 
разне крајеве Србије.

У Нишу су све болнице препуне рањеника, па је санитетска служба 
почела да користи и касарне за смештај болесника од пегавца. Војни санитет 
је немоћан да локализује епидемију. Умиру у масама војници, лекари, 
санитетско особље и цивилно становништво.

Сазнајем да је врховна команда забранила путовање цивилима, и да је 
укинут воз за избеглице.

У Ниш је стигла енглеска војна мисија, коју предводи генерал Пеџет. 
Говори се да је њин циљ стварање новог балканског блока.

2  фебруар 1915.

Чим сам се вратила из Ниша, саопштили су ми да је дошло наређење да 
се иселе из Београда сви мушкарци неборци и инвалиди од петнаесте до 
шесдесете године. Наређење је изазвало велику забринутост, јер се проносе 
гласови да се припрема нова офанзива на Србију. Сумња је појачана све 
чешћим надлетањем непријатељских авиона. И рефлектори су поново 
почели да осветљавају час један час други крај Београда.

Зима стеже све јаче, а снег непрекидно пада. Болнички павиљони леже 
завејани. Постеље су. пуне болесних грађана и војника.

У Ниш је стигла француска војна мисија.



154 155

3  фебруар 1915.

И у Београду се појавио пегави тифус. Одмах смо подигли бараке изван 
болничког круга, на брегу, иза другог хируршког павиљона. Бараке су већ 
пуне болесника. Епидемија се нагло шири.

Поред пегавца, завладала је епидемија трбушног тифуса и арапских 
богиња. Хитно смо затражили да нам се из Ниша упути лекар за заразне 
болести. Али, пошто их ни тамо нема довољно, није нам нико послат. Зато 
сам, поред хируршког, гинеколошког и дечијег заразног оделења, морала да 
преузмем и бараке с тифусарима. Епидемија ће, изгледа ми, имати тешке 
последице као и колера 1912-1913 године, када је у ратовима против Турака и 
Бугара покосила многе наше војнике, грађане и лекаре.

Досад смо, само услед епидемије, изгубили много лекара и велики број 
болничког особља. У Ваљеву је до данас пало као жртва своје лекарске 
дужности 12 лекара. У Лесковцу је умро од пегавог тифуса др Бернардо 
Черниле, лекар из Швајцарске.

Крагујевац где се је налазила наша Врховна команда постао је један од 
најјачих епидемиских центара. После победе наше војске у битци на

Колубари и протеривања непријатеља преко границе, велики број 
заробљених војника заражен пегавцем, доспео је у Крагујевац. Епидемија 
се је ширила. Многи лекари, медецинари и болничари оболели су било од 
рекуренса, било од пегавца, и многи су подлегли овој зарази. Ту се налазила 
на раду „Мисија скопских жена” коју предводи лекар Мис Инглис, као и др 
Елизабета Рос лекар добровољац из Шкотске.

9  фебруар 1915.

У Београд је допутовао Сер Тома Липтон, који је за Србију опремио 
санитетску мисију чија вредност износи два милиона динара.

Јуче је преко Солуна стигла у Ниш нова санитетска енглеска мисија. Због 
епидемије пегавог тифуса, врховна команда је за недељу дана забранила 
путовање железницама. За то време извршиће се дезинфекција свих вагона. 
Влада је одобрила кредит од пет и по милиона динара за сузбијање заразе.
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Руска санитетска мисија донела је неколико рентген апарата и довела 
стручњаке за поправку наших апарата.

27 фебруар 1915.

У Ниш је стигло двадесет и пет француских лекара, које Република шаље 
својој савезници Србији. Они су довели и помоћно санитетско особље и 
санитетски материјал.

Да би се сузбила зараза, београдска општина је штампала и раздала народу 
упутства за борбу противу пегавог тифуса и повратне грознице (рекуренса). 

Преко Солуна, у Ниш је стигла још једна санитетска мисија из Енглеске, са 
150 постеља и потребним бројем лекара и болничара. Ову мисију спремила 
је Леди Вимфорт. Шеф мисије је др Грам, хирург и шеф енглеског санитета у 
Египту. Ову мисију, као и друге, помаже фонд за помоћ пострадалим Србима, 
који је образован у Лондону.

У Београду се осећа велика оскудица у шећеру и брашну.

7  март 1915.

Почетком марта упућена је на рад у заразне бараке једна руска лекарка, 
која се до недавно налазила на раду у Нишу, као члан руске санитетске мисије. 
Међу првим жртвама епидемије у самој болници пао је баш њен управник, 
пуковник др Милан Радовановић. После њега, умро је од тифуса и наш добри 
стари чика-Таса, болнички писар.

Кад сам пала у постељу од ,,шпанске грипе”, који је такође у јеку, Општа 
државна болница на Врачару, остала је без и једног лекара, само са једним 
медицинаром. Благодарећи добро извежбаном и вредном особљу, посао 
је ипак отаљаван, и ако је болница била препуна. После извесног времена 
упућена је из Ниша др Радмила Милошевић, која је тамо већ прележала 
пегави тифус.

За новог управника Војне болнице, на место умрлог др Радовановића, 
постављен је санитетски пуковник др Хрњичек. За заменика управника 
Опште државне болнице постављен је др Душан Стојимировић.
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Београд је већим делом ноћи у тами, па је управник града Београда упутио 
Команданту одбране Београда молбу да може Београд потпуно светлити и да 
се на неким пругама пусте трамваји у саобраћај.

Дознајемо из новина да су, после много тешких борби, Руси заузели 
Пшемисл.

14  март 1915.

Из Америке је испослата бродом једна већа партија пшеничног семена 
за Србију. Семе је од разних жита, које има особину да сазри за три месеца.

24  март 1915.

Најзад је стигла и француска санитетска мисија. На њеном челу налази се 
професор др Гасту. Она је преузела рад на спречавању пегавог тифуса.

Женска болница је узета за војску. У згради раде француски лекари.

Стигла је француска војна мисија коју чине осам официра-авијатичара, 
80 војника и 8 ваздушних балона. Сви су смештени на Бањици. Француска 
артиљерија налази се на Топчидерском Брду.

26  март 1915.

Над Баром, Цетињем и Подгорицом јуче су непријатељски авиони бацали 
бомбе. Било је доста жртава.

Непријатељ је покушао да код Винче пребаци преко Дунава своје 
извиђаче, али га је осујетила наша авијација. 

Исхрана је јако отежана. Шећера уопште нема. С времена на време, кад 
стигне који вагон, народ га зачас разграби иако је врло скуп. Хлеб, који је 
стајао двадест пара динарских и тежио један килограм, сада стаје шездесет 
пара, црн је, и не мери килограм. Шећер је коштао три, а сада девет гроша, док 
је кафа скочила од четири на шест динара по килограму. Да би се олакшало 
снабдевање грађана, Градски одбор је за извесне производе отворио своје 
продавнице. Због велике оскудице, народ бесомучно наваљује на све радње. 
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Честе туче завршавају се разбијеним главама. Свакога дана се догађа да се 
старији људи и жене онесвешћују чекајући у редовима.

Невоља је и са хлебом. По мраку, још од четири сата изјутра, народ се 
скупља пред оно неколико пекара које још раде, да би дошао до килограма 
црна хлеба.

1 април 1915.

Војска се стално пребацује у разне крајеве земље, јер је на граници 
примећено велико нагомилавање непријатељских трупа. Није тајна да 
Немачка шаље помоћ Аустрији. Наше новине наговештавају велику аустро-
немачку офанзиву, под командом генерала Макензена.

Народ страхује, јер су новине донеле вест да ће Русија тек кроз шест 
месеци бити спремна да се непријатељу озбиљно супротетави.

21 април 1915.

После затишја од скоро четири месеца, јуче су поново загрмели топови. 
Док су они циљали Топчидерско и Баново Брдо, наши су одговарали са 
истом жестином према Бежаниској Коси. То је трајало неко време, па се опет 
све утишало.

Прошла ноћ била је мрачна и облачна. Само су наши рефлектори слали 
танке млазеве светлости према Сави и Дунаву. Око два сата узору поновила 
се канонада, али много жешћа. Под заштитом топовске ватре четири 
непријатељска монитора покушала су да провуку поред Београда шлепове 
пуне ратног материјала који је упућен у Бугарску. Наша артиљерија их је у томе 
спречила, али је због тога Београд претрпео ново бомбардовање. Предвече, 
донели су нам у болницу једног младог контузованог потпоручника, који се, 
приликом последњег бомбардовања, налазио на мртвој стражи на Бањици. 
Ево шта нам је он испричао:

„Седео сам у заклону и са капларом играо карте. Изненада, без пушчане 
припреме, гранате почеше да хује и долећу на нашу страну. Једна паде близу 
стражаре, и зари се у земљу. Одмах за њом паде друга, мало даље трећа, па 
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читава киша од гвожђа стаде да нас засипа. Убрзо је уследио један јак тресак, 
и ми бесмо одбачени неколико метара уназад. Кад сам дошао к себи, пуцњава 
је била престала и ја се, пузећи, склоним у шумарак. Погледом сам потражио 
каплара, али га нигда не беше. Тако сам остао док ме наши нису нашли и 
пренели у болницу. Све се то збило необично брзо. Сада се чудим да се још 
налазим међу живима, јер гранате које су падале око нас биле су избачене из 
топова тешког калибра.,,

1 мај 1915.

У Београд је стигао главни инспектор британског Црвеног крста, сер Реф 
Пеџет, који је обишао све болнице и са лекарима посетио и неке болеснике 
који леже по приватним кућама.

У Нишу је основан одбор међународних комисија за сузбијање заразе. 
Савезничке санитетске мисије су овако распоређене:

У Београду, Американци и Французи, у Нишу, Руси, у Крагујевцу, 
Енглези, а у Скопљу Американци. У Нишу се налазе још две руске амбуланте, 
које дају бесплатну лекарску помоћ, затим четири народне кујне које дају 
500 бесплатних ручкова дневно свима који имају уверење од општине да су 
сиромашног стања.

У Нишу постоје две руске болнице од којих 1) заразна са 150 постеља, два 
лекара и шест болничарки; 2) хируршка болница у новој гимназији, са 200 
постеља, 3 лекара и 30 сестара помоћница; 3) руски павиљон при I резервној 
војној болници у коњичкој касарни са 2 лекара и 5 сестара и 4) заразна 
болница код Црвеног крста са 400 постеља, 8 лекара и 40 сестара.

При руској мисији у Нишу налази се магацин медецинског-санитетског 
материјала, апотека и бесплатна чајџиница код железничке станице. Такође 
постоји руска дежурна станица за указивање бесплатне помоћи. Она је 
завела и ноћно дежурство.

Међународну комисију сачињавају: председник, сер Р. Пеџет, и чланови: 
за енглеску мисију: др Хунтер, за америчку др Стронг, за руску др Сафатров, 
а од стране Француза је др Жобер. Од наших су: санитетски начелници др С. 
Карановић, др М. Николић и др Р. Сондермајер.
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Стигао је прилог од 50.000 динара од чилских хрвата за наше рањенике. 
Затим, из Енглеске је дошло 17 бала рубља и одела за децу и одрасле.

11 мај 1915.

Приспела је једна енглеска санитетска мисија коју је упутио фонд 
енглеских фармера. Она је допремила једну комплетну болницу са особљем 
и приложила је суму од 600.000 динара.

12  мај 1915.

Јутрос „Политика” доноси на насловној страни да је Италија ступила на 
страну наших савезника. Немачка је одмах објавила рат Италији.

Недељама се воде преговори са Румунијом да ступи у акцију, али она 
тражи од Руса Буковину, а од нас Банат.

19  мај 1915.

Код Пшемисла се воде велике борбе између Руса и Немаца. Немце 
предводи чувени војсковођа Макензен.

20  мај 1915.

Говори се да Бугарска врши тајну мобилизацију.

Италијански бродови су блокирали албанску обалу.

22   мај 1915.

Киша ромори пуних девет дана.

На нашој ратној линији влада затишје. Да повремено не загрми покоји 
топ, или да се не чује праскање пушака, могло би се помислити да у свету 
влада мир. Међутим, изгледа да се сви спремају за нове борбе — они који су 
до сада ћутали, и они који би хтели да у мутној води лове, као и они који би 
хтели да мучки нападају.
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Стигле су нам неповољне вести да су Немци нанели Русима велике губитке. 
Пошто су по највећем мразу и дубоком снегу освојили тврђаву Пшемисл, по 
цену силних жртава. Руси су га, под јаким притиском непријатељских снага, 
напустили и повукли се из Галиције, Литваније и Пољске до реке Двине. 
Напустили су и Лавов, у који су победоносно ушли пре девет месеци.

Ова вест је у вароши оставила тежак утисак.

Данас се потврђује да је Италија ступила у рат противу централних сила, 
а да су Немци заузели целу Белгију, и да се воде велике борбе у Француској.

28  мај 1915.

Јуче су из аероплана Аустријанци бомбардовали Крагујевац. Бачено је 
девет бомби. Има мртвих и рањених.

31  мај 1915.

Читамо да су енглески бродови, по споразуму са савезницима, блокирали 
целу обалу Мале Азије.

12  јун 1915.

Прошле ноћи бомбардован је Денкерк из једног далекометног топа.

У Грчкој ври. Германофилски елементи, потпомогнути Гуњарисом, роваре 
на све могућне начине противу наших савезника.

13  јун 1915.

На нашем фронту још влада релативно затишје. По каткад рикне 
непријатељски топ. Његов одјек проструји кроз тиху летњу ноћ, потстакне  
лавеж београдских паса и пробуди по неког лакосаног спавача.

Француски авијатичари одмарају се на Бањици, а француски артиљерци 
на Топчидерском Брду. У Београду су и француски морнари са командантом 
мајором Пиком. Лекари француске и енглеске санитетске мисије и њихове 
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милосрдне сестре шетају се по Београду, у очекивању нових догађаја. Кажу да 
им се положај вароши јако допада. Ту је и енглески одред противмониторне 
попоморске артиљерије под командом адмирала Трубриџа.

Француска авијација врши повремено извиђања преко Саве и Дунава. У 
Срему и Банату примећено је нагомилавање аустриске, немачке и мађарске 
војске. По свему изгледа да се на Србију припрема нова офанзива. Наша влада 
је позвала поново под заставу трећепозивце. У позиву стоји: „да се хитно јаве 
својим командама.” Они су раније били привремено пуштени кућама, да би 
помогли при пољским радовима.

20 јун 1915.

Око Дарданела воде се велике борбе. Француске и енглеске трупе, 
потпомогнуте француском артиљеријом, заузеле су на јуриш неке турске 
линије.

29  јун 1915.

Данас је Петровдан, сунце пече и ужасна је оморина. Са Бежаниске Косе 
повремено рикне покоји топ. У Саборној цркви служена је свечана служба 
— благодарења. Црква и порта биле су испуњене народом Одједном, усред 
службе, појавише се официри браниоци Београда. Дошли су са Торлака, 
са командантом одбране „гвозденим” генералом Михајлом Живковићем. 
За официрима су корачали чланови руске, француске и енглеске војне и 
санитетске мисије, а за њима милосрдне сестре. Док се у цркви служба 
служила, а са Бежаниске косе фијукале гранате и прелетале варош, дотле је 
народ неустрашиво стајао. Слушајући песму, која прати службу, људи су се 
испуњавали полетом и свако је изгледао као да пркоси непријатељу.

1  јул 1915.

У последње време све се више говори да се налазимо пред ратом са 
Бугарима.

Црногорски Краљ Никола поставио је за шефа штаба црногорске Армије 
пуковника Петра Пешића.
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2  јул 1915.

Примећено је да непријатељ копа ровове на левој обали Саве, па је наша 
артиљерија одмах дејствовала.

15  јул 1915.

Болницу је посетио медицинар Милан Кићевац. Он је као војни обвезник 
на раду у Лајковачкој болници. Описао нам је пустош и зверства, која су 
Аустријанци и Мађари починили приликом уласка у Подриње и Мачву. 
Зверства су била још страшнија кад су се повлачили. Велики број кућа је 
порушен или попаљен, а оно мало што је остало, зјапе без врата, са изваљеним 
прозорима и изрешетаним зидовима.

Болница у Лајковцу смештена је у основној школи у којој је сагорело све 
што је било од дрвета. Болничка амбуланта сада се налази у шатору? У којем 
Кићевац и станује. Он прича да, кад пада киша, све ствари „пливају“ по води.

Каже да су друмови разривени и да стоке има врло мало, јер су Мађари 
при повлачењу све одвукли. И одавде су носили покућство. Народ је потпуно 
осиромашио, го је и бос, без крова над главом. Много је становника изгубило 
живот у борбама а много је побијено. Оно што је остало живи у беди, али 
верује у нашу победу.

Од Американаца сазнајемо да се са бугарском владом месецима воде 
преговори да пређе на страну Антанте.

18  јул 1915.

Данас нам се догодио необичан случај. Око осам сати била се спустила тиха 
и топла ноћ, а небо се осуло безбројним звездама. Док су се једни болесници 
у белим огртачима размилели по стазама парка, други су седели на клупама, 
покрај болничара, напајајући се ноћном свежином после поподневне жеге. 
Ми лекари, из наше и Војне болнице, искористили смо затишје за заједнички 
излазак у кафану „Лепа Катарина”. Тамо се увек могу добити хладно пиво и 
изврсни ћевапчићи. С нама је пошао и сликар Урош Предић. Он се налази 
у Београду на војној дужности, и често навраћа к нама. Врло је дружеван, 
весео и лепо пева.
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Кад смо стигли, кафана је била пуна гостију. Сви смо добро јели и пили, 
били смо весели и добацивали пошалице, као да нисмо у ратној зони. Око 
једанаест часова, усред доброг расположења, зачу се неко зујање, затим 
клепетање, па тек одјекну топовски пуцањ. Кад све то поче да се понавља, 
сви поскакаше. Настаде гужва, испретураше се столови и столице, и гости 
појурише ка излазу, али се нико не усуди на улицу.

Два непријатељска аероплана летела су високо над нама и бацала бомбе на 
варош. Док су наши топови грмели са свих положаја, кафански гости су били у 
недоумици шта да раде и где да пођу. Па ипак, кафана се испразни за трен ока.

Аероплани су бацили највише бомби на улицу Краља Александра, у којој 
је запаљено неколико кућа. Кад смо се после пријатне али несрећно завршене 
вечери, вратили у болницу, затекли смо нове рањенике. Све до малопре 
имали смо пуне руке посла.

19  јул 1915.

Дознали смо да су аероплани јуче надлетали целу Србију и да су бомбе 
бачене на Пожаревац, Смедерево и Крагујевац. Дознали смо и то, да се на 
нашој граници према Аустрији, Румунији и Бугарској налази велики број 
непријатељских трупа; да је Књажевац евакуисан и да је 40.000 наших војника 
упућено за Зајечар. Претпоставља се да ће нас Бугари напасти.

25  јул 1915.

Непријатељ се стално утврђује дуж обале Саве и Дунава и доводи војску 
која копа ровове. Услед тога, повремено настаје пуцњава из топова и са наше 
и са непријатељске стране.

28  јул 1915.

Из дана у дан стижу све неповољније вести. Од лекара америчке мисије 
сазнала сам да је потписан уговор између Немачке, Аустрије и Бугарске о 
заједничкој ратној акцији. 
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На Балкану се стално воде разговори и преговори између Србије, Грчке, 
Бугарске и Румуније, да се створи балкански савез. На Србију врше притисак 
силе четворног споразума да се Србија одрекне извесних територија у корист 
Бугарске, да би ова пришла савезу. То је изазвало велико негодовање у народу.

Руси су евакуисали Варшаву у коју су Немци умарширали после великих 
жртава са обе стране. Воде се упорне борбе пред Вилном.

9  август 1915.

Коло београдских милосрдних сестара ради неуморно скупљајући 
прилоге за наше рањенике. У радионици Кола београдских милосрдних 
сестара жене и девојке шију рубље и одело за рањене војнике и грађане.

Из Енглеске и Америке стиже редовна помоћ у новцу, храни и санитетском 
материјалу.

У Ниш је допутовао холандски лекар др Берој са још два лекара. 
Министарство унутрашњих дела примило је у државну службу као 
контрактуелне лекаре 30 лекара из Америке.

18  август 1915.

У болници је одржано саветовање да би смо се договорили шта да 
предузмемо у случају новог напада на Београд.

Дуж Саве је нагомилана велика непријатељска снага. Како чујемо они 
располажу многобројним топовима тешког калибра, а нарочито мерзерима.

Јуче је непријатељ бомбардовао Београд из хаубица тешког калибра. Зато 
су наши бомбардовали Земун и Панчево.

Велика је оскудица у соли, па је Монополска управа у Нишу отпочела да 
издаје ситну, енглеску со, која је прошле недеље стигла.

Дознајемо да се на аустро-угарекој граници врше велике војне припреме. 
У Ердељу се нагомилава војска.
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1  септембар 1915.

Из Бугарске се шаљу велике количине ратног материјала за Турску.

Наређено је да се изврши ревизија свих неспособних војних обвезника у 
Србији.

Сер Релф Пеџет успоставио је у Нишу једанаест магацина за смештај 40 
вагона разне робе као поклон настрадалом народу.

7  септембар 1915.

Америчка санитетска мисија добила је наређење да се повуче из Београда. 
Они одбијају да приме и једног новог болесника, а затечени болесници биће 
ускоро отпуштени. Наши болничари у њиховој служби разместиће се по 
другим болницама, остало особље упутиће се у унутрашњост.

9  септембар 1915.

Бугарска влада је званично објавила споразум са Турском.

Данас је изашао распис да се сви регрути и ђаци рођени 1896 године, сем 
муслимана, јаве седмој пуковској окружној команди ради упута у кадар. 

10  сеишембар 1914.

Читамо званични извештај да је Бугарска дефинитивно пришла Немачкој 
и Аустрији и да је објавила указ о мобилизацији целокупне војске. Одмах 
затим, у Грчкој је наређена општа мобилизација.

Отпочела је велика руска офанзива у јужној Галицији код Луцког.

14  септембар 1915.

Претставници четворног споразума предали су бугарској влади 
ултиматум, захтевајући да у року од 24 часа демобилише војску, у противном 
случају сносиће тешке последице.
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15  септембар 1915.

Др Стојимировић је примио поверљив акт Министарства унутрашњих 
дела под Пов. бр. 94, у којем се, поред осталог, каже:

„У случају да се нареди евакуација Београда, тим послом мора руководити 
или Управа града Београда или Месна војна власт. Ви ћете, као управник 
двеју болница, бити у сталном споразуму са обе ове месне власти и молити 
их да вас известе о мерама које предузимају, тако да се осигура могућност 
извршења онога што се може учинити, а да редовна служба не буде ометана.

Од две грађанске болнице у Београду, Општа државна мора непрестано 
радити, јер се болесници и евентуални рањеници немају где измештати. 
Зато, у случају евакуације Београда, један од болничких лекара мора остати 
да констатује шта је било са болесницима и болничком имовином. Ако 
у апотекарском слагалишту има резервног материјала ни то се нема шта 
носити.

Болница за душевне болести такође, са свим болесницима мора остати у 
Београду, пошто се нема где евакуисати у позадину, а и у тој болници мора 
остати једно лице, које ће заступати управника те болнице.

О овоме вас извештавам ради знања, са напоменом да ме после разговора 
са Управником града Београда и Командантом места (или другим надлежним 
војним лицем за овај посао) известите о резултату споразума.

По себи се разуме да, ако неутрална америчка мисија прими на себе обе 
болнице у погледу неге болесника, такав пристанак треба прихватити и још 
сада детаље утврдити.

Ниш, 1-IХ-1915 г.

                               По наредби Министра
                     Заступник начелника санитета
                          инспектор,
                            Др Милорад С. Јефремовић, 
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16 септембар 1915.

Јуче су лекари америчке мисије приредили опроштајну вечеру у ,,Гранд 
хотелу“. Присутни су били др Рајан са лекарима мисије, управник Војне 
болнице др Хрњичек, управник наше болнице др Стојимировић, санитетски 
пуковник др Мита Милићевић, начелник санитета, лекар Оппште државне 
болнице др Ћира Панић, др Радмила Милошевић и ја. Осим нас био је Ђорђе 
Радојловић, претеедник Црвеног крста, почасни амерички конзул Илија 
Јефремовић и други.

И поред добре вечере и изврсног вина, расположење је било тмурно. И 
код нас и код Американаца осећала се потиштеност. Имали смо осећај да у 
случају нове окупације остајемо без заштитника. Њима је било жао што нас 
напуштају, јер су заволели наш народ. Али, они морају да оду. Већ је јавна 
тајна да и Америка треба да ступи у рат.

18 септембар 1915.

Читали смо извештај из Лондона, од 16 септембра ог, који гласи да је 
Сер Едвард Греј изјавио у парламенту да ће Енглеска и њени савезници 

Гранд хотел, Београд 1917
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послати војну помоћ Србији и Грчкој, ако их Бугари нападну. То је изјавио у 
француском парламенту и претседник Делкасе.

20  септембар 1915.

Утврђен је идентитет двојице авијатичара чији је авион оборен пре три 
дана код Крагујевца. Обојица су Немци.

Бугарска је одбила да приђе силама четворног Споразума, на шта су је 
позвали Русија, Велика Британија и Француска. 

Обарање немачког авиона изнад Крагујевца
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УЛАЗАК НЕПРИЈАТЕЉА У БЕОГРАД
И ПРОДИРАЊЕ У СРВИЈУ

22  сеишембар 1915.

Последњих неколико дана протекло је у Београду без значајних догађаја, а 
данас је освануло тмурно и облачно јутро. Око десет часова зачуло се хујање 
два непријатељска авиона, која су кружила над Београдом. Оваква кружења 
су постала свакодневна појава, па зато на њих нисмо ни обраћали нарочиту 
пажњу. Наша и француска артиљерија гађале су авионе с Топчидерског Брда 
и с града. Један авион је оборен.

Поподне је, углавном, владао мир, али предвече, одједном загрмеше топови 
и отпоче јака паљба. Гранате су без прекида падале и засипале обалу Саве 
и Дунава и околину Београда. Цело поподне је грувало и земља се тресла. 
Уколико се ноћ приближавала, пуцњава је постајала све јача, да слух заглуши.

Предосећајући озбиљне промене, људи се погледају и сумњичаво врте 
главом. ,,Шта то може да значи?“ — међусобно се питају.,,није ово као досада, 
већ изгледа као да се спрема неко велико зло!“

С времена на време пролазила сам вечерас кроз болесничке собе других 
павиљона, који су повезани  дугим ходницима. Чим би ме болесници 
угледали, осетили би се спокојнији. Али, на све стране сам сретала само 
озбиљна лица. Многи седе и ћуте, неки су положили главу у руке, заклопили 
очи и запушили уши, неки проклињу Немце, а неки себе, што раније не 
одоше из Београда.

Артиљериска ватра је трајала целе ноћи. Не склопивши очи, дочекали 
смо зору.

23  септембар 1915.

Опет је освануо мутан дан. Киша ромори, пуцњава не престаје. Гранате 
експлодирају углавном дуж обале Саве и Дунава, уз страшну хуку и ломњаву. 
Једна граната је пала баш недалеко од улаза у први хируршки павиљон. 
Њена експлозија располовила је велика и тешка улазна врата, а даске су се 
распрштале на све стране. Док се зграда љуљала од потреса, седели смо без 
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речи, збијени једни уз друге. Јасно нам је да је започела давно наговештавана 
велика немачка офанзива.

