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КРА ТАК ИСТО РИ ЈАТ ЧЕ ШКО-СРП СКЕ ЛЕ КАР СКЕ 
ПО РО ДИ ЦЕ – ОТАЦ, СИН И УНУК ВЈЕН ЦЕ СЛАВ СТЕЈ СКАЛ
Др Зо ран Ан то но вић, др Ју ли ја на Ан то но вић, др Ма ри ја на Гли шић

Здрав стве ни цен тар Ча чак

За по че так и ка сни ји раз вој ме ди ци не у гра ду Чач ку за слу жна су 
дво ји ца ле ка ра Кар ло Бе ло ни, ко ји је био пр ви ле кар у овом гра ду, а ка-
сни је и ру ко во ди лац срп ског са ни те та, и Сте ван Трен чи ни ко ји је био 
дру ги ле кар у овом ме сту и кра ју.

Кра јем де вет на е стог и по чет ком два де се тог ве ка у Чач ку су ра ди ла и 
дво ји ца ле ка ра че шког по ре кла. Пр ви се звао Ја ро слав Ку жељ. То ли ко је био 
за слу жан у овом гра ду, а са мим тим и по што ван, да и дан да нас јед на од 
цен трал них ули ца но си ње го во име, а све то тра је без ма ло око сто го ди на.

Дру ги се звао Вјен це слав Стеј скал и ра дио је у Ср би ји и у на шем гра-
ду по чет ком два де се тог ве ка. Вр ло је ин те ре сант на при ча о ње го вој по ро-
ди ци, од но сно о ње го вом оцу и о ње го вом де ди, оче вом оцу. Сва тро ји ца, 
син, отац и де да би ли су ле ка ри и но си ли су исто име – Вјен це слав, а на-
рав но и пре зи ме. Ово је при ча о њи ма.

Нај ста ри ји, др Вјен це слав Стеј скал, жи вео је у Пел жи мо ву у Че хо сло-
вач кој. И да нас у том ме сту по сто ји спо ме ник, на ко ме, по ред име на и 
пре зи ме на, пи ше са мо: „Био је са ве стан ле кар“.

У ства ри, од тог де де Стеј ска ла по ти чу све не сре ће и све бу ре кроз ко-
је је про ла зи ла ова по ро ди ца. 

Овај чо век је био у сво је вре ме аси стент на Ме ди цин ском фа кул те ту у 
Пра гу. 1848. го ди не, из би ја ре во лу ци ја, Пра шки уста нак про тив хаб збур-
шке оку па ци је. Др Вјен це слав Стеј скал је у вођ ству ре во лу ци о нар них 
сту де на та у овом устан ку. Ме ђу тим, ка да је кнез Вин ди жгрец угу шио тај 
уста нак, др Стеј скал би ва ухва ћен и осу ђен на смрт. Тек на за у зи ма ње 
не ког че шког пле ми ћа, ова ка зна му је за ме ње на ве чи том ро би јом.

Док је био на ро би ји, из би је ма ђар ска бу на и др Стеј скал, у оску ди-
ци за ле ка ри ма, бу де као осу ђе ник упу ћен на фронт. У то вре ме у Ма ђар-
ској су би ли те шки окр ша ји и ме ђу број ним ра ње ни ци ма ле кар је зна чио 
мно го. Ука зу ју ћи по моћ љу ди ма на бој ном по љу, за па жен је као рет ко по-
жр тво ван чо век. У ства ри, он је то чи нио по за кле тви ко ју је, кад је про-
мо ви сан за ле ка ра, дао у Пра гу. Ту за кле тву је др Стеј скал по што вао, без 
об зи ра што се на ла зио у ре до ви ма не при ја те ља. 
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По сле ма ђар ске бу не и бо је ва он се вра ћа у Че хо сло вач ку. Ме ђу тим, 
не од ла зи на ро би ју, то му бу де опро ште но, али бу де про те ран из Пра га, 
ка ко не би до ла зио у до дир са сту ден ти ма ко ји су већ чу ли за ње гов по вра-
так. Та ко се др Вјен це слав Стеј скал на ста ни у Пел жи мо ву, где осну је бол-
ни цу у ко јој је био ле кар до сво је смр ти. Због сво јих спо соб но сти по стао 
је као ле кар и двор ски са вет ник. Али, то га се од ре као, као и свих дру гих 
бе не фи ци ја ко је су му ну ђе не. Са хра њен је на гро бљу у Пел жи мо ву.

