ВРАЊСКИ ЛЕКАРИ У НЕДЕЉНИКУ ВРАЊСКЕ
НОВИНЕ (1931-1934)
Др Вукашин Антић
Врањска болница, Хируршко одељење

Сажетак
Недељник Врањс ке новине излазио је у Врању од 3. јануара 1931. до 1.
септембра 1934. године, када је једна до јуче прашњава турска варош, по
стала европски град са грађанским духом и моралом. Интелект уа лну,
грађанску и европску атмосферу стварале су, између осталог, и Врањс ке
новине. Овај недељник покренула је група интелект уа лаца, углавном
правника, међу којима је био и лек ар – др Борис лав Пет ровић.
Врањски лекари објављивали су у Врањс ким Новинама текстове и
чланке, пре свега, у циљу здравственог просвећ ивања својих читалаца.
Мајсторски су успевали да пронађу теме, упознавајућ и Врањанце са он
дашњим савременим достигнућ има у медицини. Из њихових текстова
избијају озбиљност, аналитичност и стручност. Свак ако да ондашња ме
дицинска терминологија звучи данас архаи чно, али њихови ставови и
зак ључци нису изг убили на акт уелности.
Аутори ових текстова, Борис лав Пет ровић, Стаја Стајић, Драгољуб
Михајловић, Коста Христић, Александар Константиновић и други, не
само да су били изузетни лек ари, већ и веома образовани људи, интелек
туа лци у правом смис лу те речи. Своје медицинске студије углавном су
завршавали на најпрестиж нијим европским универзитетима и знали су
по неколико светских језик а.
Ова не баш обимна грађа представља непроцењиви легат за историју
медицине у Врању, а текстови ових еминентних врањских лек ара до са
да неоткривено благо.
Врањс ке новине биле су не само главни информатор о социјалним,
култ урним, привредним, па и здравственим прилик ама у Врању изме
ђу два светска рата, већ и драгоцени сведок једног времена.
Увод
У време изласка првог броја Врањс ких новина, 3. јануара 1931. године,
Врање, град на југ у Србије, још увек је живео у малим турским кућама.
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Донек ле европски изглед вароши давале су, између осталих: Касарна Пр
вог пешадијског пук а Књаз Милош Велики, хотел, неколико приватних
кућа које је, крајем 19. века, саградио један од најбогатијих Врањанаца,
Јанча Јовановић Балџија. Градећи многе објекте у Врању, несвесно је био
творац урбаног језгра града(1). Али, ако је и изгледало као прашњава турска
варош, Врање је имало један интелектуа лни, европски и грађански дух.
Група врањских интелект уа лаца, која је својим деловањем обеле
жила ондашњу духовну и култ урну средину града, била је окупљена
око тзв. Грађанс ке Кас ине, једне од најстаријих и наја ктивнијих култ ур
но-просветних установа у тадашњој Вардарској бановини. Кас ина је рас
полагала одлично уређеном читаоницом која је примала 18 дневних,
недељних и месечних листова, од којих пет илустрованих и четири на
француском језику. Библиотек а је бројала преко 2500 књига. Куриозитет
Кас ине био је Француски клуб са библиотеком која је имала 350 књига,
разуме се, на француском језику, са најразличитијим париским илустро
ваним часописима. Овај кутак, где се могао осетити галски дух, помага
ла је француска влада и њено пос ланство у Беог раду(2). Кас ина је органи
зовала тзв. касинске вечери, чији циљ није била иск ључиво разонода. На
против, са ових трибина могла су се чути озбиљна предавања из области
књижевности, филозофије, медицине. Приређивала је и музичке вечери
(извођачи су били Врањанци, на клавиру или гудачк им инструменти
ма), „маскен костим“ балове и недељом матинее који су Кас ини доносили
„морални успех и чисте приходе“. Постојао је и позоришни одсек, прете
ча данашњег врањског теат ра(1).
На једној ноћној сеа нси у Грађанс кој Кас ини, чланови њене управе од
лучили су да покрену „највећ и и најмањи врањски лист“ – Врањс ке но
вине. Редакција је имала четири члана: уредник, популарни врањски
лекар, др Борис лав Пет ровић, председник Скупштине Кас ине, затим,
Љубиша Стојковић, секретар Скупштине (касније ће заменити доктора
на месту одговорног уредник а), Милорад Вучковић и Стојан Симоновић.
Вучковић, иначе судски приправник, био је књиж ничар, а апсолвент
права Симоновић члан управе Кас ине. „Нисмо жалили и нећемо жалити
свој труд и рад, а ризикујемо чак и материјалне жртве, јер смо уверени да
нам ове напоре и ове жртве налаже љубав према родном месту. Наглаша
вамо, притом, да смо окупљени само једном истом идеологијом, потпуно
независни ма од чијег утицаја и да ће наш лист, па и ми, у своме раду,
имати пред очима само интересе и идеа л Врања.“ (3) Новинари Врањс ких
новина своје редакцијске задатке обављали су волонтерски, јер су били
запос лени и примали плат у, а само зах ваљујућ и њиховом полет у и енер
гији овај лист је излазио четири године (1931–1934).
Лист је имао од првог броја сталну медицинску рубрику коју су при
премали познати врањски лек ари. Објављивали су текстове са најразли
читијом медицинском тематиком, почев од савета, до упознавања чи
талаца са достигнућ има у медицини. Здравствено-васпитни рад међу
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читаоцима овог недељник а био је њихова идеја водиља („задатак ће им
бити да буду васпитач наших суг рађана...; да буду орган јавног мишље
ња нашег места и да шире просвет у међу нашим суг рађанима“)(3). Из тих
текстова избијају озбиљност, аналитичност и стручност. Тадашња меди
цинска терминологија звучи данас архаи чно, али њихови ставови и за
кључци нису изг убили ни на аутентичности, нити на акт уелности. Како
здравствено стање становништва заиста зависи од социјалних прилик а,
а лист је имао од почетк а излажења јако изражен социјални карактер,
разум љиво је што се медицинска рубрик а појављивала у Врањс ким нови
нама готово из броја у број.