Ишчезао је осећај страха. Не јавља се ни жеља за животом. Господаре 
само осећај замора у глави и жеља да се све једном сврши. Није добро што 
смо постали малодушни, али ето, храброст нас је напустила.

Немци нас данас туку из великих опсадних топова. Експлозија за 
експлозијом чују се преко целог дана. Ватра не престаје од јутрос, а сада је 
једанаест сати ноћу. Ово је незапамћена канонада.

Рањеници једнако стижу. Већином жене и деца. Малу децу носе, а старије 
и лакше рањенике доводе пешице. Родбина или суседи извлаче их испод 
рушевина и згаришта запаљених кућа. Многи им у путу умиру, па онда не 
знају шта ће с њима на сред улице.

Ми радимо као аутомати, као у неком трансу. Нико ништа не говори. 
Лица су нам страшна, измучена. Испод упалих очију спуштају се издужени 
модри колутови.

24  септембар 1915.

Освануо је 24 септембар. Пуцњава не престаје, већ је, напротив све јача, 
а пожари избијају на све стране. Ми не знамо шта се дешава у вароши, јер не 
напуштамо болницу, али од рањеника дознајемо да се очајне борбе воде на 
Сави и Дунаву.

Наше власти и стране мисије напустиле су Београд у највећој хитњи. За 
њима бежи народ. Све јури према Торлаку, где се налази главни штаб одбране 
Београда.

Данас су напустили болницу др Радмила Милошевић, медецинар Најман, 
апотекарски помоћници и неке болничарке. На брзину је евакуисана Војна 
болница, односно сви болесници који су способни за транспорт. Отишао је и 
управник Војне болнице санитетеки потпуковник др. Хрњичек. У Београду 
је остало само три лекара: др Душан Стојимировић, који је примио дужност 
управника Војне болнице, интерниста др Ћира Панић, у болници у Видинској 
улици, и ја, на хируршком, гинеколошком и дечијем заразном оделењу на 
Врачару. Остао је, такође, шеф апотеке Кокановић, главна бабица Наталија 
Лубурић, економ болнице Јоца Стефановић и мали део болничког особља.
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Одељења су препуна болесника и рањеника.

Др Рајан, шеф американске мисије, који је на позив своје владе требало 
да се врати у Америку, на своју молбу добио је дозволу да и даље остане 
у Бесграду. Тако је и по други пут узео под своју заштиту све болнице у 
Београду и продужио рад у Војној болници.

Непријатељ нас стално засипа гранатама, од најмањег до највећег калибра, 
Наша артиљерија дејствује са града. Командант градске тврђаве је потпуковник 
Момчиловић. Немци опседају Београд са Саве и Дунава. Доњи град и обалу 
Дунава брани мајор Драгутим Гавриловић са кадровцима Десетог пука. На 
Душановцу и на Врачару се налази енглески адмирал Трубриџ, који командује 
поморском артиљеријом против непријатељских монитора.

Грмљавина топова ужасно одјекује. Њу прати киша и грмљавина из 
облака. На Дунаву се бије крвава битка. Помогнути ватром из монитора, 
Немци су успели да начине понтонски мост.

Приспели рањеници причају:

„Под пљуском граната највећег калибра, ватром из пушака и митраљеза, 
којом је засуо положаје наше одбране, успео је непријатељ да чамцима превезе 
своју војску код доњег града. Наша артиљерија, која је дејствовала са града, 
повлачи се. Војска отступа под притиском много јачег непријатеља. Наши се 
очајнички боре код кланице, бранећи отступницу. Запаљене наслаге угља код 
електричне централе шире велике светлосне млазеве и осветљавају варош.

Одред енглеске поморске артиљерије, која је дејствовала специјално 
против монитора, повлачи се са Дунава. Он пролази „Гундулићевим Венцем“, 
проваљују ограду Ботаничке баште, и Далматинском улицом се повлачи ка 
Торлаку.

Сазнајем да су остали да бране Београд: Десети пук, под командом мајора 
Гавриловића, одред Седмог београдског пука, затим сремских добровољци и 
чета београдских жандарма. Њима су се придружили деца, младићи и жене, 
све што може да држи пушку, или да буде од какве друге помоћи.

Воде се уличне борбе. Настало је право клање. Код кланице су се дивљачки 
тукли. Јуришали су на нож, гушали се. На Дорћолу, улице су покривене 
лешевима. Све је огрезло у крви. Борбе се воде од улице до улице, преко 
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Краљевог трга и Теразијама ка улици Краља Александра. Немци полако 
наступају, јер наши херојски бране стопу по стопу своје земље.

На Смедеревском ђерму, чујем, водиле су се такође ужасне борбе. Све 
што је могло да држи пушку, старо и младо, борило се и гинуло. Деца гину 
и умиру на друму или у јарку, док други беже саплићући се преко њихових 
тела. Тако причају рањеници који су успели да дођу до болнице. Они се 
налазе у очајном стању.

Наша војска повлачи се пред силном навалом непријатеља Бањице и са 
осталих положаја. Она отступа ка Авали, а за војском бежи народ — људи, 
жене и деца, мислећи да се на тај начин спасу. Успут гину, које од граната које 
од куршума. Падају од умора и глади, па и тако налазе смрт. Грозота се не да 
описати, а непријатељска војска куља и куља. За све време лије киша.

На Торлаку се воде борбе под командом генерала Михајла Живковића, 
али непријатељ насрће са свих страна. Понтони се преносе без сметње, јер 
више нема наших топова. Непријатељска војска се искрцава у масама. Уз 
Аустријанце и Мађаре сада ратују и Немци, под заповедништвом чувеног 
немачког генерала Макензена.

Најзад, после огорчене борбе, убијања и много проливене крви са обе 
стране, Немци су успели да потисну нашу херојску војску. Последња је 
отступала чета од седам стотина београдских жандарма, који су се очајнички 
борили на Дорћолу, бранећи отступницу нашој војсци, где су сви до једног 
изгинули. За све ово време ми смо у болници радили, превијали, указивали 
помоћ рањеницима, који су пристизали без прекида. Сви смо били као 
ошамућени и полуглуви од пуцњаве, али осећај страха од смрти био је 
потпуно ишчезао пред оволиким страдањем и масовним уништавањем 
невиног живља.

25  септембар 1915.

Предвече дође на хируршко одељење др Стојимировић и рече: ,,Готово је! 
Ушли су!“ На те речи сви смо се следили. Стајали смо као скамењени, неми, 
осећајући тугу за изгубљеном домовином и равнодушност према ономе 
што може да наиђе. Неко тихо запита: ,,Где је наша војска?“ — али питање је 
остало без одговора. 
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ОКУПАЦИЈА

26  сеишембар 1915.

Јутрос рано дошла је немачка стража. Војници су Пруси. Прегледали су 
све собе у болници и завиривали у сваки кутак, тражећи скривено оружје 
и оружане војнике. Поставили су стражу на главној капији и на свим 
болничким излазима. Војници су блатњави и суровог лица. Пролазећи кроз 
болницу, говорили су: „Немојте мислити да су вам овде Аустријанци! Нас 
нећете лако истерати! Ми смо Пруси! Научићемо вас памети!“

Зиста, одмах смо осетили да су ово прави завојевачи.

27  септембар 1915.

Јутрос је једна група од неколико полу пијаних непријатељских војника 
покушала да насилно уђе у болницу у Видинској улици. Улазна врата су била, 
као обично, закључана, и вратар их је отварао само на звук звона и у време 
одређено за посете. Војници су дивљачки викали и покушавали да извале 
врата. На њихову вику, стари дугогодишњи вратар Стева пошао је да их 
отвори. Док је стављао кључ у браву, обесни војници испале метак, убију га, 
и, завојевачи, преко мртвог тела вратара уђоше у болницу.

Данас је издато наређење да у року од 24 сата сви грађани изађу на места 
на којима су се водиле борбе, да би закопали мртве.

1  октобар 1915.

Око шест часова поподне у болницу су дошла четири аустриска лекара 
и једна чета болничара. Лекари су обишли цео круг и реквирирали зграду 
женске болнице, а наше болесне и рањене војнике, који су ту лежали, 
интернирали су у Немачку. У њиховом присуству покупљени су инструменти 
са хируршког одељења и предати мени на чување до даљег наређења. Лекари 
су затражили податке о целокупном болничком инвентару и о начину на који 
се болница издржава. Док смо разговарали, стално се чула топовска паљба, 
која се од нас постепено удаљавала.
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Кад је наступила ноћ, завладала је тишина.

Не знамо шта се око нас дешава, али изгледа да се наша војска далеко 
повукла.

2  октобар 1915.

Са стрепњом помишљам на моју породицу, која је напустила Београд у 
највећој хитњи 22 септембра, кад су изненада загрмели немачки опсадни 
топови и киша граната се слила на варош.

Мати са децом требало је да се склони у кући болничарке Станке, на 
Бањици. Никаквог гласа од њих немам. Да ли су живи? И дању и ноћу ми се 
намеће исто питање. Решила сам да их потражим.

Данас око три часа поподне пошла сам са болничарком Станком ка 
Бањици. На себи смо имали беле болничке мантиле, а око руке траку еа 
црвеним крстом.

Изашли смо из круга болнице, па смо се спустили иза Војне болнице до 
Карађорђевог парка. Одатле се пружа велика неизграђена пољана, преко које 
смо морали прећи да би стигли на Бањицу.

Ми смо ишле брзо, јер се требало вратити пре мрака. Успут нигде живе 
душе. Владала је мртва трппина.

Пред нама се указа један брежуљак и ми се почесмо пети уза њ.

Изненада, кроз ту тишину, као да је из земље дошао, зачу се оштар глас: 
„Халт!“

Стадосмо као укопане. У истом часу угледасмо иза брежуљка читав 
ланац бајонета, који су се сјајили на јесењем сунцу. Покрај бајонета, указали 
су се шлемови пруских војника. Пушке су биле уперене на нас. Ми се 
нисмо мицале. Чудновато, у том тренутку нисам осећала никакав страх. 
Равнодушно сам гледала у пушчане цеви, из којих је сваког тренутка могла 
да излети смртоносна куглица.

Официр и два војника искочише из рова и опколише нас.

Оштрим гласом питао је официр ко смо и шта радимо овде.
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Ја сам мирно одговорила на немачком језику да сам лекар, казала сам где 
смо пошли и показала пропусницу са жигом американске мисије Црвеног 
крста. Он ми строгим гласом нареди да се одмах вратим, да други пут не 
улазимо у ратну зону, јер ћемо бити стрељани без објашњења. Два војника су 
нас спровели до болнице са напереним пушкама и ту су нас оставили.

7  октобар 1915.

Већ десет дана непријатељ по други пут господари Београдом. Војници су 
се размилели улицама и пљачкају радње и домове.

Иза Торлака се воде борбе. Грување топова чује се без прекида. Др Рајан 
каже да је за ових 15 дана кроз Војну болницу прошло 4.800 непријатељских 
рањеника, који су, по указаној помоћи, одмах пребацивани у Земун.

8  октобар 1915.

Добили смо нове пропуснице за варош. На њима је жиг америчког 
Црвеног крста.

Пошла сам да обиђем стан мојих родитеља. Велика масивна улазна врата 
приземне куће разваљена су, а на капији стоји аустриски војник с пушком. 
Није хтео да ме пусти унутра, јер је кућа реквирирана за официре. После 
дугог доказивања да сам лекар, да радим у болници и да морам да узмем 
потребне ствари, пристао је да ме пропусти, али у пратњи два мађарска 
војника. Са мном су били и апотекар Кокановић и једна болничарка.

Пред призором који ми се у стану указао, сетила сам се изреке: „Тешко 
земљи, кроз коју војска прође.“ У собама је све било испретурано. Ормани 
и фијоке отворени, а добар део намештаја однет. На клавиру, који је стајао 
отворен, лежало је безброј испражњених и поразбијаних чаша и флаша, а пиво 
и вино било је просуто на све стране. На диркама су лежали комади слатка. 
На брзину сам покупила нешто од заосталог одела и пошла. У том тренутку 
зачули су се из претсобља весели гласови и звиждање. Затим су у собу ушла 
три мађарска официра, у блештавим униформама. Они су се раскалашно 
смејали. Свакако их је војник на стражи обавестио о мом доласку, јер су ме 
одмах поздравили на српском. Ја сам им казала ко сам и зашто сам дошла. 
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Скренула сам им пажњу на лом који су начинили. На то један од њих смејући 
се одговори: „Ми смо ратници”. Одмах сам напустила зграду. Моје ствари 
послала сам по болничарки, па сам са апотекаром Кокановићем пошла на 
Дорћол, да видимо место где су се водиле најкрвавије борбе.

Пред нама се указала слика ужасне пустоши. Све је порушено. Остали су 
само камење, цигле и дубоке јаме од граната. Да би се улицом могло прећи,.
потребно је прескакати преко рушевина и лешева у распадању, који ту леже 
већ више дана. Нигде живе душе. Једино се мачке и пси вуку по улицама и 
рушевинама.

Вратили смо се у болницу са осећањем неизмерне туге. Овде су ми 
саопштили да је од немачких власти дошло наређење да им одмах предамо 
два већа хируршка павиљона за смештај њихових рањеника.

Наређење сам морала извршити у року од два сата. Све теже рањенике 
и оперисане болеснике сместили смо у два преостала павиљона, а лакши 
болесници су отпуштени без обзира куда ће ићи и како ће се снаћи.

9  октобар 1915.

Немачки лекар др Бем преузео је од др Стојимировића управу Војне 
болнице. Америчка мисија са др Рајаном остала је да ради у њој. Др Бем је 
наредио да се одмах испразни Војна болница и да се сви наши војни рањеници 
интернирају, а цивилни да се пребаце у грађанску болницу.

У Војној болници су сада смештени њихови рањени и болесни војници.

Увече, око 8 часова, позвали су др. Стојимировића и мене у Војну болницу 
и распитивали се о нашем раду, обећавајући да ће болницу снабдевати 
храном, јер ми немамо могућности да ма шта набавимо.

10  октобар 1915.

Данас сам добила нову заповест: да се најхитније иселе из нашег хиуршког 
оделења сви преостали болесници. Заповест је била кратка. Пошто је требало 
наређење извршити у року од два сата, све наше тешке рањенике пренели 
смо на инфективно оделење, које су вредне и напаћене болничарке опрале 
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и припремиле. Ја сам добила за становање собу у згради апотеке, док је 
болничко особље, које је такође исељено са хируршког оделења, смештено у 
вешерници и по ходницима Управе болнице.

12  октобар 1915.

У зграду апотеке дошла су два немачка лекара, професор др Бекер из 
Берлина и др Мајер. Саопштили су ми да преузимају целу зграду апотеке 
за своје лекаре и болничарке, који су стигли из Немачке. Њих је тридесет на 
броју. Стари апотекар Кокановић и ја морали смо прећи са станом у зграду 
Душевне болнице. Болесници су остали на инфективном оделењу.

Професор Бекер ми је рекао како га изненађује то што велики број наших 
грађана говори немачки. Још више га је изненадило што је по становима 
наших лекара нашао богате библиотеке. Он је закључио да је наш свет много 
образованији но што је раније мислио!

Немци су обишли многе станове наших лекара и из њихових библиотека 
однели најбоље књиге.

У зграду апотеке већ су се уселили: „оберштатсарцт“ Кауфман, 
„штабсарцт“ Мајер, „фелдарцт“ професор Бекер, и „кригсшпиталарцт“ 
Куглер, са још два млађа лекара. У партеру су смештене њихове сестре — 
болничарке. Оне носе црне, дуге хаљине, црне капе са белим рубом, а на руци 
имају траку црвеног крста.

16 октобар 1915.

Пре два дана издато је наређење да се до пет часова поподне иселе сви 
болесници и сав персонал српске народности из целе Државне болнице на 
Врачару. Немци су нам уступили једна амбулантска запрежна кола за пренос 
болесника у „Стару болницу“, у Видинској улици. Ја и главна бабица Наталија 
Лубурић већ станујемо у згради Душевне болнице.



178 179

20  октобар 1915.

Са доктором Стојимировићем сваког јутра одлазим колима у болницу 
у Видинској улици. У једној соби уредила сам малу операциону салу, која 
служи за хитне интервенције и превијање.

Борбе су престале, нема нових рањеника нити већих операција.

У граду има врло мало грађана. Рачуна се, око 11.000.

Један велики простор око болнице на Врачару, иза барака, претворен је у 
пространо гробље, где Немци сахрањују своје војнике. Трпају их у заједничку 
раку, изнад које се налази мали крст.

Немци су поделили Београд на два дела. Западни део, од Саве преко 
Топчидерског брда, Војне болнице на Врачару и Душавне болнице, припада 
Немцима. Североисточни, већи део вароши, све до Дунава као и болница у 
Видинској улици, припали су аустро-угарској сфери.

Постављени су преко Саве и Дунава понтонски мостови преко којих без 
прекида пролазе топови, војска и комора. Све то иде за унутрашњост Србије. 
Таљиге, пуне опљачканих ствари, одлазе у супротном правцу, за Земун.

Повлачење Српске војске 1915
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Преко целе ноћи слушамо сирене аутомобила који доносе рањенике. Лађе 
вуку шлепове са муницијом за Бугарску и Турску.

Београд пружа очајну слику. Постоје улице у којима су многобројне куће 
без крова, или су толико порушене да се киша слива у одаје. Трамвајске шине 
се хитно оправљају. Оправљају се и све лепше и веће куће у које се усељавају 
виши официри са породицама. Из свих радњи су покупљени бакарни 
предмети. Данас су зашли и по приватним кућама да одузимају предмете од 
месинга и бакра. Скидају окове са ормана, браве с врата и прозора, а пре 
два дана однели су звона са Вознесенске цркве и бакарни кров са звонаре. 
Данас је читав транспорт кола упућен преко понтона за Земун, са посуђем, 
бакрачима, тепсијама и бравама од којих ће се правити муниција. Заплењене 
су и велике количине кожа, а од јутрос одузимају по кућама вуну из душека 
и јастука, остављајући по један душек на две особе.

Преко целога дана војска маршира. Музика свира „Вахт ам Рајн“.

Немци нас потсмешљиво питају: „Где су вам савезници? Зашто вам не 
дођу упомоћ?“ Међутим, српској војсци одају признање.

Немачка пешадија, коњаници на добро урањеним коњима, ватрогасци у 
кожном оделу и пуној ратној опреми и добро наоружани бициклисти пролазе 
и одлазе на југ. Свакодневно спроводе наше заробљене војнике, грађане, 
сељаке, па чак и жене с децом. Гоне преко Саве и обилну стоку: волове, коње, 
овце и свиње.

Жалосно је гледати дуге редове наших жена с метлама и лопатама 
како гладне и поцепане чисте улице од сламе, сена и ђубрета. Војници с 
пушкама стоје, с обе стране улице, и стражаре. Уподне, кад се овим бедним 
чистачицама издаје тврд, црн хлеб, стражар командује мирно. Оне морају 
да подигну руке у .вис и да хватају хлеб, који им се добацује. Која је спретна, 
ухвати га; која није, промаши, хлеб се откотрља, а гладна чистачица га узима 
са земље, брише о прљаву хаљину и халапљиво једе. Немци се понашају као 
окрутни и немилосрдни господари наше земље, имовине и живота.

Посматрамо с тугом руске заробљенике, кад их свакога дана терају на рад. 
Изгледају бедно. Вуку камење, копају земљу, оправљају калдрму и иду у шуму 
по дрва.
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15  новембар 1915.

Кроз Београд пролазе поворке наших заробљеника војника у таквом 
бедном стању да човека језа хвата кад их гледа. Спроводе их Мађари или 
босански муслимани.

29  новембар 1915.

Дуге су и тужне зимске ноћи које проводимо под кровом дома умоболних, 
где смо сада настањени. Свуд је хладно. Собе се тек предвече мало заложе, јер 
се дрва и угаљ издају на порције.

Обед нам се дели из казана: чорба и нопара од црног хлеба.

Најзад је напустио Београд и др Рајан, пошто су му Немци онемогућили ма 
какав рад. Тако смо лишени једног неутралног посматрача зала и свирепости 
које чини завојевач над српским народом. Др Рајан је био добар лекар и 
добар човек. Посећивао је наше домове, долазио је у додир с народом, слушао 
жалбе и патње људи, и помагао им кад год је могао

Изгубили смо сваку везу са осталим делом Србије.

Са ратишта не стижу никакве вести.

1 децембар 1915.

Дознајемо да су црногорске трупе потиснуте.

Бијело Поље је у рукама непријатеља.

Енглези и Французи повлаче се према Солуну.

15 децембар 1915.

Данас је изашао први број Београдских новина на нашем језику. 
Уредништво, управа и штампарија налазе се у Карађорђевој ул. бр. 26.

Новине ће излазити трипута недељно, уторником, четвртком и недељом. 
У њима су вести са бојишта, извештаји о догађајима у разним земљама, који 
не слуте ништа добро за нас. У њима су објављене разне наредбе и забране 
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окупатора, огласи о умрлима, успеси непријатељске војске, порази наших 
савезника итд.

18  децембар 1915.

По кућама и на раскрсницама осванула су излепљена наређења да се у 
току дана нико не сме појавити на прозору. Грађанима је забрањено кретање 
и по улицама.

Око десет часова настала је пуцњава из топова. Тиме је објављен долазак 
гувернера Србије грофа Салис-Севиса. Он се привремено настанио у згради 
Управе фондова, док се истовремено врше оправке у згради аустриског 
посланства у Крунској улици, која је одређена за гувернерову резиденцију.

22  децембар 1914.

Због доласка Салис-Севиса покупљен је народ да чисти улице. Наређено 
је да се отворе све радње и да се без одлагања врше хитне оправке кућа. 
Углавном се отварају посластичарнице, јер су друге радње опљачкане. Сад 
су излози пуни слаткиша, али их Срби не купују, јер немају новаца. Не 
располажемо ни динарима, а камоли крунама, које претстављају једини 
важећи новац.

У Београду има много Пруса. По улицама шетају аустро-угарски официри, 
њихове жене и деца. По кафанама трешти музика за окупаторске официре и 
чиновнике. Трамваји раде дању и ноћу, али за српски живаљ само до 6 часова 
поподне и то једино задња кола.

1  јануар 1916.

Почетак 1916 године освануо је тужан, јер смо сазнали да су цела Србија 
и Црна Гора прегажени.

Србија је подељена на две покрајине. Лева страна Мораве са Београдом 
припала је Аустро-Угарској, а десну страну Мораве окупирали су Бугари. 
Чим је подела извршена, наређено је да се све избеглице врате на територију 
којој припадају. 
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Јуче је свечано отворен железнички мост на Сави кога су наши дигли 
у ваздух. Свечаности је присуствовао надвојвода Фридрих, врховни 
заповедник аустријске војске. Данас је извршена размена новца: 10 динара 
за 5 круна.

Говори се да ће Грчка остати неутрална.

9  јануар 1916.

Данас је крупним словима објављен у новинама проглас гувернера Србије 
Салис-Севиса:

Српском народу!

Његово је величанство, цар аустриски и апостолски краљ угарски, 
благоизволио одобрити да се установи војна генерална губернија у оним 
деловима Србије, који су посједнути царском и краљевском војском.

Позивљем становништво да пуним повјерењем подпомогне области и 
управне органе у њиховоме раду да се наредбама безувјетно покори и да се 
клони сваког политичког посла. Противљење казнити ће се најстрожијом 
мјером.

Сигурном и праведном управом хоћу да у земљи опет установим ред, 
тако, да се српски народ, којег су пријашње његове вође завели опет поврати 
у сређен живот.

Београд, 7 сијечња 1916.

                        Цар. и краљ. војни генер гувернер

                                   Гроф Салис, подмаршал

13  јануар 1916.

Од јутрос смо сви јако потиштени, јер на првој страни „Београдских 
новина” читамо крупним словима:

Пад Ловћена.

Аустро-угарски генерални стожер јавља на 11 јануара:
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Југоисточно бојиште: У тродневним је љутим бојевима наша храбра 
пјешадија у заједничком лијепом раду са тешком артиљеријом и Његовог 
Величанства ратном морнарицом сломила очајан отпор Црногораца, па без 
обзира на неизмјерне потешкоће зимног крша који се уздиже 1.700 метара 
над морем, јуришем заузела Ловћен.

Црногорци су дали очајан отпор. Борбе су се водиле прса у прса. Беране 
је такође у нашим рукама.

16  јануар 1916.

Данас је објављено, да је престоница Црне Горе, Цетиње, пала у руке 
непријатеља.

20  јануар 1916.

Данас је немачки цар Виљем посетио Београд. Прошао је Кнез Михајловом 
улицом за Калемегдан и обишао градску тврђаву. Та посета је уследила после 
састанка Виљема са Фердинандом, бугарским краљем, који је одржан у Нишу 
18 ом.

Из новина дознајемо да су 15. ом. у Бизерти, у Африци, искрцане прве 
српске чете, где их је поздравио италијански адмирал. Други део војске је 
искрцан на Крфу и у Француској. 

24  јануар 1916.

У Београду је велика оскудица у храни. Општина уводи карте за хлеб и 
брашно. Велика је беда јер је све већи прилив избеглица.

25  јануар 1916.

Настала је тужна сеоба нашег народа. Београђани се враћају у порушене 
домове, у беду и немаштину. Од њих дознајемо да, док су се водиле велике, 
крваве борбе око Београда, Ниш је, окићен заставама, очекивао долазак 
француске војске с југа. Наша влада је молила савезнике за хитну помоћ, 
нарочито је учињен апел на Русију.
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Бугари су нас напали с југа у исто време кад и Немци, Аустријанци 
и Мађари, који су надирали са севера и запада под командом генерала 
Макензена. Тако се српска војска, опкољена са свих страна, повлачила на југ. 
За њом је бежао народ, док им непријатељ није пресекао отступницу.

Ове вести изазивају још већу депресију.

Један војник, који се повлачио с војском, стигао је у Београд.

„Ми смо полако отступали— прича им он — а нас су нападали Немци 
и Бугари. Борили смо се као лавови, гинули смо, али су гинули и они. За 
војском је бежао народ као бескрајне поворке очајника. Били смо уверени 
да ће нам савезници притећи у помоћ и да ћемо непријатеља зауставити. С 
нама су отступали краљ, врховна команда, генералитет, влада, стране мисије, 
њихови лекари и болнице. Дошли смо до Призрена, но даље нисмо могли, јер 
је пруга била пресечена. Преостало је да капитулирамо или да се пробијемо 
преко албанских кршева и да избијемо на Јадранско море. На Косову је 
пала одлука: Војска са краљем и владом напустиће земљу и потражиће азил 
у некој савезничкој земљи. Тада смо уништили топове и тешко оружје, а 
затим смо запалили слагалишта муниције и ратни материјал. Војници су 
били разрешени обавезе, али је мали број остао, и то оних који су као тешко 
болесни и изнурени неспособни за далеки пут.

,,Ратници су се опраштали од свјих породица, које су их дотле пратиле. Са 
сузним очима посматрали су наше разбијене топове и поломљено оружје. То 
су били тешки и језиви тренуци, које нећу никад заборавити!“ — каже стари 
трећепозивац из Београда, чика-Милисав Петровић.

,,Тако је цела војска кренула на југ — продужује он да прича. Са нама је 
пошла дуга поворка људи, жена и деце. Војници су носили децу, помагали 
женама и омладини. Била је ужасна зима. Новембар месец, а ми смо се полако 
кретали, преко снегом завејаних друмова, изнурени, носећи храну коју смо 
успут међусобно делили. ,,Само да Не паднемо непријатељу у руке“, па ћемо 
поднети све невоље“, — многи су се тако тешили и храбрили.

