
ДР ЛАЗА ИЛИЋ (1852–1918) – БИОБИБЛИОГРАФИЈА

Зоран Вацић
Секција за историју медицине СЛД

Карактер одређује судбину.
Хераклит

Сажетак

Др Лаза Илић је рођен у Зајечару 1852. године. Основну школу и 
прва четири разреда гимназије завршио је у Зајечару, а V и VI разред 
(школске 1868/69. године) у Београду. По завршеном VI разреду уписао 
се на Правни факултет Велике школе. На наговор др Стевана Мачаја 1871. 
године уписује Медицински факултет у Бечу. По избијању Првог српско-
турског рата (1876) прекида студије и ступа као медицинар у санитетску 
службу. Постављен је за бригадног лекара II класе Пожаревачке бригаде. 
Своје учешће у овом рату описао је у Белешкама једнога медицинара из 
1876. и 1877. године објављеним у месечнику за књижевност и науку 
Побратимство. У доктора медицине промовисан је 21. јуна 1880. 

Др Лаза Илић је указом од 16. јула 1880. постављен за физикуса V 
класе у округу топличком. Као окружни, општински и болнички лекар 
службовао је у Зајечару, Прокупљу, Чачку и Алексинцу. Као лекар је у 
Брестовачкој бањи радио 26 година. По Ивањданском атентату на Краља 
Милана (1899), др Лаза Илић, „физикус округа нишког, са седиштем у 
Алексинцу, стављен је у стање покоја, с пензијом, која му по годинама 
припада“. Од новембра 1900. године до смрти обављао је дужност физи-
куса округа тимочког, са седиштем у Зајечару. На Првом конгресу срп-
ских лекара и природњака (1904) излаже веома запажен рад Пелагра, 
сељачка и сиротињска болест.

Учествовао је у политичком животу Србије као један од првака 
Народне радикалне странке. Више пута је биран за посланика у периоду 
од 1885. до 1901. За сенатора је изабран 1901. године. Као сенатор учество-
вао је у избору Петра Карађорђевића за Краља Србије (1903).

Др Лаза Илић је као писац био изузетно плодан. Објавио више од 
50 радова међу којима су и они којима је циљ ширење и популарисање 
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медицинских знања у народу. Стил му је јасан, занимљив, а сами радови 
су врло често проткани мудрим народним изрекама или пословицама, 
стиховима из наше народне и уметничке поезије као и из страних, углав-
ном немачких, песника. У овом раду наведене су 53 библиографске једи-
нице др Лазе Илића, од којих се 11 први пут увршћује у библиографију 
његових радова.

Др Лазу Илића је за време балканских и Првог светског рата заде-
сила велика породична трагедија. У размаку од три године (1913–1915) 
умиру му три сина и зет. 

У јануару 1918. бугарске окупационе власти захтевају од др Лазе 
Илића да потпише изјаву да је Тимочка крајина бугарска територија 
насељена претежно Бугарима. Др Лаза тражи 24 часа да размисли о овом 
захтеву, долази кући, спаљује своју службену и приватну архиву (белеш-
ке, дневнике, преписку) и окончава своје земаљске патње испијајући 
отров 26. јануара 1918. године.

Кључне речи: др Лаза Илић, Тимочка крајина, Библиографија

Увод

Др Лаза Илић, један од наших најугледнијих и најутицајнијих лека-
ра на размеђу 19. и 20. века, припада плејади лекара Срба који ће „своју 
племениту професију, већ у првој деценији 20. века учинити култу-
ротворном“ [1]. Иако је безмало цео свој животни и радни век провео у 
Зајечару, у забаченом и тешко приступачном крају тадашње Србије1 
његов глас далеко се чуо, захваљујући пре свега бројним радовима које је 
објављивао у Српском архиву за целокупно лекарство, Делу и Народном 
здрављу. Активно се бавио и политиком, био је посланик у више сазива 
Народне скупштине, потом и сенатор. И скупштински говори доприно-
сили су његовој оновременој познатости и популарности. Његово име су 
од заборава сачували дело и изузетна приврженост пацијената – 
Црноречана и посетилаца Брестовачке бање. Лаза Илић је са правом, 
попут Хорација, могао да ускликне Exegi monumentum!

Најбоља илустрација за ову тврдњу је сведочење Милорада Драгића 
„... обавештење о доктору Лази Илићу добио сам још као медицинар за 
време првог светског рата, када сам био на војној дужности у Дивизијском 
завојишту Тимочке дивизије првог позива. (...) Ту, на домаку бугарских 
ровова, разговарао сам са овим скромним, измученим и честитим сеља-
цима [борцима из Тимочке дивизије – ЗВ]. (...) И онда неко је само поме-
нуо име лекара, доктора Лазе Илића. Изненадило ме је са колико су 
симпатија ови сељаци – ратници говорили о доктору Лази, о његовом 
понашању, о његовој доброти, о поштењу овог доброг човека. Иако не 
сасвим јасно, ипак сам већ тада осетио да доктор Лаза мора бити да је 
нека значајна и крупна личност, и као лекар и као човек...“ [2]. 

1   „То је био српски Сибир.“, Сећање Маринка Станојевића на живот и рад Др. Лазе 
Илића, ИАЗ-Б2-МЕ-21/57
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Школовање Лазе Илића (1)

Преци Лазе Илићи су старином из, у народној песми опеваног, 
Видина, области насељеној Србима, која је по распаду Отоманске импе-
рије припала бугарској кнежевини. 

Рођен је 1852. године у Зајечару. Његови родитељи, отац Младен и 
мајка Цака, имали су поред Лазе још две ћерке: Цвету и Вукосаву. По 
подацима из пописа 1863. године, он се прво презивао Младеновић, 
вероватно по оцу Младену [3]. Презиме Илић узео је по имену неког 
претка, вероватно од свог деде Илије. Лаза је као дете постао сироче2. По 
смрти мужа Младена, Цака се преудала за трговца Вулета Убеновића. 

Основну школу и нижу, четвороразредну, гимназију Лаза је завр-
шио у Зајечару. Међу другом децом одликовао се висином и отресито-
шћу. Увек је водио прву реч. Био је одличан ђак, а нарочито се истицао у 
цртању. Његов нешто млађи друг из гимназије, потоњи председник 
Духовног суда Тимочке епархије, прота Михаило Николић, говорио је да 
је Лаза као ђак зајечарске гимназије „певао песме“. Сачуване су две њего-
ве лирске песме. Обе су без наслова са напоменом да су испеване „пре 
Петрова-дне 1868.“ 

У Београду је завршио V и VI разред гимназије. По завршеном VI 
разреду, 1869, уписао је Правни факултет Велике школе, на коме је про-
вео две године. Бројна научна открића у другој половини 19. века, која 
доводе до снажне популаризације природних наука, утичу на Лазу да се 
окрене медицини и „најсветијем од свих позива – лекарском“. Вуле 
Убеновић, после разговора са својим пријатељем др Стеваном Мачајем, 
даје пристанак да се његов посинак Лаза „ода медицинским студијама“3. 
Медицински факултет у Бечу уписује 1871. године.

Лаза Илић је пример личности кристализоване идејама које су фор-
мирале дух нашег радикализма у 19. веку. Васпитаван у духу либералног 
национализма, утемељене ставове о народу и држави током студија над-
градиће социјалистичким идејама. Као студент водио је дневник, о 
свему што је сматрао да треба забележити. Сачувани су његови записи о 
природним наукама: „Природна наука је победитељка света; она се одре-
кла басана, предрасуда и фраза, шири хоризонт као ниједно просветно 
средство и одушевљава за добрим и лепим. Природна знања мора да су 
све више и опште народно добро а настава природних наука основа вас-
питања омладине и само тако се могу да искорене старе увртеле предра-
суде и назори.“ 

Лаза је присталица идеја Светозара Марковића. „Нова наука“ која 
„заступа у филизофији материјализам, у етици утилитаризам, у полити-

2   У попису становништва вароши Зајечар из 1863. године, под редним бројем 365 води-   У попису становништва вароши Зајечар из 1863. године, под редним бројем 365 води-
ло се домаћинство Лазара Младеновића, ђака старог десет година. Вредност непокрет-
не имовине процењена је на 305 дуката цесарских, па је Лаза по цензусу за опорезивање 
сврстан у III групу имућности. – Вељковић СМ. Из старог Зајечара, књ. 2, Зајечар 2012, 
стр. 92
3   ИАЗ-Б2-МЕ-21/57
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ци демократизам, у економији социјализам а у књижевности реализам“4. 
Лазина интересовања усмерава ка изучавању: односа у друштву, узрока 
сиромаштва, финансија; па сем медицинске чита и економску, социјал-
ну, философску литературу. О томе сведоче цитати из његовог дневника: 
„Надница скаче кад двојица газде трче за једним радником, а пада кад 
два радника трче за једним газдом“; цитати из радова Исака Перејра, 
Франклина, Мишлеа итд. „Онај који се труди – наводи Франклина – да 
убеди радника да може доћи до другог стања сем радом и штедњом, тај 
је лажљивац и злочинац“; или: „Имање, то је прави улог код сељака, то је 
предмет његових непрестаних тежења, његова владајућа страст, његова 
господарица, то је за њега најбоља штедионица, она чува најбоље уложе-
ни новац и полаже на њ пре а после интерес. (Мишле)“5. Лазин дневник, 
сачуван у фрагментима, говори да се темељно спремао за свој позив 
народног лекара и трибуна. 