Већ у првом броју, на првој страни, у кратком коментару о Закону о
здравственим задругама, са наднас ловом Напори на подизању народног
здравља (аутор написа није потписан), редакција листа је пок азала да ће
бити поборник напретк а на социјалном и здравственом пољу Врања и
врањског краја. „Здравље није само лични, него и национални капитал;
болест није само лична, него и тангира и цело друштво. Зато је пот ребно
да се противу болести бори не само појединац лично заинтересован, не
го и цело друштво.“(4) У ове две реченице садрж ана је и објашњена будућа
концепција листа, када се у њему буде расправљало о најразличитијим
темама из медицине. „Признањем да су болести у суштини велик и не
пријатељи друштва и држ аве, а, затим, организовањем борбе противу
њих у виду здравствених задруга, наша држ ава је учинила, неоспорно,
један велик и напредак на здравственом пољу уопште“(4), каже се на крају
овога коментара у вези са доношењем Закона о здравственим задругама.
Колик а је била брига редак ц ије о томе како се лече гра ђа ни Вра њ а
и околине вид и се у чланку под нас ловом Питање болнице у Врању, об
ја вљеног 10. јуна 1934. (потписник текс та Миха ило Николић, уредник
Дра г у т ин С. Влајинац): „Најуспешније средс тво пак за борбу прот иву
ра зних народних болес ти јес у болнице. Болнице су та к ве уста нове у ко
јима треба сва к а болест да се до краја дот у че. Стога, пос мат рајућ и објек
тивно пита ње ба новинске болнице на шега мес та, ми се у овоме поглед у
ни чим не можемо пох ва лит и. Прош ло је толико год ина а ово пита ње још
увек стоји отворено. Пос ле рата утрошено је толико много пара за многе
безначајне ствари, али се зато нико није сет ио болнице у Вра њу. Да нас
Врање има онак ву болницу как ву не би смело да има ниједно мес то на
ше држ аве. Под игн ута пре 5-6 год ина, зидана од дасак а и без плана у ви
ду па виљона, ба новинска болница у Вра њу почела је са једнога краја већ
поодавна да нап уца и трули. Може се десит и чак и то да се ускоро сасвим
сруши... Ми пак у овоме броју отварамо рубрику како да се реши питање
болничке зграде у Врању и молимо сва стручна лица и наше лек аре да
по овој ствари даду своја миш љењ а, јер зло треба лечит и у самом зачет
ку. Дос та је било ћу та њ а.“(5) Да ли је пот ребно рећ и да питање болничке
згра де у Вра њу ни пос ле осам десет год ина од обја вљива њ а овог на писа
није још решено?
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Усуђујемо се да зак ључимо, из многих написа који су имали изра
зито социјалну нот у („Као заштитник и помагач слабих и потиштених
трудиће се да, што је мог ућно више, допринесу ублаж авању беде, руково
дећи се у томе осећањима правде и човечности.“ (3)) – Врањс ке новине биле
су лист и левичарске и грађанске оријентације.
За четири године, чланови редакције повремено су се мењали, али
уређивачка политик а листа и ент узијазам остали су исти.

Доктор Борислав Петровић (1893–1980)
Популарни лек ар, „нарочито приман због своје љубазности“(6), др Бо
рис лав Пет ровић није био Врањанац, родио се у Читлуку, крај Крушевца
1893. године. Завршио је Учитељску школу у Јагодини пред Први светски
рат, а по његовом завршетку уписао је медицински факултет у Тулузу, у
Француској. Срески лек ар среза Пчињског постао је 1924. године, дошао
у Врање и ту остао. Сродио се с Врањанцима, иначе пос ловично неповер
љивим према „дођошима“, стек авши несумњиви углед међу најугледни
јим и нају тицајнијим врањским породицама. Убрзо се у Врању и оженио,
ћерком уваженог врањског адвок ата и банк ара, врсног интелект уа лца,
Александра Лече Христића, а унуком Јанче Јовановића Балџије(1).
„Он се разликује од осталих Врањанаца по томе, што је увек готов
да се насмеје и увек носи авијатичарски капут од коже, као да ће сваког
тренутка предузети лет на Северни пол.“(6) У врањској Кас ини одвијао се
његов други паралелни живот, поред оног кога је посветио својим боле
сницима.
Убрзо након бугарске окупације Врања 1941. године био је интерни
ран у Демир Капију, да би почетком 1944. отишао у партизане. У јесен те
године наименовали су га за начелник а за народно здравље и социјал
ну политику при врањском Окруж ном Народноос лободилачком одбору.
Делегат је АСНОС-а на његовом првом заседању у Беог раду, те 1944. Био
је пос лератни организатор здравствене заштите у Врању, када су услови
рада били тешки у празној и опустошеној болници. Као директор Саве
зног завода за здравствену заштит у , а затим и као заменик српског ми
нистра здравља уређивао је и сарађивао у листу Народни лекар. Написао
је нау чну студију на француском језику за иностране читаоце Народног
здравља – Заштита здравља у Југославији. Умро је у Беог раду 1980. године(1).
Прве резултате свога ист раж ивања о здравственој сит уа цији у
Пчињском срезу у 1930. години, др Пет ровић је објавио преко страница
Врањс ких новина, већ у четвртом броју. „Право стање здравствених при
лика једнога краја, ипак се најбоље види из статистичк их податак а о ра
ђању и умирању.“(7) Студиозно је анализирао статистичке податке које је
прикупио и дошао до поразних чињеница. „Скоро свак и четврти треба
да умре туберкулозан, пре смрти да зачне недонесену, слабу, неотпорну
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децу, и треба, пре него што умре, да болује најмање три месеца, по ко
ји пут и годину више, и да за то време једе труд својих најближ их, из
лажући их сиромаштву. Језовита стварност свак ако, а то је здравствена
перспектива нашега града.“(7) (Свестан проширености туберкулозе, запо
чео је пионирску борбу против ове болести. Просторије своје куће и сво
је приватне ординације претворио је у народну амбулант у, у коју су бо
лесници пристизали у свако доба дана и ноћ и. Купио је рентген апарат,
формирао малу приручну лабораторију и тако спонтано створио нешто
што је наликовало на први антит уберкулозни диспанзер(1)). Ово је само
део статистичк их податак а које је др Пет ровић пратио током пос лерат
ног периода 1919–1930. На крају свога написа зак ључио је: „Дак ле, велик и
број рођења и зак ључених бракова па, ипак, природни прираштај слаб;
огромна смртност током прве 4 године, специјално прве, и велик и про
ценат смртности код учесталих заразних обољења, то је здравствени
биланс нашега краја током 1930.“(7) Сличне зак ључке дао је и у наредним
бројевима Врањс ких новина, повремено пишућ и о здравственим прили
кама у Врању, у годинама које су следиле.
