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ВРАЊ СКИ ЛЕ КА РИ У НЕ ДЕЉ НИ КУ ВРАЊ СКЕ 
НО ВИ НЕ (1931-1934)
Др Ву ка шин Ан тић

Врањ ска бол ни ца, Хи рур шко оде ље ње

Са же так

Не дељ ник Врањ ске но ви не из ла зио је у Вра њу од 3. ја ну а ра 1931. до 1. 
сеп тем бра 1934. го ди не, ка да је јед на до ју че пра шња ва тур ска ва рош, по-
ста ла европ ски град са гра ђан ским ду хом и мо ра лом. Ин те лек ту ал ну, 
гра ђан ску и европ ску ат мос фе ру ства ра ле су, из ме ђу оста лог, и Врањ ске 
но ви не. Овај не дељ ник по кре ну ла је гру па ин те лек ту а ла ца, углав ном 
прав ни ка, ме ђу ко ји ма је био и ле кар – др Бо ри слав Пе тро вић.

Врањ ски ле ка ри об ја вљи ва ли су у Врањ ским Но ви на ма тек сто ве и 
члан ке, пре све га, у ци љу здрав стве ног про све ћи ва ња сво јих чи та ла ца. 
Мај стор ски су успе ва ли да про на ђу те ме, упо зна ва ју ћи Вра њан це са он-
да шњим са вре ме ним до стиг ну ћи ма у ме ди ци ни. Из њи хо вих тек сто ва 
из би ја ју озбиљ ност, ана ли тич ност и струч ност. Сва ка ко да он да шња ме-
ди цин ска тер ми но ло ги ја зву чи да нас ар ха ич но, али њи хо ви ста во ви и 
за кључ ци ни су из гу би ли на ак ту ел но сти.

Ауто ри ових тек сто ва, Бо ри слав Пе тро вић, Ста ја Ста јић, Дра го љуб 
Ми хај ло вић, Ко ста Хри стић, Алек сан дар Кон стан ти но вић и дру ги, не 
са мо да су би ли из у зет ни ле ка ри, већ и ве о ма обра зо ва ни љу ди, ин те лек-
ту ал ци у пра вом сми слу те ре чи. Сво је ме ди цин ске сту ди је углав ном су 
за вр ша ва ли на нај пре сти жни јим европ ским уни вер зи те ти ма и зна ли су 
по не ко ли ко свет ских је зи ка.

Ова не баш обим на гра ђа пред ста вља не про це њи ви ле гат за исто ри ју 
ме ди ци не у Вра њу, а тек сто ви ових еми нент них врањ ских ле ка ра до са-
да нео т кри ве но бла го.

Врањ ске но ви не би ле су не са мо глав ни ин фор ма тор о со ци јал ним, 
кул тур ним, при вред ним, па и здрав стве ним при ли ка ма у Вра њу из ме-
ђу два свет ска ра та, већ и дра го це ни све док јед ног вре ме на.

Увод

У вре ме из ла ска пр вог бро ја Врањ ских но ви на, 3. ја ну а ра 1931. го ди не, 
Вра ње, град на ју гу Ср би је, још увек је жи вео у ма лим тур ским ку ћа ма. 
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До не кле европ ски из глед ва ро ши да ва ле су, из ме ђу оста лих: Ка сар на Пр-
вог пе ша диј ског пу ка Књаз Ми лош Ве ли ки, хо тел, не ко ли ко при ват них 
ку ћа ко је је, кра јем 19. ве ка, са гра дио је дан од нај бо га ти јих Вра ња на ца, 
Јан ча Јо ва но вић Бал џи ја. Гра де ћи мно ге објек те у Вра њу, не све сно је био 
тво рац ур ба ног је згра гра да(1). Али, ако је и из гле да ло као пра шња ва тур ска 
ва рош, Вра ње је има ло је дан ин те лек ту ал ни, европ ски и гра ђан ски дух. 

Гру па врањ ских ин те лек ту а ла ца, ко ја је сво јим де ло ва њем обе ле-
жи ла он да шњу ду хов ну и кул тур ну сре ди ну гра да, би ла је оку пље на 
око тзв. Гра ђан ске Ка си не, јед не од нај ста ри јих и нај ак тив ни јих кул тур-
но-про свет них уста но ва у та да шњој Вар дар ској ба но ви ни. Ка си на је рас-
по ла га ла од лич но уре ђе ном чи та о ни цом ко ја је при ма ла 18 днев них, 
не дељ них и ме сеч них ли сто ва, од ко јих пет илу стро ва них и че ти ри на 
фран цу ском је зи ку. Би бли о те ка је бро ја ла пре ко 2500 књи га. Ку ри о зи тет 
Ка си не био је Фран цу ски клуб са би бли о те ком ко ја је има ла 350 књи га, 
раз у ме се, на фран цу ском је зи ку, са нај ра зли чи ти јим па ри ским илу стро-
ва ним ча со пи си ма. Овај ку так, где се мо гао осе ти ти гал ски дух, по ма га-
ла је фран цу ска вла да и ње но по слан ство у Бе о гра ду(2). Ка си на је ор га ни-
зо ва ла тзв. ка син ске ве че ри, чи ји циљ ни је би ла ис кљу чи во ра зо но да. На-
про тив, са ових три би на мо гла су се чу ти озбиљ на пре да ва ња из обла сти 
књи жев но сти, фи ло зо фи је, ме ди ци не. При ре ђи ва ла је и му зич ке ве че ри 
(из во ђа чи су би ли Вра њан ци, на кла ви ру или гу дач ким ин стру мен ти-
ма), „ма скен ко стим“ ба ло ве и не де љом ма ти нее ко ји су Ка си ни до но си ли 
„мо рал ни успех и чи сте при хо де“. По сто јао је и по зо ри шни од сек, пре те-
ча да на шњег врањ ског те а тра(1).

На јед ној ноћ ној се ан си у Гра ђан ској Ка си ни, чла но ви ње не упра ве од-
лу чи ли су да по кре ну „нај ве ћи и нај ма њи врањ ски лист“ – Врањ ске но
ви не. Ре дак ци ја је има ла че ти ри чла на: уред ник, по пу лар ни врањ ски 
ле кар, др Бо ри слав Пе тро вић, пред сед ник Скуп шти не Ка си не, за тим, 
Љу би ша Стој ко вић, се кре тар Скуп шти не (ка сни је ће за ме ни ти док то ра 
на ме сту од го вор ног уред ни ка), Ми ло рад Вуч ко вић и Сто јан Си мо но вић. 
Вуч ко вић, ина че суд ски при прав ник, био је књи жни чар, а ап сол вент 
пра ва Си мо но вић члан упра ве Ка си не. „Ни смо жа ли ли и не ће мо жа ли ти 
свој труд и рад, а ри зи ку је мо чак и ма те ри јал не жр тве, јер смо уве ре ни да 
нам ове на по ре и ове жр тве на ла же љу бав пре ма род ном ме сту. На гла ша-
ва мо, при том, да смо оку пље ни са мо јед ном истом иде о ло ги јом, пот пу но 
не за ви сни ма од чи јег ути ца ја и да ће наш лист, па и ми, у сво ме ра ду, 
има ти пред очи ма са мо ин те ре се и иде ал Вра ња.“ (3) Но ви на ри Врањ ских 
но ви на сво је ре дак циј ске за дат ке оба вља ли су во лон тер ски, јер су би ли 
за по сле ни и при ма ли пла ту, а са мо за хва љу ју ћи њи хо вом по ле ту и енер-
ги ји овај лист је из ла зио че ти ри го ди не (1931–1934).

Лист је имао од пр вог бро ја стал ну ме ди цин ску ру бри ку ко ју су при-
пре ма ли по зна ти врањ ски ле ка ри. Об ја вљи ва ли су тек сто ве са нај ра зли-
чи ти јом ме ди цин ском те ма ти ком, по чев од са ве та, до упо зна ва ња чи-
та ла ца са до стиг ну ћи ма у ме ди ци ни. Здрав стве но-вас пит ни рад ме ђу 
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чи та о ци ма овог не дељ ни ка био је њи хо ва иде ја во ди ља („за да так ће им 
би ти да бу ду вас пи тач на ших су гра ђа на...; да бу ду ор ган јав ног ми шље-
ња на шег ме ста и да ши ре про све ту ме ђу на шим су гра ђа ни ма“)(3). Из тих 
тек сто ва из би ја ју озбиљ ност, ана ли тич ност и струч ност. Та да шња ме ди-
цин ска тер ми но ло ги ја зву чи да нас ар ха ич но, али њи хо ви ста во ви и за-
кључ ци ни су из гу би ли ни на аутен тич но сти, ни ти на ак ту ел но сти. Ка ко 
здрав стве но ста ње ста нов ни штва за и ста за ви си од со ци јал них при ли ка, 
а лист је имао од по чет ка из ла же ња ја ко из ра жен со ци јал ни ка рак тер, 
ра зу мљи во је што се ме ди цин ска ру бри ка по ја вљи ва ла у Врањ ским но ви
на ма го то во из бро ја у број. 