После свршеног седмог семестра медицинских студија положио је 
први ригорозум „с довољним успехом“ 18. маја 1874. године6. 

Као студент био је ватрени присталица Омладинског покрета. У 
обновљено друштво „Зора“ ступила су само двојица студената из Кнеже-
вине Србије, пише Виловски у својим успоменама, „медицинар Лаза 
Илић (сада лекар у Зајечару) и Миливоје Е. Јосимовић (сада директор 
српских државних железница у Београду). Остали српски ђаци нису 
хтели учествовати у раду новога друштва“7 [4]. 

О Лазиним студентским данама и његовом ангажману у друштву 
„Зора“ пише и Сава Бјелановић (1850–1897), политичар и публициста, 
вођа српског народа у Далмацији крајем 19. века, који је у Бечу студирао 
Правни факултет. „Сећам се још једнога ,сувременика‘ из Србије. То је 
био Лаза Илић, у оно доба слушаоц медицине, сад лијечник и вођа ради-
калне странке у Зајечару. Долазио је у наше српско друштво. Момак 
висок, крупан и здрав као дреновина, био је Илић. Мишица му је као 
бедра обичнога човјека. У њемачкијем гимнастичкијем дружинама сва-
коме је односио мегдан. А кад би стао говорити, одсјецао би крупне 
бесједе као и он што је био. Купили смо се око њега као тићи. (...) Ова 
успомена од младости увијек ће ме пратити, као лијепи сан.“ [5]

У предговору алманаха „Зора“ који је објављен 1875. године потпи-
сан је и Лаза Илић: „Књижевни одбор Српског академичког друштва 
,Зоре‘, председников заменик Лаза Илић“ [6]. 

4   На истом месту
5   На истом месту
6   Сви датуми у овом раду су по јулијанском календару.
7   „Остали ђаци из Србије нису долазили у наше српско друштво. Док смо се ми Срби 
из осталијех крајева по два пута на мјесец састајали, да се огријемо на овој заједници и 
осладимо срце звуком српске ријечи (...) они су се тек преко рамена обазирали на наше 
,национално‘ и стога ,тесногрудо‘ друштво, стојећи на високом становишту социјално-
демократских теорија!...“ – Бјелановић С. Кроз славенске земље – успомене и биљешке с 
пута, Штампарија Шпире Артале, Задар, 1897, репринт: Чигоја штампа, Београд, 2003, 
стр. 201
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У академском друштву „Зора“ Лаза Илић ће 1874. године одржати 
своје прво јавно предавање под називом „Зуби“. Ово предавање о ембри-
ологији, морфологији и значају зуба за здравље штампано је у алманаху 
„Зора“ наредне, 1875, године и то је први објављени рад Лазе Илића8. 

Оба практична испита за други ригорозум положио је 1876. године. 

Српско-турски ратови

Лазине студије прекида Први српско-турски рат. У тај рат Србија 
улази дипломатски, материјално и војно недовољно спремна. Ни у сани-
тетском погледу ситуација није била другачија. Војни санитет није имао 
довољан број лекара и другог кадра9 ни за „редовну ,стајаћу‘ војску, а 
камо ли за 17 бригада народне војске од 150.000 људи“ [7]. Да би се, коли-
ко толико, надокнадио мањак стручног медицинског особља донета је, 
између осталих, и одлука да се упути позив медицинарима да се врате у 
отаџбину и ставе на располагање војном санитету. 

Лаза Илић се позиву одазива и ступа у војну санитетску службу. 
Постављен је за бригадног лекара II класе Пожаревачке бригаде. 

О учешћу Лазе Илића у Првом српско-турском рату сведоче два 
дневничка записа (др Стевана Мачаја објављен у Гласнику Српског уче-
ног друштва, и самог Лазе Илића објављен у месечном журналу за књи-
жевност и науку Побратимство) и једно писмо које је др Мачај упутио 
др Владану Ђорђевићу. 

У својим белешкама о српско-турском рату из 1876 год. др Стеван 
Мачај има три записа који се односе на његовог помоћника Лазу Илића. 

(1) 20. Јула. Добих докторанта Лазу Илића у помоћ; код овог са свим 
друго заузеће око болесника, други начин опхођења и неге10. Биће ми 
десна рука, а болесницима и рањеницима пријатељ и узданица [8]. 

(2) 27. Јула. Синоћ добих од Др. Ленка писаљком нашараних неко-
лико врста, у којима се најхитније позивам у Бању. Дам упрегнути и 
одјурим тамо. Скамених се, кад видех пуковника Лешјанина са целом 

8   Илић Л. Зуби, Зора, књижевни рад српског ђачког друштва у Бечу, накладом српског 
академич. друштва „Зоре“, Беч, 1875, стр. 55–86
9   Владан Ђорђевић пише да је Србија почетком 1876. године имала „у а) војној служби 19 
доктора, 5 лекарских помоћника, 1 апотекара, 4 апотекарских помоћника, б) у грађанској 
служби и самосталних: 41 доктора медицине, 25 апотекара, 5 лекарских помоћника, да-
кле да је имала само на расположењу 60 доктора медицине, 10 лекарских помоћника, 26 
апотекара, 5 апотекарских помоћника, осем грађанских, који су морали остати у јавним 
апотекама.“ – Ђорђевић В. Историја српског војног санитета књига друга: Историја 
војно-санитетске службе у Првом Српско-турском рату 1876, свеска прва, Српски ар-
хив за целокупно лекарство, одељак II, књига ХХV, Београд, 1895, стр. 284
10   Помоћник му је пре тога био „Бугарин, неки Ненчов у чину потпоручника, дивно му    Помоћник му је пре тога био „Бугарин, неки Ненчов у чину потпоручника, дивно му 
стоји сабља; руке беле са дугачким ноктима, брижљиво чуване беле маншете на кошуљи, 
са свим феш младић, но чини ми се слаба ће бити вајда, он је требало да путује и допрати 
болеснике, а он последњи стиже, одоцнио је спавајући у Сумраковцу! лепа нада за помоћ 
при вршењу дужности од 300 рањеника и болесника!“ – Мачај С. Црноречки округ, Глас-
ник Српског ученог друштва, 1892, књ. LХХIII, стр. 173
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пратњом. У неколико речи достави ми се, да је Зајечар напуштен и да ми 
рањенике и болеснике ваља распустити, а тешко рањене у Бању довести. 
После поноћи вратим се у Злот; распустим све болеснике, чекајући тра-
жена двадесет четвора кола за превоз тешко рањених. (...) Тек око три 
часа по подне стигоше десетора воловска кола са маленим лесама, као да 
су хтели креч товарити, а не рањенике. (...) Око пет часова би и последњи 
рањеник у кола стрпан; растанем се од својих ваљаних Ваљевчана, те 
пођем са својим јадним карваном у Брестовачку бању, у друштву мога 
помоћника Д-рда Лазе Илића. [9] 

(3) 31. Јула. Јутрос стиже из Злота, управо из збега Лаза Илић докто-
рант, који је био тамо послат, да још на двојим колима донесе болеснич-
ки заостали прибор. Прекјуче су га затекли Черкези у селу, и само има да 
захвали вештом скривању по корову што му оста глава на раменима. 
Двоја коморџијска кола натоварена болесничким прибором, однели 
непријатељи, и моја путничка кола из крчме [10].