Из данашњег угла, веома је необичан чланак објављен у 31. броју (1.
авг уст 1931.) оригиналног нас лова Сунце као лек. Ондашњи лек ари, па ве
роватно и сам Пет ровић, били су инспирисани старом изреком: „Где има
сунца, ту лекар не долази!“, те су започињали лечење курама „сунчања“.
За нешто слично и он се залаже. „Стварни напредак у примени сунчевих
зракова за лечење је у томе да се у ту сврху упот ребе само хемијски зраци,
пошто само они утичу на опорављање оболелих и одрж авање равнотеже
здравих организама. На тај начин се дошло до стварања улт ра виолетних
(љубичастих) зракова вештачк им путем и утврдило да су од сунчевих
зракова они једино ефик асни по лечење. Разни апарати, нарочито кварц
лампе, служе за та вештачк а сунчања и они су у широкој примени при
мени по свима велик им градовима где је сунце ‘лек богатих’. Лек бога
тих стога што је тешко у велик им градовима да се до њега дође. Лакше
је и јефтиније имати сунчање кварц лампом у разним и многобројним
инстит утима него ићи на летовање и сунчање негде далеко ван града.“(8)
(Убрзо је набавио кварцну лампу са Волтиним луком – вештачко сунце.
Први је у Врању спроводио хелиотерапију, која је дуго била део санатори
јумског лечења туберкулозе(1). Нарочито је била ефик асна за кож не обли
ке туберкулозне инфекције). Од тада се многа тога изменило. Данас нам
је врло добро познато как ва је штетност улт равиолетног зрачења, које из
међу осталог има канцерогено дејство на кожу. Без обзира на данашња
савремена сазнања, не може се ник ако потцењивати Пет ровићева ориги
налност при избору медицинских тема за врањски лок ални лист.
Ако траж имо у Пет ровићевим написима у Врањс ким новинама пара
лелизам са савременим схватањима исхране, што је данас у тренду, онда
га, свакако, налазимо у броју 16 из 4. октобра 1932. Нас лов његовог члан
ка је Лечење грожђем. Цитирајућ и француске нау чнике Лабеа и Кестења,
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популарни врањски лек ар пише да су они зак ључили „да грож ђе мора
врло добро чинити, специјално код оних обољења где се препоручује уз
држ авање од тешке хране, соли и беланчевина, тј. код обољења бубрега
и срца.“(9)
Ова двојица Француза анализирали су мокраћу пре и пос ле давања
грож ђа и при томе како наводи Пет ровић, дошли до зак ључак а: «1. коли
чина мокраће се повећава; 2. степен киселости мокраће се смањује – мо
краћа је мање кисела; 3. количина излучених хлорних соли се повећава;
4. количина излучених азотних једињења, специјално уреје, такође се
повећава; 5. количина азотних једињења у крви се смањује; 6. разне је
трине и жучне функције постају јаче изражене.“(9)
Мог у се, наравно, са резервом прих ватити овак ви ставови, али би
требало имати у виду ондашње мог ућности лечења бубреж них и срча
них болесник а, које су биле готово ник ак ве. Било како било, овак во ле
чење „из очајања“, из данашње перспективе, на први поглед изгледа сме
шно, али у суштини, не може се много критиковати. Пет ровић, имајући
пред собом истраж ивања Кестења, поделио је болеснике које би требало
лечити грож ђем у две групе: „а) тешки болесници са запаљењем бубре
га или обољењем срца, које треба лечити код куће и б) лакши болесници
који се могу лечити ‘на лицу места’, у виног раду.“(9) На крају, ево Пет рови
ћевог зак ључка: „Грож ђа треба јести од прве ранке до пос ледњих нат ру
лелих гроздова остављених за зиму. Болесници од бубрега и срца треба да
га употребљавају као лек, а здрави као најбољу дезинфекцију и дезинток
сикацију тела. Слаби, анемични и деца наћи ће у грож ђаном соку најбо
ље окрепљење. Грож ђани сок, слатко вино, ширу, за њих треба прокувати
одмах по муљању и оставити за зиму у судовима који су такође очишћeни
кључалом водом. Грож ђе је одлична храна и првок ласни лек.“(9)
Борис лав Пет ровић, током излажења Врањс ких новина (1931–1934), об
јавио је низ текстова и чланак а са различитим темама из медицине. У
неколико наставак а у првој години излажења листа, као активни спор
тиста (тенисер у врањском тенис клубу Лунга), писао је о спорт у и њего
вом значају за здравље. Био је заокупљен проблемом туберкулозе, погото
во у деце („Жлезде у деце“ Врањс ке новине, број 22, 1931.), трбушног тифуса,
велик их богиња, па напокон и алкохолизма, о чему се преко страница
овог недељник а залагао за спровођење најразличитијих превентивних
мера у циљу очувања здравља Врањанаца („Треба онемог ућ ити сваку ин
фекцију, свако обољење на коси, на крајницима и на зубима. Уз то треба
спречити појаву, улаз туберкулозним клицама у организам детета. А то
се најлакше постигне ако се стан држ и чисто, ако није влаж ан, ако се де
те не меша са кашљичавима, нарочито са старијима, старци и бабе, који
истина дуго живе, али који својим кашљањем и пљувањем мног у децу
заразе туберкулозом и у гроб је отерају пре времена...“(10)).