Др Вјен це слав Стеј скал имао је си на, истог име на. Шко ло вао га је, а 
по том дао на ме ди цин ске сту ди је. По сле за вр ше ног фа кул те та, син бун-
тов ни ка, ни је ниг де мо гао да до би је др жав ну слу жбу као ле кар. Нај зад, 
то ипак по ста је у Хи ра ле цу, где га при ма на гро фо ви ју је дан гроф у бли-
зи ни Па цо ва. 

Син по ла зи сто па ма сво га оца. Др Стеј скал мла ђи се сре дио и оже-
нио. У то вре ме у Пра гу се по кре ће лист „Сло вен ски југ“ и он све срд но 
по чи ње да са ра ђу је са ње го вим осни ва чи ма и у ли сту. Та да је до био си на, 
ка сни јег Ча ча ни на, и дао му опет име Вјен це слав.

У то вре ме, 1876. го ди не до ла зи до срп ско-тур ског ра та. Др Стеј скал, 
отац, до ла зи у Ср би ју, као до бро во љац. Бо рио се као оби чан вој ник у ис-
точ ној Ср би ји, код Ни ша. Бе ше ту мно го ра ње ни ка и он је по че да им као 
ле кар ука зу је по треб ну по моћ. Убр зо до би ја чин пе ша диј ског ка пе та на, а 
ка сни је је пре ве ден у са ни тет.

Не мир ног ду ха и за не сен сло вен ским иде ја ма, Стеј скал уче ству је 
1885. го ди не и у плов див ском устан ку у Бу гар ској. Пре пли вао је и Ду нав 
да би оба ве стио Ру се о ста њу устан ка. За то је до био ор ден Св Вла ди ми ра, 
ко ји по вла чи плем ство. Сву да се бо рио као Сло вен – од Че хо сло вач ке, до 
Ср би је и Бу гар ске. 

У Че хо сло вач ку ви ше ни је мо гао да се вра ти, јер је Аустри ја би ла у са-
ве зу про тив Ру си је. Он да су му ов де, у Ср би ји, по ну ди ли слу жбу ле ка ра у 
Гроц кој. Ту је про вео крат ко вре ме, па ода тле од ла зи у Сви лај нац са си ном 
Вјен це сла вом, ка сни је ча ча ни ном. Ту му је у књи ге упи са но да је Ср бин 
пра во слав не ве ре. 

По сле шко ло ва ња у гим на зи ји, нај мла ђи Стеј скал иде на сту ди је ме-
ди ци не у Праг. Он је по шао пу тем чи та ве фа ми ли је Стеј ска ла. Он и не би 
та ко ре ћи знао че шки је зик да ни је оти шао у Праг на сту ди је! 

Др Вјен це слав Стеј скал (отац) је оста так жи во та про вео у Сви лајн цу. 
За во лео је та мо шњи на род и сте као мно го при ја те ља од ко јих ни је же лео 
да се ра ста не. Био је ве ли ки при ја тељ и са Дар ком Риб ни ка ром, ко ме је на 
по кр шта ва њу био кум. 

Имао је рак гр ла и ишао је на ле че ње. Та ко је 1909. го ди не био у Бе о-
гра ду. На по зо ри шној пред ста ви му по зли и на пу ту за бол ни цу је умро. 
Са хра њен је у Бе о гра ду.

По сле све га, на сце ну сту па, по сле за вр шет ка сту ди ја у Пра гу, око 
1894. го ди не нај мла ђи Стеј скал, ка сни је ча ча нин, ко ји до би ја пр ву слу-
жбу у Бо га ти ћу у Ма чви. Ди пло ми рао је, ина че ме ди ци ну са 23 го ди не 
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ста ро сти. Пр ви па ци јент ког је имао био је Јан ко Ве се ли но вић, по зна ти 
срп ски књи жев ник, ко ји је ту био пре ко ле та. Од мах по том, исте го ди не, 
пре ла зи у Ча чак, али се по сле то га опет вра ћа у Бо га тић. Овај по вра так 
у Ма чву усле дио је због не ког раз ми мо и ла же ња са др Ја ро сла вом Ку же-
љом, та да шњим окру жним фи зи ку сом и управ ни ком бол ни це у Чач ку. 
Због че га је из био тај су коб ни кад се ни је са зна ло, ни ти је Стеј скал о то ме 
при чао. Зна се са мо да је из у зет но це нио др Ку же ља ко га је во лео ви ше 
не го ро ђе ног оца. Прет по ста вља се да је до раз ми мо и ла же ња до шло због 
при ме не не ких но вих ме ди цин ских прин ци па у ле че њу. Сма тра ју ћи др 
Ку же ља као иде ал ме ђу љу ди ма, он је ра ди је жр тво вао слу жбу у Чач ку и 
оти шао по но во за Бо га тић. Ме ђу тим, оту да се по но во бр зо вра тио 1897. го-
ди не, и од та да из Чач ка ви ше ни је од ла зио. 