„Али убрзо су почели многи да малаксавају, падали су у снег, војници 
су их дизали, носили до првих кућа-колиба и ту су их остављали. Многи 
су успут умирали, од мраза и изнурености. Многи су носили у себи клице 
тифуса. И ја сам — прича чика Милисав, био пао у неко бунило, па су ме 
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другови оставили у једној кућици и поверили ме њеним домаћинима. Они 
су ме хладили снегом и појили ракијом, и тако претурих ту болештину. Сав 
новац који сам имао, оставио сам њима, па су ми они помогли да се пребацим 
у Србију. Тако ево стигох жив у мој Београд.” 

Читамо у „Београдским новинама” да је Црна Гора капитулирала, да су 
аустриске трупе запоселе Никшић, Даниловград и Подгорицу, и да се врши 
разоружавање црногорске војске. Неколико хиљада српских војника, који су 
били као посада у Скадру, повукли су се на југ.

29  јануар 1916.

Данас је објављено да је наша влада послала новац преко америчког 
Црвеног крста, ради исплате принадлежности пензионерима. Сви су 
пензионери позвани у Општину, која је наново образована.

Претседник Општине је Павле Денић.

Последња пензија била је исплаћена месеца септембра, пред сам улазак 
Немаца у Србију. Сада се она издаје само за месец јануар, по одбитку 25 
отсто, и то у крунама, пошто се обрачуна 1 круна као 2 динара.

6  фебруар 1916.

Пуштени су у саобраћај нарочити возови само за избеглице.

Чујемо да се српска војска реорганизује на Крфу, где ће бити упућени и 
они Црногорци који се нису предали, већ су остали у Италији.

14  фебруар 1916.

Пре два дана издато је наређење да сва деца основних школа морају 
похађати часове. Јуче је, у присуству Салис-Севиса, отворена прва основна 
школа под окупацијом. Она је смештена у згради Трговачке академије, у 
Битољској улици.

Данас је изашла наредба да се месо може куповати само двапут недељно и 
да се сва празна земљишта морају обрадити.
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Наређено је да се сваки грађанин мора пријавити властима и да свако ко 
је навршио 16 година мора испунити засебну пријаву.

Оправља се водоводна мрежа.

29  фебруар 1916.

Пруси напуштају грађанску болницу на Врачару у којој су за ових пет 
месеци приредили доста музичких концерата за своје болесне и рањене 
војнике. Они су доводили оперске певаче из Немачке и Аустрије. Болницу ће 
преузети Аустријанци.

30   фебруар 1916.

Дознајемо да је за команданта француске војске у Солуну постављен 
генерал Сарај.

1  март 1916.

Један аустриски апотекар испричао ми је како су Немци при напуштању 
болнице испразнили болничке просторије. Пошто су однели постеље, 
ормане, столове и столице, натоварили су и постељно и болничко рубље, 
прибор из операционих сала и превијалишта.

Апотекар ме је повео да видим испражњене просторије. Изгледало ми 
је невероватно да су Немци својим савезницима оставили празну болницу, 
али стварност је превазишла очекивање. У зградама смо затекли само голе 
зидове и широм отворена врата. Купатила су демонтирана, кваке и браве са 
прозора и врата поскидана су, електрични уређаји однети, па су и сви ексери 
повађени из зидова. Свуда по поду лежали су ђубре и измет!

2  март 1916.

У Видинској улици, где су смештени наши болесници, раде српски лекари, 
који су допали ропства. За управника болнице постављен је санитетски 
потпуковник др Јован Данић, а за шефа хируршког одељења др Живота 
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Јанковић. На унутрашњем одељењу остали су др Ћира Панић и др Стева 
Вукотић.

Више нисам у Општој државној болници, већ радим као лекар у општинској 
амбуланти у улици Краља Милана, прекопута кафане „Лондон”. Шеф амбуланте 
је др Војислав Ђорђевић. Од ,,бециркскоманде” добила сам дозволу да могу 
указивати лекарску помоћ и нашем болесном грађанству у граду.

23  март 1916.

Немци су евакуисали Војну болницу. Сва наша војна лица, која су код њих 
била на лечењу, интернирали су за Немачку. Оно мало цивилних болесника 
и рањеника, пребачено је у грађанеку болницу. Тада су ухапшени управник 
др Данић, шеф хируршког оделења др Јанковић, др Ћира Панић и економ 
Јоца Стефановић. Они леже у подруму Управе фондова, у којој се сада налази 
окупациона управа.

8  април 1916.

Сазнајемо да су три ухапшена лекара и болнички економ били пребачени 
у затвор министарства војске у улици Кнеза Милоша. Дознали смо и то 

Лондон хотел, Београд 1916
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да их је саслушавао мајор Коста Херман, културни саветник за Босну 
и Херцеговину, уредник сарајевског часописа „Нада”, који је наклоњен 
аустрофилској политици. После испитивања и шиканирања, најзад су — 
заузимањем др Стојимировића и бившег министра Николе Стефановића, 
који је у мирно време био одликован орденом Немачке гвоздене круне, — сва 
тројица пуштени на слободу.

Кад су наши лекари били ухапшени, аустриске власти су поставиле у 
болници своје лекаре. Истога дана дошао је физикус др Пехмилер, прегледао 
целу болницу, нашао је да је мала и да не одговара санитетским условима. 
Том приликом је казао да ће се наћи погоднија зграда.

18  април 1916.

Прошла сам покрај санаториума „Врачар”, који је својина четири 
београдска лекара. Он је врло лепо уређен, а његови сопственици су 
мобилисани и налазе се на војној дужности са нашом војском. Пред зградом 
је данас стајало више кола, а из ње је изношен сав болнички уређај. Видела сам 
надзорницу санаториума, која ми, плачући, рече: „целу зграду су испразнили 
и сав санитетски уређај однели и понашају се као дивљаци!”

Јуче је напустио Београд гроф Салис-Севис. Говори се да је смењен јер је 
био млак према српском становништву.

1 мај 1916.

Изашла је наредба да сви грађани помере часовнике за један сат унапред. 
У једанаест часова грунуо је топ, да би објавио подне по новом времену.

Поподне сам указала лекарску помоћ једном старом човеку, који ми је 
испричао зашто му је позлило.

— Ишао сам улицом, кад ми приђе неки аустриски официр, запитавши 
ме колико има сати. Извукао сам сат и рекао му: „Желите ли по нашем, или 
по вашем времену?”

Он ме љутито погледа, па одговори: „Нема по вашем и’ нашем! Има само 
по нашем!” Затим се окренуо и отишао, али одједном се створише преда мном 
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два аустриска војника, и рекоше ми да пођем у полицију. Покушавао сам да 
се браним, али ми није ништа помогло. Пошто су ме саслушали, саопштише: 
„Нема више наше и ваше време. Зато се сада иде у затвор. Пошто сте стар 
човек, платиће те казну у новцу овога пута, а други пут ће те ићи у затвор.

5  мај 1916.

Почела су да стижу писма и пакети од наших који се налазе ван Србије 
као војни обвезници или избеглице.

Оправља се водоводна мрежа. Велика је оскудица у свему, али нарочито у 
шећеру, што народ тешко подноси.

Изашао је званични оглас како ће се давати помоћ у новцу чиновницима, 
пензионерима, инвалидима и незбринутим породицама из државне касе. 
Помоћ је сасвим мала.

Вратила се једна партија наших грађана који су били интернирани по 
логорима у Аустрији и Мађарској. Међу њима има жена, деце и људи разног 
доба. Они изгледају бедно, мршави су, болесни и гладни. 

У продавницама Одбора града Београда издаје се грађанству брашно и 
кромпир. Породице од 5 чланова добијају 10 кгр. кромпира за недељу дана, 
по цени од 0,80 хелера.

9  мај 1916.

Поводом заразних болести, пегавца, колере, рекуренса, које још владају 
у војсци и народу, одржали су предавања аустриски и наши лекари. 
Констатовано је да је у току 1914 и 1915 године умрло у Србији од заразе 150 
лекара, што значи 35 од сто.

15  мај 1916.

Немачке подморнице, које крстаре морима, потопиле су велики број лађа 
наших савезника.
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17  мај 1916.

Читамо у „Београдским новинама” да је преустројена српска војска стигла 
у Солун.

19  мај 1916.

Дознајемо да су посланици држава Антанте предузели нове кораке код 
грчке владе ради превоза српских трупа у Македонију. Ако грчка влада не 
дозволи да војска пређе преко њихове територије, Савезници прете да ће им 
заузети нека пристаништа. Да би избегли торпедовања, Енглези превозе чете 
само на болничким бродовима под заштитом заставе Црвеног крста.

23  мај 1916.

Објављена је наредба војног главног заповедника о реквизицији сирових 
кожа. Све се коже морају одмах пријавити.

Општина издаје брашно и шећер на карте. Редови су велики, али гладан 
народ не зна за ред. Дуге руке и широка леђа побеђују.

Одобрена је слободна и јавна продаја ракије, што је до данас било 
најстроже забрањено.

25  мај 1916.

Данас је непријатељска полиција поскидала све старе фирме и наредила 
да се испишу нове, латиницом.

Поподне су ми два мађарска полицајца наредила да заменим ћирилицом 
исписану моју лекарску таблу.

Полиција врши преглед станова и све боље собе реквирира за официре.

26  мај 1916.

Изишла је наредба да се сав српски папирни новац замени крунама у 
размеру 2 динара за 1 круну.
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28  мај 1916.

Данас је објављено да је стигла америчка мисија Црвеног крста коју 
предводи др Рајан. Они су донели велику количину рубља и одела, које је 
покупљено у Америци, да се раздели становницима Београда. Та вест је 
изазвала велику радост, јер је народ оголео, а купити се ништа не може.

1   јун 1916.

На улицама се види доста пруске војске. Кажу да су дошли ради скупљања 
летине. Прво ће је прикупљати Пруси, затим Аустријанци и најзад Бугари. 
Да би нас заплашили, проносе гласове како ће, у случају повлачења, повести 
собом грађане на рад у Немачку, а Београд ће порушити топовима.

На пијаци има меса, поврћа, млека и воћа, али само за окупационе трупе, 
док грађанство једе проју, црн хлеб и кромпир. У рационираним количинама 
добијамо и друге намирнице, неопходне за живот, али све само на купоне. 
Смањено је следовање шећера на 200 грама месечно по особи.

3   јун 1916.

Читамо извештај из Цириха да је у Солун стигао генерал Сарај, главни 
заповедник француске војске на Балкану. Под његовим претседништвом 
одржана је конференција заповедника енглеских, француских и српских 
трупа, којој је присуствовао и енглески врховни заповедник генерал Милнер.

16  јун 1916.

Донета је наредба да се грађани могу кретати само до 8 часова увече. За 
сваких пет минута закашњења, казна износи 5 круна.

Капије морају бити затворене у 10 часова увече под личном одговорношћу 
власника куће.

Причао ми је један чешки официр, да је у Прагу живот тежак као и овде. 
Вели: ,,Свима је рат дозлогрдио, али Виљем има још „каноненфутер-а.,,
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Од њега сам дознала да су се водили дуги преговори између Грчке и 
сила Четворног споразума. Најзад је Грчка оглашена као неутрална земља, 
и њена влада је наредила демобилизацију флоте и војске. Грчка је делимично 
блокирана од стране сила Четворног споразума.

24  јун 1916.

Говори се како Руси толико напредују да се већ спуштају у Мађарску. 
Мађарске официрске породице склониле су се из Пеште у Београд, јер се 
плаше освете Козака.

Такође сам дознала од Чеха, који се налазе у аустриској војсци, да се на 
свим фронтовима воде огорчене борбе. Енглеско-француска офанзива на 
западном бојишту продужује се са успехом.

Руси чине велике напоре у Буковини, али без знатног успеха.

Немачки трговачки и војни бродови као и подморнице крстаре по морима 
у циљу трговине и торпедовања бродова Антанте.

Из Берлина стижу вести да код Риге на целом тамошњем немачко-руском 
фротну бесни страховита топовска ватра.

Слушамо овакве вести, па не знамо да ли да у њих верујемо.

Пре неколико дана интернирани су наши лекари који су радили у 
Београду као заробљеници.

Болница у Видинској улици исељена је и смештена у троспратној згради 
дорћолске основне школе у улици Цара Душана. Управник болнице је 
аустриски лекар др Финк. Шеф гинеколошког-порођајног оделења др Херман, 
а хируршког оделења један Мађар. Поред ових ради и неколико наших лекара 
и медецинара, који су допали ропства.

2   јул 1916.

Данас се врши поново попис становништва. Сем људства, морају 
се.пријавити сва живина и сва стока.



192 193

Већ десет дана жива показује 56 Целзиусових степени изнад нуле. Врућина 
појачава нервозу. Да би зло било веће, свакога поднева нестаје вода.

Гувернер Салис-Севис заиста је смењен. Они који су били принуђени да му 
се обраћају, говоре да је био добар и љубазан човек. За новог војног гувернера 
Србије наименован је генерал, барон Ремен, који је данас у 11 часова стигао 
у Београд. Његов долазак огласила је пуцњава топова са београдске тврђаве.

10  јул 1916.

Опет је дошло много официрских породица из Мађарске. Улицама се 
највише чује њихов језик. Потврђује се вест о поновној руској офанзиви од 
јуна месеца. Руси се опет спуштају у Карпате. У Галицији и Болинији трају 
борбе између руских и аустриских трупа.

Пред зградама где се налазе руски заробљеници стража је појачана. 
Говори се да је томе узрок руско напредовање.

15  август 1916.

Нижу се недеље робовања. Свакога дана човек очекује нешто утешно. 
Јесен се приближује, а брашна је све мање. Кромпира нема, јер га војска 
одвлачи. Нема ни петролеума, а дани су све краћи. Народ купује свећице од 
неке смесе која се зачас истопи.

Свакодневно стижу нови одреди немачке војске, која одлази на југ. У 
многе куће уводе коње. Кроз разбијена окна приземних зграда могу се 
видети коњске главе које климањем, као да поздрављају пролазнике. Све ово 
страховито вређа и боли наше људе.

Изашла је нова наредба за предају бакарног посуђа, бакрача, казана итд. 
За бакарне предмете грађанство добија одговарајуће предмете од гвожђа. 
Такође је наређено скупљање коприва за текстилну индустрију. Осушена 
коприва шаље се у великим количинама за Аустро-Угарску у фабрике на 
прераду конопље.

Дознајемо од војних лица да се воде непрекидне борбе на западном и 
источном фронту.
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28  август 1916.

Данас читамо у „Београдским новинама” извештај из Беча да је румунски 
посланик предао аустро-угарском министарству ноту у којој се каже да је 
Румунија у ратном стању са Аустро-Угарском од 24 августа ове године.

Берлин је званично објавио да је италијанска влада преко Швајцарске 
саопштила немачкој влади да се од 29 августа ове године сматра у ратном 
стању са Немачком.

Немачки посланик у Букурешту обавестио је министра спољних послова 
Румуније да, пошто је Румунија објавила рат Аустро-Угарекој, Немачка 
објављује рат Румунији.

1  сепшембар 1916.

Бугарска је званично објавила рат Румунији. Немачке и бугарске трупе 
окупирале су део Румуније.

6  септембар 1916.

Велике борбе воде се у Добруџи, где поред Руса и Румуна учествују и српске 
чете под командом пуковника Хаџића, као и југословенски добровољци. 
Руси надиру у Добруџу, а Румуни у Ердељ. Са противничке стране учествују 
Немци, Аустријанци, Мађари и Бугари.

8  септембар 1916.

Извештај из Париза јавља да је српска скупштина отпочела рад на Крфу, 
да српске чете воде огорчене борбе западно од Вардара и да су успеле да 
заузму неке висове на Кајмакчалану, после много губитака на обе стране.

9  сепшембар 1916.

У Грчкој су настали нереди због одлуке да се ступи у акцију. У Румунији 
Немци стално напредују. Престоница се преселила из Букурешта у Јаш.
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У последње време често се дешава да војни заробљеници, који се налазе 
на раду у Србији, беже у шуму. Ради тога, издато је наређење да ће свакоме 
ко помаже бекство заробљеника, било давањем одела, хране или склоништа, 
било на макоји други начин, судити преки војни суд.

Изашла је званична објава да се од 1 септембра уводе три безмесна дана: 
понедељак, среда и петак, када касапнице морају бити затворене. Према 
другом наређењу, до 10 септембра грађани морају донети властима сву 
овчију вуну.

12  септембар 1916.

У Београд је стигао 23 пешадиски пук грчке војске, који се предао 
Немцима. Кажу да су то присталице Грчког краља који не жели да ратује 
противу Немаца зато што је грчка краљица Софија сестра цара Биљема. Они 
и не личе на ратнике, нарочито не личе официри, који су у лепим парадним 
униформама.

25  сепшембар 1916.

Свакодневно читамо у новинама разна саопштења, а данас су објављена 
и следећа наређења:

1) Да се сва количина ракије на запоседнутом подручју узме за потребе 
војне управе. Сопственик може задржати 50 литара ракије, али је мора 
пријавити и на њу порезу платити. Овлашћени продавци пића могу ракију 
куповати само од Главне војне губерније.

2) Сви трговци или приватници који имају пећи, било гвоздене или од 
керамике, морају их пријавити војном грађевинском предузећу Главне војне 
губерније. Пећи које буду потребне Главној војној губернији, откупиће се од 
власника по одређеној цени.

3) Сав бакар и челик се мора пријавити и предати до 30 септембра.

4) Од 1 октобра издаваће се хлебно брашно на основу легитимација, по 
240 грама на особу, или 320 грама хлеба дневно.
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5) Главна војна губернија за Србију преузеће путем куповине све памучно 
предиво које се налази у Београду. Преступници против ове наредбе казниће 
се са 10.000 круна или шест месеци затвора.

Чим су наређења обзнањена, народ се пожурио да прикрије извесне 
количине брашна и вуне. У постељама испод душека, у јастучницама, 
у сандуцима скривеним у мрачне и неприступачне делове подрума, 
покривеним дрвима и по таванима у џакчићима између греда скривано је 
брашно. Ја сам на унутрашњој страни гинеколошког стола који служи за 
преглед мојих болесника привезала један столњак, напунила га брашном и 
добро га учврстила. Долазили су болесници на лекарски преглед, долазиле 
су полициске власти окупатора да врше претрес и да траже намирнице, али 
никоме није пало на памет да посумња на гинеколошки сто, који је стајао 
мирно на средини моје собе за ординацију.

Тако се довијамо . ..

2  октобар 1916.

На висовима Кајмакчалана Бугари су поново извршили напад са јаким 
снагама, али су их Срби одбили и нанели им велике губитке.

4  октобар 1916.

Данас је у нашим новинама пренета вест из дрезденских листова, у коме 
се цитира извештај пуковника П. Волфа о бројној јачини солунеке војске. 
Према италијанским подацима ова војска броји 28 дивизија и то: дванаест 
француских, по шест српских и енглеских, две италијанске, по једна руска 
и португалска, и мање јединице црногорске и Есед-пашине војске. Поред 
грчких, има и југословенских добровољаца из Америке.

Главни командант солунских трупа је генерал Сарај.

9  октобар 1916.

Од непријатељских војника дознајемо да се на Сочи воде велике борбе 
између Италијана и Аустријанаца.
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14  октобар 1916.

Последње две недеље често се чује позив на узбуну. Чим почне пуцњава 
топова, војници се растрче улицама и терају грађане у куће.

Узбуне настају због појаве авиона који лете врло високо и који се голим 
оком виде као црна тачка. То су савезнички авиони.

Од јуче је забрањен приступ на Калемегдан, јер је у граду укопано доста 
топова.

Турски логор подигнут је на углу Војводе Добрњца и Кнез Милетине 
улице.

18  октобар 1916.

Могу казне бити не знам колико велике за оне који проносе вести па ипак, 
народ је као река која ваља и преноси све што успут покупи.

Кроз шапат се протура новост да се српска војска, са одредима француске 
и енглеске војске, искрцала у Солун. Са њима се налазе Руси и Италијани 
као и многи Југословени из Америке. Говори се да је отпочела савезничка 
офанзива с југа, да су Срби, после великих и крвавих борби заузели од 
Бугара Кајмакчалан, и да је Битољ у савезничким рукама. Немци су уз велике 
жртве, претрпели поразе у Француској. Шушка се и то да су напустили 
важну француску тврђаву Верден, коју су држали пуних десет месеци. Руси 
опет напредују н дошли су до Карпата, а Румуни су повратили Констанцу. У 
Добруџи се воде велике борбе. Поред Руса и Румуна учествују и југословенски 
добровољци.

1  новембар 1916.

Настале су велике хладноће, а испред продавница хлеба и брашна стоји 
гладан и промрзао народ.

Од данас су уведени безмасни дани. Уторником и недељом месарима и 
продавницама је забрањена продаја масти. Казна за прекршај износи 1.000 
круна или три месеца затвора.
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Грађанство је остало без дрва. Данас је објављено да ће општина издавати 
дрва на купоне по цени од 24 круне по метру, и то само онима који раније 
нису добили.

2  новембар 1916.

У руским градовима дошло је до великих нереда крајем октобра. Али, 
чујемо да су и у неким градовима Немачке избиле демонстрације против рата.

У врховном војном главном стану у Немачкој заведена су четири безмесна 
дана.

3  новембар 1916.

Београд је освануо под дебелим наслагама снега. Нико му се није 
обрадовао, јер је велика оскудица у огреву.

9   новембар 1916.

У последње време појављују се у новинама мањи чланци под насловом 
„Питање мира”. Изгледа нам да непријатељ прижељкује мир и покрај свих 
„победа” које стално објављује.

Пише се у последње време о сукобима између народних посланика у 
руској думи. Услед великих губитака у људству и ратном материјалу, народ 
се буни и неће да ратује.

11  новембар 1916.

Већ неколико дана непријатељски војници су збуњени и узнемирени. 
Опет говоре како ће да поруше Београд само ако би морали да га напусте.

Авиони лете, митрањези клокоћу по цео дан, а рефлектори сноповима 
светлости пробијају ноћну таму према небу. Крупне пахуљице снега 
завејавају путеве.
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Јутрос се пронео глас да је умро цар Фрања Јосиф. Око подне, вест је 
потврђена, и на надлештвима су истакнуте црне заставе. Умро је у осамдесет 
и шестој години, а владао је 68 година. Поред грчког краља Ђорђа и румунског 
Карла, Фрања Јосиф је трећи владар који је умро у току овога рата.

15  новембар 1916.

Данас су окупаторске новине објавиле да су савезници заузели Битољ.
Велики транспорт немачких рањеника стигао је у Београд, одакле су их 
одмах пребацили преко Саве. Београђани су оживели и деца кришом певају:

Битољ је пао,
Шваби много жао,

И уздише: јао, јао, јао!

16  новембар 1916.

Наместо руских заробљеника, који су у већем броју евакуисани из 
Београда, стигли су заробљени Италијани. Руси су били крупни и тихи људи, 
у изгужваним шињелима и подераним чизмама. Кад се враћају са рада свако 
је обично носио цепаницу за огрев. Према њима спроводници су се грубо 
понашали. Италијански заробљеници добро су одевени’ иду весело, и не 
осврћу се на опомене стражара. Према њима се друкчије поступа.

  19  новембар 1916.

Потврђују се вести да су Срби заузели Витољ. Руси се повлаче из Румуније 
због недостатка муниције и због антиратне пропаганде у позадини.

На Крфу се налазе наша влада и народна скупштина.

23  новембар 1916.

Изашла је наредба да сваки грађанин мора да обради и најмањи простор 
у своме поседу и да засеје поврће.
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Већина кућа у Београду имала је вртове и дворишта засејана разноликим 
цвећем и воћем. Сад се они морају прекопати и засадити поврћем.

24  новембар 1916.

Потврђује се вест да је Букурешт, престоница Румуније, пао у Немачке руке.

26  новембар 1916.

Свакодневно пролазе велики транспорти рањеника који долазе с југа. 
Очигледно је да су се водиле јаке борбе око Битоља. Јуче је писало у новинама 
да ће се ових дана одржати конференција у Берлину. Виљем тражи мир. 
Предлаже да се сваком врати своје, а њему да се призна морална победа.

30  новембар 1916.

Под насловом „Хисториски дванаести децембар”, који је написан крупним 
словима преко целе прве стране „Београдских новина“, читамо прво званично 
саопштење царско-краљевске владе о понуди за закључење мира. Објављен је 
и говор немачког канцелара Бетмана Холвега у Рајхстагу, у коме је саопштио 
да су преко претставника Америке, Швајцарске и Финске предате ноте 
силама споразума у којима се предлаже мир.

9  децембар 1916.

Немачке новине доносе да је понудом за мир Кајзер учинио један „хуман” 
предлог, да би се зауставило нечовечно крвопролиће и немилосрдно клање.

Претседник Сједињених Америчких Држава Вилсон примио се да посредује 
за мир, али није успео.

12  децембар 1916.

Данас је отпутовао др Рајан за Швајцарску. Пред полазак ми је испричао 
како му је један аустриски официр тврдио да београдски округ мора остати 
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њихов. Рајан је одговорио: „Ја сам уверен да ће Земун бити српски”. Кад се 
опраштао рекао ми је: „Стрпите се, Америка ће помоћи Антанти, и ви ћете 
бити слободни.” Ове речи, изговорене убедљиво, уливају наду и поуздање.

16  децембар 1916.

Зима је јака. Снег је толико нападао, да се с муком корача. Трамваји често 
испадају из шина и саобраћај је јако отежан.

Не знамо где су наши, да ли напредују, и шта раде савезници? Видимо само 
да Немци опет у масама долазе. Уводи се електрична светлост на Чукарици, 
јер се Немци тамо настањују.

Чујемо да ће они узети у своје руке целу железничку мрежу, коју су досад 
држали Аустријанци. Ко ће ту силну војску да исхрани?! — пита се гладан 
народ.

20  децембар 1916.

Данас дознајемо да су силе споразума одбиле предлог централних сила да 
се закључи мир, јер се у њему не даје гарантија за успостављање повређених 
права.

30  децембар 1916.

Данас су новине штампале одговор сила четворног споразума на ноту 
Сједињених Америчких Држава, у којој се позивају силе да приступе 
преговорима о миру.

Одговср је упућен претседнику Вилсону и гласи: Ратни циљеви савезника 
су: Васпостављење Србије, Белгије, Црне Горе и Румуније, као и отштета; 
напуштање свих окупираних области по праведном поправљању свих штета; 
реорганизација Европе, гарантија за праведан мир, нарочито за поштовање 
права свих малих и великих народа; остварење принципа народности; 
уклањање Турске из Европе...  Не жели се комадање Немачке на њене саставне 
делове, али се жели уништење пруског милитаризма; уопште мир на подлози 
слободе и правде”.
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1 јануар 1917.

Ово је трећа нова година коју дочекујемо у ропству. И поред забране да се 
народ скупља, нову годину су многи дочекали будни, да би пожелели једни 
другима скору слободу.

Тихо, у тајности, многе су породице у заједници спремиле скроман дочек 
православне нове године. Те ноћи и ја сам се нашла у једној пријатељској 
породици.

Омладина весело окупљена у полумрачној соби нестрпљиво је очекивала 
поноћ уз тиху песму и гитару. Али, окупатор није спавао.