Из пера др Пет ровића такође сазнајемо како се пре осамдесет година
лечио грип. „Шта треба чинити са оболелим од грипа? Треба га ставити
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у постељу и позвати лек ара. Где овога нема, дати болеснику топле тејеве,
чај, липу, зову, камил теј, кафу. Дати му на чишћење, најбоље Франц Јозе
фову или коју сличну слану воду. По један грам кинина (сулфуричног) на
дан, трљања разним ревулзивним мастима, најбоље шпирит ус камфор
са слачицом, чаше и по, мало антипирина. У тешким случајевима може
се дати по мало коњак а или рума у чају. У сваком случају звати лек ара и
одмах ставити болесника у постељу и издвојити га.“(11)
Да би његови прилози за Врањс ке новине били заним љивији за читао
це, поткрепљивао их је примерима из живота. Тако пишућ и о алкохоли
зму који представља „врло велико зло за човечанство“ написао је: „Један
прост човек давао је савете свом сину па је рек ао: Сине, има три порока
којих се треба чувати. То су коцка, жене и пијење. За женама ћеш трчати за
време, коцкаћеш се док будеш имао чим (пара), а за пиће ћеш продати и капу са
главе. И збиља, пијанству нема препрек а нити граница. Пијани људи су
готови на све да до пића дођу.“(12)
Значајан је и један његов кратак осврт из историје медицине под на
словом „Жене лекари у историји“ који је изашао у шестом броју Врањс ких
новина, 7. фебруара 1931.
О как вом је озбиљном и угледном лек ару и интелект уа лцу реч, до
вољно говори и податак, да је, између осталих, одрж ао предавања у гра
ђанској касини о „Сугестији и њеној примени“ као и о француском пе
снику и нобеловцу Сили Придому, о чему су такође извештавале Врањс ке
новине. „Одличан козер, г. др. Пет ровић успео је да нам веома лепо при
каже овог заиста највећег песник а душе. Предавање је било пропраћено
читањем и превођењем неколико интересантних и карактеристичних
песама Придомових.“(13)
Био је неуморан и енергичан. „Ових дана, као и обично, врши се пел
цовање деце по околини. Срески лек ар г. др Б. Пет ровић, који врши ово
пелцовање, у сваком селу држ и по једно предавање о здрављу.“(14)

Примаријус доктор Стаја Стајић (1896-1975)
Стаја Стајић се родио у Врању 1896. године. Био је син угледног и бо
гатог врањског трговца Арсе Стајића, једног од прототипова јунак а „Ко
штане“ Боре Станковића. Гимназију је учио у родном граду и као сред
њошколац са српском војском прешао Албанију 1915. године. Медицину
је завршио у Паризу 1923, где је на Дечјој клиници специјализирао педи
јат рију. У Србију се вратио као дечји лек ар 1926. године, запос ливши се
на Дечјем одељењу ОДБ у Беог раду. Објавио је више од стотину стручних
радова у Српс ком архиву и другим часописима. Област његовог стручнонау чног рада и интересовања биле су респираторне болести и плућна ту
беркулоза у деце. Био је шеф Дечјег одељења Градске болнице у Земуну
(1965–1972), председник Педијат ријске секције СЛД. У првим годинама
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пос ле Другог светског рата, у недостатку високо стручних кадрова, био је
укључен у наставу педијатрије на Медицинском факултету у Београду.
Умро је 1975. године као почасни председник Педијатријске секције СЛД.(15)
У фебруару 1931. године др Стајић се обратио редакцији Врањс ких но
вина. „Учинио сам један апел, да се образује у Врању Лига Против Тубер
кулозе (ЛПТ), која би као све ЛПТ имала узвишени, хумани, пат риотски
и корисни циљ – борбу против туберкулозе у виду предохране здравих
од туберкулозне инфекције, сузбијање туберкулозе и лечење туберкуло
зних.“ Своје идеје објаснио је у тексту „Лига против туберкулозе“ који је
редакција објавила 7. фебруара 1931.
„У целом свет у, али није на одмет рећ и истину и свуда понављати
да у нашој зем љи, сразмерно према броју становник а, имамо врло мно
го туберкулозних и да се тај број креће од 500.000 – 600.000 и да сваке
године губимо 40.000. Насупрот томе имамо само непуних 3000 посте
ља за лечење туберкулозних! Место туберкулозних је болница, односно
специјална лечилишта (санаторија), а не породично огњиште.“16 Прилог
одише оптимизмом, али читаоце враћа у српску стварност. „Ми још не
мамо закон о облигаторном пријављивању туберкулозе, што би по угледу
на друге култ урне држ аве било корисно, нити имамо довољно установа
за смештај болесних...Мис лимо – ник ад није доцк ан – да треба свесрдно
и једнодушно сви да прионемо и да нешто створимо.“(16)
Стајићу је веома стало да Врање добије ЛПТ, јер је добро познавао про
блеме роднога града. „Знамо сви да је туберкулоза у Врању велик и број
породица у црно завила. Врање је заиста здраво климатско место и погод
но за лечење грудоболних, а у свакој четвртој кућ и мож да има туберку
лозе. Зашто?! Изгледа само зато што се не познају најосновнији принци
пи опште и личне хигијене и што здрави живе са болеснима под истим
кровом, често и у истој соби или постељи и инфекција је неизбеж на.“(16)
Он је уверен да ће Врањанци пос лушати његове савете, да ће у својим
кућама одвојити здраве од болесних, нарочито децу „јер су она лак плен
туберкулозних бацила“ и обратити се на време лек ару, а „туберкулозу је
још у своме почетку и мог уће излечити.“(16)
У Сурдулици је неколико година раније (1928) основано лечилиште
за грудоболне (санаторијум), а тај „чаробни брег“ изнад града не би тре
бало да улива страх код грађана. „Место туберкулозних је санаторијум
и болница. Они, који пред речју туберкулоза, санаторијум или болница
страхују, то нису разумни људи већ незналице и малодушни. Слање бо
лесника у санаторијум не значи његову пропаст, него напротив спасење;
и више од половине туберкулозних који ступе на време излече се, а више
од две трећине туберкулозних, који се лече код куће страдају, поред тога
што шире заразу у својој околини.“(16)