Око 1910. го ди не др Стеј скал од Хи по те кар не бан ке узи ма ку ћу у ули-
ци кра љи це На та ли је у Чач ку. 

Ка да је из био рат 1912. го ди не, др Стеј скал је био ре зер вни ка пе тан. 
Оти шао је на фронт; а због не у мор ног ра да око ра ње ни ка и по жр тво ва-
ња, та да шњи пу ков ник Ми ли во је Ни ко ла је вић је ре као: „Кад бих имао 
од ли ко ва ње ко је би нај ви ше си ја ло на гру ди ма, дао бих га за хра брост др 
Стеј ска лу“.

Та да је др Стеј скал био пу ков ски ле кар. Ко ман дант пу ка био је Кр ста 
Сми ља нић.

Јед ног да на, др Стеј скал до ђе да ра пор ти ра ко ман дан ту пу ка о ста-
њу у пу ков ској бол ни ци. Та да га ре че ни Кр ста Сми ља нић за пи та: „Бо га 
ти, док то ре, шта си ти по на род но сти?“. Та да он од го во ри: „Из ви ни те, 
го спо ди не пу ков ни че, ми слим да сам са да ре зер вни ка пе тан, ина че сам 
ле кар“. По том ће, опет Сми ља нић: „Па, до бро, го спо ди не ре зер вни ка пе-
та не, шта си ти по на род но сти?“. Та да до би од го вор: „Шта мо гу би ти дру-
го не го Ср бин, го спо ди не пу ков ни че!“. Пу ков ник Ни ко ла је вић од вра ти: 
„Оца ти тво га, ис те ра ми па ре из џе па. Мо рам ве че рас да пла тим ве че ру за 
све офи ци ре. Ви дим ко је до био оп кла ду. До ђи и ти, док то ре!“. 

У ства ри, Ми ли во је Ни ко ла је вић и Кр ста Сми ља нић су се би ли оп-
кла ди ли око то га ко је је на род но сти Стеј скал.

У Бал кан ском ра ту др Стеј скал обо ли од ти фу са. У том из би је и Пр ви 
свет ски рат. Из ла ган на по ри ма, др Стеј скал до би је тром бо зу ле ве но ге. 
Као ре кон ва ле сцент вра ћа се у Ча чак. Ле чи ли су га др Ку жељ и дру ги.

У бол ни ци је та да био бол ни чар Ми ли ја Ве ли са вље вић. Али, по што 
га је мно го во лео и по што вао он на пу сти бол ни цу и пре ђе код др Стеј-
ска ла да ра ди као слу га. Кад је Ми ли ја оста рио, док тор му је да вао не ку 
вр сту пен зи је. А ка да је док тор умро, ње гов син је на ста вио да му да је по 
300 ди на ра ме сеч но.

Ка да је др Стеј скал до шао у Ча чак био је сре ски ле кар. А сви сре ски 
ле ка ри су би ли и бол нич ки. Био је јед но вре ме и окру жни фи зи кус, а по-
том и ба но вин ски са ни тет ски ре фе рент. Ча чан ска бол ни ца је гра ђе на и 
ње го вим ве ли ким до при но сом.
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Кад је из био Пр ви свет ски рат, он је ву као по сле ди це ти фу са и обо-
лео је од тром бо зе. Де мо би ли сан до ла зи ку ћи у Ча чак. Као не спо соб ног за 
кре та ње ње га од ре де као ре зер вног са ни тет ског ма јо ра, да по Же нев ској 
кон вен ци ји пре да бол ни цу Аустри јан ци ма. Би ла је од ре ђе на и не у трал-
на зо на са бе лом за ста вом. 

Ме ђу тим, по ја ви се ко ле ра и да Аустри јан ци не би гу би ли сво је ле ка-
ре, по ста ве др Стеј ска ла за ше фа „ко ле рич ног оде ље ња“ са свим бол ни ча-
ри ма и пер со на лом. Та да је у бол ни ци би ла ле кар др Бал ди ни, ро дом из 
Дал ма ци је и она је ту и ста но ва ла.