Већ у пр вом бро ју, на пр вој стра ни, у крат ком ко мен та ру о За ко ну о 
здрав стве ним за дру га ма, са над на сло вом На по ри на по ди за њу на род ног 
здра вља (аутор на пи са ни је пот пи сан), ре дак ци ја ли ста је по ка за ла да ће 
би ти по бор ник на прет ка на со ци јал ном и здрав стве ном по љу Вра ња и 
врањ ског кра ја. „Здра вље ни је са мо лич ни, не го и на ци о нал ни ка пи тал; 
бо лест ни је са мо лич на, не го и тан ги ра и це ло дру штво. За то је по треб но 
да се про ти ву бо ле сти бо ри не са мо по је ди нац лич но за ин те ре со ван, не-
го и це ло дру штво.“(4) У ове две ре че ни це са др жа на је и об ја шње на бу ду ћа 
кон цеп ци ја ли ста, ка да се у ње му бу де рас пра вља ло о нај ра зли чи ти јим 
те ма ма из ме ди ци не. „При зна њем да су бо ле сти у су шти ни ве ли ки не-
при ја те љи дру штва и др жа ве, а, за тим, ор га ни зо ва њем бор бе про ти ву 
њих у ви ду здрав стве них за дру га, на ша др жа ва је учи ни ла, нео спор но, 
је дан ве ли ки на пре дак на здрав стве ном по љу уоп ште“(4), ка же се на кра ју 
ово га ко мен та ра у ве зи са до но ше њем За ко на о здрав стве ним за дру га ма. 

Ко ли ка је би ла бри га ре дак ци је о то ме ка ко се ле че гра ђа ни Вра ња 
и око ли не ви ди се у члан ку под на сло вом Пи та ње бол ни це у Вра њу, об-
ја вље ног 10. ју на 1934. (пот пи сник тек ста Ми ха и ло Ни ко лић, уред ник 
Дра гу тин С. Вла ји нац): „Нај у спе шни је сред ство пак за бор бу про ти ву 
ра зних на род них бо ле сти је су бол ни це. Бол ни це су та кве уста но ве у ко-
ји ма тре ба сва ка бо лест да се до кра ја до ту че. Сто га, по сма тра ју ћи објек-
тив но пи та ње ба но вин ске бол ни це на ше га ме ста, ми се у ово ме по гле ду 
ни чим не мо же мо по хва ли ти. Про шло је то ли ко го ди на а ово пи та ње још 
увек сто ји отво ре но. По сле ра та утро ше но је то ли ко мно го па ра за мно ге 
бе зна чај не ства ри, али се за то ни ко ни је се тио бол ни це у Вра њу. Да нас 
Вра ње има она кву бол ни цу ка кву не би сме ло да има ни јед но ме сто на-
ше др жа ве. По диг ну та пре 5-6 го ди на, зи да на од да са ка и без пла на у ви-
ду па ви љо на, ба но вин ска бол ни ца у Вра њу по че ла је са јед но га кра ја већ 
по о дав на да на пу ца и тру ли. Мо же се де си ти чак и то да се уско ро са свим 
сру ши... Ми пак у ово ме бро ју отва ра мо ру бри ку ка ко да се ре ши пи та ње 
бол нич ке згра де у Вра њу и мо ли мо сва струч на ли ца и на ше ле ка ре да 
по овој ства ри да ду сво ја ми шље ња, јер зло тре ба ле чи ти у са мом за чет-
ку. До ста је би ло ћу та ња.“(5) Да ли је по треб но ре ћи да пи та ње бол нич ке 
згра де у Вра њу ни по сле осам де сет го ди на од об ја вљи ва ња овог на пи са 
ни је још ре ше но? 
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Усу ђу је мо се да за кљу чи мо, из мно гих на пи са ко ји су има ли из ра-
зи то со ци јал ну но ту („Као за штит ник и по ма гач сла бих и по ти ште них 
тру ди ће се да, што је мо гућ но ви ше, до при не су убла жа ва њу бе де, ру ко во-
де ћи се у то ме осе ћа њи ма прав де и чо веч но сти.“ (3)) – Врањ ске но ви не би ле 
су лист и ле ви чар ске и гра ђан ске ори јен та ци је. 

За че ти ри го ди не, чла но ви ре дак ци је по вре ме но су се ме ња ли, али 
уре ђи вач ка по ли ти ка ли ста и ен ту зи ја зам оста ли су исти.

Док тор Бо ри слав Пе тро вић (1893–1980)

По пу лар ни ле кар, „на ро чи то при ман због сво је љу ба зно сти“(6), др Бо-
ри слав Пе тро вић ни је био Вра ња нац, ро дио се у Чи тлу ку, крај Кру шев ца 
1893. го ди не. За вр шио је Учи тељ ску шко лу у Ја го ди ни пред Пр ви свет ски 
рат, а по ње го вом за вр шет ку упи сао је ме ди цин ски фа кул тет у Ту лу зу, у 
Фран цу ској. Сре ски ле кар сре за Пчињ ског по стао је 1924. го ди не, до шао 
у Вра ње и ту остао. Сро дио се с Вра њан ци ма, ина че по сло вич но не по вер-
љи вим пре ма „до ђо ши ма“, сте кав ши не сум њи ви углед ме ђу нај у глед ни-
јим и нај у ти цај ни јим врањ ским по ро ди ца ма. Убр зо се у Вра њу и оже нио, 
ћер ком ува же ног врањ ског адво ка та и бан ка ра, вр сног ин те лек ту ал ца, 
Алек сан дра Ле че Хри сти ћа, а уну ком Јан че Јо ва но ви ћа Бал џи је(1). 

„Он се раз ли ку је од оста лих Вра ња на ца по то ме, што је увек го тов 
да се на сме је и увек но си ави ја ти чар ски ка пут од ко же, као да ће сва ког 
тре нут ка пред у зе ти лет на Се вер ни пол.“(6) У врањ ској Ка си ни од ви јао се 
ње гов дру ги па ра лел ни жи вот, по ред оног ко га је по све тио сво јим бо ле-
сни ци ма. 

Убр зо на кон бу гар ске оку па ци је Вра ња 1941. го ди не био је ин тер ни-
ран у Де мир Ка пи ју, да би по чет ком 1944. оти шао у пар ти за не. У је сен те 
го ди не на и ме но ва ли су га за на чел ни ка за на род но здра вље и со ци јал-
ну по ли ти ку при врањ ском Окру жном На род но о сло бо ди лач ком од бо ру. 
Де ле гат је АСНОС-а на ње го вом пр вом за се да њу у Бе о гра ду, те 1944. Био 
је по сле рат ни ор га ни за тор здрав стве не за шти те у Вра њу, ка да су усло ви 
ра да би ли те шки у пра зној и опу сто ше ној бол ни ци. Као ди рек тор Са ве-
зног за во да за здрав стве ну за шти ту , а за тим и као за ме ник срп ског ми-
ни стра здра вља уре ђи вао је и са ра ђи вао у ли сту На род ни ле кар. На пи сао 
је на уч ну сту ди ју на фран цу ском је зи ку за ино стра не чи та о це На род ног 
здра вља – За шти та здра вља у Ју го сла ви ји. Умро је у Бе о гра ду 1980. го ди не(1).

Пр ве ре зул та те сво га ис тра жи ва ња о здрав стве ној си ту а ци ји у 
Пчињ ском сре зу у 1930. го ди ни, др Пе тро вић је об ја вио пре ко стра ни ца 
Врањ ских но ви на, већ у че твр том бро ју. „Пра во ста ње здрав стве них при-
ли ка јед но га кра ја, ипак се нај бо ље ви ди из ста ти стич ких по да та ка о ра-
ђа њу и уми ра њу.“(7) Сту ди о зно је ана ли зи рао ста ти стич ке по дат ке ко је је 
при ку пио и до шао до по ра зних чи ње ни ца. „Ско ро сва ки че твр ти тре ба 
да умре ту бер ку ло зан, пре смр ти да зач не не до не се ну, сла бу, нео т пор ну 
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де цу, и тре ба, пре не го што умре, да бо лу је нај ма ње три ме се ца, по ко-
ји пут и го ди ну ви ше, и да за то вре ме је де труд сво јих нај бли жих, из-
ла жу ћи их си ро ма штву. Је зо ви та ствар ност сва ка ко, а то је здрав стве на 
пер спек ти ва на ше га гра да.“(7) (Све стан про ши ре но сти ту бер ку ло зе, за по-
чео је пи о нир ску бор бу про тив ове бо ле сти. Про сто ри је сво је ку ће и сво-
је при ват не ор ди на ци је пре тво рио је у на род ну ам бу лан ту, у ко ју су бо-
ле сни ци при сти за ли у сва ко до ба да на и но ћи. Ку пио је рент ген апа рат, 
фор ми рао ма лу при руч ну ла бо ра то ри ју и та ко спон та но ство рио не што 
што је на ли ко ва ло на пр ви ан ти ту бер ку ло зни дис пан зер(1)). Ово је са мо 
део ста ти стич ких по да та ка ко је је др Пе тро вић пра тио то ком по сле рат-
ног пе ри о да 1919–1930. На кра ју сво га на пи са за кљу чио је: „Да кле, ве ли ки 
број ро ђе ња и за кљу че них бра ко ва па, ипак, при род ни при ра штај слаб; 
огром на смрт ност то ком пр ве 4 го ди не, спе ци јал но пр ве, и ве ли ки про-
це нат смрт но сти код уче ста лих за ра зних обо ље ња, то је здрав стве ни 
би ланс на ше га кра ја то ком 1930.“(7) Слич не за кључ ке дао је и у на ред ним 
бро је ви ма Врањ ских но ви на, по вре ме но пи шу ћи о здрав стве ним при ли-
ка ма у Вра њу, у го ди на ма ко је су сле ди ле.