Лаза Илић је свој дневник водио да би описао догађаје значајне за 
српски народ и државу. „Ако ко прочита ове моје белешчице није ни чудо 
што ће наићи забележен млоги истински податак из кога ће се видети и 
за што се наш народ овако бори. У њему ћу све од срца да прибележим, 
да изнесем свуда само моје просто незванично и немеродавно мњење не 
казујући нигде ,ни по бабу ни по стричевима‘ већ голу истину, а рећи ћу 
само оно, што сам сам доживео и рођеним очима видео и ушима чуо. С 
тога ће оне, ако су још и невешто написане, можда бити врло сувопарне“11. 
Иако, попут проте Матије Ненадовића12, Лаза Илић предност даје исти-
нитости својих записа у односу на њихову лепоту, поједини пасажи из 
његових бележака ће достићи најбоља књижевна дела у којима је антро-
пологија рата постала тема о страдању народа и појединаца.

И Брана Димитријевић указује на ову црту Белешки појачавајући 
Лазин дневнички запис од 26. јула: „Отац, који је у своја наручја носио 
детенце своје, у стра’у га баца у зелену траву и бежи само да лакше спасе 
свој јадни живот.“ тиме што га ставља у предтекст записа једног другог 
нашег значајног лекара др Светислава Барјактаровића из 1914. године13: 
„Страшне слике. Мајке остављају децу своју и беже, не могу да их носе. 
Деца плачу, врисак и писак, ,у огањ сами бацајте децу‘ то Ђурино се сада 
испунило“ [11]. Вредност ова два записа није само феноменолошка, већ и 
антрополошка. 

Лаза Илић је био против тог рата, једног од „најжалоснијих бојева 
у српској историји“. По његовом мишљењу обичан народ није био за рат, 
већ интелигенција. Нарочито је нетолерантан према листу Исток, гла-
силу либерала које се одликовало ратно хушкачким текстовима. У својим 

11   Илић Л. Белешке једног медицинара из 1876. и 1877,    Илић Л. Белешке једног медицинара из 1876. и 1877, Побратимство, Београд, I, 1881, 
стр. 493 
12  „Ја знам да ће исте догађаје доцније млого перо описати вештије, али истинитије   „Ја знам да ће исте догађаје доцније млого перо описати вештије, али истинитије 
неће.“ Ненадовић М. Мемоари проте Матије Ненадовића, Српска књижевна задруга, 
Београд, 1893, стр. 5
13      Ратни дневник др Светислава Барјактаровића, САНУ, Београд 1987, стр. 52
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Белешкама Илић неће поштедети ни лекаре који су дошли са стране да 
„помогну“ Србији и српској војсци, а сво прегнуће им се сводило на 
помоћ сопственом џепу. Директно за корупцију, злоупотребе и немар 
оптужује др Завађила и др Ленка.

Белешке које повремено „кипте од беса и једа“ према постојећем 
стању у војсци и држави Лаза Илић завршава речима: „Државна зграда 
је стара и трошна. (...) Зуб времена је зграду из темеља померио. 
Фамилија се у току времена намложила, напред коракнула и бољем се 
научила, те сада и тражи са правом да се и од времена води рачун, да се 
сувремено, мудро живи и ради. С тога и тражим за нашу милу домовину 
онакав дом у ком ће се бар од сада моћи да гаје врсни и дични синци у 
сваком смислу. Нека се једном стара, тесна и тамна зграда до темеља 
разори, па кад легне крш до крша, свале се старе развалине, оборе 
трошне рушевине, учини лом, онда нек се почне и подигне нова бина, а 
по плану младих, учених и сувремених инжинира Светозара Марковића, 
Пере Велимировића и других“14.

Милисав Савић сматра да Белешке карактерише силовит есејистич-
ки дискурс, и да је Илић памфлетиста далеко надмашио Илића припо-
ведача. Амбиција коју је имао аутор Белешки, каже Савић, била је да се 
искаже критички став према друштву [12].

После рата су додељивана одликовања, али међу одликованима није 
било Лазе Илића. Др Стеван Мачај пише писмо свом млађем колеги и 
пријатељу др Владану Ђорђевићу и указује на неправду која је тиме нане-
та Лази Илићу. У писму износи Лазино старање о многобројним рање-
ницима. Нарочито истиче његов пожртвован рад у тешким ситуацијама, 
кад су „други губили присебност и напуштали положаје медицинар 
Илић је не гледајући на личну опасност, остајао под кишом куршума на 
положају и указивао помоћ рањеницима.“ Између осталог помиње да је 
Лаза Илић на превијалишту у Грљану извадио рањеном пуковнику 
Милојку Лешјанину метак из врата, који ни лекари нису успели да изва-
де. Дубоко огорчен због неправде нанете Лази, др Мачај завршава своје 
писмо речима: „Чисто тугујем због игнорисања кад га у огромном броју 
одликованих не налазим“ [13].

У овом рату Лаза је остао без очуха, који је погинуо, и имовине коју 
је имао. „Не вреди ми све оно што сам имао и изгубио толико, колико 
што изгубих очува и остаде ми стара мајка са две сестре те да се сада 
потуцају од немила до недрага, – да просе па да се лебом ране. Ја не могу 
више – јер је тешко и мучно просити па се лебом ранити.“15 

У тако тешкој ситуацији о наставку студија није се ни могло мисли-
ти. Лаза остаје у Зајечару. У марту 1877. запошљава се као лекарски 
помоћник у Окружној болници. На том месту га затиче почетак Другог 
српско-турског рата. У овом рату био је командир Црноречког окружног 
санитетског одељења Тимочког кора [14]. 

14   Илић Л.    Илић Л. Белешке..., стр. 686
15   Исто, стр. 582
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Школовање Лазе Илића (2)

25. јула 1878. године Лаза Илић шаље из Зајечара Министру унутра-
шњих дела телеграм следеће садржине: „Долеподписати поштом шаљем 
молбу за питомца државног за медицински факултет. Учтиво молим 
имајте у призрењу. Дрд Лаза Илић“16.

А у молби која је отпослата поштом стоји:
„Високопоштовани господине министре, 
После свршеног мучног рада за општу ствар, са тугом на срцу гле-

дам како се приближује школски течај и да треба близу до конца доведе-
но школовање довршити, па да постигнем своје цељ, да постанем докто-
ром целокупног лекарства. Моја је туга тим већа за ме, кад се сетим да 
сам некада на бечком медицинском факултету свршио цео курс и већ и 
оба практична испита за други ригорозум положио и то ми о сопственом 
трошку.

Али tempora mutandur и ја морадо са пропасти Зајечара одакле сам 
родом да претрпим тешке жртве на олатар за спас отаџбине. Сада да 
положим други теоретички ригорозум и трећи, обраћам се крајње нуж-
дан највеликодушнијем помоћнику, – влади српској да ме за свог питом-
ца изабере и то тим пре, што се у тврдо надам најдаље за годину дана 
остало да свршим и тако да у скоро могу послужити својој отаџбини. 
Моја сведоџба са бечког факултета налази се у министарству унутра-
шњих дела коју сам 1877 Марта мца послао, молећи се за звање лекарског 
помоћника при ово окружној болници кад беше закључен мир и кад сам 
остао без икаквих средстава за живот.

За време првог и другог рата без престанка сам био у војеној дуж-
ности, где сам вршио понајвише пољску службу, као бригадни лекар при 
бригадама у мом крају – Црној реци, моју сам дужност за све то време 
најсавесније и најсрдачније отправљао о чему постоји и реч надлежних.

Остајем у понизној нади и уверењу да ме наша влада као и толике 
страдале и пропале не ће уцвелити нит оставити пропасти, већ да ће ме 
по свом милосрђу избавити, изабравши ме за свог питомца за медицин-
ску науку.