Страже од по три војника са пушкама, крстариле су кроз варош. 
Прислушкивали су, завиривали у дворишта и упадали изненада у куће. 
Откуцавало је дванаест сати, и по обичају светлост се угасила и поново 
упалила. Присутни су се изљубили и једни другима честитали. Омладина је 
весело али тихо запевала, а старији су уз уздахе понављали увек исту жељу: 
„Слобода, слобода! Само да нам се наши врате!”

Одједном, сви заћутасмо, зачула се лупа на вратима и прозорима. Ми 
смо се притајили, али када се лупање на вратима појачало, ми се између себе 
погледасмо са зебњом и неко пође да отвори улазна врата. Три наоружана 
војника уђоше, стадоше на сред собе и, погледавши нас редом са ироничним 
осмехом затражише легитимације. Пошто су нам их одузели, наредили су да 
се сутра ујутру јавимо полицији.

5  јануор 1917.

Наговештена је велика пролетња офанзива сила четворног споразума.

9  јануар 1917.

Настали су ужасни мразеви. Никаквог гласа нема ни са бојног поља ни са 
дипломатског стола. Ни фантастичне приче више се не чују.

У Београду је стање очајно. Међу децом је завладала велика епидемија 
шарлаха и дифтерије, а код одраслих тифус и запаљење плућа. 
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Све ове болести углавном се завршавају катастрофално. Лекова нема у 
довољној мери. Уколико их има, народ не може да их купи, јер нема новаца. 
Болесници леже по хладним собама, а исхрана је врло слаба.

Мајке ми доводе на преглед бледу и смршалу децу, с отеченим вратним 
жлездама. Жлезде имају и одрасли, чак и жене и људи преко шездесет година. 
Њима се оне појављују не само око врата већ и по телу. Услед изнурености 
људи често падају у несвест.

На улици се виђа све већи број деце како стоје на мразу и просе.

Овога месеца издаје се само кукурузно брашно. Народ жалосно гледа у 
излоге трговина у којима су изложени бело! пециво, заклана живина и разне 
ђаконије, али само за окупатора. Сељацима је забрањено да из села износе 
намирнице. Сва храна има да се прикупи за Немачку. Ако се ко ухвати да ма 
шта прода или купи, роба му се одузима, а преступник се осуђује на батине.

Наши господари поново одузимају приватне душеке, остављају само по 
један на три лица и веле: „Довољно вам је кад легнете попреко.”

Врши се нов попис живине, јер стоке више нема. На једно домаћинство 
оставља се по један петао и једна кокош.

Групе од по три полицајца врше претресе по свим кућама, тражећи 
прикривену храну, а нарочито брашно.

Бедни народ се довија на све могућне начине да бар нешто од намирница 
сакрије. Окрутни Мађари иду од куће до куће и врше претрес, забадајући 
бајонете у постеље, душеке, сандуке и ормане са оделом, тражећи брашно. 

Говори се да су у Русији избиле побуне у војсци.

16  јануар 1917.

Снег веје без прекида и дању и ноћу, а ветар страховито фијуче, дижући 
велике снежне облаке.

У вилама на Топчидерском брду башкаре се окупатори. Официри се 
санкају, док им војска гине и гладује.
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Чујемо да се аустриски војници све чешће предају Русима. И немачки 
војници се буне, јер неће да ратују. У Пешти има мало хране. У Бечу влада 
велика беда, а у Берлину је, изгледа, још већа.

Почели су да стижу пакети са Крфа и Солуна, где се налази наша влада 
и Врховна команда. На име пензија новац стиже преко швајцарског и 
америчког Црвеног крста. Пошиљке које садрже одела путују три до четири 
месеца. Те пошиљке су велика помоћ грађанству.

Данас је општина издавала дрва сиротињи, по пола метра на домаћинство 
и по 20 круна у новцу. То је дар српских жена из Солуна, које су добровољним 
прилозима сакупиле новац и упутиле га У Србију.

По селима и њивама око Београда снег је нападао у висини од метар и 
по, па народ не сме из куће да изиђе, јер гладни вуци урличу по целе ноћи и 
насрћу на куће. Сељаци немају оружје да се бране.

Жива показује 18 степени испод нуле. 

У Београд је дошло доста италијанских војника. Пролазе под стражом и 
одлазе на рад у околину Београда. Чујемо да су то заробљеници са Соче.

Немачка је објавила неограничени подморнички рат, да би онемогућила 
сваки увоз животних намирница у Енглеску и Француску. Свакодневно 
читамо у новинама вести о потапању бродова наших савезника.

14  фебруар 1917.

Проносе се гласови да ће Русија закључити сепаратан мир са Немачком.

Изгледа да ће и Америка ступити у рат, јер читамо у новинама о 
„грозничавом наоружавању у Сједињеним Америчким Државама“.

26  фебруар 1917.

Извршено је хапшење већег броја грађана. Сви су одмах интернирани за 
Мађарску. На зградама и јавним местима истакнуте су објаве које опомињу 
Београђане да не шире алармантне вести о ратној ситуацији. Ко се у томе 
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ухвати, биће одмах стрељан без суђења. Међутим, данас све новине објављују 
да је Америка упутила Немачкој ноту, али садржина исте није објављена.

Немачка војска у великом броју пролази кроз Београд. Не знамо одакле 
долазе, ни куда иду.

28  фебруар 1917.

Данас је поново смањено следовање меса. Једној особи припада 100 гр 
меса за четири дана. Деца до седам година га не добијају. Одрасли добијају 
свега 200, а деца 100 гр брашна и то за четири дана.

Објављено је да се од данас смањују оброци млека. Мајке, које доје децу 
до једне године, добијаће по пола литра млека дневно, а болесници, којима 
је млеко неопходно, добијаће по четврт литра. За све остале грађане укида се 
издавање млека.

15  март 1917.

Дошло је до прекида односа између Немачке и Кине.

У Русији букти Револуција. Револуционари су запосели Петроград, затим 
Москву и Одесу. У Русији влада глад. Народ тражи мир; неће више да ратује.

17  март 1917.

Руски цар је абдицирао.

Како ће се рат продужити без велике Русије? — питају се људи.

Наши непријатељи су врло расположени.

21  март 1917.

Италијани су бомбардовали Трст. Око Битоља се већ девет дана воде 
борбе. У Русији се револуција шири. Руски цар и царица су заробљени. 
Настало је хаотично стање.
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23  март 1917.

Изишли смо из тешке зиме. Ближе се топли дани. У улици Кнез Милоша 
налази се аустриска митраљеска команда из које се, по краткој обуци, 
војници одмах шаљу на фронт. Међу њима је мобилисано доста Чеха, од 
којих сазнајемо да је ситуација на фронту рђава по наше непријатеље.

Чујемо да се бију жестоке борбе у Македонији, да Аустрија преговара са 
савезницима за сепаратан мир и да она пристаје на све услове.

26  март 1917.

Данас је католички Ускрс. Освануло је мирно и ведро јутро, али по ручку 
се наоблачило. Непријатељски војници и официри су журили у цркву, јер 
им је јављено да ће се одржати свечана служба и парада кроз Београд. Цео 
простор око њихове цркве у Крунској улици, затим Студеничка, Ресавска и 
Краља Милана улица биле су пуне полицајаца на коњима и пешака, који су 
чували прилазе, зато што ће и „Његова ексцеленција Гувернер“ ту да прође.

Одједном, рикнуше топови с града, а у истом часу разлеже се мукла 
грмљавина из облака. Војна музика засвира химну, али силан пљусак се спусти 
и засу слављенике тако да убрзо умуче химна и све се сврши без параде.

Овај догађај с весељем је препричаван у Београду.

7  април 1917.

Од јуче ујутру пада снег. Температура је нагло пала; нарочито су ноћи хладне. 
У Београду је за наш народ стање очајно. Гладује се, мрзне се, болести се шире. 
Да би иронија била већа, данас је изашао чланак у „Београдским новинама“: 
Помажите београдску сиротињу.“ Питамо се ко да је помогне, кад је све сама 
сиротиња, јер је непријатељ извукао из земље све што се могло извући. 

Од данас ће се, на једну особу, издавати по 2 килограма кукурузног 
брашна сваких 10 дана. Народ једе суву проју, јер нема масти. Скупљају се 
пужеви и бере се коприва, које највише има око гробља. Она је скоро главна 
храна поред проје и качамака.
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Изашла је наредба да се у српским гостионицама смеју сервирати јела од 
теста само оним лицима који имају потрошачке карте за хлеб и брашно.

Свака аустриска породица добија један до два литара млека дневно, које 
им се доноси у кућу.

Од пре четири дана забрањен је хрватски лист „Ријеч“. Лист је објављивао 
вести са ратишта, које су често биле неповољне по окупаторе. Народ је 
читао ове вести, доносио закључке и, наравно, радовао се, што није могло 
остати тајна за окупаторску полицију. Зато је данас објављено да ће се строго 
казнити свако код кога се нађе „Ријеч“.

30  април 1917.

Ево, настало је пролеће. Сунце сија, дрвеће је олистало, а ми још увек 
робујемо и чекамо ту наговештену велику офанзиву наших савезника.

У Русији бесни револуција. На западу се воде непрекидне борбе између 
Немаца, Француза и Енглеза. На Сочи Италијани и Аустријанци ратују без 
дефинитивног резултата. Румунија је скоро цела окупирана. Грчка је још 
неутрална; српске чете бију се са бугарском војском око Кајмакчалана и 
на западној обали Вардара. Немци продужују подморнички рат и потапају 
бродове, и поред опомене Америке, а „Београдске новине“ скоро свакодневно 
доносе чланке са насловима који су исписани великим словима: „Акција за 
мир“ или „Покрет за мир“. Међутим, народи гину и мира нема.

1  мај 1917.

Данас је вршен попис становништва да би се сазнало ко од грађана 
зна стране језике и какве је школе завршио. Веле да ће „неквалификовано 
становништво“ послати у Мађарску на пољске радове, а овамо ће довести 
њихове војнике ради исхране.

4  мај 1917.

Изашла је наредба да се сви мушкарци турски поданици, који се налазе у 
Београду, а стари су између 18-40 година, јаве овдашњем турском посланству, 
у року од пет дана.
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10  мај 1917.

Сваког јутра чујемо нешто ново. Руски заробљеници прекопавали су 
земљиште око основне школе на Смедеревском ђерму, па су добили пасуљ 
и кукуруз за сетву. Али, гладни људи су посејали половину семена, док су 
другу половину семена појели. Због тога су кажњени да пуних 48 сати остану 
без хране.

20  мај 1917.

Данас сам дознала да је из Аустро-Угарске стигло наређење да се 79%  
интернираних грађана ослободе и врате својим кућама, и да се обуставе даља 
интернирања, јер преко Саве и Дунава такође влада велика оскудица у храни.

28  мај 1917.

Пре кратког времена стигао је у Београд транспорт наших људи и 
жена које је окупатор интернирао по разним логорима још у почетку рата. 
Смештени су на пољани код Вајфертове пиваре, где логорују под стражом. 
Због глади и изнемоглости, свакога дана умре по неко од ових несрећника.

Новине су објавиле смрт Војводе Путника, шефа генералштаба српске 
војске. Он је био врло способан, вредан и скроман човек — тако пишу 
окупаторове новине. Наше становништво јако је ражалостила Путникова 
смрт. Где год сам данас отишла свуда се са највећим поштовањем помиње 
име старог ратника и патриоте.

6  јун 1917.

Данас се овде много говори о састанку социјалистичких делегата 
зараћених и неутралних земаља у Штокхолму, где се већ неколико недеља 
расправља о могућностима да се дође до склапања мира.

10   јун 1917.

Како дознајемо из новина, у Русији постоје два утицајна човека: Керенски, 
који покушава да одушеви народ за продужетак рата, и Лењин, који води 
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раднике, и који је против рата. Лењин је изабран за заступника у радничком 
и војничком савету у Петрограду. Он је за мир са Немачком.

Настале су велике врућине. Жито се у велико коси, али ко ли ће га јести?

16   јун 1917.

Руси су заузели Лавов. Чујемо да се у Битољу налазе наша влада, 
скупштина и државна штампарија.

Данас су војне власти вршиле претрес по кућама на Топчидерском Брду, 
тражећи сакривено оружје. Претресају подруме и шупе, копају земљу и 
разгрћу ђубришта. Много се хапси.

26  јун 1917.

Дани се нижу један као други. Са ратишта нема вести, а ми их тако жељно 
очекујемо. Од силне врућине и слабе исхране, народ као да је обамро.

Улицама свакодневно пролазе поворке кола пуна џакова жита, брашна и 
других плодова који се извозе из наше земље и носе за Немачку, Аустрију и 
Мађарску.

1  јул 1917.

Изгледа да се у Немачкој нешто озбиљно дешава. Говори се да је „кајзер“ 
абдицирао и да нова влада хоће мир по сваку цену.

Такође се говори о некој завери наших официра на Солунском фронту, 
против престолонаследника Александра, и да су завереници стрељани, а 
неки осуђени на вечиту робију. Прича се да је заверу организовала „Црна 
Рука“ са Драгутином Димитријевићем-Аписом, на челу.

2  јул 1917.

.Из даљине допире пуцањ топова! Не знамо одакле пуцају и шта то значи. 
Из окупаторових новина дознајемо да ће се данас одржати важна седница 
у берлинском рајхстагу. Наместо Кајзера претседаваће престолонаследник.
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25  јул 1917.

Народ се на разне начине довија да дође до намирница. Многе жене су 
успеле да од власти добију „пасош“ за одлазак у унутрашњост. Оне су се 
размилеле по селима одакле се враћају гладне и изнурене од пешачења, али 
са пуним корпама. Година је родна, па је и летина богата.

29  јул 1917.

Целог данашњег дана слушали смо одјеке топовске паљбе. У очима наших 
људи светли радосни сјај, и шапатом се понавља већ толико пута изговорено 
питање: „Да ли су то наши!“

1  септембар 1917.

Прошло је жарко лето. Пролазе дани без значајних догађаја. Београдске 
улице пуне су света и, кад не би било толико много униформи, човек би 
мислио да је рат завршен.

Кафане су пуне, музика трешти, позориште ради, отворене су многе 
радње са намирницама и пићем, али наш живаљ се ретко може срести на тим 
местима.

5  новембар 1917.

Зима се приближује. Дани су све краћи, а електричну светлост користе 
само окупатори. Народ се служи свећама и петролејским лампама. Петролеј 
се добија на купоне у малој количини.

27  новембар 1917.

Почела су предавања у женској гимназији. Управник школе је Аустријанац, 
професори су Срби, изузев једног Мађара, који предаје мађарски. Ћирилица 
је забрањена и заведена је латиница.

При повратку из Бугарске, данас је инкогнито пропутовао кроз Београд 
цар Виљем. Рано ујутру издато је наређење да сви прозори од, Славије до 
Калемегдана, морају бити затворени и застрти завесама. Нико од грађана 
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није смео да се појави на улици. Па, и поред строге наредбе, многи људи 
су, стојећи иза спуштених завеса, видели Кајзера са његовим познатим 
уфитиљеним брковима. На глави је носио кацигу. Јахао је на белом коњу и 
био је окружен официрима. Ја сам га видела из мога стана, док је улицом 
Краља Милана пролазио за градску тврђаву.

1  јануар 1918.

Средишне власти су упутиле силама четворног споразума званични 
предлог за мир. Међутим, дознајемо да је Америка изјавила да неће учествовати 
у преговорима док Немачка не одустане од својих ратних циљева.

Делегати средишних власти и револуционарне Русије састаће се у Брест-
Литовску ради преговора о миру.

5  јануар 1918.

Овдашње новине доносе да је генерал Сарај, главни командант војске 
наших савезника на солунском фронту, смењен.

7   јануар 1918.

У последње време окупатори су постали много попустљивији у односу 
на наше народне обичаје. Тако су дозволили да се на Божић обаве народне 
и верске свечаности по школама, у дечијим забавиштима, у дому стараца 
и сирочади, као и у сиротињском дому у Топчидеру. Деца су певала 
божићне песме, изведени су дечији концерти са пригодним декламацијама. 
Присутнима су навирале сузе, јер су то биле прве прославе од када је Србија 
окупирана. Ове године први пут је дозвољено да се у свима православним 
црквама одрже на Божић свечана богослужења уз пратњу певачких друштава.

11  јануар 1918.

Новине доносе чланак да су окупаторске власти „предусретљиво“ 
одобриле верске и народне обичаје не само у Београду, већ и у унутрашњости 
Србије.
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17  јануар 1918.

Настали су велики мразеви. Ово је четврта зима коју проводима под 
окупацијом.

Сава, Дунав и Морава замрзнути су. Курјаци су се појавили у масама.

Највећа је невоља што се петролеум добија у малим количинама, па 
народ већином живи у мраку. Затичем болеснике, који леже код својих 
кућа, у потпуном мраку и хладној соби. Лекарски преглед често вршим при 
светлости свеће.

18  јануар 1918.

Изгледа да од Русије не можемо очекивати никакву помоћ. Сада су све 
наше наде упућене Француској, Енглеској и, највише, Америци. Од ње 
очекујемо спас. У Русији ври. Револуција се шири и узима маха. Две главне 
личности су Лењин и Троцки. 

19  јануар 1918.

Од јуче је грађанским лицима забрањено путовање на прузи Београд—
Ниш. У појединим случајевима грађани добијају полициско одобрење за 
набавку намирница.

Дрва су поскупела од 35 на 40 круна по метру. Пар ципела кошта 160 круна. 
Ђонови су од хартије и пропуштају воду, па су ципеле тешке и замарају.

Народ све више обољеева. Према статистичким подацима београдске 
општине у Београду болује од туберкулозе око 15.000 грађана. То претставља 
страховиту цифру с обзиром на број становника. Помоћи нема, јер је исхрана 
слаба и недовољна, а станбене прилике су очајне.

22  јануар 1918.

Говори се да су у солунском пристаништу искрцани шлепови са намирницама 
и одећом који ће се упутити у Србију. Када ће они доспети до нас?
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16  фебруар 1918.

Објављено је да се из Србије могу слати пакети са оделом, рубљем и јелом, 
које не подлеже квару, у разне логоре ратних заробљеника и интернираца у 
Аустро-Угарској. Ова објава изазвала је колико радост толико и жалост. Ко 
ће моћи слати и шта ће се моћи слати из осиромашене и опљачкане земље?

Такође је објављено да се у Београду отвара мешовита троразредна 
трговачка академија.

27  фебруар 1918.

Данас је у новинама објављен говор немачког државног канцелара грофа 
Хертнинга у коме, пород осталог, он објашњава ко је крив за овај ужасан рат, 
и позива силе споразума да ступе у преговоре за склапање мира. „Ко не буде 
хтео да преговара, сносиће велику одговорност пред својом савешћу и пред 
народом за даље страдање и крвопролиће невиног живља“.

Заиста, ко је започео овај ужасан рат?

2  март 1918.

У Београд је пресељен аустро-угарски генералштаб. Око 500 официра 
довели су своје породице. Војне власти одузимају од нашег становништва 
сваку бољу собу.

Данас у граду поскидане све заостале месингане браве.

Са југа, непрекидно стижу возови са рањеницима. По болницама нема 
више места, па их смештају по приватним зградама које су реквириране 
за болнице. Над становништвом је појачана контрола. Наше људе хапсе за 
најмању ситницу. Ми закључујемо да се на Солунском фронту дешава нешто 
веома неповољно за наше окупаторе.

4  март 1918.

Јутрос рано зачула се топовска паљба а потом и весеље окупаторске војске. 
Продавци новина растрчали су се улицама вичући да је с Русијом потписан 
мир у Брест Литовску. И војници и народ излазили су из кућа да би купили 
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новине. Тако смо дознали да је јуче у 5 часова по подне потписан уговор о 
миру између Русије, с једне стране, и Немачке, Аустро-Угарске, Бугарске и 
Турске, с друге стране.

6 март 1918.

Пре извесног времена неки новинари неутралних земаља обишли су 
извесне логоре у Немачкој, Мађарској и Аустрији, као и злогласни логор 
у Маутхаузену, где се налази преко 30.000 Срба, од којих већина болује од 
туберкулозе. У истом логору налази се и велики број италијанских војника. 
Неки говоре, а и ми верујемо, да је после ове посете уследила дозвола да се из 
Србије могу слати пакети за интернирце и заробљенике.

Док наши тако гладују и умиру од туберкулозе, дотле се непријатељски 
војни и цивилни чиновници у Београду и њихове породице, веселе, 
приређују концерте и уметничке приредбе. Они доводе најбоље уметнике из 
Беча, Будимпеште, Загреба и других градова аустро-угарске монархије.

1  мај 1918.

Над војницима је појачана контрола. Официри и војници из Хрватске, 
Чешке и по који доброћудни Мађар, са којима смо до сада долазили у додир 
и од којих смо сазнавали понешто о ситуацији на ратишту, сада избегавају не 
само разговор већ и сусрет.

5  мај 1918.

Наређено је да војници станују само у касарнама. Сваки грађанин, који 
у своме стану има официра, мора га пријавити властима, од којих добија 
пријавну листу плаве боје.

14  мај 1918.

Јутрос сам, као и обично, пошла у амбуланту, где радим као лекар. Успут 
сам срела двојицу познаника, који ми шапатом рекоше да прочитам данашње 
„Београдске новине“.
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Чим сам стигла у амбуланту потражила сам новине и прочитала да се 
северно од Битоља воде велике борбе, у којима учествују српске, француске 
и енглеске чете, с једне стране, и бугарска и немачка војска с друге стране. 
Значи непријатељска пролећна офанзива је отпочела.

16  мај 1918.

Објављен је говор немачког државног канцелара, грофа Хертлинга, о 
скорашњем свршетку рата. Он мисли да ће још ове године доћи до мира.

28  мај 1918.

Све више се шире вести о неуспесима непријатељске војске. Све чешће 
дознајемо о побунама њихових војника и официра.

Двадесет првог маја избила је у Крагујевцу побуна у 71 чешкој регименти. 
Побуњеници су кренули ноћу из касарне 69 пука и пошли у официрску менажу, 
са намером да поубијају аустроугарске официре, који се тамо налазе.

Међутим, завера је проказана. На брзину су постављени топови у црквену 
порту и по улицама. Настала је пуцњава из пушака, која је трајала неколико 
сати. Међу становништвом је завладала паника, јер нико није знао шта се 
дешава. Најзад, побуна је угушена и побуњеници су похватани.

Сутрадан било је суђење побуњених војника и њих 43 осуђени су на смрт 
стрељањем. Дан је био сунчан. Војна музика је свирала, а побуњеници, везаних 
руку, опкољени стражом, спроведени су кроз Крагујевац до стрелишта на 
Становљанском пољу. После стрељања закопани су у заједничку раку.

Ова вест је учинила тежак утисак на све нас.

14  јун 1918.

Свакодневно читамо о великој немачкој офанзиви на западу: ,,Немци 
прешли Марну“, „Париз је бомбардован тешким топовима“, „Немци се ближе 
Паризу“ итд. С друге стране, чујемо од непријатељских војника и официра 
словенске народности да се Французи боре лавовски и да главни командант 
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француске војске, генерал Фош, спрема са Клеманеоом одбрану Париза и да 
Немци трпе поразе на другим фронтовима.

20  јун 1918.

У панчевачкој касарни избила је побуна на дан 17 јуна. Међу побуњеницима 
било је и официра. Многи су стрељани.

23  јун 1918.

Отпочела је велика офанзива противу Италије. Аустро-угарске трупе 
прешле су Пијаву.

У Београд је стигао транспорт заробљених Италијана. Смештени су по 
школским зградама, које су претворене у касарне. Ми их посматрамо свакога 
дана кад их под стражом спроводе на рад у београдске винограде и на околна 
поља.

1 јул 1918.

Пре три дана добила сам позив да се хитно јавим војној команди. Реч 
„хитно“ била је трипут подвучена црвеном оловком.

Војна команда — „Гувернман“ — смештена је у згради Хипотекарне банке. 
„Соба број 12, први спрат“, тако је стајало у позиву.

Пошла сам, али неко чудно узнемирење сву ме је обузело. Пред вратима 
собе бр. 12 стајао је војник. Предала сам му позив који он однесе у собу и 
после кратког времена врати се, рекавши ми да уђем.

За писаћим столом седео је официр, који ме је гледао сурово, 
непријатељски. Он ми се обрати оштрим гласом мађарским нагласком: Ви 
сте оптужени да имате везе са српском војском, и да ширите вести о њеном 
скором повратку. Ћутала сам и зачуђено га посматрала. Али, брзо сам се 
прибрала и мирним гласом му одговорила: „Како бих ја, један млад лекар 
на окупационој територији, могла имати везе с војском која је још пре три 
године напустила земљу? Истина је да се чују разне вести, „али њих проносе 
ваши војници и официри.“ „Ми смо тачно обавештени“, продера се он.
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„Истина је да свакодневно обилазим болесне људе, — рекла сам. — Често 
наилазим на болеснике које мучи очајање и чежња за својима од којих не 
стижу никакве вести. Да их охрабрим, и да бих им дала потстрека или им 
олакшала последње тренутке, ја сам многе тешила, уливајући им наду да ће 
доћи дан када ће се састати са својим милим и драгим, и моје речи имале су, 
често, више успеха него најскупља медецина. То је једино истина,  и то могу 
да кажем у своју одбрану“. Гледао ме је намргођено:

— Идите кући — рече, и два дана не смете нигде излазити.

То су били тешки дани неизвесности. Но моја одбрана није била убедљива, 
и јуче ми је саопштено, да је донето решење о интернацији у Нађмеђер, један 
од најзлогласнијих логора у Мађарској. Знала сам да тамо влада стална 
епидемија пегавог тифуса и да свакодневно умиру људи.

Међутим, интервенцијом управника полиције Фулановића, који је по 
народности Хрват, уместо у Нађмеђер донета је одлука да будем интернирана 
у Крагујевац.

Данас, 1 јула 1918 године, у 9 часова стражарно сам спроведена на 
железничку станицу, где се окупило много жена и деце, које сам лечила, 
јер се глас о моме интернирању брзо рашчуо по граду. Носећи ми скромне 
дарове у храни, многи су плакали, а да не говорим о мојим родитељима.

Ја сам са великим напорима успела да задржим миран изглед. Тек кад 
сам се нашла у возу, сама, између два цуксфирера, који су ме спроводили 
као каквог злочинца, кад се зачуо писак локомотиве и воз стао да клизи по 
шинама, моји напрегнути живци су попустили. Затворила сам сузне очи, 
наслонила се на наслон дрвене клупе и најгоре слутње су стале да струје 
мојим замореним мозгом.

У Крагујевац сам стигла у сутон. Одвели су ме у једну малу, приземну 
кућу, у којој су од раније биле реквириране две собе за окупатора. Међутим, 
сада сам једну собу добила ја. Пошто су ми саопштили да се сутра јавим 
војној команди, спроводници су се удаљили.

Мрак се лагано спуштао. Села сам на столици у полумрачној соби а на 
поду покрај мене лежао је кофер. Свеће нисам имала. На зиду је висила 
лампа. Закључана врата водила су у другу собу.
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Изашла сам у двориште кад, одједном, зачух нечије пригушене уздисаје 
и клетве. Слушам, и одмах ми је јасно да то мене неко проклиње. Зауставим 
се крај полузатвореног прозора и погледам унутра. Кујна у мраку и ватра 
која из шпорета избија у светлим млазевима, помало осветљава. Кад сам очи 
привикла на мрак, указаше ми се две прилике: постарија мршава жена, која 
седи на шамлици, и девојчица, са главом у њеном крилу.