Било је врло важ но разбити заблуде и предрасуде везане за ову бо
лест, а само оснивање ЛПТ у Врању био би први корак у так вим насто
јањима. Трудио се да објасни да туберкулоза није нас ледна болест, јер
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важ но је „свуда рећ и, да је туберкулоза заразна болест, коју здрави при
мају од болесних.“(16)
Изгледа да су његови напори били узалудни, јер до оснивања ЛПТ у
Врању никада није дошло (не знамо из којих разлога), иако је Стајић ра
чунао на помоћ „његових одличних колега и пријатеља“, др Драгољуба
Михајловића и др Боре Пет ровића. „Ја лично био бих веома срећан, да бу
дем један од првих чланова оснивача будуће врањске ЛПТ, са обећањем
да ћу у беог радској ЛПТ у којој заузимам скромно место члана Управног
Одбора – умети са вољом и свесрдно да тумачим све жеље и да заступам
све пот ребе мојих Врањанаца.“(16)
Од тада, постао је стални сарадник Врањс ких новина. У Ускршњем
броју, 1. маја 1932. године објавио је едук ативни чланак „Исхрана одој
чета у првим месецима живота“ са поднас ловом „За младе мајке“. „И у
принципу са медицинског гледишта свак а мајк а (осим оне са отвореном
туберкулозом) треба и може да доји своје одојче, па мак ар колико било
млека у њеним грудима. Јер као основну храну за њено дете млеко, бар за
прва три месеца само, ништа не може да замени.“(17)
Врање је и даље носило терет примитивне средине, људи су робова
ли сујеверју и празноверицама, било је и надрилек ара. Још увек су стари
је неуке жене, које су звали „бабицама“, порађале труднице како су знале
и умеле, али су и „неговале“ новорођенчад „спречавајућ и“ њихово често
и рано умирање. „Мајк а је под утицајем њене најближе околине, која даје
скоро увек најгоре савете (слабо млеко, зат ровано млеко, пок варено мле
ко, нагло одбијање од сисе итд.). Лек ар може најбоље да обавести сваку
дојиљу о важ ности дојења свога одојчета бар прва три месеца и на тај на
чин би се сиг урно хиљаде одојчади могло да спаси од болести и од смрти.
Дуж ност је свију нас да савет ујемо и да пропагирамо прсно дојење, јер
оно је најбоље и од тога у многоме зависи будуће здравље и живот дете
тов понаособ и следствено здрава будућност и просперитет једне расе и
држ аве.“(17)
Здравствено-васпитну улог у (са наднас ловом „За вас, мајке“) имају и
прилози „Одбијање деце од сисе“ који су изашли у два наставк а у март у
1931. као и „Летње болести у деце“ у јулу те године. „Одојче на сиси своје
мајке добија свежу, здраву и стерилну (чисту) храну – мајк ино млеко и
заштићено је од многих болести, а нарочито летњих пролива, од којих
хиљадама деце умире, а нарочито у нашој зем љи, где на број целокупне
смртности долазе 2/3 смртности од болести органа за варење код деце до
године дана.“(18)
Стајићеве кратк и и јасни савети могли су да допру у сваку врањску
кућу и да из темеља промене укорењена конзервативна схватања у нези
одојчади и деце. „У већ ини случајева узрок проливима је инфекција или
рђава храна, којој се придружује нехатност или незнање мајк и. Кравље
млеко је врло добра и довољна храна за здраво одојче, које се храни ве
штачк и или као допунска, мешовита храна и као основна храна бар до
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његове друге године. Али, треба бити врло обазрив и опрезан у исхрани
са млеком, јер и најмања непаж ња при руковању или у погледу как воће
или порек ла млек а, може да изазове код деце поремећаје у органима за
варење, од којих су најчешћи летњи проливи.“(19)
У сваком случају, пок лопила су се Стајићева и редакцијска настојања
да се на што приступачнији начин постигне циљ – прихватање модерних
европских ставова у одгоју новорођенчади и одојчади. Редакција га је под
стицала на даљу сарадњу, што је он и прихватао не само због свог човеко
љубља или строго медицинских начела, већ „то је у исто време и један ин
тиман и искрен осећај дуга према свом вољеном родном месту“, како је то
навео у својој коренспонденцији са редакцијом Врањских новина.

Доктор Драгољуб Михајловић (1895-1980)
Драгољуб Михајловић се родио у Црк венцу, поморавском селу близу
Свилајнца 1895. године. Гимназију је завршио у Врању (пок азивао је вели
ки таленат за музику и свирао је виолончело), а онда је Први светски рат
прек инуо његово даље школовање. Борио се у легендарној чети 1300 ђа
ка – каплара и прешао Албанију. Са Солунског фронта отишао је у Фран
цуску где је у Бордоу уписао медицински факултет. Пос ле дипломирања
прво радно место добио је у Прешеву 1923, а три године касније запос лио
се у Врању као општински лек ар. Био је изузетно посвећен свом позиву
и Врању, иако, као и др Борис лав Пет ровић, није био Врањанац по рође
њу. Новоприм љени општински лек ар формирао је посебно општинско
здравствено осиг урање којим је успео да покрије трошкове лечења свих
општинских осиг ураник а, али и целокупне врањске сиротиње која се
лечила бесплатно. Заједно са својим колегом и нераздвојним пријатељем
др Борис лавом Пет ровићем, започео је у Врању борбу против туберкуло
зе. Као лекар Врањске гимназије начинио је картотеку за све породице
које су желеле да приме ђаке са стране на становање и исхрану. То је омо
гућило откривање многих случајева хроничне туберкулозе плућа, али и
латентних облик а, нарочито код младих особа. Током лета организовао
је одмаралиште за децу и омладину на Прж ару изнад Врања.(1)
У часовима одмора одлазио је у Касину да се види са пријатељима,
препуштајућ и се свом музичком хобију. Свако предавање у Касини би
ло је пропраћено музичк им прог рамом у коме је учествовао Михајловић
(био је и предавач), свирајућ и виолончело. Тандем Михајловић & Пет ро
вић приређивао је ненадмашне «костим-маскен» балове и музичке све
чаности и особитим шармом дочек ивао било ког неочек иваног госта.