Понизан 
Дрд Лаз. Илић
Лек. помоћник при ово окр. болници
25/7 1878 год.
Зајечар17“ 
На полеђини Лазиног телеграма налази се прибелешка: „Решењем 

од 26 ов. мца СНо 2026 изабран је за државног питомца по струци лекар-
ској са годишњим благодејанијем од 400 талира с тим да му се ово рачуна 
од дана разрешења од дужности лекарског помоћника при болници 
Округа Црноречког. 27/7 1878. Министар.“

16   АС, МУД-С, Ф IV р 182/880, СН   АС, МУД-С, Ф IV р 182/880, СНо 2074
17   АС, МУД-С, Ф IV р 182/880, СН   АС, МУД-С, Ф IV р 182/880, СНо 2139
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Износ стипендије није био мали. Он је износио колико и плата 
окружног физикуса II класе, и биће тачно за 50 талира већа од прве 
Лазине докторске плате18.

Да би посао око доделе стипендије био ваљано окончан, неопходно 
је било да стипендиста прочита и потпише „Упутство за правитељствене 
питомце по струци лекарској у Бечу“:

„1. Сваки питомац слаће министру унутрашњих дела два пута преко 
године и то са почетком сваког семестра списак предмета које је преду-
зео учити за текуће тромесечје, давши у исто време објашњење пред 
сваке студије.

2. Правитељствени питомци дужни су испите назване про-ригоро-
зум положити за две године, у првој години бар један у трећој одма први 
ригорозум а остале у законом одређено време.

3. Зна се да је наука медицинска тако пространа, да се поред тога 
друге науке учити, а да се у медицини не заостаје не могу, зато је 
забрањено питомцима правитељственим и онима који примају помоћи 
правитељства за речене науке, да се не занимају са другим предметима 
који непосредно у медицинску науку не улазе, без дозвољења министра 
унутрашњих дела.

4. Они ђаци по струци лекарској, који од правитељства ма какве 
помоћи имају, неће се смети удаљавати из места учења, где су упућени 
без дозволе министра унутрашњих дела ни у време ферија.

5. Правитељство одређену суму за благодејање својих питомаца 
потребну и они који помоћи примају, према њиховом стању, шаље им 
свака три месеца напред за то, да ни један од њих не узима потребе за 
кредит и тако се у дугове уваљују, а ако се који задуживао буде може изгу-
бити милост правитељства.

6. Сваки који помоћи правитељства прима, обавезан је безусловно 
по упутству министра унутрашњих дела медицину изучавати и онако у 
свему поступити како му речено министарство заповеди, а ако се томе не 
би савршено покоравао, може му се благодејање одузети и донде потро-
шено наплатити.

7. При повратку у отачаство подврћиће се испиту из наука које је ко 
учио, ако министарство то за потребно нађе.

8. Сваки који подпуно благодејање, или неку част за издржавање од 
правитељства прима, обавезан је да правитељство за онолико време, за 
колико је времена благодејаније или помоћ примао, и то на оном месту 
и у оној служби, у коју му правитељство одредило буде.

Ако то не би хтео, или не би могао зато што није као што треба изу-
чио медицинске науке, правитељство може од њега тражити и наплати-
ти целу суму, коју је на његово учење потрошило.“ 

18  Као илустрацију да се од стипендије могло у Бечу пристојно живети др Душан   Као илустрацију да се од стипендије могло у Бечу пристојно живети др Душан 
Стојимировић наводи пример др Лазара Генчића који је као државни питомац успео да 
уштеди равно 300 наполеона „те се у Србију вратио и са дипломом и са пуном кесом“. – 
Вацић З. Др Душан Стојимировић – живот и прикљученија, Acta medica Semendrica, XV, 
2012, (25):43

185



Лаза Илић је 2. јула 1878. својеручно написао „Доле подписати при-
знајем да сам предречена правила прочитао и разумео и обећавам се по 
њима поступати, а обавезујем се правитељству служити и на оном месту 
гди оно нареди, за онолико времена за колико они буде на мене трошило 
иначе пристајем све трошкове правитељству повратити.“

Лаза Илић јавља „учтиво“, 4. априла 1879. године, Министру унутра-
шњих дела да је 17 форинти и 50 новчића платио као таксу за II ригоро-
зум. „За уверење подносим и потврду од квестуре и молим г. министра 
да изволи наредити да ми се горња сума што раније пошаље.19“

19. марта наредне године „државном питомцу за лекарске науке г. 
Лази Илијићу“ стиже писмо следеће садржине:

„У молби за државну штипендију, коју сте поднели 25 јула 1878 изја-
вили сте да сте о свом трошку свршили цео медицински курс, да сте већ 
и оба практична испита за други ригорозум положили, и обећасте, ако 
вам се дадне државна штипендија, најдаље за годину дана довршити 
други теоретички и трећи ригорозум.

Колико се пажње и поверења поклонило вашој личности и вашој 
молби, могли сте најбоље видети из тога што сте с места добили штипен-
дију од 400 талира.

Министар унутрашњих дела не сумња да сте ви већ на крају својих 
докторских испита јер вам је још јуна месеца послата на ваше захтевање 
такса за трећи ригорозум, али узевши у обзир

1. Да је прошло осам месеци од онога рока који сте сами одредили 
за свршавање свију ригорозума;

2. Да наша држава има још један читав округ без лекара, па не би 
право било да се на то место постави странац, које је за вас резервисано.

Препоручује вам да похитате да се што скорије као свршени лекар 
вратите у отаџбину“.

Писмо је написао начелник санитета др Владан Ђорђевић, а потпи-
сао Министар Радивоје Милојковић20. 

Др Лазар Илић, државни питомац, 14. јуна 1880: „Част ми је покорно 
јавити да сам моју штудију довршио и према томе се стављам г. министру 
унутрашњих дела на расположење.21“ Диплому су потписали Ернест де 
Брике, професор физиологије, Едуард Хофман, професор судске меди-
цине, и Теодор Билрот, професор хирургије.

Прве године лекарске праксе

Милан М Обреновић IV, „по милости божијој и вољи народа Књаз 
српски“ на предлог Министра унутрашњих дела Радивоја Милојковића 
поставио је 16. јула 1880. године за физикуса V класе у округу топличком 

19   АС, МУД-С, Ф IV р 182/880, СН   АС, МУД-С, Ф IV р 182/880, СНо 1022
20  АС, МУД-С, Ф IV р 182/880, СН  АС, МУД-С, Ф IV р 182/880, СНо 794
21   АС, МУД-С, Ф IV р 182/880, СН   АС, МУД-С, Ф IV р 182/880, СНо 2440
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„доктора целокупног лекарства Лазара Илијћа дојакошњег државног 
питомца“22.

Др Лазар Илић 31. јула 1880. полаже заклетву у цркви Св. 
Великомученика Прокопија у Прокупљу: „Ја, Лазар Илић, заклињем се 
свемогућим Богом, да ћу владајућем књазу Милану М Обреновићу IV 
веран бити, да ћу се устава земаљског тачно придржавати, и да ћу дуж-
ност моју по законима и законим наредбама претпостављених ми власти 
тачно и савесно одправљати“. Заклетву потписује као физикус округа 
топличког. Својим потписом и печатом прота Глигорије Поповић потвр-
дио је да је „г. Лазар Илић ово окружни физикус данас по обреду 
Православне наше цркве заклетву ову предамном положијо.“

У Топлици се није дуго задржао. Начелник Санитетског одељења 
Министарства унутрашњих дела др Владан Ђорђевић нуди др Лази 
Илићу, 24. октобра 1880, премештај у Чачак. На ову понуду др Лаза Илић 
одговара 27. октобра писмом следеће садржине: „На писмо начелника 
санитета од 24 о. м. које ми је саопштио ово окружни началник и којим 
ми се чини повољна понуда на место окружног чачанског физикуса дајем 
следећу реч на писмено: докле год трају моје обавезе наспрам владе 
дотле јој односно службе стојим сасвим на расположењу без икаквог 
поговора.23“ У чачанском округу служио је до 11. јула 1881.

Српско лекарско друштво га је на V главном скупу одржаном 28. 
децембра 1880. примило за дописног члана, о чему му је издата и дипло-
ма 1. априла 1881.

У Зајечар се враћа средином јула 1881, запошљава се као општински 
лекар 1. августа 1881. На том послу остаје све до 1. априла 1889. 