Ја закуцах на прозор:

„Добро вече!“ Стара се прену и запали свећу. Гледа ме и нипгга не говори. 
Ја запитах:

„Зашто ме кунете? Ја сам српкиња. Лекар. Довели су ме против моје воље.

Видех како јој се лице разведри. Приђе прозору и ухвати ме за руку:

— О, рано, јеси ли ти наша? А ја сам мислила да си Швабица. Ходи да 
вечераш.

3 јул 1918.

Јуче сам се пријавила Команди места, и отишла до Војне болнице, која 
је препуна. Већина рањеника су Аустријанци, али има и Немаца. Лакше 
рањенике власти евакуишу преко Младеновца за Београд. Будући да у 
болници има доста лекара, ја ћу радити у општинској амбуланти.

Варош је препуна војске која долази из унутрашњости и одмах продужује 
ка северу.

15 јул 1918.

Навршила се трећа недеља како сам у Крагујевцу. Атмосфера је слична 
оној у Београду. Куд год погледаш, на све стране је војска. Стрепиш од сваке 
речи коју изговориш. Окупатор је ту. Запосео је све боље куће, искоришћава 
све благодети ове земље, довео је породице, и господари. Наш народ ћути и 
чека крај.
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НЕПРИЈАТЕЉ СЕ ПОВЛАЧИ

16  јул 1918.

Данас се навршило четири године од оног кобног дана кад је у два сата 
ноћу загрмео први топ са Земунске стране. Данима и месецима пуцало је и 
севало више наших глава. Тресли су се прозори и врата, зујале гранате, куће 
се рушиле, војска и грађани су гинули, али вера у праведно решење давало 
нам је снаге да се све издржи.

Данас круже вести да Немци трпе поразе на свим фронтовима. Њихова 
војска без престанка одлази ка северу. Изгледа нам да напуштају Србију.

20  август 1918.

Стигла је вест да је у Русији избила револуција, и да је убијен цар са својом 
породицом. Вест је изазвала комешање у народу, нарочито у непријатељским 
редовима.

Војници све више дезертирају. Шумадија је пуна одметника који се крију 
по шумама. Они неће да ратују. У збеговима се налазе на окупу аустриски 
војници и Руси, Италијани и наши одбегли заробљеници. Снабдевени су 
оружјем, а народ их помаже храном. Војска, верна цару не сме да зађе у шуме. 

Непрестано круже вести да је на југу отпочела велика офанзива 
савезничка. У непријатељским редовима се примећује нека ужурбаност. 
Евакуишу се рањеници и болесници. Празне се и неки војни магацини.

Ја сам данас пошла на жељезничку станицу да видим не би ли шта 
више дознала. На станици је силна војска. Укрцава се у вагоне и одлази пут 
Младеновца. Прислушкивала сам да чујем шта говоре. Изгледа као да сви 
напуштају Србију. Зато сам се решила да и ја напустим Крагујевац без ичијег 
одобрења и вратила се у стан да спакујем ствари. У три сата поподне стигох 
по други пут на станицу. Око руке имала сам белу траку са црвеним крстом. 
Ту сам наишла на младу учитељицу, хрватицу из Бјеловара, која је била на 
раду у једној Крагујевачкој школи. Казала ми је да и она жели да се што пре 
врати својој кући, јер је чула да Немци трпе поразе на југу Србије. По моме 
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савету, ставила је траку са црвеним крстом око руке као да је добровољна 
болничарка. Шеф станице, по народности Пољак, дао ми је дозволу да, као 
лекар, путујем војним возом са ,,својом болничарком“.  Тако смо нас две стигле 
у Младеновац у 11 часова ноћу. Сада је поноћ. Седимо за столом у прљавој 
чекаоници, пуној војске и дима. Чекамо да се постави нова композиција, и да 
се угурамо у вагон, а дотле, ја бележим утиске данашњег дана.

Без прекида пролазе возови за Београд. Пуни су војске. Око нас ври: 
жагор, писка локомотива, тутањ возова и дозивање. Као у паклу.

Ноћ између 5 и 6 септембра провели смо дремуцкајући, у прљавој 
чекаоници у Младеновцу. Тек 6 септембра у 2 сата поподне постављена је 
композиција, и нас две добисмо дозволу да заузмемо место у једном фургону, 
који је био пун сандука, буради и некаквих канти. Једна гвоздена постеља 
намењена за спроводника воза стајала је у углу.

На дан 6 септембра, у једанаест часова ноћу, отпочело је дуго и очајно 
клацкање са повременим застанцима. Откачивани су и прикачивани вагони, 
чула се лупа ланаца, укрцавале су се чете и воз је опет клизио даље.

Уморна, тек бејах задремала, кад ме пробуди нов тресак. Скочила сам 
са постеље и промолила главу кроз полуотворена фургонска врата. Воз се 
зауставио насред пољане, док се локомотива полако удаљавала.

Било је два часа узору. Бледа светлост месеца пробијала је ноћну таму, а 
на небу су светлуцале звезде. Неколико војника стајало је крај пруге и од њих 
дознадох да се налазимо у муниционој колони.

— А где се ми налазимо? — запитах.

— Код Мале Крсне, — одговорише ми.

Кроз ноћну тишину допирало је мукло зујање авиона, који су летели 
високо изнад нас.

Војници су упирали погледе увис са неспокојством, јер су сумњали да 
су то авиони наших савезника. Говорили су: ,,Ако баце бомбе, отићи ћемо у 
ваздух.“

Ја се одлучим да се што пре вратим на главну пругу.
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После дугог и мучног пешачења преко поља, њива и раскопаних путева, 
учитељица из Бјеловара и ја стигле смо ноћу, између 7 и 8 септембра, у Велику 
Плану.

Станица је била слабо осветљена и пуна војске. Возови су промицали, 
заустављали се и одлазили ка Београду.

Најзад, ушле смо у један мрачан вагон немачких војника. Седели су 
збијени, у пуној ратној опреми. Ословила сам их на немачком језику, рекавши 
да сам аустриски лекар. Тада је настала силна грдња и псовка Аустро-угарске 
монархије зато што је повукла Немачку у овај проклети рат. Псовали су и 
своје заповеднике, и, уопште, свачег смо се наслушале.

Клацкајући се, приближили смо се Београду. Док је воз улазио у станицу, 
Немци су громко запевали „Вахт ам Рајн“. Били су сретни што ће се ускоро 
вратити својој земљи.

20  септембар 1918.

Осећамо да се код окупатора нешто необично догађа.

Требало је да у школама отпочне настава, али је изненада дошло наређење 
да се предавања одложе.

Издато је наређење да све официрске породице у року од осам дана 
напусте Београд.

Јутрос је пала цена шећеру од 25 на 1 круну по килограму, зато што су 
задржана два вагона шећера, која су била спремљена за Бугарску. Вагони 
нису упућени у Софију зато што су савезничке трупе пресекле железничку 
пругу.

1  октобар 1918.

Од јутрос се силна војска размилела улицама. Дошли су са југа Србије и 
вуку много конфискованих намирница. Целога дана слушамо зујање авиона. 
Видимо их као мале, сјајне тачке и верујемо да припадају нашим савезницима. 
Возови са војском једнако одлазе преко моста за Земун, а лађе шиште преко 
целе ноћи.
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Наоружане групе војника улазе из куће у кућу и одводе мушкарце да 
копају раке за војнике и грађане, који су умрли од шпанске грознице. Ова 
зараза, изгледа, влада на целом Балкану.

Улице су закрчене аутомобилима и колима пуним хране и покућства. На 
железничкој станици се продаје зејтин по 16 круна литар, док смо га до јуче 
плаћали 80 круна. У хотелу „Славији“ смештена је касапница, у којој се коље 
стока за немачке трупе. Месо се соли и одмах шаље за Немачку.

Топчидерску економију су испразнили, а стоку су претерали за Земун. 
Вагони с чабрицама пекмеза од шљива, с медом, вагони са стоком и другим 
стварима стоје данима на железничкој станици, јер је пруга закрчена.

На њиве је нагрнула београдска сиротиња па вади кромпир и бере 
кукуруз, јер јој нико ништа не брани. Најзад је дошао ред и на „сербише 
швајне“ да се користе плодовима своје земље.

10  октобар 1918.

Гувернер је напустио Београд, а претходно је позвао 300 грађана да се јаве 
у „гувернман“. Грађани су задржани као таоци, који ће својим животом да 
гарантују за ред и безбедност окупационе војске, која се повлачи.

Све женско особље аустро-угарског држављанства које је запослено по 
надлештвима и школама, добило је наређење да одмах напусти Београд. 
Шефови апотека — окупатори предали су апотеке Србима, ако су њихови 
власници у Београду. Апотеке, чији су власници отсутни, испражњене су, као 
и приватни станови и државна надлештва, а ствари однете.

Предвече је стила вест да је цар Виљем абдицирао.

16  октобар 1918.

Киша данима сипи. Немачка војска непрестано пристиже из унутрашњости, 
остаје по један дан, ради одмора, и креће даље.

Данас су кроз варош пронели велику немачку заставу. Она се није високо 
лепршала као кад су улазили у Београд, већ је била умотана око мотке. 
Носили су је војници на коњима, а пратило ју је по шест коњаника с леве 
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и десне стране. Каква разлика између војске која је победоносно улазила у 
Београд, и овде данас, која га, побеђена, напушта!

Пролазе блатњави Аустријанци, уморни и набусити Немци, а нарочито 
јадно изгледају Мађари. Посматрамо их без сажаљења. Сувише су нам зла 
починили да бисмо ишта хумано за њих осећали.

Неки су Немци увели коња у стан једног професора и привезали га за 
клавир. Кад их је професорова супруга замолила да коња уклоне, смејали су 
се, говорећи: ,,Немачки коњ је културнији од српског професора!“

До данас је сва аустро-угарска војска морала да напусти Србију. Остали 
су само одреди Немаца, који имају задатак да осигурају отступницу. Тако 
је данас прошао преко савског моста последњи воз, а преко понтонских 
мостова на Сави и Дунаву прелази бескрајна колона возила и људи.

У аустро-угарској војсци завладало је право расуло. Официри и војници 
сами ступају с нама у разговор и саопштавају нам догађаје с ратишта. Тако 
смо дознали да је још 15 септембра отпочела велика офанзива с југа, и да је 
српска војска, потпомогнута Французима и Енглезима, пробила Солунски 
фронт. Наши гоне непријатеља без предаха. Крагујевац и Лапово већ се 
налазе у српским рукама, а Немци треба да напусте Србију до 19 октобра. Са 
српском војском иду и југословенски добровољци.

Бугарска и Турска су капитулирале.

Данас смо дознали да су се 20 јула 1917 године састали на Крфу чланови 
српске владе са претставницима југословенских народа под Аустријом 
Састављена је Крфска декларација која захтева стварање слободне 
југословенске државе.

На Крф су стигли одреди југословенских добровољаца из Русије и 
Америке.

18  октобар 1918.

Дан је ведар и топао. На улици не видим ни једног Немца. Железнички 
мост још није срушен, иако смо то очекивали. Из даљине се топови све јаче 
чују. Више не осећамо страх, већ само чежњу да нам се наши врате и стрепњу 
при помисли ко је остао у животу, а ко погинуо.
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Тајно је образован Одбор београдских госпођица, које неуморно раде на 
припремању да се наши ослободиоци што сјајније дочекају. По домовима се 
кришом шију заставе, плету се венци и везу пешкири златним концем. Штета 
је што ловорово лишће не може да се набави у довољној количини. Спрема 
се један огроман ловоров венац са широком тробојком. У њега ће бити 
пободене заставице наших савезника, а намењен је врховном команданту 
наше војске. Командант француске војске, генерал Франше Депере, добиће 
уметнички израђен сребрни јатаган.

19  октобар 1918.

Освануо је 19 октобар. Од јутрос влада чудна тишина. Сећамо се јесени 
1914 године када је Поћорекова казнена експедиција напуштала Београд. 
Топови су грували, од силне детонације тресла се варош, и савски мост је 
одлетео у ваздух. Да ли ће се нешто слично и сада догодити?

Око пет часова поподне чуле су се јаке експлозије. Немци руше железничку 
пругу, станичне магацине и зграде, које су им до недавна служиле за смештај 
ратног материјала. Истовремено су на више места избили пожари. Запаљене 
су штале и магацини са храном. Висок пламен подигао се и из зграде руског 
посланства.

На улицама су се појавиле, групе Немаца. То су последњи војници који 
напуштају Београд. Цинично се смеју, али  ћуте. То је једино што још могу да 
учине у својој немоћи. Наш свет се клони улице и прозора, јер осећа да би и 
најмањи повод могао да изазове проливање наше крви.

Пала је мирна ноћ. Пустим улицама одјекне тек по који ужурбани бат 
војничких чизама, или брзи топот коња.

Грађани, збијени у тесним становима, не усуђују се ни свећу да запале, 
само да не би привукли пажњу неког наоружаног војника. Ходамо на прстима 
и говоримо шапатом. Ово су последњи тренуци ропства.
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ОСЛОБОЂЕЊЕ

20  окшобар 1918.

У шест часова изјутра јак пуцањ је проломио ваздух. Поскакали смо из 
постеља и потрчали ка прозорима.

— Гледајте! — викали су наши суседи, с оне стране улице, и показивали 
прстом у правцу Бежаниске Косе. Бачен је други део Савског моста у ваздух!

Грло нам се стегло од радости. Срце је јако ударало.

— Живела слобода! — зачу се први узвик на улици.

Људи се гледају, хтели би да викну, али још не могу да се ослободе.

Брзо излазим из куће и јурим на место са којег се лепо види Сава. Ту се 
окупио и други свет, који раздрагано посматра срушени мост.

Одједном, сви су Београђани измилели на улице. Гужва, сусрети, руковања. 
Људи се грле и већ једни другима честитају крај окупације.

Око 10 часова, ми који смо били око кафане „Лондона,,, зачусмо из даљине 
урнебесно клицање:

— Живели! Живели!

Поклици су долазили од трга Славије и, не прође ни тренутак а већ 
угледасмо како наилазе коњаници. То је била извидница наше војске!

Пред коњаницима је трчао један раздрагани војник, који је јурио ка 
Калемегдану.

Народ је похрлио ка коњаницима. Настаде гужва. Свако је хтео да 
се рукује или бар да се дотакне наших ослободилаца. Војници су били 
претрпани цвећем и венцима. Улице су биле толико притиснуте светом, 
да је било скоро онемогућено свако кретање. Вест о наиласку наше војске 
пронела се муњевитом брзином кроз попречне улице. Сви су изишли из 
кућа: изнемогли старци, старице у папучама и жене које су напустиле кујну 
и спремање ручка. У метежу раздраганих људи, многе мајке изгубише децу.

На вратове узнемирених коња, девојке су стављале везене пешкире, док 
су коњаници засипани цвећем.
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Млади коњаник, видевши да за извесно време неће моћи да продужи 
пут, одржао је леп и дирљив говор. После тога заори се песма, наста игра и 
грљење.

Нисмо ни приметили кад су прозори кућа застрти ћилимовима и 
искићени саксијама и вазама с цвећем. Нема кућа на којој се не лепрша 
српска застава. Годинама сакривене по подрумима, таванима, испод црепова 
кровова и под дрвима у шупама, заставе су завијориле, опране, испеглане и 
светле, као дд су јуче сашивене.

Очекивајући улазак наших трупа, остали смо на улицама до дубоко у ноћ. 
Варош изгледа необично свечано. Однекуд су искрсле месецима љубоморно 
чуване свеће, које горе у прозорима скоро сваке куће. Обавијене у тробојне 
траке од хартије, трепере као бакље и човеку је милина да погледа низ улицу 
према Славији и Калемегдану.

21  октобар 1918.

У два часа узору, опет нас је пробудио јак тресак. Немци су дигли у ваздух 
остатак савског моста.

Народ је на улицама од сванућа,али наших ослободилаца још нема.

Уподне су излепљене плакате у којима општинска управа обавештава 
грађанство да ће данас, у 3 сата поподне, умарширати у Београд Седми 
београдски пук.

Уочи уласка трупа наста велико узбуђење. Све што је могло да се држи на 
ногама, изашло је на улице. Скоро свако је носио по нешто: ко пешкир, ко 
дуван, ко цвеће; неко само комад шећера или шаку ораха, али свако је желео 
да нечим дарује своју драгу напаћену војску.

Тачно у 3 сата појавили су се наши ратници. Марширали су у четама од 
Славије према Теразијама. На челу војске налазио се пуковник Милојевић.

Кад угледасмо ратну заставу, подиђоше нас жмарци. Мало је ко могао 
да заустави сузе. Ваздух се проламао од силних узвика и пљескања. Чете 
су наступале средином улице, газећи по зеленилу и цвећу, док су се људи 
тискали и пропињали по начичканим тротоарима. Свакога часа истрчао 
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би по неко да дарује понудама непозната војника, да му окити пушку, да га 
загрли или да му стегне руку. На брзу руку образовани редари, с тробојним 
тракама на руци, имали су муке да одржавају ред и омогуће пролаз војсци. 
Улица је кипела од узбуђених Београђана. Наравно да су и војници били јако 
раздрагани. Грађани су их грлили, распитивали се за своје драге о којима 
нису пуне четири године ништа чули. Тешко је описати све ове велике и 
незаборавне тренутке.

24  октобар 1918.

Почели су да пристижу из непријатељских логора наши заробљеници и 
интернирци. Долазе потпуно исцрпљени од глади, болесни и изнурени од 
силног пешачења. Велико и Мало Ратно Острво пружају с Калемегдана језив 
призор. На њима се слегло на хиљаде заробљеника и интернираца који чекају 
да пређу у своју земљу, али непријатељ је уништио пловне објекте тако да 
власти немају чиме да превезу људе. Ту, на домаку домовие и својих кућа, 
изнурени и скоро голи, спавају под ведрим небом и чекају на чамце, једина 
превозна средства која су још остала. Многи ту и умиру, немајући срећу да 
стану на тло своје родне груде.

Болница у Дорћолској основној школи пружа језиву слику. Наређено је да 
се сви логораши, кад пређу на десну обалу Саве, доведу овамо, ради прегледа 
и. чишћења од вашију. Али, кад се људи свуку, човека обузима туга. То су 
живи скелети на којима су остале само кожа и кости. Они су преплавили 
собе, ходнике и двориште болнице. Леже на земљи изгубљена погледа и без 
речи. Толико их свакодневно умире да у малој мртвачници, која је начињена 
од фамулузовог стана, нема више места за лешеве. Сваког преподнева долазе 
циганске таљиге да однесу умрле на Ново Гробље. Јутрос, кад сам с прозора 
амбуланте погледала у двориште, сва сам се стресла од туге. Таљиге су биле 
препуне мртвих, а преко колске ограде штрчале су руке и ноге. Пристижу 
и они који су били у злогласном логору у Нађмеђеру и по другим логорима 
у Мађарској, где је на хиљаде наших умрло од глади и пегавог тифуса. 
Нажалост, ретко ко од ових људи изађе жив из болничког круга. Још мучнију 
слику остављају жене из Београда и унутрашњости које плачући пролазе 
ходницима и претурају по лешевима не би ли пронашле неког свог.
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26  октобар 1918.

На улице се поново слегао силан свет. Хиљаде Београђана је изашло да 
види и поздрави главног заповедника француских трупа Франше Депереа. 
Мало погурен, али живахан чичица, Франше Депере је прошао пешке од 
Славије према Калемегдану, праћен мноштвом раздраганих грађана који си 
ишли за њим. Он је корачао средином улице и са осмехом је отпоздрављао 
лево и десно док су људи једнако узвикивали: „Живео!” и „Vive la France!”

28 октобар 1918.

Јутрос је било објављено да ће у 1 сат поподне главном улицом Београда 
проћи чланови главног генералштаба српске војске са свим вишим 
командантима, а за њима ће умарширати главнина војске која се налази на 
прилазима престонице.

Вест је прострујала кроз град муњевитом брзином. На прозоре су 
стављали ћилиме, набављано је цвеће, прављени су венци. Док се на једној 
страни видела ужурбаност и радост, на другој су пролазиле мајке и жене 
сломијене неизвесношћу за својим синовима и мужевима. Болом измучена 
лица, оне су унезверено гледале и чим би се који; војник или официр појавио, 
прилазиле би и питале за своје.

Дочек ослободиоца Београда 1918
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Војска је наишла Крагујевачким друмом. Код Звездаре, ратнике је дочекао 
претседник општине са одборницима и понудио их је хлебом и сољу. Ја сам их 
гледала када су се појавили од Славије. Испуњавајући средину улице високи 
команданти и генерали наишли су ходом. У лепим униформама, и са сјајним 
еполетама и ешарпама, озбиљног, строгог лика, ишли су крупним кораком и 
достојанствено. Бура одушевљених узвика и громогласно пљескање пратило 
је у стопу старе и прекаљене наше ратнике и борце за слободу и независност.

Иза команданата и њихових штабских помоћника, марширале су чете. Као 
и првог дана, народ их је обасипао цвећем, китио им оружје, давао пешкире 
и дувана, а при сваком застанку, који су били чести, јер им је народ сваког 
часа препречавао пут, настајало је грљење јер би се сусрели стари познаници 
или рођаци, који једни о другима годинама нису ништа знали. Али, ту велику 
нашу радост реметили су болни призори. С времена на време зачуо би се 
јаук неке несрећне жене која први пут чује да онај кога толико жељно очекује 
није у животу. Много је њих напуштало главну улицу уплаканог лица, јер им 
је рат заувек однео њихове миле и драге. Многу сузу радосницу претицала 
је суза жалосница. Срећа се препритала с тугом и мисли су биле управљене 
ка ратиштима на којима су остале кости хиљада наших синова у борби за 
слободу и јединство нове Државе Срба, Хрвата и Словенаца.

— К р а ј —
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СТАРИ БЕОГРАЂАНИ

И шта је било после догађаја који су описани у дневнику? Део објашњава 
биографија Др Славке Михајловић-Клисић дата у уводу а део је дат у поговору 
који је сада пред вама. Али прво да се подсетимо:

Др Славка Михајловић-Клисић је рођена у Београду, као најстарије 
дете старог Београђанина Николе Михајловића, познатог индустријалца, 
оснивача фабрика по Србији. Никола Михајловић је са женом Милевом 
изродио осморо деце: седам ћерки и на крају једног сина. Сву децу је 
факултетски образовао.

Најстарија ћерка, Славка и пета, Роса су завршиле медицину, Јока 
економију, Јела права, Љуба фармацију, Стана хемију, Деса архиктектуру и 
Миле права. Неки од њих су оставили потомство а неки нису.

Пошто ме, после 2. издања ове књиге многи питају за ове, у тадашњој 
Србији ретко образоване жене и сестре, међу првима у својим професијама, 
покушаћу да сачувам неке основне податке о њима.

Њихов отац, Никола Михајловић је желео да направи прву Женску 
Банку у Србији, па је планирао да му све ћерке студирају економију. Али 
већ најстарија је од ране младости живот посветила медицини. Зато је 
следеће три, Јоку, Јелу и Љубу, чим су стасале, посало на студије економије 
у Немачку у Хале ан дер Зале(Hale an der Zale). Само Јока успева да приведе 
студије крају кад избија I свестки рат и оне морају да беже из Немачке, преко 
Шведске, Норвешке, Русије до Одесе па онда бродом до Београда. Али, да вам 
их представим по реду рођења:

I. Најстарија Славка Михајловић, рођ. 1888, завршава медицину у 
Женеви а са мужем Др Јованом Клисићем, рођ. 1890, рађа 1921 сина 
Предрага Клисића, PhD, ортопедског хирурга свестког нивоа, који са 
женом Др Лепосавом Тобџић 1923, офтамологом, добија две кћери: 
старију, Љиљану Клисић-Ђорђевић 1949 која постаје клинички 
психолог, универзитетски професор, заснивач школе телесне терапије 
код нас и оcнивач свестког савета за телесну терапију. Млађа, Ивана 
Клисић 1954 је дипломирани филолог. Љиљана рађа ћерку Ању 
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Ђорђевић 1985, која се развија у талентованог писца, поред тога што 
је дипломирала андрагогију и објавила књигу: Мировно образовање.

II.   Јованка Михајловић, рођ. 1889, завршава економију у Хале ан дер 
Зале(Hale an der Zale)и после ради у Србији у Министарству 
саобраћаја. Јованка – Јока са мужем Танасијем – Тасом Аритоновић 
дипл инг машинства, добија 1926 ћерку Радмилу – Цицу, касније 
дипл. архитекту удату за дипл. инг. грађевине Милана Нешића.

III. Јелена Михајловић 1891 постаје дипломирани правник, прва 
жена адвокат и судија у Србији. Јелена – Јела са колегом Бором 
Ђорићем добија 1923 ћерку Веру која рађа синове Велизара – Мишу 
Павловића, правника и преводица ( са Радмилом рађа сина Николу) 
и Драгана Маршићанина, економисти и политичара – Председника 
Скупштине Србије, министра и амбасадора( са Весном рађа Бојана).

IV.   Љубица Михајловић, рођ. 1893, дипломирала фармацију у Аустрији 
и Загребу и као једна од првих фармацеута ради у апотеци у 
Немањиној у Београду а после удаје са мужем у Скопљу све до 
Бугарског прогона Срба, кад се враћа у Београд.  Љуба са Димитријем 
– Митом Хаџијовановић добија 1929 ћерку Јелиставету – Бебу инг. 
технологије. Беба са мужем Драганом Ђорђевићем, професором на 
електротеничком факултету ,  Универзитету у Београду, рађа сина 
Ђорђа Ђорђевића, инг. архитектуре и професора на Архитектонском 
факуклтету Унив. у Бгд. 

V.   Стана Михајловић, 1895, је дипломирала хемију и ради прво у 
лабораторији на Универзитету с касније, пред 2. Светски рат постаје 
професор хемије.

VI.     Роксанда – Роса Михајловић, 1897, завршава медицину у Грацу, удаје 
се за познатог доктора права, Иву Чепулића у Загреб, где и ради. 

VII. Десанка – Деса Михајловић, 1901, је дипломирала архитектуру, 
радила на пројектима до 2 светског рата а после њега у пројектним 
предузећима нове државе. 

VIII. Миливоје – Миле Михајловић, 1909 – 92, постаје правник и ради 
као новинар у Политици. Из Париза је извештавао о раду Коче 
Поповића. Писао је и за Правду, Време итд.
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Колико ми је познато, Роксанда – Роса, Стана, Десанка – Деса и Миливоје 
– Миле нису оставили потомство. 

Славка Михајловић-Клисић је сахрањена у породичној гробници 
Михајловић, са родитељима, сестрама и прецима, на парцели 1а Новог Гробља 
у Београду. Али ујна је продала гробницу после смрти мужа Миливоја, тако 
да сад имена и подаци нису на гробници него у књигама управе гробља.

Традиционално, генерацијама је и женска линија била активна и одлучна. 
На пример, баба прадеде Николе Михајловића ( оца моје баке Др Славке 
Михајловић-Клисић) је била из Жаркова код Београда. За време избијања 
Првог Српског Устанка, два турска гласника су хитала у Београд са вешћу 
о устанку да доведу јаке снаге против устаника. Ноћ их је ухватила код 
Жаркова и заноћили су у њеној кући. Да не би однели вест у Бгд и угушили 
устанак, чукунбаба их је покосила са косом и вест Турцима је закаснила дан-
два, што је дало прилику устаницима да се боље организују и ојачају.