Пос ле Другог светског рата др Михајловић је основао Антит убер
кулозни диспанзер и одељење за плућне болести у Врањској болници,
где је радио као први врањски пнеумофтизиолог. Врањанци памте свог
„чика доктора Михајловића“ по томе што је свој лек арски позив обављао
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безмало до своје смрти, иако већ пензионер дубоко зашао у године. Нема
старе врањске породице, нити куће, коју није обишао, визитирао и ле
чио неког од укућана. На врањским улицама виђали су га како „крстари“
са својом лекарском торбом од меке коже у руци, у дугачком, штофаном
драп мантилу „ранглан“ кроја.
Написао је неколико књига о Првом светском рат у, старим забора
вљеним ратницима и о историји медицине врањскога краја. Био је до
животни почасни председник Уметничког савета врањског позоришта.
Умро је у Врању 1980. године.(1)
Није уопште случајно што је др Михајловић највише својих прилога
у Врањс ким новинама посветио питањима из култ уре. У три броја из ју
на 1932. године био је извештач са симфонијског концерта Врањске војне
музике. Дајући осврт на раније концерте овог војног ансамбла написао
је: „Али оно што у свима овим примедбама хоћемо да подвучемо то је њи
хов јако изражени смер да буду увек првок ласне по музичкој вредности
и лепоти, а при том осетно прог редиентне у погледу разумевања од на
ше публике којој су намењене.“(20) У наставку свог чланк а, Михајловић је
коментарисао и репертоар оркестра где „ми са нарочитим задовољством
подвлачимо и други смер ових примедби: да нам пруж и обиље најлепше
и најодабраније словенске музике. И док у прос лављеним музичк им тво
ревинама велик их класичних мајстора наша публик а добија полако али
сиг урно укус за велико и лепо у музици дотле ће кроз бож анствена дела
словенскох генија сазнати за неизмерну уметничку величину словенске
душе и сјајну повест свег словенства.“(20)
Али, уважени врањски лек ар није био само репортер већ озбиљан и
компетентан музичк и критичар. „Капелник г. Лорберг се сваком приго
дом афирмира као музичар истинске вредности и да је оркестар Врањ
ске војне музике на висини да достојно интерпретира и најозбиљније
музичке творевине.“(21) Хвалио је интерпретацију симфонијске увертире
Чајковског „Година 1812.“, али и Бетовенове „Симфоније број 1“. Успешно
извођење ових дела је резултат рада диригента г. Лорберга „који се знао
снаћи у овој тешкој композицији писаној за велике оркестре. Додаћемо
одмах да половину тога признања додељујемо музичарима извођачи
ма који су са савршеном техником интерпретирали тешке партије ових
вирт уозних композиција.“(21)
Читаоцима Врањс ких новина, др Драгољуб Михајловић скреће паж њу
и на зналачко и врло успело извођење још неколико музичк их дела који
су били на репертоару и које је имала прилику да чује врањска публик а.
Ради се о симфонијском балет у „Половецке игре“ Бородина, „Словенској
игри број 1“ Антоњина Дворж ак а и композиција младог југос ловенског
композитора Видошића „У славу наше војске и ратник а“. „Мушки хор
Предводница Боре Станковића који је громко и складно отпевао завршне
ставове ове композиције, допринео је не мало да успех интерпретаци
је овог дела буде апсолутно потпун. Ми верујемо да су бурни аплаузи
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публике били исто толико упућени нашим музичарима колико и нашем
већ познатом композитору Видошићу“(21), забележ ио је репортер и музич
ки критичар Врањс ких новина на крају свог извештаја са концерта Врањ
ске војне музике.
У март у 1932. Михајловић је написао некролог поводом смрти адво
ката, народног пос ланик а и потпуковник а Душана Максимовића. „Док
је Врање песмом славило свитање Бож ићног дана и док су се махалама
врањским у Бож ићње јут ро мешале чеж њиве песме грнета са веселим
ритмовима дах ира, у своме дому умирао је тихо кнез врањске песме, ви
тез и јунак из тешких минулих борби и вољени трибун поносне Пчиње,
Дуле Максимовић.“(22) Још једном је популарни лек ар и писац пок азао ко
лико је био непоправљиви сањар и романтик, јер је упорно док азивао, сав
одушевљен и срећан, да иск ључиво Врањанци воде пореко од Византи
наца.(1)
Почетком следеће, 1933. године објавио је текст из историје медици
не „Лекарска помоћ и лечење у нашим старим зем љама“. У овом тексту је
дао историјски пресек збрињавања оболелих од времена цара Душана,
ћире Мане, хећ има Томе, до првих школованих лек ара – странаца који
долазе на позив кнеза Милоша – др Карла Белонија и др Емериха Лин
дермајера.(23)
У авг усту је писао о калем љењу – пелцовању против велик их боги
ња, а у октобру је на страницама Врањс ких новина дао приказ популарне
књиге „Дете и болест“ др М. Сарвана, асистента дечје клинике. „Ова ће
књига пруж ити обиље паметних савета, а тиме дати и мог ућност праве
помоћи. Та ће књига такође истински користити свима просвећенијим
родитељима који буду желели да са извесним познавањима прате кроз
фазу детињства развој своје деце.“(24)
Радан, ерудита, начитан, познавалац више страних језик а, вешт го
ворник и полемичар, уметник на виолончелу, др Драгољуб Михајловић,
могао је да пише о различитим темама, а да при томе буде врло компе
тентан, аналитичан и стручан.

Доктор Коста Христић
На жалост немамо поуздане и потпуне биог рафске податке о др Ко
сти Христићу. Знамо де је био син Михајла и Занфилије Христић и да је
медицину завршио на бечком и прашком универзитет у. Специјализи
рао је интерну медицину и балнеологију и био „управник и држ авни ле
кар у Врањској Бањи“.