Из да на шњег угла, ве о ма је нео би чан чла нак об ја вљен у 31. бро ју (1. 
ав густ 1931.) ори ги нал ног на сло ва Сун це као лек. Он да шњи ле ка ри, па ве-
ро ват но и сам Пе тро вић, би ли су ин спи ри са ни ста ром из ре ком: „Где има 
сун ца, ту ле кар не до ла зи!“, те су за по чи ња ли ле че ње ку ра ма „сун ча ња“. 
За не што слич но и он се за ла же. „Ствар ни на пре дак у при ме ни сун че вих 
зра ко ва за ле че ње је у то ме да се у ту свр ху упо тре бе са мо хе миј ски зра ци, 
по што са мо они ути чу на опо ра вља ње обо ле лих и одр жа ва ње рав но те же 
здра вих ор га ни за ма. На тај на чин се до шло до ства ра ња ул тра ви о лет них 
(љу би ча стих) зра ко ва ве штач ким пу тем и утвр ди ло да су од сун че вих 
зра ко ва они је ди но ефи ка сни по ле че ње. Ра зни апа ра ти, на ро чи то кварц 
лам пе, слу же за та ве штач ка сун ча ња и они су у ши ро кој при ме ни при-
ме ни по сви ма ве ли ким гра до ви ма где је сун це ‘лек бо га тих’. Лек бо га-
тих сто га што је те шко у ве ли ким гра до ви ма да се до ње га до ђе. Лак ше 
је и јеф ти ни је има ти сун ча ње кварц лам пом у ра зним и мно го број ним 
ин сти ту ти ма не го ићи на ле то ва ње и сун ча ње не где да ле ко ван гра да.“(8) 
(Убр зо је на ба вио кварц ну лам пу са Вол ти ним лу ком – ве штач ко сун це. 
Пр ви је у Вра њу спро во дио хе ли о те ра пи ју, ко ја је ду го би ла део са на то ри-
јум ског ле че ња ту бер ку ло зе(1). На ро чи то је би ла ефи ка сна за ко жне об ли-
ке ту бер ку ло зне ин фек ци је). Од та да се мно га то га из ме ни ло. Да нас нам 
је вр ло до бро по зна то ка ква је штет ност ул тра ви о лет ног зра че ња, ко је из-
ме ђу оста лог има кан це ро ге но деј ство на ко жу. Без об зи ра на да на шња 
са вре ме на са зна ња, не мо же се ни ка ко пот це њи ва ти Пе тро ви ће ва ори ги-
нал ност при из бо ру ме ди цин ских те ма за врањ ски ло кал ни лист.

Ако тра жи мо у Пе тро ви ће вим на пи си ма у Врањ ским но ви на ма па ра-
ле ли зам са са вре ме ним схва та њи ма ис хра не, што је да нас у трен ду, он да 
га, сва ка ко, на ла зи мо у бро ју 16 из 4. ок то бра 1932. На слов ње го вог члан-
ка је Ле че ње гро жђем. Ци ти ра ју ћи фран цу ске на уч ни ке Ла беа и Ке сте ња, 



338

по пу лар ни врањ ски ле кар пи ше да су они за кљу чи ли „да гро жђе мо ра 
вр ло до бро чи ни ти, спе ци јал но код оних обо ље ња где се пре по ру чу је уз-
др жа ва ње од те шке хра не, со ли и бе лан че ви на, тј. код обо ље ња бу бре га 
и ср ца.“(9) 

Ова дво ји ца Фран цу за ана ли зи ра ли су мо кра ћу пре и по сле да ва ња 
гро жђа и при то ме ка ко на во ди Пе тро вић, до шли до за кљу ча ка: «1. ко ли-
чи на мо кра ће се по ве ћа ва; 2. сте пен ки се ло сти мо кра ће се сма њу је – мо-
кра ћа је ма ње ки се ла; 3. ко ли чи на из лу че них хлор них со ли се по ве ћа ва; 
4. ко ли чи на из лу че них азот них је ди ње ња, спе ци јал но уре је, та ко ђе се 
по ве ћа ва; 5. ко ли чи на азот них је ди ње ња у кр ви се сма њу је; 6. раз не је-
три не и жуч не функ ци је по ста ју ја че из ра же не.“(9)

Мо гу се, на рав но, са ре зер вом при хва ти ти ова кви ста во ви, али би 
тре ба ло има ти у ви ду он да шње мо гућ но сти ле че ња бу бре жних и ср ча-
них бо ле сни ка, ко је су би ле го то во ни ка кве. Би ло ка ко би ло, ова кво ле-
че ње „из оча ја ња“, из да на шње пер спек ти ве, на пр ви по глед из гле да сме-
шно, али у су шти ни, не мо же се мно го кри ти ко ва ти. Пе тро вић, има ју ћи 
пред со бом ис тра жи ва ња Ке сте ња, по де лио је бо ле сни ке ко је би тре ба ло 
ле чи ти гро жђем у две гру пе: „а) те шки бо ле сни ци са за па ље њем бу бре-
га или обо ље њем ср ца, ко је тре ба ле чи ти код ку ће и б) лак ши бо ле сни ци 
ко ји се мо гу ле чи ти ‘на ли цу ме ста’, у ви но гра ду.“(9) На кра ју, ево Пе тро ви-
ће вог за кључ ка: „Гро жђа тре ба је сти од пр ве ран ке до по след њих на тру-
ле лих гро здо ва оста вље них за зи му. Бо ле сни ци од бу бре га и ср ца тре ба да 
га упо тре бља ва ју као лек, а здра ви као нај бо љу дез ин фек ци ју и де зин ток-
си ка ци ју те ла. Сла би, ане мич ни и де ца на ћи ће у гро жђа ном со ку нај бо-
ље окре пље ње. Гро жђа ни сок, слат ко ви но, ши ру, за њих тре ба про ку ва ти 
од мах по му ља њу и оста ви ти за зи му у су до ви ма ко ји су та ко ђе очишћeни 
кљу ча лом во дом. Гро жђе је од лич на хра на и пр во кла сни лек.“(9)

Бо ри слав Пе тро вић, то ком из ла же ња Врањ ских но ви на (1931–1934), об-
ја вио је низ тек сто ва и чла на ка са раз ли чи тим те ма ма из ме ди ци не. У 
не ко ли ко на ста ва ка у пр вој го ди ни из ла же ња ли ста, као ак тив ни спор-
ти ста (те ни сер у врањ ском те нис клу бу Лун га), пи сао је о спор ту и ње го-
вом зна ча ју за здра вље. Био је за о ку пљен про бле мом ту бер ку ло зе, по го то-
во у де це („Жле зде у де це“ Врањ ске но ви не, број 22, 1931.), тр бу шног ти фу са, 
ве ли ких бо ги ња, па на по кон и ал ко хо ли зма, о че му се пре ко стра ни ца 
овог не дељ ни ка за ла гао за спро во ђе ње нај ра зли чи ти јих пре вен тив них 
ме ра у ци љу очу ва ња здра вља Вра ња на ца („Тре ба оне мо гу ћи ти сва ку ин-
фек ци ју, сва ко обо ље ње на ко си, на крај ни ци ма и на зу би ма. Уз то тре ба 
спре чи ти по ја ву, улаз ту бер ку ло зним кли ца ма у ор га ни зам де те та. А то 
се нај лак ше по стиг не ако се стан др жи чи сто, ако ни је вла жан, ако се де-
те не ме ша са ка шљи ча ви ма, на ро чи то са ста ри ји ма, стар ци и ба бе, ко ји 
исти на ду го жи ве, али ко ји сво јим ка шља њем и пљу ва њем мно гу де цу 
за ра зе ту бер ку ло зом и у гроб је оте ра ју пре вре ме на...“(10)). 