Мајка прабабе Милеве је била наставник у домаћинској школи и 
феминискиња оног времена – борац за права и образовање жена. Па је целу 
породицу усмерила у том правцу, инсистирајучи на важности образовања и 
женске деце. Зато није ни чудо што су све њене унуке завршиле факуктете. 
За време Првог Светског рата прабаба Милева (1869-1931) и њене старије 
ћерке су биле добровољне болничарке, ризиковале животе а неке се и опасно 
разболеле тако да је Др Славка уз крајње напоре успела да их излечи.

Отац Др Славке Михајловић-Клисић, Никола је одрастао са братом 
Костом у Београду, у старој породичној кући, данашњој кафани Мали Париз 
(пре се звала: Код два реденика, па Дрина и на крају Petit Paris – Мали Париз). 
Неки од Михајловића још увек живе у тој згради чије се имање простирало 
до данашње Италлијанске амбасаде као и до уролошке клинике. Касније је 
Никола Михајловић купио пола кварта код Лондона и породица је становала, 
између светских ратова, у згради каснијег Борова а и у Крунској поред кућа 
на Дорћолу  а поседовао је парне млинове, пиваре, бројне колонијалне 
радње и друге индустријске објекте. Никола је пре тога завршио трговачку – 
капанађијску школу у Пешти.

Коста Михајловић је имао сина Душана и ћерку Ружу. Душан Михајловић, 
рођ. 1891 је био правник, песник и предузетник. Он је био познат у старом 
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Београду по иновацијама, креативности и друштвености. Његове песме 
које је састављао са лакоћом су увесељавале целу фамијилу. Он је имао сина 
Кокана, рођ. 1921. филмског ствараоца који са супругом Загом добија 1951. 
ћерку Јелицу. Душан Михајловић је имао и ћерку Анку рођ 1926, која са 
Душаном Николићем, рађа 1955. ћерку Марију – Мају која пред крај напушта 
студије психологије да би родила децу са Сашом Седмаком, професором 
Машинског факултета, пом. министра науке у два мандата и проректором 
Универзитета у Београду. Маја и Саша рађају 1984 год  Симона (дипломирани 
грађевински инжењер), 1987. Тамару (Асистент на Машинском факултету, 
рађа Лару 2013.) и 1990 . Теу Седмак (мастер филологије) који су талентовани 
научници и велика нада породице. 

Маја, како смо је звали, увек је била тиха, повучена и сталожена. Зрачила 
је топлином и поузданошћу. Маја је креативно бринула о кући и деци, што 
је омогућило Саши да ствара каријеру. Увек је било пријатно доћи у њихов 
дом. Маја је живела за своју породицу и настављала старе породичне 
традиције. Са љубављу је уређивала дом у коме си могао да се одмориш и 
ствараш и у коме су деца добила основу за креативност и животне успехе. 
Окупљала је пријатеље, породицу и колеге. Имала је унутрашњу топлину и 
била неко коме си могао да верујеш и да се ослониш. Тиха, али увек присутна 
и поуздана зрачила је љубављу и пожртвовањем. Отишла је прерано, 2005. 
године, мирно и тихо, као што је и живела. 

Коста Михајловић је пред сина Душана имао ћерку Ружу,удату Павловић, 
која рађа Душка и Милку Павловић. Душко Павловић је отац Аце – Александра 
( деца Андреј и Лука, у Канади) и Дуде – Душанке ( дете Александар). Милева 
– Милка Павловић рађа Мирјану, лекара у Бостону, УСА ( која са супругом 
Ђорђем Костићем рађа сина Александра и ћерку Натали) и Драгану. Инг. 
технологије и истраживача која са супругом инг. Миливојем Перићем рађа 
децу: Драган и Милицу. 

Поред родбинских веза ове старе београдске фамилије са осталим 
старобеоградским фамилијама, треба нагласити и више-генерацијско 
кумство и изразито блиске везе више покољења породице Михајловић са 
породицом Миланковић, породицом Лазаревић и неколицином других. 
Издвојила бих Јелисавету, баку Душка Миланковића, врхунског правника, 
дипломату и политиколога, у чијој кући сам преиодично одрастала, поред 
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своје, уз његову супругу Виду Марковић, шефа катедре за Енглески језик 
на Бгд Унивезитету, дружећи се са његовим ћеркама Маријом( професор 
математике на Универзитету у Лондону)и Вером ( професор музике на 
Музичкој академији, Бгд Унив.). Маја је са Мајком Аткинсон добила синове 
Душана (лекар ортопед) и Јована (правник) са којима се дружи моја ћерка 
Ања. Стара Јелиставета Миланковић је била тетка Милутина Миланковића, 
научника светског гласа а његов брат од стрица је Душан Миланковић и њих 
двојица су били јако блиски не само у земљи него и за време боравка у Бечу 
и другим земљама.

Кућа породице Лазаревић је била други дом младом нараштају више 
генерација београдских интелеткуалаца и поприште дискусија којима сам 
волела да присуствујем. Србијанка Лазаревић, удата Турлајић, професор 
Универзитета у Београду и пом.мин. просвете је наставила ту традицију. 

Приложићемо биографије и слике неких виђенијих чланова ове 
старе београдске породице.  Прво ћемо вам представити сина Др Славке 
Михајловић-Клисић, др Предрага Клисића. .

Проф др Љиљана Клисић 
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СТАРИ БЕОГРАЂАНИ

Стана, мајка Николина, са бебом Славком и Ружом 1888.

1872 прабаба Милева брат Михајло као 
деца са мамом,татом и баба Росом.

Прабаба Милева (Цветић или 
Петровић) Михајловић 1887.
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Сестре Михајловић на маскенбалу, без Славке  око 1913.

Горња слика, у реду: Миле, Јока, Љуба, Роса, Стана, Јела, Деса.
Доња слика: стоје: Роса, Јела, Деса, седе: Јока, Стана , Миле, Љуба.
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Пеђа, Вера, Цица и Беба 1930

Прабаба Милева са братом Михајлом Петровић 1886
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Дружење са Миланковићима и Лазаревићима 1970

Ања окружена деком, баком, и мамом 1991.
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Породица Седмак 2004

Породице Седмак и Михајловић 2000.
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сестре Јелица Михајловић, Ивана Клисић-Ramsay, Маја Седмак 1998.

кум Душко Миланковић са кумицом Љиљом око 1970.
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Породице Клисић, Михајловић, Седмак и Конастантиновић на слави 2004

Породице Клисић, Михајловић, Седмак, Ђорђевић са гостима на маскенбалу поводом 
Ањиног рођендана 1990.
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Мали Париз ( данањши изглед )

Др Славкина пра-унука Ања 
Цветковић, 2011.
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Мама Љиља показује Ањи свет , Индија 2003.

Љиља и Ања у Индији где уче старе традиције јединства тела и психе
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Тамара Седмак и њена ћерка Лара 2014.

Теа Седмак са Ларом
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Ања дипломира 2010

Ања Ђорђевић-Цветковић са баком Лепом, 2011.
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ПРИМ. ДР ПРЕДРАГ Ј. КЛИСИЋ 
(21.12.1921- 4.12.1995)

Предраг Клисић је био лекар, доктор 
медицинских наука и примаријус, почасни 
професор и предавач на Медицинским 
факултетима широм света, оснивач наше 
школе хирургије кичменог стуба и дечијег 
кука са светским реномеом, члан научно-
уређивачког одбора главних светских 
професионалних часописа као што је Spine 
итд,  родољуб и хуманиста.

Рођен је 1921 у Београду, Југославија, у 
породици лекара који су оснивали болнице и одељења широм њихове земље. 
Мајка, Др Славка Михајловић Клисић, гинеколог и отац Др Јован Клисић, 
хирург су пренели своју посвећеност и љубав према позиву лекара сину 
који 1950 завршава Медицински факултет на Београдском Универзитету, 
постаје асистент на ортопедији и завршава специјализацију 1955 а 
докторира 1971. Субспецијализацију и усавршавања је радио у Енглеској и 
Француској. Паралелно са тим, 1954 постаје директор новооснованог Завода 
за ортопедску протетику у Београду.

1956-61 одговарајући на хитан позив одлази у Тузлу где оснива 
Ортопетско-трауматолоско и рехабилитационо одељење и постаје начелник 
истог. Истовремено учествује у стварању нове ортопетске болнице у Београду 
на Бањици.

1961–87 као начелник води одељење за старију децу те новоосноване 
Ортопетске болнице “Бањица”. 1965 постаје примаријус. Преданим радом 
ствара светски реноме болнице и отвара млађим лекарима врата у свет који 
их прихвата са поштовањем јер носе његову препоруку. 

Мада су стручни и научни радови Др Клисића бројни и покривају велики 
број области, он је најпознатији у области дечије ортопедије којој доприноси 
низом иновација. Посебно тешка област – кичма и обољења кичменог стуба 
је касније постала његова главна преокупација, којим овладава толико добро 
и храбро да постаје један од уредника водећих светских часописа: : SPINE, 
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International Orthopaedics, итд. Оснива прву школу хирургије кичменог 
стуба и код нас. Великом снагом и храброшћу се носио са тешким изазовима 
у овој области, руководио тимом посвећених сарадника и тако је настала 
заснована вертебрологија у Србији. Он је један од првих ортопедских хирурга 
у свету који су деформације кичме оперисали са предње стране, што му 
поред осталих иновација омогућава трајно чланство у малој групи највећих 
светских величина ортопедске хирургије који су предводили остале. Такво 
признање до сада са балканских простора ни један ортопед није доживео.

Четвртог децембра 2015. године навршава се двадесет година од смрти 
прим. др Предрага Клисића, познатог ортопедског хирурга светског ранга кога 
су позивале најугледније ортопедске установе у свету а Медицински факултети 
света га стављали у ранг најуваженијих професора. Он је припадао првој групи 
ортопедских хирурга који су се школовали у београдској ортопедској школи и 
полагали специјалистички испит из ортопедије (шести по реду 1950. године).

Одрастао је у лекарској породици уз оца Јована Клисића, уролога и 
хирурга (школованог у Одеси и Паризу), и мајку Славку Михајловић-
Клисић,гинеколога и хирурга (школованој у Женеви и Паризу). Родитељи др 
Клисића имали су приватни санаторијум „Свети Ђорђе“ тридесетих година, 
а мајка је била један од оснивача Енглеске болнице (касније Железничке 
болнице) и оснивач Женске странке између два рата. Нешто од особина 
старинских лекара наследио је и др Клисић, а то је посвећеност и преданост 
свом позиву и својим малим болесницима. Др Предраг Клисић био је редак 
спој лекара практичара и лекара теоретичара. Осим медицинског  знања, 
поседовао је и огромно опште образовање. Био је један од ретких ортопеда 
из целе бивше Југославије који је био признат у целом свету, као гостујући 
професор држао предавања и руководио делом постдипломске наставе  
на више десетина америчких универзитета, Мејо клиници, Харварду, 
UCA , Лувену у Белгији, Туниском Универзитету, Мексику, Индонезији и 
осталим престижним установама широм света. Његова хируршка техника 
лечења урођеног ишчашења кука је објављена у Кембеловој „Оперативној 
ортопедији“као оригинални доприноси  оперативним техникама. Значи, 
многа његова открића су била усвојена широм Европе и света.

Његов лик ће код оних који су имали ту част и привилегију да га 
лично знају остати вечно у сећању као узор постојања млађим колегама и 
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својеврстан споменик једног времена које се не може поновити. Свима нама 
то је узор лекара коме  треба тежити. Високих моралних квалитета, критичан 
и према другима и према себи, умро је на ногама док је чекао аутобус којим је 
требало да оде у болницу, да ради, иако је већ био у пензији.

Прим. др Клисић био још и политички веома критичан, покушавајући 
деведесетих година 20. века да врати старе грађанске вредности и углед и 
статус лекарске професије. Писао је и критичка писма право-свештенству, 
указујући на потребу повратка народу тиме што би се богослужења вршила 
на српском, а не на старословенском језику, сматрајући да би се тиме и утицај 
Цркве проширио на младе. Указивао је и на хигијенске пропусте употребе 
исте чаше при причестима. Др Клисић је био национално освешћен и волео 
је свој народ у најпозитивнијем смислу те речи.

Иза себе је оставио наследнике, своје млађе колеге, који су продужили 
школу хирургије кичменог стуба и дечјег кука коју је др Клисић увео. У свету 
је данас признат израз „развојни поремећај кука“ (congenital hip disease) уместо 
израза „урођено ишчашење кука“ (congenita l dislocation of the hip). Бавио 
се и превентивом, пропагирајући широко преповијање, о чему сведоче и 
филмови и међународни пројекти. Запажене су и његове студије о Лег-Калве-
Пертесовој (Legg-Ca1ve-Perthes)) болести. Др Вилијам  Крејг (WilliamCraig), 
шеф Службе за ортопедију кука у Лос Анђелесу, поводом тога је забележио: 
«Др Клисић и остали доктори из мале земље као што је Југославија учинили 
су више у промоцији разумног, ефективног начина лечења Лег-Калвеовог 
синдрома него доктори из било које друге земље на свету. “

Др Клисић је био члан Америчке ортопедске асоцијације, Јапанске 
ортопедске асоцијације, Друштва за изучавање сколиозе (Skoliosis Research 
Society), SICOT,, Spectators,,  SIROT,  итд. Био је почасни члан Педијатријског 
ортопедског удружења северне Америке, подпредседник Европског друштва 
за сколиозе, председник Европског друштва за дечију ортопедију за живота 
и почасни члан Европског педијатријског ортопедског удружења (EPOS) 
посмртно, итд. Светска ортопедска литература га цитира, прихвата и цени. 
У стручном раду, објавио је, поред бројних чланака, и књигу „Развојни 
поремећај кука у новорођенчета и одојчета“ 1991. године. Групи својих 
ученика је помогао да израсту у изврсне ортопеде и са њима пише монографије,  
књиге, истраживања, за шта 1994 добија Октобарску  награду за медицинске 
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науке. Пун енергије истовремено завршава рукопис за уџбеник: “Обољења 
кичменог стуба”, који нажалост није дочекао да буде одштампан. Многи 
млади ортопеди су на његову препоруку примани у престижне клинике и 
универитете сиром света да уче од врхунских стручњака у овој области.

Описане иновације у оперативним поступцима су први и за сада једини 
продор  наше, југословенске и српске,  ортопедске школе  у светску креативну 
хирургију и један од најзначајнијих продора наше хирургије уопште.

Високо образовани лекар, прави интелектуалац, др Предраг Клисић 
је остао узор за сваког младог лекара и ортопеда, али је питање да ли је у 
данашњем времену уопште могуће постићи живот и успех др Предрага 
Клисића ван земље, чије име и дело остају као светао спомен на лекара и 
научника коме су његово доба и његова средина остали дужни, што је, како 
време одмиче, све јасније.

За собом је оставио породицу: супругу, две ћерке и унуку. Супруга је 
Др Лепосава Клисић, офтамолог, (1923-2013). Велику помоћ у односима са 
колегама широм света му је пружала његова лепа, отмена, комуникативна 
и шармантна супруга Др Лепосава Клисић. Сви су волели да буду у њеном 
друштву јер је за сваког имала лепу реч и осмех. Она је стварала у њиховом 
дому топлу атмосферу, добродошлицу и угодност. Иако лекар, била је вешта 
да приреди дивне кулинарске специјалитете које су пријатељи из далеких 
земаља дуго памтили. Поред стручности, брижности, љубазности и то је 
помагало да се одрже срдачни односи широм света.

Старија ћерка, Проф др Љиљана Клисић је клинички психолог 
специјалиста, Универзитетски професор,оснивач и водитељ едукације у 
постдипломској школи телесне психотерапије, TePsyntesis. Са супругом дипл 
инг технологије Милорадом Ђорђевић добија ћерку Ању.

Млађа ћерка је Ивана Клисић- Ramsay, дипломирани филолог и предаје 
на колеџима у иностранству.. Удата је за Mick-а Ramsay, бизнисмена.

Унука је Ања (Ђорђевић)  Цветковић,  дипл. андрагог и талентовани писац 
више колумни и књиге: Мировно образовање. Удата је за дипл физичара и 
мастера финансија Александра Цветковића.

(Писали:	Проф	др	Александар	Лешић	и	Проф	др	Љиљана	Клисић)
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Клисић и колеге, остали оснивачи болнице Бањица: Радуловић, Ракић, Узелац, 1965.

Др Предраг Клисић, један од оснивача Ортопедске болнице на Бањици 1968

ПРЕДРАГ КЛИСИЋ
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Др Предраг Клисић око 1965.

Амбасадор своје земље, професор по позиву, широм света уважавани 
Проф др Предраг Клисић.  (Кип слободе – USA, 1969.)

Операције око 1960 у време кад Др Предраг 
Клисић заснива креативну вертебрологију.
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Др Пеђа и Др Лепосава – велика подршка свом мужу

Новине УСА – нове методе ортопеда из мале земље – Др Клисић
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Др Клисић на клиници Мајо, као професор по позиву обучава колеге својим 
иновацијама у креативној хирургији (САД) 1970

Др Клисић доводи врхунске ортопеде из целог света у Србију 1974
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Уважени говорник, по позиву Др Клисић (САД) 1984

Др Клисић Пеђа,ортопед и др Беба Клисић, офталмолог, 1985
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Др Предраг позван да демонстрира своје иновативне операције у Индонезији, 1988

Дека Пеђа је јако волео унуку Ању,  1986
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Проф  Др  ЉИЉАНА КЛИСИЋ  

Љиљана	 Клисић,	 рођ.	 1949,	 је	 клинички	
психолог специјалиста, доктор медицин-
ских наука из области психотерапије, 
универзитетски професор и први телесни 
психотерапеут у Југославији са континуи-
раном	праксом	од	1976.	године.	Едуковала	
је и друге психологе и психијатре у основама 
телесне психотерапије.   

 

Дипломирала је 1974 на одсеку за Психологију, Филозофског Факултета, 
на Београдском Универзитету. Магистрирала је 1978 на Факултету за 
Медицину, на Универзитету у Београду, одсек за психотерапију. 1986 
завршава специјализацију из Медицинске Психологије, на Факултету за 
Медицину, на Универзитету у Београду.  1989 је докторирала  на Факултету 
за Медицину, на Универзитету у Београду, са cum laudatum, (одсек за 
психотерапију). 2005 је изабрана у звање ванредног професора, Универзитет 
Сингидунум у Београду. 2009 је изабрана у звање редовног професора на 
Европском Универзитету у Београду, Медицинска Академија, студијски 
програм Примењена психологија.Проф. др Клисић је огромну количину 
енергије посветила развоју наше прве школе за телесну психотерапију на 
постдипломском нивоу.

После усавршавања у центрима модерне хуманистичке психотерапије 
(такозвани центри за раст и развој личности) као што су Есален институт, 
Радиx институт, Биоцентик институт, UCLA  семинари итд., средином 
седамдесетих година организује увођење хуманистичке психотерапије и у 
Југославији. 1977. године организује прве симинаре из телесне психотерапије, 
Радиx едукације, Прималне терапије, Трансакционе анализе, итд. Пошто 
је интерес медју психолозима и психијатрима био велики, током следећих 
година наставља са организовањем стручне едукације. После тога се удубљује 
у изучавање односа тела, психе и духа а организацију препушта другима.
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Тако је помогла да се за то време нове и напредне идеје хуманистичке 
психотерапије прошире и на наше подручје. Паралелно са тим, 1988. завршава 
дугогодишњи тренинг програм у Радиx институту и тиме постаје први, по 
светским критеријумима, едуковани телесни психотерапеут у Југославији. 
Учествује на семинарима и из других области телесне психотерапије као што 
су Биосинтеза, Вегетотерапија, Биоенергетика, Бодинамик итд. Почетком 
трећег миленијума постаје лиценцирани Радиx тренер школе Чарлса Келија..   

 Дугогодишња пракса и искуство као и лекарска и свештеничка традиција 
породице из које потиче, је воде ка изучавању ширег спектра свести и такође 
се залаже за упознавање са трансперсоналном психологијом која је по њеном 
виђењу проистекла из сазревања хуманистичке психологије и која означава 
један корак даље у упознавању комплексности људске природе. Већ низ 
година проучава разне духовне традиције, али и нашу традицију древног 
исцеливања.  

У своју свакодневну праксу је интегрисала најмодерније методе психичког 
раста и прастаре духовне традиције што је резултирало у њеном изузетно 
суптилном приступу индивидуацији сваког човека са којим ради.   

Желећи да олакша просечним људима да се развијају до надпросечних, 
тј. да олакша прихички раст здравих људи (који имају разне проблеме у 
свакодневном живљењу), а који желе да се развијају ка врхунцима својих 
могућности, што је једино могуће постићи кроз развој свести, ангажује се на 
покретању акције за оснивање Центра за психолошки раст и развој прво у 
Београду 1980, а после пројекте наставља да развија у Црној Гори: Будва 1987, 
Херцег Нови 1991, Подгорица 1997 и 1999, Игало 2000, 2003, 2004.

Од 1991. је први представник наше земље у Европској асоцијацији за 
телесну психотерапију. Ово и  слична удружења имају за циљ да обједине разне 
врсте психотерапија орјентисаних на тело и поставе заједничке критеријуме 
праксе и обуке. Др.Клисић активно учествује у раду тих удружења кроз 
заједничке публикације, књиге и у организацији стручних семинара.    

1996.оснива прво Удружење телесних психотерапеута Србије а 1998.
проширује удружење на савезни ниво, формирајући прво Удружење телесних 
психотерапеута Југославије. Суоснивач је СДПЈ – првог националног 
психотерапеутског удружења као и других.  
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 Крајем седамдесетих започела је пионирски рад на оснивању наше прве 
школе за телесну психотерапију на постдипломском нивоу, коју касније 
назива ТеПсинтезис (телесна психотерапеутска синтеза). 1985 у докторском 
раду истражује ефекте обуке колега коју још побољшава на бази резултата 
истраживања. Улажући огромну енергију успева да школу 1991 прилагоди 
светским и европским стандардима и обезбеди сарадњу струковних 
асоцијација за телесну психотерапију у виду континуираног доласка тренера 
из Европе и света. Тиме обезбедјује светски ниво знања и вежби у школи, 
као и прихваћеност школе у интернационалним стручним круговима од 
1998 а својом оригиналном Теоријом развоја и функције Блаженства и Моћи 
обезбедјује школи специфичност и индивидуалност.

Године 2003 оснива Светски комитет за Телесну психотерапију при World 
Council for Psychotherapy (светском савету за психотерапију). По позиву 
започиње да води едукацију из Телесне Психотерапије и за професионалце 
Индије, Кине, Непала итд. Исте године креира огроман пројекат повезивања 
и интеграције знања Истока и Запада у области Телесне психотерапије, тј. 
знања о животној енергији и законитостима њеног тока.

Већ 30 година се бави и ОНТОГОГИЈОМ – наука која проучава начине 
да људи расту до највиших ступњева за које су способни. У том циљу је 
посећивала и живела у разним Growth Centers - Центрима за Раст у свету. 

Рађа дете 1985 и повлачи се, више него раније, у окриље дома. Срећна је да 
има ћерку Ању Ђорђевић која се развија у надареног писца, поред тога што 
је дипломирала андрагогију.  

Проф др Љиљана Клисић је написала књигу: “Телена Психотерапија”, која 
је доживела 4 издања, написала предговоре за неколицину књига, писала 
поглавља за факултетске уџбенике, руководила научним истраживањима, 
објавила скрипта: Јединство психе и соме у Уметности, на Факултету 
примењених и сценских уметности, АЛУ, (где је више година предавала 
Психологију уметности глуме, музике и ликовних области), која прерастају 
у монографију: Психосоматско јединство уметничког изражавања - важност 
изражајног језика у Психологији Уметности: језик живог у уметности. 
Руководила је научним истраживањима, објавила више десетина чланака у 
стручним часописима у иностранству и у земљи, имала више стотина наступа 
у јавним медијима за ширу публику, итд. Објављује књигу ТеПсинтесис, која 
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говори о њеној школи телесне психотерапије. По позиву је држала предавања 
како на  Универзитетима у земљи, тако и на Универзитетима и водећим 
Институтима за психотерапију  широм света.

Од  1975-1999 је била запослена као клинички психолог у КБЦ Дедиње у 
Београду а од 2005-2009 на Факултету примењених и сценских уметности, 
Академији Лепих Уметности, као професор психологије и психологије 
уметности. Од 2009 -2011 је запослена као редовни професор на Европском 
Универзитету у Београду, где је на програмима Примењене Психологије 
и Медицине ангажована да креира програме и  предаје психотерапију и 
клиничку психологију. Од 1976 до данас развија постдипломску школу 
ТеПсинтесис из Интегративне Телесне Психотерапије.

Данас се знања која је пренела млађим колегама примењују у школама,  
здравственим установама, пројектима, социјалним установама, на 
предавањима на факултету, на постдипломској настави, итд. 

Значи, поред вишедеценијског рада на успостављању и развоју прве наше 
школе телесне психотерапије на постдипломском нивоу, ТеПсинтесис, која 
је акредитована у међународним професионалним организацијама, Проф др 
Љиљана Клисић обавља професионалне и струковне дужности : 

* Специјалиста клиничке Психологије;       * Универзитетски професор;   
* акредитовани Телесни Психотерапеут;     * Лиценцирани Радикс Тренер;
* Носилац више Сертификата за Психотерапију : WCBP, ЕАП - ECP; 
   СДПЈ, ДПС, RIAC, итд. 
* Едукатор Телесне психотерапије –  акредитована постдипломска школа 
   ТеПсинтеза;
* Оснивач Удружења телесних психотерапеута Југославије и Србије;
* Члан Председништва националних Психотерапеутских удружења;
* Председник и оснивач Светског Комитета за Телесну психотерапију - 
   WCBP при WCP ( светском консилу за психотерапију),   
* итд.
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ЉИЉАНА КЛИСИЋ

Почетак трагања у психо-телесним
димензијама  – радозналост 1968.

Глумци – Хомо Херо у експерименталном 
позоришту Пуж, 1970.

Конгрес Психолога 1975

Нанине речи и толико 
хуманости и саосећања 
у њеним песмама које 
нам је рецитовала током 
мог детињства, су ми 
се дубоко урезале у 
сећање и помогле ми да 
донесем одлуку да и сама 
одаберем хуманистичку 
оријентацију касније у 
животу када је требало 
бирати каријеру
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Лав експресија се вежба, 1976, 
У.С.А

са Чарлсом Келијем 79Калифорнија семинари 1979

Нео-рајхијанке Денвер 79

деблокирана радост 79.

СТУДИЈСКА ПУТОВАЊА И УЧЕЊЕ РАДИКСА – ТЕЛЕСНЕ ПСИХОТЕРАПИЈЕ У 
АМЕРИЦИ, У.С.А:
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Психолози на путу за 
Бразил на океану, 1974

Кроз џунглу до храма са тајнама, 1990, Цејлон. У пустињама Сахаре, до оазе 
са ретким списима, 1978.

ТРАГАЊА:

Бразил, психолошки 
семинари и пут до 

шамана, 1974.

Прекоокеанским бродом 
управља1974

Нана је снажно подржала почетке мог трагања за истином и потребу за  налажењем 
одговора у психолошким и духовним областима.
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1996 са шаманима из Сибира и Алтаја, предвођеним Лопсаном.

2003 са Пагл Бабом у Индији, Химaлаји.

Тајне пирамида у Мексику и факултета 
за Психологију у Мексико Ситију, 1978.

Откривање унутрашњих простора са 
Radix лидером Ларом Амбер, САД, 1978.