Док то ру Стеј ска лу је би ло на ре ђе но да, кад иде у бол ни цу, мо ра да 
но си уни фор му срп ског офи ци ра, а ван слу жбе да се кре ће у ци ви лу.

Је дан фи ја кер је пре во зио све ле ка ре из Чач ка у бол ни цу, ко ја је би-
ла на пе ри фе ри ји, а ле ка ри ко ји су пре во же ни би ли су Шва бе и Хр ва ти. 
Упр кос то ме, др Стеј скал је ре дов но ишао пе шке у бол ни цу, јер су Шва бе 
се де ле на глав ним се ди шти ма у фи ја ке ру, а ње му су да ва ли да се ди на 
клу пи ци – на спо ред ном ме сту. Др Стеј скал је био по но сит и ни је хтео да 
под не се та кво по ни же ње.

Окру жни фи зи кус у то вре ме био је др Ло хард из За гре ба, по ре клом Чех. 
Исто вре ме но, он је био и лич ни при ја тељ др Стеј ска ла. До ла зио је код ње га 
ку ћи, као и је дан Дал ма ти нац, ина че по ре клом Ита ли јан, др Ђу ли ја но.

У ку ћи др Стеј ска ла су се ре дов но са ста ја ли Хр ва ти, Сло вен ци, 
Дал ма тин ци, Ср би, Че си, Ру си ни. Ту се пе ва ло „Хеј, Сло ве ни...“ и дру-
ге ро до љу би ве пе сме. По че ло је би ло и љу ља ње на швап ским фрон то ви-
ма. Шва бе мо би ли шу све мо гу ће и не мо гу ће. У то вре ме сви вој ни ци и 
офи ци ри Че си, Сло ва ци. Хр ва ти, Укра јин ци по чи њу да се ја вља ју сва ко-
днев но са „симп то ми ма“ ко ле ре. Њих др Стеј скал све при ма на оде ље ње 
као бо ле сне.

До ла зи и ка то лич ко Бад ње ве че 1917. го ди не. Др Стеј скал ис пе че пра-
се и од не се га у бол ни цу. При ре ђу је Бад ње ве че при ја те љи ма Сло ве ни-
ма са бо жић ном јел ком. Кад се дру штво ма ло за пи ло, он да су за пе ва ли 
и „Хеј, Сло ве ни...“. Про тив др Стеј ска ла аустриј ске вла сти од мах под но се 
оп ту жни цу. Ту оп ту жни цу др Ло хард стр па у фи о ку и не спро ве де је да-
ље. По сле то га, аустриј ски вој ни ци ко ји су би ли у бол ни ци до би ју пи сме-
не об ја ве за бо ло ва ње, ско ро цео пук. Од јед ном се за чу је: „Да жи ви срп ски 
ма јор др Стеј скал!“. Опа сност је по сто ја ла све док др Ђу ли ја но ни је са оп-
штио аустриј ској ко ман ди да се ра ди ло о обич ној за хвал но сти др Стеј-
ска лу, ле ка ру ко ји их је успе шно из ле чио.

Ка сни је ка да је до ла зи ла си ро ти ња на пре глед, а ни су има ли да ку пе 
лек, др Стеј скал је пи сао на ре цеп ту „Pro me“, тј из дај ме ни. Ка да је умро, 
ње гов син је мо рао ча чан ским апо те ка ри ма Ари сти ду Јо ва но ви ћу и Ра-
ди во ју Пан то ви ћу да пла ти на име та квих ре це па та 16.000 ди на ра! 

Пла ћао је ме ни це за дру ге, као и дру ги за ње га. Кад је др Стеј скал 
умро, ста ри Мој ско вић је ре као ње го вом си ну: „Син ко, не се ки рај се. Да 
сам ја умро, пла тио би док тор за ме не. За то, за док то ра пла ти ћу ја!“. 



149

Др Стеј скал је осно вао са на то ри јум у Чач ку са док то ром Кр стом Дра-
го ми ро ви ћем, др Аран ђе лом Сто ја но ви ћем и др Не на дом Стан ко ви ћем. 
Звао се „Ме ди ко-хи рур шки са на то ри јум Ов чар“. Хи рург је био др Дра го-
ми ро вић, из ме ђу оста лог по знат и као зет Сте пе Сте па но ви ћа, с чи јом се 
је ћер ком оже нио. Ка да је оти шао, на ње го во ме сто је до шао др Ни ко лај 
Мо кин, хи рург из Ужи ца. Ово осни ва ње са на то ри ју ма би ло је око 1924. 
го ди не. 