Из пе ра др Пе тро ви ћа та ко ђе са зна је мо ка ко се пре осам де сет го ди на 
ле чио грип. „Шта тре ба чи ни ти са обо ле лим од гри па? Тре ба га ста ви ти 
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у по сте љу и по зва ти ле ка ра. Где ово га не ма, да ти бо ле сни ку то пле те је ве, 
чај, ли пу, зо ву, ка мил теј, ка фу. Да ти му на чи шће ње, нај бо ље Франц Јо зе-
фо ву или ко ју слич ну сла ну во ду. По је дан грам ки ни на (сул фу рич ног) на 
дан, тр ља ња ра зним ре вул зив ним ма сти ма, нај бо ље шпи ри тус кам фор 
са сла чи цом, ча ше и по, ма ло ан ти пи ри на. У те шким слу ча је ви ма мо же 
се да ти по ма ло ко ња ка или ру ма у ча ју. У сва ком слу ча ју зва ти ле ка ра и 
од мах ста ви ти бо ле сни ка у по сте љу и из дво ји ти га.“(11) 

Да би ње го ви при ло зи за Врањ ске но ви не би ли за ни мљи ви ји за чи та о-
це, пот кре пљи вао их је при ме ри ма из жи во та. Та ко пи шу ћи о ал ко хо ли-
зму ко ји пред ста вља „вр ло ве ли ко зло за чо ве чан ство“ на пи сао је: „Је дан 
прост чо век да вао је са ве те свом си ну па је ре као: Си не, има три по ро ка 
ко јих се тре ба чу ва ти. То су коц ка, же не и пи је ње. За же на ма ћеш тр ча ти за 
вре ме, коц ка ћеш се док бу деш имао чим (па ра), а за пи ће ћеш про да ти и ка пу са 
гла ве. И зби ља, пи јан ству не ма пре пре ка ни ти гра ни ца. Пи ја ни љу ди су 
го то ви на све да до пи ћа до ђу.“(12)

Зна ча јан је и је дан ње гов кра так осврт из исто ри је ме ди ци не под на-
сло вом „Же не ле ка ри у исто ри ји“ ко ји је иза шао у ше стом бро ју Врањ ских 
но ви на, 7. фе бру а ра 1931.

О ка квом је озбиљ ном и углед ном ле ка ру и ин те лек ту ал цу реч, до-
вољ но го во ри и по да так, да је, из ме ђу оста лих, одр жао пре да ва ња у гра-
ђан ској ка си ни о „Су ге сти ји и ње ној при ме ни“ као и о фран цу ском пе-
сни ку и но бе лов цу Си ли При до му, о че му су та ко ђе из ве шта ва ле Врањ ске 
но ви не. „Од ли чан ко зер, г. др. Пе тро вић ус пео је да нам ве о ма ле по при-
ка же овог за и ста нај ве ћег пе сни ка ду ше. Пре да ва ње је би ло про пра ће но 
чи та њем и пре во ђе њем не ко ли ко ин те ре сант них и ка рак те ри стич них 
пе са ма При до мо вих.“(13)

Био је не у мо ран и енер ги чан. „Ових да на, као и обич но, вр ши се пел-
цо ва ње де це по око ли ни. Сре ски ле кар г. др Б. Пе тро вић, ко ји вр ши ово 
пел цо ва ње, у сва ком се лу др жи по јед но пре да ва ње о здра вљу.“(14)

При ма ри јус док тор Ста ја Ста јић (1896-1975)

Ста ја Ста јић се ро дио у Вра њу 1896. го ди не. Био је син углед ног и бо-
га тог врањ ског тр гов ца Ар се Ста ји ћа, јед ног од про то ти по ва ју на ка „Ко-
шта не“ Бо ре Стан ко ви ћа. Гим на зи ју је учио у род ном гра ду и као сред-
њо шко лац са срп ском вој ском пре шао Ал ба ни ју 1915. го ди не. Ме ди ци ну 
је за вр шио у Па ри зу 1923, где је на Деч јој кли ни ци спе ци ја ли зи рао пе ди-
ја три ју. У Ср би ју се вра тио као деч ји ле кар 1926. го ди не, за по слив ши се 
на Деч јем оде ље њу ОДБ у Бе о гра ду. Об ја вио је ви ше од сто ти ну струч них 
ра до ва у Срп ском ар хи ву и дру гим ча со пи си ма. Област ње го вог струч но-
на уч ног ра да и ин те ре со ва ња би ле су ре спи ра тор не бо ле сти и плућ на ту-
бер ку ло за у де це. Био је шеф Деч јег оде ље ња Град ске бол ни це у Зе му ну 
(1965–1972), пред сед ник Пе ди ја триј ске сек ци је СЛД. У пр вим го ди на ма 
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по сле Дру гог свет ског ра та, у не до стат ку ви со ко струч них ка дро ва, био је 
укљу чен у на ста ву пе ди ја три је на Ме ди цин ском фа кул те ту у Бе о гра ду. 
Умро је 1975. го ди не као по ча сни пред сед ник Пе ди ја триј ске сек ци је СЛД.(15)

У фе бру а ру 1931. го ди не др Ста јић се обра тио ре дак ци ји Врањ ских но
ви на. „Учи нио сам је дан апел, да се обра зу је у Вра њу Ли га Про тив Ту бер
ку ло зе (ЛПТ), ко ја би као све ЛПТ има ла уз ви ше ни, ху ма ни, па три от ски 
и ко ри сни циљ – бор бу про тив ту бер ку ло зе у ви ду пре до хра не здра вих 
од ту бер ку ло зне ин фек ци је, су зби ја ње ту бер ку ло зе и ле че ње ту бер ку ло-
зних.“ Сво је иде је об ја снио је у тек сту „Ли га про тив ту бер ку ло зе“ ко ји је 
ре дак ци ја об ја ви ла 7. фе бру а ра 1931. 

„У це лом све ту, али ни је на од мет ре ћи исти ну и сву да по на вља ти 
да у на шој зе мљи, сра змер но пре ма бро ју ста нов ни ка, има мо вр ло мно-
го ту бер ку ло зних и да се тај број кре ће од 500.000 – 600.000 и да сва ке 
го ди не гу би мо 40.000. На су прот то ме има мо са мо не пу них 3000 по сте-
ља за ле че ње ту бер ку ло зних! Ме сто ту бер ку ло зних је бол ни ца, од но сно 
спе ци јал на ле чи ли шта (са на то ри ја), а не по ро дич но ог њи ште.“16 При лог 
оди ше оп ти ми змом, али чи та о це вра ћа у срп ску ствар ност. „Ми још не-
ма мо за кон о обли га тор ном при ја вљи ва њу ту бер ку ло зе, што би по угле ду 
на дру ге кул тур не др жа ве би ло ко ри сно, ни ти има мо до вољ но уста но ва 
за сме штај бо ле сних...Ми сли мо – ни кад ни је доц кан – да тре ба све срд но 
и јед но ду шно сви да при о не мо и да не што ство ри мо.“(16) 

Ста ји ћу је ве о ма ста ло да Вра ње до би је ЛПТ, јер је до бро по зна вао про-
бле ме род но га гра да. „Зна мо сви да је ту бер ку ло за у Вра њу ве ли ки број 
по ро ди ца у цр но за ви ла. Вра ње је за и ста здра во кли мат ско ме сто и по год-
но за ле че ње гру до бол них, а у сва кој че твр тој ку ћи мо жда има ту бер ку-
ло зе. За што?! Из гле да са мо за то што се не по зна ју нај о снов ни ји прин ци-
пи оп ште и лич не хи ги је не и што здра ви жи ве са бо ле сни ма под истим 
кро вом, че сто и у ис тој со би или по сте љи и ин фек ци ја је не из бе жна.“(16)

Он је уве рен да ће Вра њан ци по слу ша ти ње го ве са ве те, да ће у сво јим 
ку ћа ма одво ји ти здра ве од бо ле сних, на ро чи то де цу „јер су она лак плен 
ту бер ку ло зних ба ци ла“ и обра ти ти се на вре ме ле ка ру, а „ту бер ку ло зу је 
још у сво ме по чет ку и мо гу ће из ле чи ти.“(16) 

У Сур ду ли ци је не ко ли ко го ди на ра ни је (1928) осно ва но ле чи ли ште 
за гру до бол не (са на то ри јум), а тај „ча роб ни брег“ из над гра да не би тре-
ба ло да ули ва страх код гра ђа на. „Ме сто ту бер ку ло зних је са на то ри јум 
и бол ни ца. Они, ко ји пред реч ју ту бер ку ло за, са на то ри јум или бол ни ца 
стра ху ју, то ни су ра зум ни љу ди већ не зна ли це и ма ло ду шни. Сла ње бо-
ле сни ка у са на то ри јум не зна чи ње го ву про паст, не го на про тив спа се ње; 
и ви ше од по ло ви не ту бер ку ло зних ко ји сту пе на вре ме из ле че се, а ви ше 
од две тре ћи не ту бер ку ло зних, ко ји се ле че код ку ће стра да ју, по ред то га 
што ши ре за ра зу у сво јој око ли ни.“(16) 