Санитетско одељење Министарства унутрашњих дела је проуча-
вајући четири године хигијенске услове у којима живи наш народ у 
Србији, његово боловање и умирање, дошло до убеђења „да је наступна 
грозница, најраспрострањенија болест у целој Србији“, и да се „мора сма-
трати као права народна (ендемичка) болест у Србији.“ Осим овог, 
Санитетско одељење је закључило да је „сифилис у срезу сврљичком 
округа књажевачког и у срезу бањском округа алексиначког постао 
такође ендемичка болест ових срезова“. Да би се унапредило народно 
благостање Министар унутрашњих дела је 5. јула 1882. расписао конкурс 
са наградом од 1.200 динара „ономе ко изради најтачнију студију“ која би 
предложила најбоље мере за сузбијање ових болести. 

На конкурс се јавио и др Лаза Илић расправом под називом „Шта 
можемо да урадимо данас против светске болести сифилиса“. 

Др Лаза Илић није добио награду, али му је понуђено да се његов 
рад објави у Народном здрављу. [15]

Др Лаза Илић је 1883. објавио два рада у Народном здрављу. Први, 
„Из споменице једног општинског лекара“ објављен у бројевима 2–4, 
потписује са Лаза доктор. У садржају се аутор наводи пуним именом др 
Лаза Илић.

22   АС, МУД-С, Ф IV р 182/880, СН   АС, МУД-С, Ф IV р 182/880, СНо 2764
23   АС, МУД-С, Ф III р 760/881   АС, МУД-С, Ф III р 760/881
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У овом раду др Лаза Илић ће исказати незадовољство начином на 
који су организоване студије и практичне вежбе на Медицинском факул-
тету у Бечу. „Запитао сам се до сада већ толико пута, која вајда за нас – 
ђаке и доцније практичке лекаре оне велике, тешке и мајсторске опера-
ције наших учитеља, око којих операција они са својим помоћницима 
проведу сво време а ми им гледамо у теме и леђа.“ И наставља: „Ово спо-
мињем понајвише и рад тога, јер сам горко искусио огромну разлику 
између голог гледања и привиривања далеко из клупе и својеручног 
рада; јер сам видео да није све једно знати на памет и научити из књига 
и предавања, и засукати рукаве па се оберучке латити посла.24“ 

Други објављени рад је расправа „Шта можемо да урадимо данас 
против светске болести сифилиса“.

Тимочка буна

Крвава 1883. година25 затиче др Лазу Илића у Зајечару на месту 
општинског лекара. Један је од првака Народне радикалне странке у 
Тимочкој крајини. 

О улози др Лазе Илића у Тимочкој буни постојале су на њеном 
почетку одређене контроверзе. Београдски политичари су веровали да 
је један од организатора побуне др Лаза Илић. Милутин Гарашанин, 
оснивач Напредне странке, бележи у свој дневник „26. окт. 83. Јутрос 
освануо сав радикални одбор у Београду похапшен. Пашића нигде нема. 
Чује се да је побегао у Бугарску Лаза Пашић и Др. Лаза Илић.“ Наредног 
дана „27. октобра. (...) Говори се да Др. Лаза Илић командује бунтовнике. 
(...) [16]“

Локални политичари, који су подигли буну очекивали су да им се 
придруже Зајечараци на чијем ће челу стајати др Лаза. Пред иследним 
судијом Преког суда, 4. новембра 1883, окривљени Добросав Петровић 
тврдио је „Највиђенији су радикалци у Зајечару који су у договору са поп 
Маринком и Жиком [Миленовић, посланик за срез Бољевачки] стајали: 
Лаза Илијћ доктор, Ђока Лазаревић и Риста Матић; јер за ове ми је Жика 
говорио, као и то, да су они говорили, ако немогну варошане да побуне, 
да ће они као својевољци уз побуњенике пристати. [17]“ Свој исказ је 
допунио 7. новембра „Поред наведеног, имам иследној власти и то да 
кажем; да је више пута доктор Лаза Илијћ из Зајечара предамном гово-
рио, да је у земљи такво стање да се народ мора подићи да ово измени и 
да треба сировица да влада. Доктор Лаза, за сву ову побуну знао је, само 
могу у толико рећи, да Лаза доктор није могао знати, да ће буна прво 
одпочети у Бољевцу и бољевачком срезу“ [18]. 

24   Илић Л. Из споменице једног општинског лекара.    Илић Л. Из споменице једног општинског лекара. Народно здравље, издаје Санитет-
ско одељење Министарства унутрашњих послова, Београд III, 1883–1884, стр. 21
25  „Ма како судили сувременици, непристрасна повесница убројаће 1883. у ред   „Ма како судили сувременици, непристрасна повесница убројаће 1883. у ред 
несрећних година за српски народ. Ја сам је назвао „Крвавом годином“, а право би јој име 
било црна и крвава година.“ – Тодоровић П. Крвава година, СКЗ, Београд, 1991, стр. 47
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Добросав Петровић је 4. децембра сведочио о учешћу учитеља 
Стевана Николића у побуни. Том приликом рекао је „...питао сам га за 
Зајечар и он ми је одговорио, да за Зајечарце све незна, но кад ми на 
Зајечар нападнемо, да ће цело нама прићи Лаза доктор. [19]“

Др Лаза Илић је у овој побуни ипак учествовао, али не на страни 
побуњеника, већ на страни Зајечараца. Зајечар који је у српско-турским 
ратовима претрпео стравична разарања, у време побуне био је војничко 
и полицијско седиште Црне Реке. У Зајечару су били командант дивизије 
и окружни начелник са целокупном полицијом и жандармеријом 
(„сејменима“). Борба за Зајечар не би могла да се води без великих људ-
ских и материјалних жртава.

Љуба Божиновић је, 29. октобра, у име књажевачких побуњеника 
позвао потпуковника Блажа Јурковића да положи оружје и да војска 
напусти Зајечар. Побуњеници нису желели да преговорају са капетаном 
Стеваном Петровићем, већ су тражили да на преговоре о предаји 
Зајечара дођу кмет Алекса Тодоровића, др Лаза Илић и још неколицина 
угледних Зајечараца – радикала.

Добросав Петровић је 4. новембра пред иследним судијом објаснио 
циљ напада на Зајечар: „Управљени напад на Зајечар имао је за цељ да се 
власт од чиновника одузме и привремена побуничка власт постави; а 
држали смо као извесно Зајечар добити с тога, што је Жика [Миленовић] 
говорио да су они са главним радикалцима из Зајечара уговорили да чим 
ми нападнемо на Зајечар они ће сами нашу ствар прихватити и уз нас 
пристати. Но доцније видели смо да су нас преварили, но шта је узрок 
томе био незнам. [20]“

Један од вођа побуне, књажевачки трговац Љуба Божиновић је 8. 
новембра пред Преким судом у одговору „на полагана му млога питања 
ради објасњења целог овог издајничког предузећа“: „Парламентари од 
стране Зајечарски грађана били су: Цветко Миладиновић, Алекса 
Тодоровић, Др Лаза Илијћ, Лазар Пашић и још двоица којима имена не 
знам. (...) Са именованим грађанима из Зајечара преговарали смо о пре-
даји вароши Зајечара, но они су нам одговорили да су они мирни а да 
варош немогу предати, но су захтевали, дасе ми повучемо натраг. [21]“

Разлози због којих је др Лаза Илић био против устанка чију су 
судбину одлучиле „жене и свилене чарапе“26 нису до краја разјашњени. 
Др Лаза о свом учешћу у Тимочкој буни није говорио. Можемо само пре-
тпостављати да је негативан став према рату, а поготово према братоуби-
лачком рату код њега био пресудан27. 

У току буне Лаза Илић је извршио обдукцију над телом једног 
затвореника који је тврдио да је био физички злостављан у притвору. О 

26   Драгутин Ј. Илић:    Драгутин Ј. Илић: Зајечарска буна, Личне успомене, књ. 1, 1909, стр. 89
27   „Те зле године људи једне вере, једнога порекла, једнога језика, сви Срби, често    „Те зле године људи једне вере, једнога порекла, једнога језика, сви Срби, често 
јучерашњи пријатељи, понегде рођена браћа, стали су један против другог с пушком у 
руци, завађени, омрзнути, раздражени и готови да један другом учине зло. Између вла-
сти и народа дошло је до сукоба. Проливена је братска крв.“ – Тодоровић П. Крвава го-
дина, стр. 47
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овоме постоје сачувани документи. Др Стеван Мачај, окружни физикус, 
обавестио је 13. новембра 1883. године начелника да је „Иван Павловић, 
тежак из Лукова, који је 10ог о. мца актом од стране Надзорника притво-
рених у ово Окружну болницу у вече упућен умрео је 13ог о. мца у 2 сата 
поподне. Према околностима подписани учтивог је мњења, да се Иван 
14ог у 10 сати пре подне обдуцира, како би се узрок смрти тачно конста-
товати могао.“ Одређени су „од стране полицијске власти гг. Др Лаза 
Илић и Хумберт војени лекар [да] ову секцију над умрлим изврше и 
извешће Н-ству поднесу.“ Лекари др Лаза Илић и др Куммер, војни 
лекар, констатовали су да „катар плућа са едемом био је у овом случају 
узрок наступиле смрти природне.“ Тиме је отклоњена сумња да је узрок 
смрти физичка тортура [22].