Око 1928. го ди не са на то ри јум пре у зи ма хи рург др Го ве да ре вић, ко-
ји та да до ла зи у Ча чак за ше фа хи рур шког оде ље ња. Он ће ка сни је би ти 
по знат као пр ви ле кар чет нич ког ко ман дан та Дра же Ми ха и ло ви ћа на 
Рав ној го ри. Ме ђу тим, нај ве ћи део ра та ће про ве сти као за ро бље ник у не-
мач ком кон цен тра ци о ном ло го ру.

У са на то ри ју му је по сто ја ла и фи зи ко те ра пи ја, а има ли су и две хи-
рур шке са ле – јед на је би ла при хват на за ам бу лант не слу ча је ве, а дру га 
за озбиљ не опе ра ци је. 

У фи зи ко те ра пе ут ском оде ље њу би ла је и елек трич на ка да. Има ли 
су и рент ген апа рат. Ње га је др Стеј скал пре нео у са на то ри јум из кућ не 
ор ди на ци је, а ку пио га је још пре Пр вог свет ског ра та у Не мач кој. Због 
то га је био на спе ци ја ли за ци ји у Не мач кој и у Па ри зу. Рент ген ски апа рат 
је био ста рин ски и ме ђу пр ви ма у Ср би ји. Др Стеј скал је био ме ђу пр вим 
рент ге но ло зи ма у Ср би ји, још пре Пр вог свет ског ра та. 

Аустри јан ци су рас пи си ва ли то ком ра та за јам за но вац да би по кри-
ли ма те ри јал не из да та ке на фрон ту. За тра жи ли су да га упи ше и др Стеј-
скал, а то је од ње га тра жио ди рект но Оберст Пиг, та да шњи ко ман дант 
Чач ка. Др Стеј скал је то глат ко од био са об ја шње њем да по што Аустри јан-
ци не по шту ју ме ђу на род не за ко не ни он не ће да упи ше за јам. 

Нај те жи пе ри од за др Стеј ска ла је на стао кад је био окру жни фи зи кус 
по сле Пр вог свет ског ра та. У ча чан ској Бол ни ци вла да ла је стра хо ви та 
ко руп ци ја; под ми ћи ва ње ле ка ра и осо бља. 

Др Стеј скал из да на ред бу у ко јој се ка же да ни ко ни је ду жан да пла ћа 
ви ше за ле че ње у бол ни ци, не го што је то про пи са ла са ма бол ни ца. Тим 
по во дом не ко је из Чач ка ин тер ве ни сао и из ми ни стар ства до ђе акт да се 
тај рас пис по ву че. По што су на вла сти би ли ра ди ка ли, а др Стеј скал је био 
де мо кра та, они га пен зи о ни шу. То је би ла „за хвал ност“ Ча ча на пре ма др 
Стеј ска лу.

Али, ту гре шку су ис пра ви ли Ужи ча ни пре ко свог на чел ни ка у Ми-
ни стар ству со ци јал не по ли ти ке и на род ног здра вља, иако су би ли ра ди-
ка ли. Они су др Стеј ска ла це ни ли као по ште ног и че сти тог чо ве ка и, ма-
да је био већ шло ги ран, вра ти ли су га у ак ти ву као об ла сног са ни тет ског 
здрав стве ног ре фе рен та. Ме ђу тим, др Стеј скал је од мах по том оти шао на 
ле че ње у Ге збех, у Аустри ји. Био је та мо јед но вре ме и вра ћа ју ћи се ку ћи, 
умре на пу ту, у Бе о гра ду. Са хра њен је на Но вом гро бљу, где и ње гов отац 
др Вјен це слав Стеј скал. Та мо не ма спо ме ни ка, већ је дан рас пад нут крст, 
где су са хра ње ни и ње го ви ро ђа ци. У Бе о гра ду је са хра њен уз нај ве ће  
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вој не по ча сти. Ко ман дант спро во да је био чо век ко га је др Стеј скал ра ње-
ног унео у ров. Кад је са знао ко ме је спро вод, овај ко ман дант се за пла као. 

Др Стеј скал је имао са мо јед ног си на по име ну Бра ти слав, ко ји ни је 
имао му шке де це, већ са мо кћер. Та ко се јед на по ро ди ца, по зна та у Ср би-
ји по ле ка ри ма та ко ре ћи се дам де це ни ја, уга си ла.
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