Би ло је вр ло ва жно раз би ти за блу де и пред ра су де ве за не за ову бо-
лест, а са мо осни ва ње ЛПТ у Вра њу био би пр ви ко рак у та квим на сто-
ја њи ма. Тру дио се да об ја сни да ту бер ку ло за ни је на след на бо лест, јер  
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ва жно је „сву да ре ћи, да је ту бер ку ло за за ра зна бо лест, ко ју здра ви при-
ма ју од бо ле сних.“(16) 

Из гле да да су ње го ви на по ри би ли уза луд ни, јер до осни ва ња ЛПТ у 
Вра њу ни ка да ни је до шло (не зна мо из ко јих раз ло га), иако је Ста јић ра-
чу нао на по моћ „ње го вих од лич них ко ле га и при ја те ља“, др Дра го љу ба 
Ми хај ло ви ћа и др Бо ре Пе тро ви ћа. „Ја лич но био бих ве о ма сре ћан, да бу-
дем је дан од пр вих чла но ва осни ва ча бу ду ће врањ ске ЛПТ, са обе ћа њем 
да ћу у бе о град ској ЛПТ у ко јој за у зи мам скром но ме сто чла на Управ ног 
Од бо ра – уме ти са во љом и све срд но да ту ма чим све же ље и да за сту пам 
све по тре бе мо јих Вра ња на ца.“(16)

Од та да, по стао је стал ни са рад ник Врањ ских но ви на. У Ус кр шњем 
бро ју, 1. ма ја 1932. го ди не об ја вио је еду ка тив ни чла нак „Ис хра на одој-
че та у пр вим ме се ци ма жи во та“ са под на сло вом „За мла де мај ке“. „И у 
прин ци пу са ме ди цин ског гле ди шта сва ка мај ка (осим оне са отво ре ном 
ту бер ку ло зом) тре ба и мо же да до ји сво је одој че, па ма кар ко ли ко би ло 
мле ка у ње ним гру ди ма. Јер као основ ну хра ну за ње но де те мле ко, бар за 
пр ва три ме се ца са мо, ни шта не мо же да за ме ни.“(17) 

Вра ње је и да ље но си ло те рет при ми тив не сре ди не, љу ди су ро бо ва-
ли су је вер ју и пра зно ве ри ца ма, би ло је и на дри ле ка ра. Још увек су ста ри-
је не у ке же не, ко је су зва ли „ба би ца ма“, по ра ђа ле труд ни це ка ко су зна ле 
и уме ле, али су и „не го ва ле“ но во ро ђен чад „спре ча ва ју ћи“ њи хо во че сто 
и ра но уми ра ње. „Мај ка је под ути ца јем ње не нај бли же око ли не, ко ја да је 
ско ро увек нај го ре са ве те (сла бо мле ко, за тро ва но мле ко, по ква ре но мле-
ко, на гло од би ја ње од си се итд.). Ле кар мо же нај бо ље да оба ве сти сва ку 
до ји љу о ва жно сти до је ња сво га одој че та бар пр ва три ме се ца и на тај на-
чин би се си гур но хи ља де одој ча ди мо гло да спа си од бо ле сти и од смр ти. 
Ду жност је сви ју нас да са ве ту је мо и да про па ги ра мо пр сно до је ње, јер 
оно је нај бо ље и од то га у мно го ме за ви си бу ду ће здра вље и жи вот де те-
тов по на о соб и след стве но здра ва бу дућ ност и про спе ри тет јед не ра се и 
др жа ве.“(17) 

Здрав стве но-вас пит ну уло гу (са над на сло вом „За вас, мај ке“) има ју и 
при ло зи „Од би ја ње де це од си се“ ко ји су иза шли у два на став ка у мар ту 
1931. као и „Лет ње бо ле сти у де це“ у ју лу те го ди не. „Одој че на си си сво је 
мај ке до би ја све жу, здра ву и сте рил ну (чи сту) хра ну – мај ки но мле ко и 
за шти ће но је од мно гих бо ле сти, а на ро чи то лет њих про ли ва, од ко јих 
хи ља да ма де це уми ре, а на ро чи то у на шој зе мљи, где на број це ло куп не 
смрт но сти до ла зе 2/3 смрт но сти од бо ле сти ор га на за ва ре ње код де це до 
го ди не да на.“(18)

Ста ји ће ве крат ки и ја сни са ве ти мо гли су да до пру у сва ку врањ ску 
ку ћу и да из те ме ља про ме не уко ре ње на кон зер ва тив на схва та ња у не зи 
одој ча ди и де це. „У ве ћи ни слу ча је ва узрок про ли ви ма је ин фек ци ја или 
рђа ва хра на, ко јој се при дру жу је не хат ност или не зна ње мај ки. Кра вље 
мле ко је вр ло до бра и до вољ на хра на за здра во одој че, ко је се хра ни ве-
штач ки или као до пун ска, ме шо ви та хра на и као основ на хра на бар до 
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ње го ве дру ге го ди не. Али, тре ба би ти вр ло оба зрив и опре зан у ис хра ни 
са мле ком, јер и нај ма ња не па жња при ру ко ва њу или у по гле ду ка кво ће 
или по ре кла мле ка, мо же да иза зо ве код де це по ре ме ћа је у ор га ни ма за 
ва ре ње, од ко јих су нај че шћи лет њи про ли ви.“(19)

У сва ком слу ча ју, по кло пи ла су се Ста ји ће ва и ре дак циј ска на сто ја ња 
да се на што при сту пач ни ји на чин по стиг не циљ – при хва та ње мо дер них 
европ ских ста во ва у од го ју но во ро ђен ча ди и одој ча ди. Ре дак ци ја га је под-
сти ца ла на да љу са рад њу, што је он и при хва тао не са мо због свог чо ве ко-
љу бља или стро го ме ди цин ских на че ла, већ „то је у исто вре ме и је дан ин-
ти ман и искрен осе ћај ду га пре ма свом во ље ном род ном ме сту“, ка ко је то 
на вео у сво јој ко рен спон ден ци ји са ре дак ци јом Врањ ских но ви на.

Док тор Дра го љуб Ми хај ло вић (1895-1980)

Дра го љуб Ми хај ло вић се ро дио у Цр квен цу, по мо рав ском се лу бли зу 
Сви лајн ца 1895. го ди не. Гим на зи ју је за вр шио у Вра њу (по ка зи вао је ве ли-
ки та ле нат за му зи ку и сви рао је ви о лон че ло), а он да је Пр ви свет ски рат 
пре ки нуо ње го во да ље шко ло ва ње. Бо рио се у ле ген дар ној че ти 1300 ђа-
ка – ка пла ра и пре шао Ал ба ни ју. Са Со лун ског фрон та оти шао је у Фран-
цу ску где је у Бор доу упи сао ме ди цин ски фа кул тет. По сле ди пло ми ра ња 
пр во рад но ме сто до био је у Пре ше ву 1923, а три го ди не ка сни је за по слио 
се у Вра њу као оп штин ски ле кар. Био је из у зет но по све ћен свом по зи ву 
и Вра њу, иако, као и др Бо ри слав Пе тро вић, ни је био Вра ња нац по ро ђе-
њу. Но во при мље ни оп штин ски ле кар фор ми рао је по себ но оп штин ско 
здрав стве но оси гу ра ње ко јим је ус пео да по кри је тро шко ве ле че ња свих 
оп штин ских оси гу ра ни ка, али и це ло куп не врањ ске си ро ти ње ко ја се 
ле чи ла бес плат но. За јед но са сво јим ко ле гом и не раз двој ним при ја те љем 
др Бо ри сла вом Пе тро ви ћем, за по чео је у Вра њу бор бу про тив ту бер ку ло-
зе. Као ле кар Врањ ске гим на зи је на чи нио је кар то те ку за све по ро ди це 
ко је су же ле ле да при ме ђа ке са стра не на ста но ва ње и ис хра ну. То је омо-
гу ћи ло от кри ва ње мно гих слу ча је ва хро нич не ту бер ку ло зе плу ћа, али и 
ла тент них об ли ка, на ро чи то код мла дих осо ба. То ком ле та ор га ни зо вао 
је од ма ра ли ште за де цу и омла ди ну на Пр жа ру из над Вра ња.(1)

У ча со ви ма од мо ра од ла зио је у Ка си ну да се ви ди са при ја те љи ма, 
пре пу шта ју ћи се свом му зич ком хо би ју. Сва ко пре да ва ње у Ка си ни би-
ло је про пра ће но му зич ким про гра мом у ко ме је уче ство вао Ми хај ло вић 
(био је и пре да вач), сви ра ју ћи ви о лон че ло. Тан дем Ми хај ло вић & Пе тро-
вић при ре ђи вао је не над ма шне «ко стим-ма скен» ба ло ве и му зич ке све-
ча но сти и осо би тим шар мом до че ки вао би ло ког нео че ки ва ног го ста.