Др Лаза Илић – наставак лекарске праксе

Радећи као општински лекар у Зајечару Лаза Илић је имао клијен-
телу и у суседним срезовима. Из једне притужбе против њега сазнајемо 
да је имао пацијенте и у Неготину. Наиме, 26. фебруара 1884. год. него-
тински апотекар Стеван Фрицман жали се Начелству округа крајинског 
да се др Лаза Илић, општински лекар вароши Зајечара, пред својим 
пацијентом „г. Пером Попадићем овдашњим (...) изразио да капљице не 
ваљаду – почем су мутне густе од талога. Из овога је одма затим закљу-
чио, да Неготинска апотека неваља – почем ту има старе покварене 
лекове и зато је болеснику препоручио да узима за себе из Оршаве леко-
ве. Овај глас брзо се разтурио по целој вароши.28“ 

У овој години Лаза Илић је објавио у Народном здрављу други део 
свог рада „Из споменице једног општинског лекара“.

Црноречки окружни физикус др Стеван Мачај одлази у пензију 
1885. године. Др Лаза Илић обраћа се Министру унутрашњих послова 20. 
маја са „са учтивом молбом, да би ме изволео на његово место и за ово 
окружног лекара поставити. О квалификацији својој не поднашам ника-
кав документ јер сам већ главним санитетским саветом признат на овај 
положај и вршио дужност окр. физикуса чачанског. У исто време усуђујем 
се нагласити, да би се државне службе морао примити и то само за овај 
округ а из мојих важних фамилијарних одношаја.29“ У министарству је 
на полеђини молбе написано „У акта“30.

Како на молбу нема одговора, др Лаза Илић 27. јула пише наново 
Министру: „Још 20 Маја о. г. умолио сам најучтивије господина минист-
ра да би ме изволео поставити на упражњено место црноречког окр. 
физикуса. Па пошто ме је господин министар толико време оставио у 

28    АС, МУД-С, Ф VII р 534/884    АС, МУД-С, Ф VII р 534/884
29   АС, МУД-С, Ф Х р 1055/885, СН   АС, МУД-С, Ф Х р 1055/885, СНо 3700
30   Црноречки округ је без физикуса 1886. и 1887. године. Др Милош Кандић бива пре-   Црноречки округ је без физикуса 1886. и 1887. године. Др Милош Кандић бива пре-
мештен са места физикуса подринског округа на место физикуса црноречког округа 
1888. године.
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мучној неизвесности, а од општине у којој служим ето већ пола године 
како несам на име плате примио паре ни динара, то ме оваке околности 
на моје велико жаљење наравно гоне да потражим себи других средстава 
и начина за живот јер се од голе праксе по унутрашњости – као што је 
опште знано – а без сталне плате у нас још не може да опстане.31“ На 
полеђини овог дописа написано је: „Да му се одреди награда, предвиђе-
на у санитетском буџету за 1884/5 на име плате лекар. помоћника према 
члану 140 тачке 9 Закона о уређењу санитетске струке и о чувању народ-
ног здравља. Та награда има му важити од 1 јуна 1885 год. у вези извештаја 
датума начелства с препоруком, да му за прошла 2 месеца исплати из 
санит. фонда. 18/8 885“ Ова скица наредбе прецртана је црвеном олов-
ком уз напомену: „Чекати“. Будући да је др Лаза Илић обављао и дужност 
болничког лекара, очигледно је да је ова плата лекарског помоћника 
требало да буде накнада за тај посао. У априлу 1886. године министар 
унутрашњих дела [Милутин Гарашанин] обавештава, преко окружног 
начелства, др Лазу Илића да му је као управнику болнице одређена нов-
чана награда. Др Лаза Илић одбија ову награду писмом следеће садржи-
не: „Начелнику црноречког округа, Част ми је најавити начелству, да од 
данас благодарим господину Министру на указаној ми награди као 
вршиоцу дужности управника овд. болнице. Међутим дужност управни-
ка и лекара ове болнице вршићу од сада драге воље бесплатно.32“

Српско-бугарски рат

Др Лаза Илић је 1885. године био по први пут изабран за народног 
посланика, али ће и ову годину обележити рат који је нанео велику сра-
моту српском оружју – српско-бугарски рат. 

У очи рата, српска војска нема довољно санитетских официра, те 
начелник војног санитета др Владан Ђорђевић предлаже да се 45 цивил-
них лекара произведу у чинове резервних санитетских официра. По том 
предлогу срески и општински лекари би требало да се произведу у чин 
капетана II класе. Овај предлог је усвојен за све осим за двојицу општин-
ских лекара. Један од њих је био и др Лаза Илић. По првом ратном рас-
пореду од 14. септембра др Лаза Илић је одређен за лекара у II пољској 
болници Дринске дивизије. 25. септембра 1885. године извршене су 
измене у распореду па је др Лаза Илић одређен за лекара у II пољској 
болници Моравске дивизије. Услед „дислокације трупа“ 16. децембра 
1885. „За лекара у III пешад. акт. пуку и при пољским батеријама у 
Зајечару одређује се општински лекар те вароши Др. Лаза Илић, произ-
водећи га у исто време у чин рез. сан. капетана лекара II кл.“ Крај српско-
бугарског рата др Лаза Илић је дочекао као командир Тимочке сани-
тетске чете [23].

31    АС, МУД-С, Ф Х р 1055/885, СН    АС, МУД-С, Ф Х р 1055/885, СНо 5362
32    АС, МУД-С, Ф ХI р 378/886    АС, МУД-С, Ф ХI р 378/886
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Др Лаза Илић – физикус округа црноречког

Актом Министра унутрашњих дела СНo 1203 од 3. марта 1889. поста-
вљен је др Лаза Илић, као општински лекар, за „ординирајућег лекара 
при овдашњој болници у Зајечару“ (с платом од 1.200 динара на годину). 

Указом СНo 1927 од 31. марта 1889, постављен је за физикуса округа 
црноречког. Те године по први пут врши и дужност бањског лекара у 
Брестовачкој бањи. 

До 17. марта 1895, када је премештен у Прокупље, на место окружног 
физикуса топличког округа објавио је девет радова и извештаја. У „мес-
ном листу за народне потребе“, заправо локалном гласилу Народне 
радикалне странке, Тимочанин објављује у више наставака рад „Лекарски 
савети“. Овај рад ће штампати и као посебну књигу 1893. Ови савети су 
поуке практичних лекара и професора медицине које је др Лаза Илић 
прикупљао и преводио током студија и десетогодишње праксе. Као 
везивно ткиво Лаза користи описе из своје лекарске праксе, тако да је 
ово штиво у потпуности прилагођено нашем читаоцу. Први савет је 
Лазин превод песме Макса Петенкофера „Дух медицине или како је 
божија воља“. Потом следе поглавља: Поступање код зараза; Како да очу-
вамо очи; Самарићанска служба; Од колевке до гроба; Телесна грађа; 
Недељни одмор; На стрампутици; Статистика живота и Старост и смрт. 
Тимочанин је имао сталну рубрику „Народно здравље“. У њој ће др Лаза 
Илић објављивати своје здравствено-васпитне текстове из области 
хигијене, предохране заразних болести...33“ 

У „листу за науку, књижевност и друштвени живот“ Дело, који је 
издавала Народна радикална странка објављује, 1894. радове „Пелагра – 
нова болест у Србији“ и „Бесплатно лечење болесника“.