Нана ми је говорила да увек трагам за знањем и да је пут до извора спознаје од 
неизмерне важности, нарочито ако је неутабан и неистражен...
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роњење 1980, плес 1972, пливање 1967, скијање 1982, падобраном 1979

СПОРТ КАО Т.П. УСЛОВ: 
развијање склада психе и тела у јединству са прелепом природом домовине.

Спорт је породична традиција на којој је нана нарочито инсистирала.
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Љиља на сајму књига налази Рајхову 
вегетотерапију, око 1969.

Трагање за светлом спознаје, 78, 
које не престаје ...

Проф Клисић наздравља животу који се 
издигао, ипак, после свих страдања и 

толико смрти, 78 ....

Нанина молба или завештање: 
- Помози роду свом да буде на врху 
сазнања твог доба и да има најбоље 
методе из твоје области.... да се 
што боље опорави од толиких 
страдања...

Нано, дала сам све од себе да 
донесем роду свом оно што је 
по мом мишљењу и искуству 
најбоља традиција оживљавања 
и оздрављења блокираног и 
замрлог живота: Радикс телесна 
психотерапија.
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НАСТАВАК  ХУМАНИСТИЧКИХ  ТРАДИЦИЈА

Хуманистичка традиција коју је нана тако снажно зацртала је наставила 
да живи и у наредним генерацијама које су долазиле у њеној породици. 
Већ смо видели да је Др Предраг Клисић дао највећи допринос креативној 
хирургији на овим просторима у своје време. Проф др Љиљана Клисић је 
радила на повишењу менталног стандарда и увела је телесну психотерапију 
на наше просторе. Храбро је говорила о табу темама, носила се са многим 
предрасудама о важним областима живота и залагала се за профињавање 
сирових нагона сексуалности, агресије и сл.. У том контексту је касније 
предложила неке иновације у схватању психосексуалног развоја човека.

 Праунука Ања Цветковић, рођ. Ђорђевић, се бави могућностима за 
мировно образовање поред тога што развија праксу и едукацију из телесне 
психотерапије. Кратко ћемо вам представити ове области хуманистичких 
дисциплина и њихове доприносе.

Старије генерације лекара од којих је нана учила су радиле са јединством 
тела и психе па су зато постизали, иако уз примитивну технологију, нама 
незамисливе успехе. Касније се, развојем уских специјализација у медицини то 
јединство сасвим изгубило. Зато ћемо овде нагласити рад на јединству тела и 
психе. Чудно је што на Медицинском факултету још није уведен предмет који 
учи о јединству психо-соматских процеса и ослобађању блокада,  као што су 
Телесне психотерапије иако је доказано да је већина болести психосоматска ?

Наравно, морамо напоменути да данас у свету постоји огроман број како 
телесних психотерапија тако и разних боди-мajнд ( body-mind)  покрета. 
Ми овде говоримо о дубинској врсти изворно снажног рада који проистиче 
директно из учења W. Рајха и Ч. Келија који се код нас расцветао у школи 
ТеПсинтесис под вођством Љ.Клисић. Надамо се да ћемо тиме допринети 
и модерној припреми психотерапеута, лекара и других стручњака а тиме и 
бољем лечењу. 

Радећи прво као психолог, Љ.Клисић је приметила да вербална 
психотерапија не даје стабилна побољшања.  Руководећи се чињеницом да се 
психички живот формира на бази телесног, она почиње да изграђује стабилне 
темеље и делове који недостају психи да би била стабилна и омогући даљи 
раст, деблокаду и само-регулацију.
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Али, прво је неопходно приближити идеју о психолошком расту који се 
одвија паралелно са физичким да би се боље разумело здраво јединство тела 
и психе.

ПСИХОЛОШКИ РАСТ И РАЗВОЈ

РАСТИ САМО ФИЗИЧКИ ?

Психолошки расти значи ширити свест и у складу са тим мењати 
понашање. Психолошки раст је постепен процес који нас води ка врхунцима 
људског бивања. Психолошки расти значи остваривати своје могућности. 

Ми физички растемо и стално помажемо тај раст узимајући витамине и 
храну која је здрава за нас. Не сматрамо да смо болесни ако тражимо рецепт 
за што бољу исхрану или јачу храну за децу у развоју.  

Међутим, психички раст смо склони да занемаримо, имамо често велике 
предрасуде у односу на њега и не помажемо себи у овом процесу. Напротив, 
плашимо се тог раста , не схватамо га , либимо се да консултујемо стручњаке 
и унесемо негујуће факторе. Због незнања се стално плашимо да је тражење 
помоћи у психолошком расту знак да смо полудели. Истина је управо обрнута: 
као и у физичком, тако и у психичком расту повремено долази до проблема 
и криза. То је знак да треба додати витамине, тј учење. Треба да помогнемо 
себи тако што ћемо учити. Учити ћемо вештине живљења, концентрације, 
конфронтације, кооперације, асертивности или неке друге у зависности од 
тога где је проблем. Модел нам могу бити најразвијенија људска бића. 

Човек се дефинише као животиња која учи. Већину својих функција он 
развија учећи, насупрот животињама које иако могу да уче ипак углавном 
функционишу на бази инстиката. За човеков развој је карактеристично 
стално сазревање усклађивањем различитих функција, као на пр. интеграција 
емоција,мишљења и вредносно моралног система да би се развила складна 
целина. 

ОНТОГОГИЈА

Онтогогија је наука која се бави психолошким растом и развојем. 
Дефинише се као помагање људима да расту до највиших ступњева за које 
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су способни (Абрахам Маслов). На жалост, овај термин није у свакодневној 
употреби, него се термин психотерапија употребљава и да означи лечење 
и лични рад на себи у смислу превазилажења застоја у расту, као и рад са 
просечног нивоа ка врхунцима човечијих могућности, иако би за ово друго 
било много адекватније употребити термин ОНТОГОГИЈА. Та терминолошка 
збрка још више обесхрабрује човека и застрашује га. 

Већ 30 година проучавам онтогогију и у том циљу сам боравила у великом 
броју Центара за раст и института( Есален и Топанга у Калифорнији, 
Централна фондација и Психосинтеза у Пасадени, Радиx и Биоцентрик у 
Л.А.,Черчил центар у Лондону, итд) , манастира код нас, ашрама у Индији, и 
разних психолошких института широм света, али и водила наше едукативне 
групе стручњака као претходницу Центра за раст код нас. 

Овде укратко планирам, поред увођења у појам психолошког раста, да 
вам представим основне идеје којима се руководе Центри за раст, да вам 
назначим неке од принципа организације тих врхунских установа, али морам 
да нагласим да је то, нужно, само упрошћена оријентација јер је стварно 
учење тих принципа и организације целоживотни пројекат и огромно 
студирање. Дефинитивно је то тема дисциплине образовања одраслих. То је 
тако специфичан и дуготрајан процес већ и самом природом раста и развоја 
личности. Људи који руководе тим Центрима су и сами морали да прођу цео 
процес и од њих се очекује велика стручност и потпуна посвећеност.

РАСТ И КВАЛИТЕТ ЖИВОТА

Седамдесетих година се у свету развија Покрет за развој људских 
потенцијала. То није нека централизована организација, него постоји, 
углавном у Западној Европи и Америци али и шире, велики број група којима 
је заједнички циљ стварање услова који ће омогућити сваком припаднику и 
заинтересованом да развија своје људске могућности до максимума. Покрет 
учи живљењу у садашњости, одговорности, иницијативи и самоостварењу. 

Уопште, психолошки расти значи сазревати, развијати јасноћу мишљења, 
комуникацију, отварати се ка све већим радостима и градити виши 
интегритет личности. Свест се данас у свету углавном дефинише у развојним 
терминима.
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Како би изгледали људи који су психолошки израсли ? То су свесни и 
одговорни људи. Али људи који ће притом бити пуни живота и живети пуним 
и разноврсним животима. Људи који стварају и воле великом снагом. Људи 
који неће учити децу да се мрзе и буду у компетицији него да нађу начине 
сарадње. Уместо отуђења и скучености се иде ка надахнутом стварању, 
огромним радостима и блаженствима и интегрисаности на свим нивоима 
постојања. То подразумева узимање одговорности за своју егзистенцију 
и чињење избора. Људи који се неће убијати и ратовати него конфликте 
решавати договором. Људи који ће напустити извитоперену идеју о светом 
рату у корист светог мира.

Ово о чему говорим није утопија него услов нашег преживљавања на 
планети Земљи. Мислим да имајући у виду еколошке и ратне катастрофе и 
друге пошасти то постаје сваким даном све јасније. 

Овде желим да истакнем искуство људи који су одуставши од живљења 
у стању отуђености, роботизираности и конформизма нашли не само 
просечно битисање него достигли стање самоостварености, спонтаности, 
креативности, екстаза, љубави и унутрашњег испуњења. 

Методе постоје. Развијају их разне гране хуманистичких усмерења 
користећи знања како развојне психологије и класичне психотерапије тако 
и мудрости духовних традиција које већ хиљадама година изучавају ове 
процесе. 

Наша деца желе да постигну нешто више од нас. Да буду боља од нас. То је 
природно. Путеве даљем развоју човечанства отвара њихова жеља за већим 
дометима, за превазилажењем просечности. Дивно је што то желе и ми треба 
да им помогнемо да то и остваре. 

Међутим, који модели им се нуде ? Наша ужурбана и отуђена 
свакодневница у којој се они не налазе и не препознају своју будућност ? 
Или свет дрога или чаробна и сувише често манипулативна остварења неких 
самозваних светаца ? Ни први ни други пут им се не чине као привлачна 
будућност. Зар не постоји трећи начин да се приђе овом проблему ? 

То је пут психолошког раста и развоја који се учи, истражује и открива у 
Центрима за раст. 
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Потребно нам је познавање законитости даљег раста и развоја људских 
способности да нам олакша проналажење правог пута и да нам се олакша 
препознавање странпутица. 

Пошто је ово доба у коме се интелект и рацио убрзано развијају а 
занемарено је развијање свести о осећањима, прихватење и експресија 
осећања, искуство нам показује да је рад на овим занемареним областима 
уз развијање аутентичног моралног система, код многих људи омогућио 
даљи психолошки раст. Честа је грешка што желимо да развијамо своје 
снаге занемаривши своје слабости. Напротив, слабости треба развити у 
снаге. На пример, не можемо развити дубоку љубав ако нисмо освестили, 
прихватили и профинили своју агресију. Не можемо се отворити ка уживању 
ако  смо затворени у односу на бол. Не можемо развијати поверење ако се 
нисмо суочили са својим страховима. У процесу психолошког раста постоје 
правила која људи који истражују ове процесе све више уочавају и чије знање 
нам може послужити. 

Значи, изгледа да је цела ствар сада питање наше одлуке: да ли својом 
вољом бирамо пут развоја или пут стагнације која води у назадовање ?  Ако 
се одлучимо за психолошки раст на располагању нам стоји читав спектар 
метода које можемо да бирамо у складу са нивоом свести на коме желимо да 
радимо.

Другим речима, као што је пре много времена казано, раст подразумева 
освешћивање наших себичности и њихово претварање у великодушност и 
дарежљивост према ближњима. Раст је када наше страсти гордости, мржње, 
зависти, похлепе, страха, незнања и друге, трансформишемо у врлине 
љубави, мудрости, прихватања, саосећања, милосрђа, човекољубља и друге, 
кроз неопходне процесе развоја свести. Раст је када учимо да волимо друге 
као себе и себе као друге јер је то целовит процес љубави. Не можеш волети 
другога ако не волиш себе и обрнуто. Развој свести је спознаја нашег јединства 
са свим што постоји. Те древне дефиниције су, наравно, вечне а једино  се 
трага за што бољим начинима рада. Психологија као наука ради на развоју 
што ефикаснијих техника и на бољем разумевању наше плуридимензионалне 
стварности.  Како искуство показује, технике се током времена морају 
прилагођавати промењеним условима живота. Зато се у Центрима за раст 
развијају и примењују модерне технике за раст и развој свести. Такође се 
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проналазе заборављени методи и стављају у контекст развојне линије чиме 
се повећава знање о законитостима човечијег раста и развоја. 

 Интересантно је да нас је скоро срамота да говоримо о могућим врхунцима 
развоја а није нас срамота да говоримо о врхунцима назадовања: убиствима, 
самоубиствима, патологији итд. Постоји нервнотежа у корист негативне 
стране реалности. Мислим да та неравнотежа има негативан ефекат као и 
свако одступање од хармоније. Потребно је познавање и једне и друге стране 
да би могли да донесемо уравнотежену одлуку.

МЕХАНИЗМИ ОДБРАНЕ ОД РАСТА

Нажалост, морамо бити свесни да постоје многобројни механизми 
којима људи онемогућавају свој и туђи раст и развој. Скоро да се цела прича, 
проблеми и трагедије наше цивилизације могу испричати у контексту 
потребе за растом и начина спречавања раста. 

Раст је ход у непознато и људи се плаше. Па се бране... Улажу огромну 
енергију да се одбране и зауставе промену. 

Људи се плаше раста јер је то ризик и промена. Али једино што је 
непроменљиво у животу је промена. Јако тешко је прихватити промену и 
стално покушавамо да обезбедимо сигурност опирући се промени. Мислимо 
да смо тиме избегли сваки ризик. Не схватамо да застој у психолошком расту 
рађа назадовање и замрзавање процеса које скоро неизбежно доноси разне 
болести, како психичке и физичке тако и психосоматске. 

Искуство показује да људи обично очекују чаробни штапић или инстант 
решења а када увиде да се на психолошком расту треба да ради или губе 
интерес или што је чешће, иду у неки од механизама одбране у покушају да 
задрже статус qуо или извуку неку добит од опирања промени.

Механизми одбране од раста и самим тим од прихватања аутентичних 
осећања су многобројни. Покушаћемо да набројимо неке почевши 
од примитивнијих ка развијенијим : негација, цепање, повлачење, 
грандиозност, порицање, конфузија, одустајање, пројекција, интројекција, 
регресија, перфекционизам, преувеличавање, ароганција, окретање против 
себе, презир, антиципација, идентификација са агресором, идеализација, 
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реактивна формација, потискивање, рационализација, десакрализација, 
интелектуализација, сублимација итд.

Већ сам разговор о могућностима раста узнемирује и неки људи који су 
срасли са својим одбранама теже да пројектују лоше намере у људе који их 
подсећају. Што су више фрустрирани у свакодневном животу потискивањем 
истине о себи, то су више склони пројекцији. Овај страх од развоја, од 
најбољег у нама се у науци назива Јонах комплекс.

Треба споменути и често присутан старх од задовољства. Мада изгледа 
парадоксално, многи људи се плаше да се препусте уживању, радости, срећи, 
задовољству, па чак и простом опуштању. Зашто се плаше онога што је 
пожељно ? Они су се опекли па се не усуђују да поново покушају. Јер постоји 
психолошки механизам да када се опустимо и отворимо уживању или 
радости, све потиснуто ( болови, бесови, страхови, ужаси, чежње) нагрне 
и преплави нас и људи обично не знају шта ће са тиме па им је лакше да 
остану напети и крути што замрзава животне функције и води у болест. Зар 
није боље доћи на место где се ради са овим проблемима него се сакривати у 
мишијој рупи онемогућавајући и себи и околини радост у животу ? 

Треба да будемо свесни да у цивилизацији у којој живимо постоји читав 
низ табуа. И табуа против сазнавања табуа. То указује да живимо у једној 
много примитивнијој цивилизацији него што би смо волели да верујемо. 
Зато је изградња Центара за раст више него потребна.

НАША ТРАДИЦИЈА

Центар за психолошки раст и развој се бави развојем свести разним 
модерним психолошким методама, али ради и на оживљавању старих 
традиција подручја на коме се формира. Ми имамо пуно позитивних 
старих традиција као што је, на пример, принцип чојства и јунаштва о коме 
је говорио војвода Марко Миљанов. По њему је: јунаштво – кад браним 
себе од другога а чојство – кад браним другога од себе. Или прецизније : 
чојство означава врлину да другога браним од себе, своје непромишљености, 
себичлука, бестилука, бестијалности или бруталности.

То је принцип правде на који се позивао мој прадеда Капетан Марко 
Клисић када је преседавао нашим судовима, или мој деда Др.Јован Клисић 
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који је указивао да болест како појединца тако и друштва зависи од одлуке и 
спознаје принципа, или мој отац Др. Предраг Клисић који је цењен од света 
отварао врата нашим стручњацима и покушао лекарском руком да вида ране 
неодговорности, примитивизма и неосвешћености, Др Славка Михајловић 
је својим радом, песмама, животом заступала те принципе, или многи други 
наши преци који су имали свест и мудрост која проистиче из ње. Слава им !

А ми? Где смо ми? Колико смо сачували срж традиције а колико се само 
хватамо за нуспродукте сујете ? Колико се развијамо даље? Шта је са нашим 
чојством и јунаштвом? Да ли га живимо у свакодневном животу? Да ли 
уопште разумемо значење тих термина? Зашто се углавном виде наше мане а 
не врлине? Зашто упорно развијамо и подржавамо наше мане и низак ниво 
свести а не наше врлине и виши ниво свести? Да се разумемо : нико није 
савршен али је ипак огромна разлика између ниског нивоа свести и намерног 
остајања тамо и виших, развијенијих нивоа свести уз напор да се иде даље.

Манифестације ниже свести су, на пример : Биће горе... Да комшији 
цркне крава... Трпен спасен... На нешто вишем нивоу свести прво постаје: 
Позитивним мишљењем и усмеравањем допринећемо да нам буде боље... 
Друго : Сви смо целина и тек заједничким напором можемо створити бољи 
живот... Треће : Узимање одговорности за своје акције и активни однос према 
стварности... итд.

Формирањем Центра за психолошки раст и развој покушавамо да 
пружимо допринос стварању наше еколошке државе којој је неопходно да 
претходи екологија свести. Спољашња екологија је немогућа без унутрашње 
екологије. Тај процес би подразумевао једну врсту раста и еволуције 
људске свести и код домаћина и код гостију у нашој прекрасној земљи и на 
природним лепотама. Бољи контакт са природом и смањење отуђености 
и расцепљености од аутентичног, природног постојања. Проблемом 
психолошког раста и развоја се бавим већ 30 година и теоријски и практично 
и желим да својим искуствима помогнем и овде. Као и други стручњаци од 
којих сам учила и сама сам се подвргавала методама за раст да бих могла да 
радим са клијентима  и касније да обучавам колеге. 

Као што природу треба очистити од разних загађења, тако би и људску 
психу требало очистити од емоционалне куге. Јер, како друкчије назвати 
оно што сада хара нашом земљом и целом планетом ? Његош је то још давно 
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увидио и у Горском Вијенцу стоји: Зла мрзломе чинити не можемо, а ко нам је 
мио или својта, траг по трагу  његов ископамо. Или како народ каже: Блатиш 
другога да би се ослободио своје одговорности. Емоционална куга је последица 
неприхватања стварних осећања, спонтаности, потискивања аутентичног 
живљења, што резултура роботизацијом, отуђењем, гомилом предрасуда, 
уништавањем слободе, живота и целе природе. Онда смо лако подложни 
манипулацији и поробљавању. Само човек развијеног чојства и јунаштва може 
да очува своју слободу и уклопи се у живот на позитиван начин.

Код нас је чест морални алиби који настаје када се стварни развој 
моралног система замењује сексуалном апстиненцијом која се (површно) 
изједначава са моралношћу. На пример, ако се згражавам над сексуалношћу 
и избегавам је, сматраће ме моралном особом без обзира што лажем, 
сплеткарим, манипулишем, итд.

Наша традиција чојства поред развоја врлина укључује и оно што се 
модерним научним језиком назива асертивност, тј. устајање и за своја и туђа 
права. Зато сматрам да је могуће и потребно да на коренима ове драгоцене 
традиције, потпомогнути модерним техникама развијамо наш Центар за 
раст и развој.

Време је да се запитамо: да ли подржавамо домаће стручњаке или много 
неквалитетнијим дајемо предност само зато што су странци? Јер народ који 
не подржава своје стручњаке (који га штите и унапређују) пропада и без рата 
и убијања.

Наравно, у Центрима за раст су незаобилазне методе Телесних 
психотерапија а поготово најинтензивнијe и најдубљe међу њима : Радикс - 
Radix. Његова ћерка ТеПсинтесис нас учи како да оживимо сопствени живот. 
Такође развија програм Психо-телесне Онтогогије.

Напомена:

Први Предлог ЦЕНТРА ЗА ПСИХОЛОШКИ РАСТ И РАЗВОЈ је
Др Љ. Клисић поднела још 1980 године граду Београду а касније и шире. 
Међутим клима тада није била пријемчива за ове софистициране методе које 
постоје у развијеним земљама света. Како је данас у новом миленијуму ?

Љиљана Клисић и Ања Цветковић
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ПСИХОЛОШКИ РАСТ

Развој свести и профињавање нагона - онтогенеза.

Профињавање нагона - филогенеза.
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2011 Ања Ђорђевић на семинару 
европских интеграција, дискутује и 
о могућностима образовања за мир, 

Стразбур . 

2000 предавање Проф Љ. Клисић о психолошком расту и представљање њене нове 
теорије о развоју нагона.

Деценије вођења радионица за Психолошки 
раст и развој, седамдесетих почела.
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Ања	(Ђорђевић)	Цветковић
ТЕЛЕСНА ПСИХОТЕРАПИЈА ЗА ПОЧЕТНИКЕ

Онда кад разговор са пријатељима или родитељима није више довољан 
да бисмо решили неки проблем и када нас то спречава да живимо здравим и 
испуњавајућим животом, вероватно је време да се обратимо психотерапеуту. 
Једна од могућности је Телесна психотерапија. 

Како функционише?

Телесна психотерапија је врста психотерапије која комбинује рад са телом 
и психом како би се клијенту помогло у смањењу психолошке и психосоматске 
патње као и у решавању проблема животних криза. Циљ је успостављање 
интеграције тела и психе, што води психолошком расту и развоју и потпомагању 
креативних образаца интеракције, дубљем контакту са емоцијама и јачању 
самопоуздања. Задатак телесне психотерапије јесте омогућити клијенту 
избор за здрав живот, освешћивање и слободно изражавање емоција. Телесна 
психотерапија инсистира на суштинској повезаности свих психо-телесних 
процеса и на томе да они подједнако доприносе фунционалности личности. 

Телесна психотерапија је настала средином 19. века и заправо је прва 
психотерапија у историји а из ње су проистекле све остале врсте психотерапије. 
У свету је веома тражена због свог веома специфичног приступа који спаја 
ум и тело а и код нас је све популарнија. Сматра се једним од најдубљих 
психотерапеутских приступа због којих успешно решава најразличитије врсте 
проблема. Прилаз нашем бићу као јединству тела и психе је показао предности 
како у теорији тако и у пракси. У првој српској постдипломској школи телесне 
психотерапије Тепсинтезис комбинују се најсавременија теоријска и практична 
достигнућа за ослобађање од деструктивних образаца понашања и налажење 
нових, здравих и конструктивних начина за ношење са проблемима и стресом 
што је уједно чини и једном од најбржих метода психотерапије. 

Зашто баш телесна психотерапија?

Предност коју телесна психотерапија има пред осталим врстама 
психотерапије је што се она НЕ задржава смо на причи а све остале врсте 
психотерапије задржавају се само на причи. Психотерапеут је углавном пасиван 
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а клијент прича о проблему. Често прође много година у тој причи па се проблем 
не реши. Није ретко ни да том причом клијент бежи од правог проблема. У 
телесној психотерапији ситуација је међутим другачија. И психотерапеут и 
клијент су веома активни и комбинацијом разноврсних вербалних и телесних 
техника, процес исцељења иде много брже. Много лакше се дође до узрока 
проблема јер нема бежања у разговор, нема бескрајног “вртења у круг”. Наше 
тело не лаже иако ум често воли да заварава сам себе и друге. Зато се овде 
проблем  “мапира” у телу и онда се постепено ради на њему. Телесни рад је 
кључан за суочавање клијента са реалношћу јер омогућава повратак у “сада и 
овде“ и оставља мање простора за конфузију и избегавање стварности. Телесна 
психотерапија је за оне који заиста желе да превазиђу проблем а не само да 
причају о њему. Она помаже људима да освесте зашто се понашају на одређен 
начин, које емоције су у корену тог понашања и где су те емоције смештене у 
нашем телу. Дакле, клијенти постају свеснији телесних сензација, начина на 
који дишу, на који се крећу или говоре и где имају доживљај емоција у телу. 
Уче на којим местима у телу је емоција “заробљена” и на који начин та блокада 
изазива проблем због кога су потражили помоћ. Дакле, један од задатака 
телесне психотерапије је да помогне човеку да дође до својих суштинских 
осећања и да научи да их артикулише и на вербалном и на телесном нивоу, 
уместо да потискивање тих осећања резултира неком болешћу.

Зашто интеграција тела и психе?

Наш организам је систем који представља јединство психе и тела. Основна 
претпоставка телесне психотерапије је да је свако од нас као дете у току 
васпитања “трениран” да не изражава одређена осећања која нису пожељна 
у средини у којој одрастамо, било да је то бес, страх или бол или нека друга 
емоција. За дечаке је карактеристично да потискују осећање бола или страха 
јер се ова осећања сматрају неприкладнима а девојчице потискују осећај 
беса. Блокирање емоција је нарочито актуелно током породичних проблема, 
криза и трауматских догађаја у детињству. За блокирање ових емоција је 
потребан велики напор који увек подразумева знатно грчење мишића и 
поремећај у дисању. У почетку је овај напор неизражавања лакше уочљив 
док је касније у одраслом добу овај феномен све мање видљив. Међутим ова 
годинама нагомилавана емоционална тензија не нестаје већ постаје хронична 
мишићна тензија или тензија у органима која може имати за последицу 
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бројне поремећаје. Телесна психотерапија је утолико ефикаснија зато што 
помаже и код психолошких проблема као што су депресија, анксиозност, 
трауме, сексуални поремећаји као и код најразличитијих проблема физичке 
и психосоматске природе као што су мигрене, болови у кичми, чир у желуцу, 
разни облици зависности итд. Такође, истраживања о неуробиологији 
трауматског искуства недвосмислено указују на незамењиву улогу телесне 
психотерапије у третману траума јер емоције током ових искустава остају 
записане у нашем телу и мишићима па само телесним психотерапеутским 
техникама могу бити превазиђене. Наше тело увек “памти” много више него 
ум.

У савременим истраживањима о људском мозгу, научници апелују 
на непорециву повезаност болести и ума. Мозак директно утиче на сваку 
функцију у организму: крвни притисак, откуцаје срца, имуни систем, 
хормоне. Скоро све болести настају на нивоу везе ума и тела.У обољењима 
сваког органа крије се одређена функција. Истраживања су показала да 
потискивање емоција, повлачење у себе и на крају депресија директно утичу 
на настанак појединих карцинома. Емоционална подлога кратковидости 
је често уздржавање од плача или страх да пустимо људе да нам приђу. 
Грчење мишића у грлу и не изражавање нагомиланог беса може довести до 
обољења у грлу. Особа која не може да “свари” стрес има опасност од чира на 
желуцу. Повишен крвни притисак обично је последица потиснуте агресије. 
Страх од свог беса често доводи и до поремећаја развоја кичменог стуба. 
Проблеме са кожом обично имају људи који имају проблема у постављању 
граница у односу са људима и тешко им је да их поставе на “место”. Страх 
може да блокира спонтано дисање што доводи до астме за коју се сматра да је 
потиснуто тражење љубави и заштите а асматични напад заустављени крик 
очаја у грлу.

Шта да очекујете?