По сле Дру гог свет ског ра та др Ми хај ло вић је осно вао Ан ти ту бер-
ку ло зни дис пан зер и оде ље ње за плућ не бо ле сти у Врањ ској бол ни ци, 
где је ра дио као пр ви врањ ски пне у моф ти зи о лог. Вра њан ци пам те свог 
„чи ка док то ра Ми хај ло ви ћа“ по то ме што је свој ле кар ски по зив оба вљао  
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без ма ло до сво је смр ти, иако већ пен зи о нер ду бо ко за шао у го ди не. Не ма 
ста ре врањ ске по ро ди це, ни ти ку ће, ко ју ни је об и шао, ви зи ти рао и ле-
чио не ког од уку ћа на. На врањ ским ули ца ма ви ђа ли су га ка ко „кр ста ри“ 
са сво јом ле кар ском тор бом од ме ке ко же у ру ци, у ду гач ком, што фа ном 
драп ман ти лу „ран глан“ кро ја.

На пи сао је не ко ли ко књи га о Пр вом свет ском ра ту, ста рим за бо ра-
вље ним рат ни ци ма и о исто ри ји ме ди ци не врањ ско га кра ја. Био је до-
жи вот ни по ча сни пред сед ник Умет нич ког са ве та врањ ског по зо ри шта. 
Умро је у Вра њу 1980. го ди не.(1)

Ни је уоп ште слу чај но што је др Ми хај ло вић нај ви ше сво јих при ло га 
у Врањ ским но ви на ма по све тио пи та њи ма из кул ту ре. У три бро ја из ју-
на 1932. го ди не био је из ве штач са сим фо ниј ског кон цер та Врањ ске вој не 
му зи ке. Да ју ћи осврт на ра ни је кон цер те овог вој ног ан сам бла на пи сао 
је: „Али оно што у сви ма овим при мед ба ма хо ће мо да под ву че мо то је њи-
хов ја ко из ра же ни смер да бу ду увек пр во кла сне по му зич кој вред но сти 
и ле по ти, а при том осет но про гре ди ент не у по гле ду раз у ме ва ња од на-
ше пу бли ке ко јој су на ме ње не.“(20) У на став ку свог члан ка, Ми хај ло вић је 
ко мен та ри сао и ре пер то ар ор ке стра где „ми са на ро чи тим за до вољ ством 
под вла чи мо и дру ги смер ових при мед би: да нам пру жи оби ље нај леп ше 
и нај о да бра ни је сло вен ске му зи ке. И док у про сла вље ним му зич ким тво-
ре ви на ма ве ли ких кла сич них мај сто ра на ша пу бли ка до би ја по ла ко али 
си гур но укус за ве ли ко и ле по у му зи ци до тле ће кроз бо жан стве на де ла 
сло вен скох ге ни ја са зна ти за не из мер ну умет нич ку ве ли чи ну сло вен ске 
ду ше и сјај ну по вест свег сло вен ства.“(20) 

Али, ува же ни врањ ски ле кар ни је био са мо ре пор тер већ озби љан и 
ком пе тен тан му зич ки кри ти чар. „Ка пел ник г. Лор берг се сва ком при го-
дом афир ми ра као му зи чар истин ске вред но сти и да је ор ке стар Врањ-
ске вој не му зи ке на ви си ни да до стој но ин тер пре ти ра и нај о збиљ ни је 
му зич ке тво ре ви не.“(21) Хва лио је ин тер пре та ци ју сим фо ниј ске увер ти ре 
Чај ков ског „Го ди на 1812.“, али и Бе то ве но ве „Сим фо ни је број 1“. Успе шно 
из во ђе ње ових де ла је ре зул тат ра да ди ри ген та г. Лор бер га „ко ји се знао 
сна ћи у овој те шкој ком по зи ци ји пи са ној за ве ли ке ор ке стре. До да ће мо 
од мах да по ло ви ну то га при зна ња до де љу је мо му зи ча ри ма из во ђа чи-
ма ко ји су са са вр ше ном тех ни ком ин тер пре ти ра ли те шке пар ти је ових 
вир ту о зних ком по зи ци ја.“(21) 

Чи та о ци ма Врањ ских но ви на, др Дра го љуб Ми хај ло вић скре ће па жњу 
и на зна лач ко и вр ло ус пе ло из во ђе ње још не ко ли ко му зич ких де ла ко ји 
су би ли на ре пер то а ру и ко је је има ла при ли ку да чу је врањ ска пу бли ка. 
Ра ди се о сим фо ниј ском ба ле ту „По ло вец ке игре“ Бо ро ди на, „Сло вен ској 
игри број 1“ Ан то њи на Двор жа ка и ком по зи ци ја мла дог ју го сло вен ског 
ком по зи то ра Ви до ши ћа „У сла ву на ше вој ске и рат ни ка“. „Му шки хор 
Пред вод ни ца Бо ре Стан ко ви ћа ко ји је гром ко и склад но от пе вао за вр шне 
ста во ве ове ком по зи ци је, до при нео је не ма ло да успех ин тер пре та ци-
је овог де ла бу де ап со лут но пот пун. Ми ве ру је мо да су бур ни апла у зи  
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пу бли ке би ли исто то ли ко упу ће ни на шим му зи ча ри ма ко ли ко и на шем 
већ по зна том ком по зи то ру Ви до ши ћу“(21), за бе ле жио је ре пор тер и му зич-
ки кри ти чар Врањ ских но ви на на кра ју свог из ве шта ја са кон цер та Врањ-
ске вој не му зи ке. 

У мар ту 1932. Ми хај ло вић је на пи сао не кро лог по во дом смр ти адво-
ка та, на род ног по сла ни ка и пот пу ков ни ка Ду ша на Мак си мо ви ћа. „Док 
је Вра ње пе смом сла ви ло сви та ње Бо жић ног да на и док су се ма ха ла ма 
врањ ским у Бо жић ње ју тро ме ша ле че жњи ве пе сме гр не та са ве се лим 
рит мо ви ма да хи ра, у сво ме до му уми рао је ти хо кнез врањ ске пе сме, ви-
тез и ју нак из те шких ми ну лих бор би и во ље ни три бун по но сне Пчи ње, 
Ду ле Мак си мо вић.“(22) Још јед ном је по пу лар ни ле кар и пи сац по ка зао ко-
ли ко је био не по пра вљи ви са њар и ро ман тик, јер је упор но до ка зи вао, сав 
оду ше вљен и сре ћан, да ис кљу чи во Вра њан ци во де по ре ко од Ви зан ти-
на ца.(1)

По чет ком сле де ће, 1933. го ди не об ја вио је текст из исто ри је ме ди ци-
не „Ле кар ска по моћ и ле че ње у на шим ста рим зе мља ма“. У овом тек сту је 
дао исто риј ски пре сек збри ња ва ња обо ле лих од вре ме на ца ра Ду ша на, 
ћи ре Ма не, хе ћи ма То ме, до пр вих шко ло ва них ле ка ра – стра на ца ко ји 
до ла зе на по зив кне за Ми ло ша – др Кар ла Бе ло ни ја и др Еме ри ха Лин-
дер ма је ра.(23)

У ав гу сту је пи сао о ка ле мље њу – пел цо ва њу про тив ве ли ких бо ги-
ња, а у ок то бру је на стра ни ца ма Врањ ских но ви на дао при каз по пу лар не 
књи ге „Де те и бо лест“ др М. Сар ва на, аси стен та деч је кли ни ке. „Ова ће 
књи га пру жи ти оби ље па мет них са ве та, а ти ме да ти и мо гућ ност пра ве 
по мо ћи. Та ће књи га та ко ђе истин ски ко ри сти ти сви ма про све ће ни јим 
ро ди те љи ма ко ји бу ду же ле ли да са из ве сним по зна ва њи ма пра те кроз 
фа зу де тињ ства раз вој сво је де це.“(24)

Ра дан, еру ди та, на чи тан, по зна ва лац ви ше стра них је зи ка, вешт го-
вор ник и по ле ми чар, умет ник на ви о лон че лу, др Дра го љуб Ми хај ло вић, 
мо гао је да пи ше о раз ли чи тим те ма ма, а да при то ме бу де вр ло ком пе-
тен тан, ана ли ти чан и стру чан.

Док тор Ко ста Хри стић

На жа лост не ма мо по у зда не и пот пу не би о граф ске по дат ке о др Ко-
сти Хри сти ћу. Зна мо де је био син Ми хај ла и Зан фи ли је Хри стић и да је 
ме ди ци ну за вр шио на беч ком и пра шком уни вер зи те ту. Спе ци ја ли зи-
рао је ин тер ну ме ди ци ну и бал не о ло ги ју и био „управ ник и др жав ни ле-
кар у Врањ ској Ба њи“.