„После сифилиса и јектике са правом грађанства и признањем: као 
наше народне болести; после шарлаха и дифтерије са којима смо се већ 
добро упознали и измирили; после наступне грознице са свим њеним 
последицама – ето где хоће да нам се усели у кућу – да се одомаћи – још 
једна нова, тешка болест без пребола – пелагра. – Као да је мало бола, 
мука и невоља на овом белом свету!...34“ Узрок настанка пелагре је сиро-
маштво, исхрана брашном од кукуруза који није сазрео или је плесњив 
„До сазревања јечма, владала је јака оскудица у храни, за то сиромашни 
сталеж, особито Власи бољевачког среза млели су тулузину, као неки 
сурогат уз кукуруз, да би се лакше исхранили.“ – цитира Лаза др Стевана 
Мачаја35. Није само оскудна и неквалитетна храна узрок обољевања срп-
ског сељака „Уза све то, и све друге остале погодбе за живот нису смиље 
нити ковиље. Поред ове овакве хране, кућа му је махом мрачна, влажна 

33   „Са данашњим бројем отварамо у нашем листу рубрику „Народно здравље“, на којој    „Са данашњим бројем отварамо у нашем листу рубрику „Народно здравље“, на којој 
ће стално радити др. Лаза Илић, др. Тодор Мишић, др. Станоје Нешић и др. М. Кандић. 
Надамо се, да ћемо на овај начин подмирити једну осетну потребу.“ – Тимочанин, II,1890, 
(8):77
34   Илић Л. Пелагра – нова болест у Србији,   Илић Л. Пелагра – нова болест у Србији, Дело, Београд, I, 1894, књ. 2, стр. 58
35      Исто, стр. 62
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и загушљива гробница, а тело и кожа без сваке неге и чистоте. И је ли 
онда чудо какво, што пелагре и у Србији мора бити? – Та чудо је велико, 
те је нема у много већем броју, у много ширем размеру и у много страш-
нијим и тежим облицима.“36 За социјални статус српског сељака и нара-
стајуће сиромаштво крива је власт, пише др Лаза. „Само неколико година 
непромишљенога и пустог државног живота и газдовања, довело је ову 
некада питому, здраву и незаражену земљу, поред сифилиса, јектике и 
других јада и беда, и до пелагре.37“ У овој расправи др Лаза Илић даје и 
опис клиничке слике пелагре.

О пелагри ће писати још једном. На Првом конгресу српских лека-
ра и природњака одржаном у Београду 1904. године изложиће рад 
„Пелагра – сељачка и сиротињска болест“. Рад ће штампати у Српском 
архиву за целокупно лекарство и Зборнику радова изложених на 
Конгресу.

„На првом конгресу српских лекара и природњака, мора да се чује 
реч и о пелагри, – једној општој народној болести – која се, истина, јавља 
онде, где се народ храни поквареним кукурузом, али и то онда, кад се је 
у том народу зацарила беда, невоља и сиротиња. Пелагра је болест, по 
којој се може да позна, не само како један народ живи и како се храни, 
већ донекле, и како се је њиме управљало и газдовало.38“

Свој рад завршава речима: „Господо моја, – циљ ми је био да у овој 
озбиљној и свечаној прилици подигнем свој вапај – не да уносим дис-
хармонију – већ да се боље чује: да у некадањој Вељковој Крајини има 
пелагре, и то: да је има с дана на дан све више и више, и да је има у свима 
могућим облицима; да онде, где се пелагра зацари, да ту нема ни снаге 
ни духа, ни полета ни благостања; да земља, где пелагра пушта жиле и 
хвата корена, да у тој земљи народ не може да одговара ни својим држав-
ним и националним заветима, а камо ли општим, крупним културним и 
човечанским проблемима.39“ 

У раду „Бесплатно лечење болесника“ Лаза Илић нас обавештава о 
иницијативи коју је у Швајарској покренуо извесни Грајлих, синдикални 
функционер, да се прикупљањем 50.000 потписа покрене процедура 
доношења прописа којим се укида директно плаћање лекарима за њихо-
ве услуге, а да се плата лекара, као државних чиновника, обезбеди из 
буџета.

„Код нас је то већ стара и обична ствар.“ – пише Илић – „Многе и то 
махом најнапредније и најотреситије општине одавно траже и угађају 
својим лекаром; да има сталну и одређену плату своју, а да oд праксе 
нема права ништа да тражи ни oд кога, без обзира на његово материјал-
но стање и положај. Био богат или убог не плаћа лекару услугу нарочито. 
Лекар има добру сталну плату од општине, и то му је све. И наши нај-

36      Исто, стр. 67
37      Исто, стр. 59
38   Илић Л.    Илић Л. Пелагра – сељачка и сиротињска болест, Први конгрес српских лекара и 
природњака, књ. I, Лекарско-апотекарска секција, Београд, 1905, стр. 118
39      Исто, стр. 126
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бољи лекари којима нема мане ни замерке, радо су пристајали на ову 
погодбу. И то, што су у Србији давно завеле многе општине док је била 
жива народна самоуправа, прихватали су драге воље и читави окрузи. 
Као окружни самоуправни лекари са одређеном платом, а без сваког 
права на приватну зараду, изабрани су били најпре др. Милан 
Дамњановић a за тим др. Лаза Димитријевић. Нама су доста њихова 
имена, а да и не истичемо друге њихне особине и одлике као лекара.“

Др Лаза Илић у овом тексту предлаже критеријуме на основу којих 
би се одређивала зарада самоуправних (општински и срески) и држав-
них (окружни) лекара40. 

Указом СНo 2230 од 17. марта 1895. премештен је за физикуса округа 
топличког, а указом СНo 3708 од 15. јула 1895. враћен је за физикуса окру-
га црноречког. 

Живот у забаченој паланци није од Лазе Илића створио особу пала-
начког менталитета. Својим бројним интересовањима и образовањем 
он се у толикој мери уздигао изнад средине у којој је живео, да је био њен 
неоспорни интелектуални вођа.41 Пратио је догађаје, не само у Србији, 
већ и у другим европским државама. И то не само из области медицине 
и политике (два његова животна позива), већ и из других наука и умет-
ности. Да би се могао користити и француском литературом, као самоук 
је научио француски језик. Од раније је говорио немачки. Његова богата 
библиотека била је на услузи и другим Зајечарцима. Поред медицин-
ских часописа био је претплаћен и на Отаџбину, Дело, Звезду, Зору, 
Босанску Вилу, Бранково Коло, Наставника, Српски књижевни гласник 
итд42. 

Велики српски писац Симо Матавуљ био је наставник зајечарске 
гимназије 1887. године. У исто време у зајечарској гимназији је радио и 
др Милан Савић43, који је о Матавуљевом боравку у Зајечару написао 
текст у коме помиње да их је често у свој дом позивао и др Лаза Илић 
[24]. Милан Савић је испевао и песму о том времену проведеном у 
Зајечару, песму је посветио „побри Сими Матавуљу“. У стиховима 63–64 
помиње се Лаза Илић „А доктор ми Лаза, при гашењу жеђи,/Батину 
подари – али не по леђи! [25]“ 

40  И други наши лекари с краја 19. века су предлагали увођење осигурања за случај бо-  И други наши лекари с краја 19. века су предлагали увођење осигурања за случај бо-
лести. Предлози да се непосредно, директно, плаћање услуге („плаћање из џепа“) заме-
ни индиректним плаћањем (прирези и порези) мотивисани су сиромаштвом сељака и 
градског пролетеријата у настајању, који, због немогућности да плате лечење, умиру од 
болести „којима има лека“. Солидарност у плаћању (свако плаћа према свом имовном 
стању) демократизује приступ здравственој заштити. О овоме види интересантан пред-
лог др Лазе Димитријевића „Шта вреде земљорадничке задруге“ у Како живи наш народ, 
Инфинитас, Београд, 2010.
41  ИАЗ-Б2-МЕ-21/57  ИАЗ-Б2-МЕ-21/57
42  На истом месту.
43   Милан Савић (1845–1930), угледни јавни радник, писац, преводилац, секретар Мати-   Милан Савић (1845–1930), угледни јавни радник, писац, преводилац, секретар Мати-
це Српске, отац Анице Савић Ребац.
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„Стављање у стање покоја“ (пензионисање)

Указом СНo 7985 од 4. августа 1898. премештен је за физикуса окру-
га нишког са седиштем у Алексинцу. Пензионисан је 1899. у време обра-
чуна династије Обреновић са радикалским првацима после Ивањданског 
атентата на Краља Милана. „Д-р Лаза Илић, физикус округа нишког, са 
седиштем у Алексинцу, стављен је у стање покоја, с пензијом, која му по 
годинама припада.44“ Истовремено је разрешен и „од службе“ резервног 
официра45. 