Првих неколико сеанси телесне психотерапије се не разликује много 
од осталих врста психотерапије и своди се на разговор и упознавање са 
клијентовим проблемима и историјом настанка поремећаја. Међутим, онда 
се прелази и на телесне технике које су веома разноврсне и могу се радити у 
седећем, стојећем или лежећем положају а подразумевају нпр. вежбе дисања, 
вежбе телесне свесности или вежбе изражавања емоције кроз покрет или 
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звук. У вежби учествују и клијент и терапеут односно терапеут води клијента 
кроз цео процес и даје му инструкције и подршку да би дошли до жељеног 
циља. Ево неколико примера како то може да изгледа:

Клијент је дошао због анксиозности коју осећа због веома напетих 
мишића у рукама и необичних сензација пробадања и трнаца у рукама 
које га јако плаше. Закључили смо да је клијент још као дете грчио мишиће 
руку да не би ударио браћу и сестре који су га непрестано исмевали. У 
његовој породици изразити бес значило је бити слаб. Говорили су му: Не 
буди мекушац, трпи и не гунђај!“ Сада су његове руке хронично напете и 
крену да га пробадају кад год осети емоцију беса јер не сме да га изрази. На 
сеанси се ради на ослобађању емоције беса кроз покрет и ударање о јастук 
како би клијент научио да је прихватљиво бити бесан и да не окреће тај бес 
против себе већ да се носи са њим на конструктиван начин. Када је клијент 
у сеансама изразио годинама нагомилавану тензију и бес, коначно је научио 
да опусти руке и да од тад оно што осећа изрази  на начин на који поштује и 
себе и друге а не да складишти у себи као до сад.  

Клијенткиња долази жалећи се на проблеме у вези, стрес и јаке мигрене. 
Има дечка који је веома хладан и увек буде по његовом. Он је не уважава а 
она заузврат стално праска и виче на њега. Током сеанси дубоког опуштања 
где је клијентикиња дошла у контакт са својим телом, она долази до дубоко 
потиснутог бола кога није испољавала у животу ни пред ким. Плаче дубоко 
и гласно и чини јој се да болу нема краја, каже да никада није тако плакала. 
Док плаче осећа као да јој спада обруч са главе, нешто што ју је тако дуго 
притискало. После више сеанси изражавања бола кога је годинама крила од 
свих па и себе, одлази дечку и први пут разговара са њим мирно и разборито 
изражавајући своју повређеност његовим понашањем и захтева да је 
више не занемарује и цени њен труд. Она се више не плаши да се суочи са 
својим болом, осећа се јаче, ослобођено и као да има свој живот поново под 
контролом. Мигрене су се знатно смањиле а она и њен дечко осећају дубљу 
повезаност новим начином комуникације. Њихова веза је оживела. 

Клијентикиња је дошла због немогућности да доживи оргазам. Закључили 
смо да је цео живот имала проблем да се избори за оно што хоће јер није 
схватала да има право да тражи и да буде моћна. Такође увек је сматрала да 
је агресивност нешто погрешно због свађа које су разарале њену породицу. 
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Одлучила је да никад не буде агресивна, одрекла се своје снаге па је увек 
била покорна и тиха. У сеанси радимо на прихватању емоције беса и учењу 
да преузме своју моћ. У почетку је имала проблем чак и да каже: „Ја имам 
право да желим и да узмем оно што хоћу“. Преко вежби телесне свесности, 
закључили смо да клијенткиња једва осећа своје тело у пределу карлице 
и гениталних органа, као да је тај део себе потпуно одсекла. Међутим, 
полако је учила да се ослободи стида од сопствене снаге и да прихвати своје 
потребе и право да их задовољи. И после неког времена, само преко рада 
на прихватању беса и преузимању сопствене моћи клијенткиња је почела 
да осећа сопствено тело много боље, сексуална жеља јој се појачала а она 
је научила не само да доживљава оргазме већ је постала много успешнија у 
послу и задовољнија у свакодневном животу. 

Савет:

Људи углавном нису у контакту са својим телом, не разумеју његове 
потребе и поруке које стално шаље. Важно је разумети дубину психосоматске 
проблематике и схватити да тело није нимало “мање паметно” него глава. Оно 
нас, као неуморан и непогрешив аларм, стално упозорава када нешто није у 
реду у организму  и да треба нешто променити у стилу живота, чак и ако глава 
то не разуме. Једна од веома значајних 
лекција је да научимо да ослушкујемо 
своје тело и да одговоримо на његове 
потребе. Телесна психотерапија може 
да нам помогне да освестимо стање 
свог организма и да поведемо свој ум 
и тело, заједно у здравље, емоционално 
сазревање и отварање капацитета за 
радост живљења.

Више информација можете добити 
на www.tepsyntesis.org.rs и у књизи 
Проф. др Љиљане Клисић “Телесна 
психотерапија- До оргазма и даље”.

Ања	 (Ђорђевић)	 Цветковић,	 	 Дипл.	 Андрагог,	 организаттор	 школе	
ТеПсинтезис и сарадник у организацији семинара и едукације.
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ТЕЛЕСНА ПСИХОТЕРАПИЈА

Вилхелм Рајх, отац Телесних Психотерапија.

Емоционална куга насупрот 
спонтаности

Перформанс- у мрежи 
блокада.

Чарлс Кели, оснивач Радикса и 
настављач Рајха
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Љиљана Клисић са 
студенткињом вежба  2011.

Анеша Дилон, Радиx Тренер са 
оснивачем и организатором школе на 

семинару, 2014.

Др Славкина праунука Ања Цветковић се 
бави Радикс Телесном психотерапијом и 

анализом  психо-телесне експресије.
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ТЕПСИНТЕЗА

ТЕЛЕСНО – ПСИХОЛОШКА  СИНТЕЗА
(за лични раст)

ТЕЛЕСНО- ПСИХОТЕРАПЕУТСКА  СИНТЕЗА
(за психотерапију)

Тепсинтеза је научно заснована врста Телесне психотерапије која 
комбинује систематски рад са телом и психом а у неким случајевима и са 
духом да би помогла редукцији психолошке патње, психосоматских жалби, 
као и проблема животних криза  и постизању интеграције на соматском, 
емоционалном и духовном нивоу што води развоју свести и психолошком 
расту као и развоју моћи и блаженства. 

У нашој земљи развијамо посебну школу телесне психотерапије коју смо 
назвали Телесна психолошка - психотерапеутска синтеза или, скраћено, 
ТеПсинтеза. Оснивач сколе ТеПсинтеза је Проф Др.сци Љиљана Клисић. 
Школа је основана 1976 године и од тада се континуирано развија у сарадњи 
са водећим стручњацима из света. На  школу су утицале неке школе телесне 
психотерапије као што су Радиx, Вегетотерапија, Биосинтеза, Биоенергетика, 
Бодинамик, Сржна телесна психотерапија итд. као и богата традиција наших 
народа у прихватању додира и невербалној експресији., али Матична школа 
је Радиx и Љ.Клисић је лиценцирана као Радиx Тренер од стране Ч.Келија.

Улажући огромну енергију Др Клисић успева да школу 1991 прилагоди 
светским и европским стандардима и обезбеди сарадњу струковних 
асоцијација за телесну психотерапију у виду континуираног доласка тренера 
из Европе и света. Тиме обезбедјује светски ниво знања и вежби у школи, као 
и прихваћеност школе у интернационалним стручним круговима од 1998 а 
својом оригиналном теоријом развоја и функције блаженства обезбеђује 
школи специфичност и индивидуалност. 

У првој декади новог миленијума, школа је акредитована од стране 
струковних асоцијација широм света, као сто су: WCBP, Радиx Институт, 
EABP, и других професионалних организација.
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Наша школа ТеПсинтеза је оспособљена за три врсте делатности:

1. едукација стручњака у специфичној области Телесне Психотерапије;

2. рад са клијентима у области личног раста и развоја као и превенције: 
кроз психолошко-телесну синтезу;

3. психотерапија у грани телесне психотерапије, правац Телесна 
психотерапеутска синтеза.

Однос тела и психе, као и уочавање важних аспеката тог односа, је већ 
деценијама предмет једне гране психотерапије која их је објединила у систем 
који је назван Телесна Психотерапија - ТП а Радиx и ТеПсинтесис продубљују 
та знања. Ту се наглашава функционално јединство тела и психе и тек тада 
се сматра да је личност јединствена.  ТП инсистира на континуитету и 
суштинској повезаности свих психо-телесних процеса и на томе да они 
подједнако доприносе организацији личности. Према томе,  кад говоримо о 
односу душе и тела, требало би узети та знања у обзир.

Интерес за Телесну психотерапију је све већи у стручним круговима јер, 
поред осталог, телесна психотерапија омогућава продор до превербалног 
нивоа развоја и рад на ослобађању превербалних фиксација што у ранијим 
психотерапијама није било могуће – вербалне методе су могле да иду само до 
вербалног нивоа развоја детета али не и дубље на превербални ниво. Поред 
тога, опсежна научна истраживања указују да је у раду са траумама Телесна 
психотерапија незамењива јер једина има приступ и инструменте за саму 
срж трауме. 

Треба напоменути да нису све врсте Телесних психотерапија исте. 
Најгрубље, можемо их поделити на површинске и дубинске. ТеПсинтесис 
коју развијамо код нас спада у дубинске ТП. ТЕПСИНТЕСИС спада у ретке 
школе ТП које имају дубински приступ у раду са животном силом, у којој 
се уче законитости пулсације и нуде систематизовани начини изласка из 
емоционалних блокада. Знање се преноси кроз директну линију Фројд-Рајх-
Кели-Клисић и високи стандарди едукације омогућују да се преноси даље.

Могли бисмо да кажемо да се  рад у ТеПсинтези базира на схватању тока 
животне енергије, њеним блокадама и оживљавањима. Песнички речено, 
болест је свети гнев живог организма коме се свакодневном репресијом 
извитоперује живот. 
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Телесни психотерапеут прати ток животне енергије кроз организам, 
законитости њеног пулсирања и узроке блокирања животности човека. 
Поред рада са енергијом радимо и на развоју свести, поготово данас 
најпроблематичније свести о осећањима. Нова холографска парадигма у 
науци и савремена физика са квантном механиком представљају огроман 
корак напред ка научном заснивању концепта животне енергије.Ипак, при 
том, НЕ треба губити из вида да су емоције најчешћи и најјачи носиоци 
енергије, тј, огромне количине животне енергије су везане за наша осећања. 
Због тога у ТеПсинтези велику пажњу посвећујемо методама за рад са 
емоцијама. Уводни приступ разумевању емоција је дат касније у књигама 
Проф Клисић. Пошто се интеграцијом ТЕЛА И ПСИХЕ често отвара 
природан пут ка духовности, изложене су и основе интегрисаних стадијума 
развоја.

Шта је телесна психотерапија?

Телесна психотерапија је посебна грана психотерапије у оквиру главне 
струје психотерапије, која има дугу историју, обимну литературу и знање 
базирано на чврстим теоријским позицијама.

Телесна психотерапија се заснива на различитим и експлицитним 
теоријама функционисања духа и тела (mind-body)  које узимају у обзир 
комплексност читавог система интеракција између тела и духа. Заједничка 
базична претпоставка је да постоји функционално јединство између духа и 
тела и да је тело целокупна личност. Тело не значи само сому и не значи да се 
може оделити од духа тј. психе. Многи приступи у психотерапији дотичу ову 
област. Телесна психотерпија је сматра фундаменталном. 

Телесна психотерапија се базира на развојном моделу, теорији личности, 
хипотезама о пореклу поремећаја и промена, као и на богатим и разноврсним 
дијагностичким и терапеутским техникама које се употребљавају у 
терапеутској релацији. Постоји много различитих и понекад сасвим 
раздвојених приступа унутар телесне психотерапије као што их има у другим 
гранама психотерапије. 

Телесна психотерапија је такође и наука која се развила у последњих 
седамдесет година на бази резултата истраживања у биологији, 
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антропологији, етиологији, неурофизиологији, развојној психологији, 
неонатологији, перинаталним студијама и многим другим дисциплинама.

Она постоји као специфичан терапеутски приступ са богатом научном 
базом на основу експлицитне теорије. Изузетно је широк спектар вербалних 
и невербалних техника које се употребљавају у оквиру телесне психотерапије 
и неке од тих техника употребљених на телу укључују додир, покрет и дисање. 
Стога постоји веза са неким телесним терапијама, соматским техникама и 
неким комплементарним медицинскм дисциплинама, али мада оне могу 
такође укључивати додир и покрет, оне су веома различите од телесне 
психотерапије. 

Телесна психотерапија наглашава континуитет и дубоку везу у којој сви 
психо-корпорални процеси доприносе, у равноправном односу, организацији 
личности. Нема хијерархијског односа измедју духа и тела, између психе и 
соме. Обоје су функционални и саставни делови целине, као и интерактивни 
аспекти те целине.

Дефиниција рада телесног психотерапеута

Директно и индиректно телесни психотерапеут ради са особом (личношћу) 
као са суштинским утеловљењем менталног, емоционалног, социјалног и 
духовног живота. Он/она потпомаже унутрашње саморегулативне процесе и 
тачну перцепцију спољашње реалности. Кроз свој рад телесни психотерапеут 
омогућава отуђеним деловима личности да постану освешћени, прихваћени 
и интегрисани делови селфа. 

Да би могао да потпомогне овај прелаз од отуђења до целовитости, 
телесни психотерапеут треба да има следеће квалитете: 

1. Интуитивну свесност и интелектуално разумевање здравог људског 
развоја.

2. Знање различитих шема нерезрешених конфликата из детињства са 
њиховим специфичним хроничним расцепима у уму и телу.

3. Способност да одржи чврст референтни оквир, осетљивост да се 
уоче разлике и способност да се схвати међусобна повезаност: 
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а) Знакова у организму који указују на вегетативни ток, мускуларну 
хипертензију и хипотензију, енергетске блокаде, енергетску интеграциону 
пулсацију, и фазе повећаног и природног саморегулативног функционисања 
и:

б) Феномена психодинамских процеса трансфера, контратрансфера, 
пројекције, одбрамбене регресије, креативне регресије, и различитих врста 
отпора.

НАГОНИ НАШИ НАСУШНИ

Мислим да слободно можемо да кажемо да је време у коме живимо -  
време огољених нагона: Нагона за самоодржањем и нагона за продужењем 
врсте. Стари рецепти ношења са њима нису више ефикасни. Пуританистичка 
репресија агресије и сексуалности није више функционална и постала је 
врло непопуларна. Судећи по тенутним преференцијама на основу садржаја 
већине филмова у којима углавном доминира насиље или брутални секс, 
реакција је јак бес који је слеп за друга решења. Дошло је до експозије 
агресије у некада пуританистичким земљама која уништава нашу планету. 
Ако би нашли и популарисали начин како да помогнемо усмеравање агресије 
ка стварној моћи, можда би престало претварање наше лепе планете у пакао. 

Чини ми се да би смо решење могли да потражимо у проучавању еволуције 
базичних нагона за самоодржањем и нагона за продужењем врсте.  Еволуције 
примитивне агресије у стварну моћ.  Еволуције примитивне сексуалности ка 
радости.

Изучавање еволуције нагона за продужењем врсте са аспекта развоја 
свести ми даје основу да предложим ТЕОРИЈУ РАЗВОЈА ОРГАЗМА  и 
ТЕОРИЈУ ФУНКЦИЈЕ БЛАЖЕНСТВА. Уведени су нови термини за 
различите оргазме и јасније постављена сврха блаженства .

Изучавање еволуције нагона за самоодржањем у смислу развоја степена 
слободе ми даје основу да предложим ТЕОРИЈУ РАЗВОЈА АГРАЗМА. 
Предложен је континум агресија-моћ и обрадјене фазе развоја. 
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ЗРЕЛОСТ

Концепт психолошке зрелости је веома проблематичан у психотерапији 
зато што је остао сувише везан за биолошки модел из кога је настао. На пример, 
психоаналитичка теорија од које се почиње у већини психотерапеутских 
тумачења, везује појам зрелости за достизање гениталног примата. Изгледа 
да је та теорија сувише уска. Постаје све јасније да оно, што се донедавно 
сматрало зрелошћу, је уствари, само почетак сазревања. Ако се енергија 
сведе на минимум, онда је лако оставити привид зрелости. А шта се дешава у 
случају оптималног нивоа енергије, видећемо у предлозима који следе. Сама 
зрелост је вишеслојна и састоји се од различитих комплексних фаза које су 
далеко од једноставности првобитних схватања. Због тога предлажем:

НАСТАВАК ПСИХОАНАЛИТИЧКЕ ТЕОРИЈЕ ПСИХОСЕКСУАЛНОГ 
РАЗВОЈА.

Фројд и Рајх су  у својим теоријама сексуалности детаљно разрадили један 
део спектра свести, док су само овлаш захватили за њих периферне нивое. 
Те нивое нам сада детаљно описују теоретичари  спектра свести. Другим 
речима, психоанализа је развила добар начин да се ради са его механизмима 
одбране и процесима који карактеришу его ниво свести. Рајхијанска 
психотерапија је развила добар начин да интегрише тело и психу, али није 
довољно разрадила трансперсоналне и друге нивое спектра свести. Да би 
се постало стварно слободним од блокада, такозвани „генитални карактер“, 
изгледа да је потребно да се ради и носи са више нивоа спектра свести и 
њиховом интеграцијом, него што су то мислили Фројд и Рајх.

Да ли ћемо у будућности после гениталног примата говорити о срчаном 
примату, па о универзалном примату? А после оралног, аналног, фалусног 
и гениталног карактера говорити о срчаном карактеру и о растапању 
карактера, тј. Не-карактеру?

Значи, можемо предложити наставак ТЕОРИЈЕ РАЗВОЈА КАРАКТЕРНИХ 
СТРУКТУРА.
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Генитални карактер повезујемо само са почетцима зрелости и са 
способношћу предаје рефлексу оргазма, и  слободом од главних блокада и 
неуротичних фиксација. 

Срчани карактер је развијенији и открива блаженство. Срчани карактер 
значи давање примата срчаним реакцијама, да се све одлуке доносе из срца, 
из принципа ЉУБАВИ. Представља му задовољство  да шири радост и љубав 
међу људима. Ова карактерна структура је зато на вишем нивоу свести. 
Искуство блаженства је најчешће резултат акције љубави. Наравно, као и у 
претходним карактерима, неке неуротичне тенденције остају.

Не-дуални карактер или метафорично речено, божански карактер 
долази на крају. Најразвијенија карактерна структура је уствари растапање 
карактера. Јер, не заборавимо, по својој природи, карактер је смрзнута 
функција. Сада нема више смрзнутих функција и ток је комплетан. Нема 
потребе више за одбраном јер је све прихваћено и вољено. Јединство са целим 
универзумом, тоталну слободу од блокада и карактерног оклопа, способност 
да се зрачи радост и блаженство, да се постане принцип љубави, чиста 
свест, основа целе реалности, повезујемо са освешћеним Не-Карактером. 
Можемо говорити о Универзалном примату, јединој реалности која јесте или 
једноставно, о свепрожимајућој ЉУБАВИ.

(Али, о свему томе много више на страницама књиге Телесна 
психотерапија,	четири	издања	од	1995	до	2012			коју	можете	набавити	преко	
Удружења	063-8303896,	и	на	wеб	сајту		(www.tepsyntesis.org).
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Почетничка Тренинг група 2004

2003 Алфред  Приц, Беч, Председник Светског савета за 
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2003 Светски Конгрес Психотерапије, Индија, Др Љ. Клисић 
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у Харидвару где она представља своје иновације.
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2003  проф Г. Шанкар, декан Универзитета Јоге у Сагару, 
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предавања и на његовом Универзитету у Индији.
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Београд, Издање I штампа Државне штампарије Краљевине Србије.

Под ставком Државни питомци по струци лекарској стоји: 

СЛАВКА Н. МИХАИЛОВИЋЕВА је била државни питомац у Женеви 
(Швајцарска), заједно са: Десанка Др. Стојковићева, Риста Митковић, Драгутин 
Владисављевић, Љубомир Барић.

ПРИЛОГ: 2.
(Шематизам за 1914. Стр. 251-252).

СЛУЖБОВАЊЕ:  ОПШТА ДРЖАВНА БОЛНИЦА У БЕОГРАДУ: 
управник др Милан Радовановић, 
шеф Хируршког одељења: др Војислав Субботић,
шеф Одељења за сифилис И кожне болести: др Јеврем Жујовић,
просектор: др Едуард Михел,
шеф Одељења за рентгенизацијуи радиографију: др Живота Јанковић,
шеф Унутрањег одељења: др Демостен Николајевић,
шеф Одељења за дечије И заразне болести: др Платон Панакостопулос,
шеф Одељења за болести грла, носа И ушију: др Љубиша Вуловић,
шеф Одељења за туберкулозу: др Љубомир Стојановић,
шеф Гинеколошког И бабичког одељења: др Никола Х. Николић, 
шеф Одељења за очне болести: др Дјордје Н. Нешић,
секундарни лекари Одељења за хирургију: др Леон Коен, др Никола  

       Крстић,
секундарни лекар за унутрашње болести: др Светислав А. Николајевић,
секундарни лекар Одељења за кожне болести и сифилис: др Милорад К. Савићевић, 
секундарни лекар Гинеколошког и бабичког одељења: др Петар Ђукић.

Лекарски помоћници: др Александар Ћирић, др Божана Бартош, др Букић 
Пијаде, др Јелена Попадићева, др Љубица Ђурићева, др Надежда Станојевићева, 
др Славка Михаиловићева, др Соломон Алкалај, др Станислава Јововићка, др 
Хуго Хоровиц.
Главни апотакар: Младен Кокановић. 
(Ови календари се штампају за предходну годину)

***

Захваљујемо се Музеју науке и технике - историја медицине СЛД на уступљеним 
фотографијама, као и другим колегама на доприносима.

Усмено казивање тетка Цице, тетка Заге, Велизара Павловића, Вере Миланковић, 
ујка Милета и остале родбине је било од великог значаја.
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ПРЕГЛЕД  БИОГРАФИЈЕ др Славке Михаjловић   

написала Теа Седмак

Др СЛАВКА МИХАЈЛОВИЋ-КЛИСИЋ, лекар, ратник, писац и 
песник, једна од оснивача Женске странке, борац за права жена, оснивач 
болница и породилишта, промотер националне баштине, домаћих бања 
и лечилишта,родољуб и хуманиста. Кад се удала, додала је уз Михајловић 
мужевљево презиме Клисић а разводом се враћа на Михајловић. Само 
презиме већина чланова породице изговара Михајловић иако неки тврде да 
је Михаиловић.

•	 02.09.1888 Рођење Др Славке Михаjловић, у Београду.

•	 1905/06 Матурирала на III београдској гимназији.

•	 1906-1912 Студирала је медицину у Швајцарској, на Универзитету у 
Женеви.

•	 19.08.1912 Др Славка Михајловић брани докторску тезу под насловом  
,,Допринос о сузбијању маларије у Србији’’

•	 1912 Избијање Балканског рата, служба у резервној болници у Нишу.

•	 1913 Именована је за лекарског помоћника у Општој државној 
болници у Београду, под управом др Милана Радовановића.

•	 1914-1918 Велики рат дочекује на дужности на Хирушком одељењу 
Опште државне болнице у Београду, тамо је и остала за време рата да 
брине о грађанима који су остали. Тада почиње да пише свој дневник.

•	 01.07.1918 Интернирана је на кратко у Крагујевац, у градску болницу.

•	 28.10.1918 Крај рата и крај дневника.

•	 1919-1921  Специјализирала је гинекологију у Паризу.

•	 1920 Ради у Београду као секундарни лекар на Гинеколошком одељењу 
Опште државне болнице, којим је руководио Др Јован Јовановић.

•	 1920 Удаје се за Др Јована Клисића.
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•	 1920  Oснивају и раде заједно у санаторијуму у Стишкој.

•	 1921 Др Славка Михајловић са колегиницама оснива ,,друштво жена 
лекара Београда’’

•	 1921 Рађа сина Предрага Клисића, светски истакнутог ортопедског 
хирурга.

•	 08.05.1927 Др Славка Михајловић заједно са бројним истакнутим 
женама тог доба оснива Женску странку.

•	 1929 Отворена Меморијална Болница, Женска болница за мајку и 
дете, прво породилиште у Србији и школа за бабице огромним делом 
захваљујући ангажовању Др Славке Михајловић.

•	 1929 Др Славка Михајловић-Клисић постаје први шеф гинекологије 
и породилишта Женске болнице на Дедињу.

•	 1930 Паралелно ради приватно и у државној болници: од 
специјализације 1920 до пензије 1948 води своја мала приватна 
породилишта, поред рада у великој државној Женској болници. 
Породила је велики проценат становништва тадашњег Београда.

•	 1935 Разводи се после 15 година брака.

•	 1936 Наставља да развија санаторијум, своја приватна породилишта 
после Стишке, у Кнеза Милоша па код Видин капије; оснивање 
бабичке школе на Дедињу.

•	 1948 Др Славка Михајловић одлази у пензију.

•	 1955 Објављује књигу ,,Облаци над градом,, 

•	 1958 Пише песме, васпитава унуке и преноси знање млађим колегама.

•	 07.04.1972 Преминула на одељењу за ортопедију на Бањици, после 
пада и лома кука.
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Репринт романа ,,Облаци над градом“ је финансиран из 
заоставштине Милене Седмак Весић

Рођена у „старој“ Југославији 1926. године, живела у Београду и Дурхам-у, 
САД, где је умрла 2007. године. Била је велики хуманиста, подржавала 
уметност и уметнике, талентовану децу и све људе добре воље. Последњих 25 
година живота провела као удовица Александра Седмака Весића, професора 
светског гласа, декана Инжењерске школе чувеног Duke University-ја и 
великог џентлмена.

Милена Седмак Весић
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grajfer

Др СЛАВКА МИХАЈЛОВИЋ-КЛИСИЋ

 Рођ. 1888. у Београду, умрла 1972., лекар, ратник, писац и песник, једна од 
оснивача Женске странке, �орац за права жена, оснивач �олница и 
породилишта, родољу� и хуманиста.

 Моју нану, мајку мог оца, Др Славку Михајловић-Клисић сам упамтила 
као топлу жену, широког духа, посвећену свом раду, породици и пријатељима. 
Звала сам је НАНА јер је то њој �ило присније него �ака. Сећам се да сам, као 
дете, увек, у њеном топлом крилу налазила уточиште од кућних и других 
олуја. Ту сам слушала дивне �ајке али и приче о догађајима из њеног живота. 
Ту су �или прохујали ратови али и нанино детињство у Београду......

Проф. �р Љиљана Клисић

           Из предговора 1954:
...то је прва документација о условима лекарског рада у Београду у оквиру 
крвавих и разорних догађаја Првог светског рата и да је дата верно на основу 
редовно вођених за�елешака а не на основу каснијих сећања. 

Пре�се�ник секције за ис�орију ме�ицине Ср�ско� лекарско� �руш�ва,
Др Вла�имир С�анојевић

 ...Slavka Mihajlović starts her diary:.....

Изводи из дневника су о�јављени 2003. у књизи WAR IN WORDS, Palmer and 
Wallis; Simon &Schuster UK, 2003., A Viacom Company.

Такође су изводи из дневника о�јављивани у више књига, у ТВ емисијама и у 
осталим медијима широм света...

    О�јашњење насловне стране:  Кула Не�ојша је вишевековни сим�ол непокорености 
Београда а о�лаци се надвијају над градом...
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