Уред ник Врањ ских но ви на др Бо ри слав Пе тро вић у Ус кр шњем бро ју, 
12. апри ла 1931, по бли же је опи сао чи та о ци ма Врањ ску Ба њу и на сто ја ња 
ње ног управ ни ка др Ко сте Хри сти ћа да је пре тво ри у мо дер но европ ско 
ле чи ли ште. „Ни је дан но ви по се ти лац не оста не рав но ду шан пре ма и 
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з гле ду пу та, ко ји оиви чен и по кри вен ке сте њем, на ро чи то кад ово цве-
та, во ди у ба њу и пред ста вља нај леп ши и је дин ствен пут у на шој зе мљи. 
Про ла зе ћи тим зе ле ним сво дом, чо век, ре кло би се, и не за же ли да стиг-
не, хтео би да увек пу ту је.“(25) (Да нас, ста бла ке сте но ва ви ше не по сто је, 
по се че на су!?)

„Сим па тич ни и вред ни управ ник г. др. Ко ча Хри стић“ пи сао је Пе-
тро вић, тре ба ло би да ре а ли зу је про је кат „ре гу ла ци је ре ке, из град ње мо-
сто ва, из ра де те нис игра ли шта, по ди за ња но вих хо те ла, фи зи кал ни ин-
сти тут и дру га по треб на пре у ре ђе ња ба ње.“(25) До да на шњих да на, чи ни 
се, та иде ја и та кав про је кат ни су ре а ли зо ва ни (мо же би ти због не до стат-
ка нов ца). Врањ ска Ба ња ни је по ста ла во де ће „ле чи ли ште, ле то ва ли ште и 
од мо ри ште у Вар дар ској ба но ви ни“. Хри сти ће во, пак, огла ша ва ње пре ко 
стра ни ца Врањ ских но ви на, сва ка ко би ло је у функ ци ји по пу ла ри за ци је 
ове је дин стве не срп ске ба ње „где се у сум по ро ви тој во ди са 93ŠС, на че-
сми, ошу ри пра се, оба ре ја ја, ску ва ку ку руз или бун де ва.“(25)

Хри стић је био скро ман чо век. Сма трао је да би тре ба ло ин фор ми са-
ти чи та о це Врањ ских но ви на о Врањ ској Ба њи, али „не же лим да зло у по-
тре бљу јем го сто прим ство ре дак ци је, за др жа ва ју ћи пра во да уско ро дам 
још ко је по дат ке о ле че њу и уре ђе њу на ше Ба ње.“(26) Због то га је у не ко ли ко 
бро је ва ли ста у 1932. го ди ни пи сао о деј ству и уло зи ми не рал них во да у 
ле че њу бо ле сни ка.

„О на шој Врањ ској Ба њи, вр ло је ма ло пи са но и то по вре ме но у не ко-
јим днев ним ли сто ви ма. И та, и та ква ре кла ма чи ни ла је да Врањ ска Ба-
ња ипак ула зи ла у ред чу ве них ба ња, и то, на пр вом ме сту, ле ко ви то шћу 
сво јих то плих, ми не рал них из во ра, а ка сни је и сво јим мо дер ним уре ђе-
њем.“(26) 

„Што се же ле ло да се иде упо ре до, у ко ли ко су фи нан сиј ске при ли ке 
до пу шта ле, са дру гим ба ња ма, ко је су се под са свим дру гим при ли ка ма, 
мно го ра ни је раз ви ја ле.“(26) 

И по ред тру да и на сто ја ња мно гих ле ка ра, али и дру гих по сле ни ка, 
ме ђу ко ји ма су би ли др Ко ста Хри стић, др Бо ри слав Пе тро вић, али и мно-
ги дру ги, раз вој Врањ ске Ба ње је знат но за о ста јао у по ре ђе њу са дру гим 
срп ским ба ња ма.

Ко ста Хри стић је пр ви ука зао на бла го твор но де ло ва ње бањ ске сум-
по ро ви те во де на ре у ма ти зам. „Врањ ска Ба ња не са мо сво јом то пло том од 
92ŠС, де лу је на све вр сте обо ле ња ре у ма ти зма још и сво јом ра ди о ак тив-
но шћу, ко ју у се би са др жи.“(26)

Та ко ђе је при ме тио још је дан ин те ре сан тан фе но мен ко ји се опи су је 
и у са вре ме ној фи зи ја три ји. „Ин те ре сант но је да се код сва ког хро нич-
ног ре у ма ти ча ра, по сле упо тре бе од не ко ли ко ку па ња, по ја вљу је ре ак ци-
ја на бо ле сна ме ста тј. раз ви ја се јед но акут но обо ле ње згла ва ка или ми-
ши ћа, ко је сре ћом не тра је ду го, као код све жег обо ле ња – не го тра ја њем 
вре ме на за ле че ње (20-25 да на) про ла зи по сте пе но, пра ће но увек све ма-
њим и ма њим бо ло ви ма.“(26) За кључ ке ко је је та да из нео пре ко стра ни ца  
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Врањ ских но ви на не мо гу се ни да нас оспо ри ти. „Мно ги гре ше, ка да узи-
ма ју во де са из во ра и но се ван ме ста, да би код сво јих ку ћа мо гли успе шно 
узи ма ти ку па ња, и на тај на чин ус кра ти ти из дат ке, ко ји су скоп ча ни са 
ба вље њем у ба њи. Јер, по ред узи ма ња ку па ња, по треб но је има ти и од-
мор, као и спе ци јал ну ди је ту, ко ја иде упо ре до са ле че њем. Ка да се по ред 
ово га узме и пси хич ко рас по ло же ње и уда ље ње од свих бри га и ра до ва, 
ле че ње и деј ство ми не рал них во да је тек он да успе шно.“(26)

Али, чи ни се да ипак труд др Ко сте Хри сти ћа ни је био уза лу дан, јер 
ка ко је и сам за пи сао „ко ли ко и ка кве раз ли ке у упо ре ђе њу са да ње Врањ-
ске Ба ње са оном из ра ни јих го ди на!“(26) Ње го вим за ла га њем из гра ђен је 
За вод за фи зи кал ну те ра пи ју, ко ји је рас по ла гао мо дер ним апа ра ту ра ма 
ко је су пот по ма га ле деј ство то пле ми не рал не во де. „А као нај ве ћи успех 
у по ди за њу ове ба ње је из град ња хо те ла са мо дер ним уре ђе њем, ко је мо-
же пру жи ти та кву удоб ност за ле че ње, а на ро чи то зи ми. До бит је у то ме, 
што се за гре ва ње вр ши ис кљу чи во по мо ћу то пле ми не рал не во де, те се не 
мо ра тро ши ти ни ка кав ма те ри јал за го ри во.“(26) Ка ко је би ло он да, та ко је 
и оста ло до дан да нас.

Док тор Алек сан дар Кон стан ти но вић Па па до пу лус (1898- ?)

Алек сан дар Кон стан ти но вић се ро дио у Кра гу јев цу 1898. го ди не. Ме-
ди ци ну је за вр шио у Бор доу у Фран цу ској 1924. У Па ри зу је уса вр ша вао 
пре вен тив ну ме ди ци ну 1927-1928, али је из у ча вао и про бле ме ту бер ку-
ло зе код слав ног фран цу ског фти зи о ло га Ри ста. Крат ко је ра дио у Хи ги-
јен ском за во ду у Ни шу, а на кон то га је по стао осни вач и пр ви управ ник 
До ма на род ног здра вља у Вра њу 1928. го ди не. Кон стан ти но вић се су о чио 
са два ве о ма го ру ћа про бле ма. Све ве ћа ра ши ре ност ту бер ку ло зе и те шки 
усло ви ра да у До му здра вља без фи нан сиј ских сред ста ва. Уза луд се тру-
дио да на те ра над ле жне да на бав ком рент ген апа ра та и ин стру мен та ри ја 
за из во ђе ње пне у мо то рак са оса вре ме ни и по бољ ша ле че ње ту бер ку ло зе. 
Ве штач ки пне у мо то ракс (ко лап со те ра пи ја плу ћа) био је ру тин ска про це-
ду ра у фти зи о ло ги ји по чев од 1888. го ди не. Сви Кон стан ти но ви ће ви на-
по ри да се при ме ни ова ме то да ле че ња ту бер ку ло зе и осну је Ан ти ту бер-
ку ло зни дис пан зер у Вра њу ни су уро ди ли пло дом. Био је озло је ђен и љут. 

У функ ци ји Кон стан ти но ви ће вих на по ра за оса вре ме њи ва ње ра да 
врањ ског До ма здра вља и осни ва ња Ан ти ту бер ку ло зног дис пан зе ра је и 
есеј „Про блем ту бер ку ло зе“ ко ји је об ја вио у Врањ ским но ви на ма 16. ма ја 
1931. го ди не. Из ње го вих ре че ни ца се мо же на слу ти ти ње го во не за до вољ-
ство оним што др жа ва, али и оп штин ске и ба но вин ске вла сти чи не да би 
уна пре ди ли здрав стве ну за шти ту ста нов ни штва од ту бер ку ло зе. 