Уредник Врањс ких новина др Борис лав Пет ровић у Ускршњем броју,
12. априла 1931, поближе је описао читаоцима Врањску Бању и настојања
њеног управник а др Косте Христића да је претвори у модерно европско
лечилиште. „Ни један нови посетилац не остане равнодушан према и
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згледу пута, који оивичен и покривен кестењем, нарочито кад ово цве
та, води у бању и представља најлепши и јединствен пут у нашој зем љи.
Пролазећи тим зеленим сводом, човек, рек ло би се, и не зажели да стиг
не, хтео би да увек пут ује.“(25) (Данас, стабла кестенова више не постоје,
посечена су!?)
„Симпатични и вредни управник г. др. Коча Христић“ писао је Пе
тровић, требало би да реа лизује пројек ат „рег улације реке, изг радње мо
стова, израде тенис игралишта, подизања нових хотела, физик ални ин
стит ут и друга пот ребна преу ређења бање.“(25) До данашњих дана, чини
се, та идеја и такав пројек ат нису реа лизовани (може бити због недостат
ка новца). Врањска Бања није постала водеће „лечилиште, летовалиште и
одмориште у Вардарској бановини“. Христићево, пак, оглашавање преко
страница Врањс ких новина, свак ако било је у функцији популаризације
ове јединствене српске бање „где се у сумпоровитој води са 93ºС, на че
сми, ошури прасе, обаре јаја, скува кукуруз или бундева.“(25)
Христић је био скроман човек. Смат рао је да би требало информиса
ти читаоце Врањс ких новина о Врањској Бањи, али „не желим да злоупо
требљујем гостопримство редакције, задрж авајућ и право да ускоро дам
још које податке о лечењу и уређењу наше Бање.“(26) Због тога је у неколико
бројева листа у 1932. години писао о дејству и улози минералних вода у
лечењу болесник а.
„О нашој Врањској Бањи, врло је мало писано и то повремено у неко
јим дневним листовима. И та, и так ва рек лама чинила је да Врањска Ба
ња ипак улазила у ред чувених бања, и то, на првом месту, лековитошћу
својих топлих, минералних извора, а касније и својим модерним уређе
њем.“(26)
„Што се желело да се иде упоредо, у колико су финансијске прилике
допуштале, са другим бањама, које су се под сасвим другим прилик ама,
много раније развијале.“(26)
И поред труда и настојања многих лек ара, али и других пос леник а,
међу којима су били др Коста Христић, др Борис лав Пет ровић, али и мно
ги други, развој Врањске Бање је знатно заостајао у поређењу са другим
српским бањама.
Коста Христић је први указао на благотворно деловање бањске сум
поровите воде на реуматизам. „Врањска Бања не само својом топлотом од
92ºС, делује на све врсте оболења реуматизма још и својом радиоа ктив
ношћу, коју у себи садрж и.“(26)
Такође је приметио још један интересантан феномен који се описује
и у савременој физијат рији. „Интересантно је да се код сваког хронич
ног реуматичара, пос ле упот ребе од неколико купања, појављује реа кци
ја на болесна места тј. развија се једно акутно оболење зглавак а или ми
шића, које срећом не траје дуго, као код свежег оболења – него трајањем
времена за лечење (20-25 дана) пролази постепено, праћено увек све ма
њим и мањим боловима.“(26) Зак ључке које је тада изнео преко страница
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Врањс ких новина не мог у се ни данас оспорити. „Многи греше, када узи
мају воде са извора и носе ван места, да би код својих кућа могли успешно
узимати купања, и на тај начин ускратити издатке, који су скопчани са
бављењем у бањи. Јер, поред узимања купања, пот ребно је имати и од
мор, као и специјалну дијет у, која иде упоредо са лечењем. Када се поред
овога узме и псих ичко расположење и удаљење од свих брига и радова,
лечење и дејство минералних вода је тек онда успешно.“(26)
Али, чини се да ипак труд др Косте Христића није био узалудан, јер
како је и сам записао „колико и как ве разлике у упоређењу садање Врањ
ске Бање са оном из ранијих година!“(26) Његовим залагањем изг рађен је
Завод за физик алну терапију, који је располагао модерним апарат урама
које су потпомагале дејство топле минералне воде. „А као највећ и успех
у подизању ове бање је изг радња хотела са модерним уређењем, које мо
же пруж ити так ву удобност за лечење, а нарочито зими. Добит је у томе,
што се заг ревање врши иск ључиво помоћу топле минералне воде, те се не
мора трошити ник ак ав материјал за гориво.“(26) Како је било онда, тако је
и остало до дан данас.

Доктор Александар Константиновић Пападопулус (1898- ?)
Александар Константиновић се родио у Краг ујевцу 1898. године. Ме
дицину је завршио у Бордоу у Француској 1924. У Паризу је усавршавао
превентивну медицину 1927-1928, али је изу чавао и проблеме туберку
лозе код славног француског фтизиолога Риста. Кратко је радио у Хиги
јенском заводу у Нишу, а након тога је постао оснивач и први управник
Дома народног здравља у Врању 1928. године. Константиновић се суочио
са два веома горућа проблема. Све већа раширеност туберкулозе и тешки
услови рада у Дому здравља без финансијских средстава. Узалуд се тру
дио да натера надлеж не да набавком рентген апарата и инструментарија
за извођење пнеумоторакса осавремени и побољша лечење туберкулозе.
Вештачк и пнеумоторакс (колапсотерапија плућа) био је рутинска проце
дура у фтизиологији почев од 1888. године. Сви Константиновићеви на
пори да се примени ова метода лечења туберкулозе и оснује Антит убер
кулозни диспанзер у Врању нису уродили плодом. Био је озлојеђен и љут.
У функцији Константиновићевих напора за осавремењивање рада
врањског Дома здравља и оснивања Антит уберкулозног диспанзера је и
есеј „Проблем туберкулозе“ који је објавио у Врањс ким новинама 16. маја
1931. године. Из његових реченица се може нас лутити његово незадовољ
ство оним што држ ава, али и општинске и бановинске власти чине да би
унапредили здравствену заштит у становништва од туберкулозе.
У првом делу есеја под нас ловом „Улога приватне иницијативе и др
жаве у борби против туберкулозе“ упознао је читаоце са кампањом коју
је држ ава водила путем „предавања и проповеди“ у циљу сузбијања ове
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опаке болести. Написао је да „целокупну ову кампању водили су приват
ни и цео овај рад свео се само на једну интелект уа лну сатисфакцију, сте
рилну, уместо да она буде званичног националног карактера и са кон
кретнијим разултатима.“(27) Приватна иницијатива није довољна, нити
је у стању „да изведе цео овај покрет у тако великом замаху и широком
обиму. Њој је пот ребна, и то врло много, држ авна помоћ,и, ако је буде до
била, сачуваће је само ако редовно стимулише јавно мњење пригодном
– васпитном пропагандом. Са так вим циљем основана су у разним држ а
вама национална удружења против туберкулозе (постоји и код нас једна
Лига), чије добродетељне улоге још нису довољно јасно прик азиване.“(27)
У другоме делу чланк а „Држ авна финансијска помоћ“, писац је био
недвосмис лен када је написао да би антит уберкулозну акцију држ ава
требало двојако да спроводи, „својим финансијама и својим ауторитетом.
Општини и бановини припада издрж авање путем редовних субвенци
ја свег профилактичног антит уберкулозног покрета који се спроводи по
диспансерима и другим сличним антит уберкулозним инстит уцијама.
Њихова новчана помоћ не сме бити само једно просто охрабрење или на
града за врлину. Напротив, она треба да је конт рибутивни део заједнице
за добро те исте заједнице. Она треба да буде обилата да би тим инстит у
цијама омог ућила не само животарење, већ да се оне мог у разг ранати и
деловати на својој територији жестоко и успешно....У случају да трошко
ви превазиђу моћ општина или бановина, тада треба мањкове држ ава да
допуни из својих средстава.“(27)
У трећем делу „Антит уберкулозно законодавство“ залагао се да се
борба против туберкулозе уведе у законске оквире. „Путем закона наре
диће у целој држ ави подизање и оснивање разних антит уберкулозних
инстит уција и нагнаће самоуправне власти да исте издрж ава. На држ а
ви је да конт ролише функционисање ових организација које она потпо
маже, и да се уверава да се њима стручно управља.“(27)
И најзад, Константиновић је смат рао, пошто је уочио проблем који је
и данас присутан у српском здравству, да се „законом мора учинити да
сви лекари пријављују свак и случај активне туберкулозе на који наиђу
у својој пракси.“(27) Тиме би се постигло да сви лек ари сарађују у антит у
беркулозној борби, али би се и дошло до тачних статистичк их податак а о
броју оболелих у зем љи и „добити информације о распрострањености зла
о коме се досад много говорило и писало, али ништа стварно није преду
зимано да се оно уништи.“(27)
Пет месеци касније, новембра 1931, у тексту „За унапређење наше
га села“ показао је забринутост за сит уа цију на селу. Константиновић је
проблем видео у два фактора „који коче свак и напредак“, рђавим кому
никацијама и нехигијенском начину живота.
„У првом реду треба израдити добре путеве и повезати села међусоб
но и за економске и административне цент ре. Са изг радњом комуник а
ционих средстава, за 50% убрзаће се и олакшаће се радови на осталим
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пос ловима. Без добрих путева илузорно је говорити и тврдити да се на
селу може радити култ урно, просветно и социјално.“(28)
„У већини, сеоске куће нимало не одговарају прописима хигијене,
те отуда велик и број заразних или социјалних болести као што је на пр.
туберкулоза.“(28) Константиновић излаз види не само у изг радњи путева,
већ и у поправљању финансијских прилик а на селу, исто тако и у савети
ма компетентних стручњак а, а сељак „би зацело учинио све да своју кућу
и окућницу уреди како ваља и како је по здравље корисно. У овом случају
лако би се он нау чио и да живи боље.“(28)
Постоји добар разлог да се верује, премда то не може бити док аза
но, да је др Александар Константиновић дож ивео велико разочарење у
Врању и да га је због тога напустио 1932. године, пошто је прих ватио ме
сто среског лек ара у Гроцкој. Врањс ке новине су забележ иле: „Господин
др Александар Константиновић Пападопулус, управник Дома народног
здравља, пос ле дугогодишњег запаженог бављења у Врању, премештен је
за Беог рад. Његовим одласком Врање губи одличног лек ара и вредног са
радника Врањс ких новина и свих хумано-просветних друштава.“(29)

Зак ључак
Врањски лек ари били су стални сарадници Врањс ких новина обја
вљујући своје прилоге – текстове и чланке. Мајсторски су успевали да
пронађу теме и писали озбиљно, аналитично и стручно. Задивљује акт у
елност њихових тема и фасцинира нас са как вом су страшћу, знањем и
посвећеношћу писали о здравственим, медицинским, социјалним па и
економским прилик ама и проблемима Врања и врањског краја. На први
поглед увиђамо да се ради о јасно профилираним грађанским, али исто
тако и левичарским ставовима.
Аутори ових текстова, Борис лав Пет ровић, Стаја Стајић, Драгољуб
Михајловић, Коста Христић, Александар Константиновић и други били
су изузетни лек ари, високо морални и професионални људи, ерудите и
интелект уа лци у правом смис лу те речи. Своје медицинске студије су
завршавали на најпрестиж нијим европским универзитетима и знали су
по неколико светских језик а.
Ова не баш обимна грађа представља непроцењиви легат за историју
медицине у Врању, а текстови ових еминентних врањских лек ара до са
да неоткривено благо.
Врањс ке новине, иначе лист грађанске и левичарске оријентације,
биле су не само главни информатор о социјалним, култ урним, привред
ним, па и здравственим прилик ама у Врању између два светска рата, већ
и драгоцени сведок једног времена.
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