У пр вом де лу есе ја под на сло вом „Уло га при ват не ини ци ја ти ве и др-
жа ве у бор би про тив ту бер ку ло зе“ упо знао је чи та о це са кам па њом ко ју 
је др жа ва во ди ла пу тем „пре да ва ња и про по ве ди“ у ци љу су зби ја ња ове 
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опа ке бо ле сти. На пи сао је да „це ло куп ну ову кам па њу во ди ли су при ват-
ни и цео овај рад свео се са мо на јед ну ин те лек ту ал ну са тис фак ци ју, сте-
рил ну, уме сто да она бу де зва нич ног на ци о нал ног ка рак те ра и са кон-
крет ни јим ра зул та ти ма.“(27) При ват на ини ци ја ти ва ни је до вољ на, ни ти 
је у ста њу „да из ве де цео овај по крет у та ко ве ли ком за ма ху и ши ро ком 
оби му. Њој је по треб на, и то вр ло мно го, др жав на по моћ,и, ако је бу де до-
би ла, са чу ва ће је са мо ако ре дов но сти му ли ше јав но мње ње при год ном 
– вас пит ном про па ган дом. Са та квим ци љем осно ва на су у ра зним др жа-
ва ма на ци о нал на удру же ња про тив ту бер ку ло зе (по сто ји и код нас јед на 
Ли га), чи је до бро де тељ не уло ге још ни су до вољ но ја сно при ка зи ва не.“(27)

У дру го ме де лу члан ка „Др жав на фи нан сиј ска по моћ“, пи сац је био 
не дво сми слен ка да је на пи сао да би ан ти ту бер ку ло зну ак ци ју др жа ва 
тре ба ло дво ја ко да спро во ди, „сво јим фи нан си ја ма и сво јим ауто ри те том. 
Оп шти ни и ба но ви ни при па да из др жа ва ње пу тем ре дов них суб вен ци-
ја свег про фи лак тич ног ан ти ту бер ку ло зног по кре та ко ји се спро во ди по 
дис пан се ри ма и дру гим слич ним ан ти ту бер ку ло зним ин сти ту ци ја ма. 
Њи хо ва нов ча на по моћ не сме би ти са мо јед но про сто охра бре ње или на-
гра да за вр ли ну. На про тив, она тре ба да је кон три бу тив ни део за јед ни це 
за до бро те исте за јед ни це. Она тре ба да бу де оби ла та да би тим ин сти ту-
ци ја ма омо гу ћи ла не са мо жи во та ре ње, већ да се оне мо гу раз гра на ти и 
де ло ва ти на сво јој те ри то ри ји же сто ко и успе шно....У слу ча ју да тро шко-
ви пре ва зи ђу моћ оп шти на или ба но ви на, та да тре ба мањ ко ве др жа ва да 
до пу ни из сво јих сред ста ва.“(27)

У тре ћем де лу „Ан ти ту бер ку ло зно за ко но дав ство“ за ла гао се да се 
бор ба про тив ту бер ку ло зе уве де у за кон ске окви ре. „Пу тем за ко на на ре-
ди ће у це лој др жа ви по ди за ње и осни ва ње ра зних ан ти ту бер ку ло зних 
ин сти ту ци ја и на гна ће са мо у прав не вла сти да исте из др жа ва. На др жа-
ви је да кон тро ли ше функ ци о ни са ње ових ор га ни за ци ја ко је она пот по-
ма же, и да се уве ра ва да се њи ма струч но упра вља.“(27)

И нај зад, Кон стан ти но вић је сма трао, по што је уочио про блем ко ји је 
и да нас при су тан у срп ском здрав ству, да се „за ко ном мо ра учи ни ти да 
сви ле ка ри при ја вљу ју сва ки слу чај ак тив не ту бер ку ло зе на ко ји на и ђу 
у сво јој прак си.“(27) Ти ме би се по сти гло да сви ле ка ри са ра ђу ју у ан ти ту-
бер ку ло зној бор би, али би се и до шло до тач них ста ти стич ких по да та ка о 
бро ју обо ле лих у зе мљи и „до би ти ин фор ма ци је о рас про стра ње но сти зла 
о ко ме се до сад мно го го во ри ло и пи са ло, али ни шта ствар но ни је пред у-
зи ма но да се оно уни шти.“(27)

Пет ме се ци ка сни је, но вем бра 1931, у тек сту „За уна пре ђе ње на ше-
га се ла“ по ка зао је за бри ну тост за си ту а ци ју на се лу. Кон стан ти но вић је 
про блем ви део у два фак то ра „ко ји ко че сва ки на пре дак“, рђа вим ко му-
ни ка ци ја ма и не хи ги јен ском на чи ну жи во та. 

„У пр вом ре ду тре ба из ра ди ти до бре пу те ве и по ве за ти се ла ме ђу соб-
но и за еко ном ске и ад ми ни стра тив не цен тре. Са из град њом ко му ни ка-
ци о них сред ста ва, за 50% убр за ће се и олак ша ће се ра до ви на оста лим 
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по сло ви ма. Без до брих пу те ва илу зор но је го во ри ти и твр ди ти да се на 
се лу мо же ра ди ти кул тур но, про свет но и со ци јал но.“(28)

„У ве ћи ни, се о ске ку ће ни ма ло не од го ва ра ју про пи си ма хи ги је не, 
те оту да ве ли ки број за ра зних или со ци јал них бо ле сти као што је на пр. 
ту бер ку ло за.“(28) Кон стан ти но вић из лаз ви ди не са мо у из град њи пу те ва, 
већ и у по пра вља њу фи нан сиј ских при ли ка на се лу, исто та ко и у са ве ти-
ма ком пе тент них струч ња ка, а се љак „би за це ло учи нио све да сво ју ку ћу 
и окућ ни цу уре ди ка ко ва ља и ка ко је по здра вље ко ри сно. У овом слу ча ју 
ла ко би се он на у чио и да жи ви бо ље.“(28)

По сто ји до бар раз лог да се ве ру је, прем да то не мо же би ти до ка за-
но, да је др Алек сан дар Кон стан ти но вић до жи вео ве ли ко раз о ча ре ње у 
Вра њу и да га је због то га на пу стио 1932. го ди не, по што је при хва тио ме-
сто сре ског ле ка ра у Гроц кој. Врањ ске но ви не су за бе ле жи ле: „Го спо дин 
др Алек сан дар Кон стан ти но вић Па па до пу лус, управ ник До ма на род ног 
здра вља, по сле ду го го ди шњег за па же ног ба вље ња у Вра њу, пре ме штен је 
за Бе о град. Ње го вим од ла ском Вра ње гу би од лич ног ле ка ра и вред ног са-
рад ни ка Врањ ских но ви на и свих ху ма но-про свет них дру шта ва.“(29)

За кљу чак

Врањ ски ле ка ри би ли су стал ни са рад ни ци Врањ ских но ви на об ја-
вљу ју ћи сво је при ло ге – тек сто ве и члан ке. Мај стор ски су успе ва ли да 
про на ђу те ме и пи са ли озбиљ но, ана ли тич но и струч но. За ди вљу је ак ту-
ел ност њи хо вих те ма и фа сци ни ра нас са ка квом су стра шћу, зна њем и 
по све ће но шћу пи са ли о здрав стве ним, ме ди цин ским, со ци јал ним па и 
еко ном ским при ли ка ма и про бле ми ма Вра ња и врањ ског кра ја. На пр ви 
по глед уви ђа мо да се ра ди о ја сно про фи ли ра ним гра ђан ским, али исто 
та ко и ле ви чар ским ста во ви ма.

Ауто ри ових тек сто ва, Бо ри слав Пе тро вић, Ста ја Ста јић, Дра го љуб 
Ми хај ло вић, Ко ста Хри стић, Алек сан дар Кон стан ти но вић и дру ги би ли 
су из у зет ни ле ка ри, ви со ко мо рал ни и про фе си о нал ни љу ди, еру ди те и 
ин те лек ту ал ци у пра вом сми слу те ре чи. Сво је ме ди цин ске сту ди је су 
за вр ша ва ли на нај пре сти жни јим европ ским уни вер зи те ти ма и зна ли су 
по не ко ли ко свет ских је зи ка. 

Ова не баш обим на гра ђа пред ста вља не про це њи ви ле гат за исто ри ју 
ме ди ци не у Вра њу, а тек сто ви ових еми нент них врањ ских ле ка ра до са-
да нео т кри ве но бла го.

Врањ ске но ви не, ина че лист гра ђан ске и ле ви чар ске ори јен та ци је, 
би ле су не са мо глав ни ин фор ма тор о со ци јал ним, кул тур ним, при вред-
ним, па и здрав стве ним при ли ка ма у Вра њу из ме ђу два свет ска ра та, већ 
и дра го це ни све док јед ног вре ме на. 
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