На челу Министарског савета који је донео овај указ налазио се др 
Владан Ђорђевић. Министар унутрашњих дела био је Лазин земљак 
Ђорђе Генчић. 

Како је јака партизанштина, у време Обреновића, владала у Србији, 
говори у својим успоменама др Михаило Марковић, који је само зато што 
се на улици руковао са др Лазом Илићем био смењен са места начелника 
војног санитета46. 

Указом СНo 10342 од 4. новембра 1900. постављен је, као пензионер, 
за физикуса округа тимочког, опет са седиштем у Зајечару. На овом месту 
ће бити све до смрти 1918. године. 

Црвена нит која је др Лазу Илића водила кроз лавиринте живота, 
било је искрено и верно служење народу и отаџбини. И као лекар и као 
јавни радник улагао је сву своју снагу на подизање здравственог и морал-
ног нивоа народа. Основна црта његовог карактера, сведоче његови 

44    VIII. Сталешке и личне вести. Српски архив за целокупно лекарство, V, 1899, (7):368
45   „Д-р Лаза Илић резервни санитетски капетан прве класе разрешен од службе ре-„Д-р Лаза Илић резервни санитетски капетан прве класе разрешен од службе ре-
зервних официра.“ – IХ. Сталешке и личне вести. Српски архив за целокупно лекарство, 
V, 1899, (8):437 
46   „1892. године за време намесништва, дошли су на владу либерали. [Влада чији је „1892. године за време намесништва, дошли су на владу либерали. [Влада чији је 
председник био Јован Ђ. Авакумовић. Од 9/21. августа 1892 до 1/13. априла 1893] Мини-
стар војни беше ђенерал А[нтоније] Б[огићевић]. (...) 30. XI 1892. г. изађе указ, да се по 
молби постављам за управника сталне војне болнице у Београду! Из службеног војног 
листа сазнао сам за промену мога положаја. (...) Тек две године доцније (...) у разговору 
запитах Косту [Поповића, ђенералштабног пуковника], да он случајно не зна, зашто ме 
је ђенерал Б[огићевић] отерао пре две године из министарства? Пок. Коста отворен, као 
што га је Бог дао, одговори одмах: ,Знам. Отерао вас je зато, што симпатишете радикали-je зато, што симпатишете радикали- зато, што симпатишете радикали-
ма, и што се дружите са њима‘. (...) ,Ваш састанак са члановима главног радикалног одбо-
ра на углу Крунске и Ресавске улице пре две године, je ли био случајан, или намеран? Зар 
ви мислите, да нико не зна шта сте са радикалима говорили приликом тог састанка?!‘ 
(...) Тај догађај одиграо се овако. Једног дана изађох у 12 и по сах. из канцеларије и упутих 
се кући на ручак. Становао сам у Крунској улици, преко пута немачког посланства. Кад 
бех на углу Крунске и Ресавске улице, изађоше из капије Пашићева стана неколико људи, 
међу којима познам др Лазу Илијћа, и пок. Пају Зуковића. Лаза је мој давнашњи позна-
ник и колега, а и служили смо у српско-бугарском рату у моравској команди заједно. 
Паја је опет мој земљак и давнашњи пријатељ, са којим сам многе пријатне ноћи про-
вео у њeговом дому у Крагујевцу. (...) Руковасмо се и упитасмо за здравље. Наш разговор 
беше сасвим обичан. (...) Да ли ће Коста имати право, да је само овај мој састанак са др 
Лазом и Пајом узрок мојој смени са положаја начелничког, или што друго, не знам ни да-
нас.“ – Марковић М. Моје успомене, Београд, 1906, стр. 95–101

195



савременици, „била је необично велика љубав према народу, према 
простом народу, према сељаку. Отуда је и прост народ показивао према 
њему поверење и љубав, љубав легендарну. Не само за лекарске савете, 
за лекарску помоћ, него и за савете у приватном животу народ се обраћао 
своме доктору Лази, како га је он у милости звао. Нико, ваљда, у народу 
није могао стећи толико поверење у Тимоку колико Др. Лаза.47“ 

Др Лаза Илић је био први лекар у Тимочкој крајини који је радио на 
здравственом просвећивању. Сељаке је научио да се обраћају лекару чим 
осете прве знаке болести. Захваљујући његовом опхођењу према болес-
нима познавала га је цела Тимочка крајина. „Нема куће у коју није он 
ушао и где није поред лекарске помоћи давао утехе и савета. Народ му је 
увек са радошћу и поштовањем прилазио. Кад би суботом пролазио кроз 
пијацу, сваки би му сељак прилазио, поздравио га и руковао се с њим, а 
он би сваком на поздрав одговарао благо и пријатељски.“ На позив да 
обиђе болесника др Лаза се одмах одазивао, без обзира да ли је дан, ноћ, 
киша, сунце, снег. „Поверење, поштовање, захвалност и народну љубав 
сретао је на сваком кораку. Све је то стекао својим лекарским, још више 
благим и пријатељским опхођењем према сваком, ма и најсиромаш-
нијем и најпростијем.“ – сведочи Илићев пријатељ48. 

Лекар бање Брестовачке

Законом о уређењу санитетске струке и чувању народног здравља49 
из 1881. године, прописано је да бањски лекар, на крају сезоне, подноси 
Министру унутрашњих дела извештај о раду у бањи. Министар унутра-
шњих дела је 25. августа 1896. год. (СБр. 8196), прописао садржај и форму 
ових извештаја.

О бањском лекару др Лази Илићу можемо данас да говоримо на 
основу објављених извештаја које је поднео Министру. На жалост, у 
Архиву Србије нема сачуваних извештаја из Брестовачке бање за све 
године кад је у њима као бањски лекар радио др Лаза Илић. 

Лаза Илић је објавио извештаје за следеће године: 1891. (Тимочанин, 
Зајечар, III, 1891), 1894. (Дело, I, 1894), 1896. (Српски архив за целокупно 
лекарство III, 1897), 1897. (Народно здравље, Београд, 1898) и 1902. 
(Српски архив за целокупно лекарство IX, 1903). Поред ових извештаја 
објавио је у Тимочанину 1890. године приказ монографије др Стевана 
Мачаја Брестовачка бања, и полемички текст Pro balneis! (Српски архив 
за целокупно лекарство, ХV, 1909). У Народној скупштини је 12. децембра 
1889. био известилац Одбора за финансије на тему општих кредита. Том 
приликом је говорио о буџетским издвајањима за уређење наших бања. 

47    ИАЗ-Б2-МЕ-21/57    ИАЗ-Б2-МЕ-21/57
48   На истом месту.
49   Чл. 29., тач. 5., алинеја д: „Он [бањски лекар] ће израђивати тачне месечне рапорте и Чл. 29., тач. 5., алинеја д: „Он [бањски лекар] ће израђивати тачне месечне рапорте и 
на концу сезоне један главни рапорт који ће слати Министру унутрашњих дела.“
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Лаза Илић сматра, са правом, да је за успешан рад једне бање најваж-
нија стручност бањског лекара. По закону, за бањске лекаре одређују се 
срески лекари, без обзира да ли показују било какво интересовање за 
балнеологију. А „бање су државне, јавне, опште установе“ – пише Лаза 
Илић – „и на челу такве установе треба да стоји лекар, који се о бањама 
што год разбира и интересира, који је о бањама што год студирао и тога 
ради посетио и туђе добро уређене бање.“50 Будући да балнеологија није 
обавезан предмет на медицинским факултетима, то би, по мишљењу др 
Илића, држава требало да сваке године „бар по једног бањског лекара да 
упути у стране бање, те да се ту на лицу места упозна са свим оним што му 
је потребно да вади и да доцније и код своје бање примени.51“ 

Поред недовољно стручних бањских лекара, одговорност за слабу 
посећеност наших бања сносе и други, „практични“ лекари. Они не 
познају „као што треба наше лековите воде“, не труде се да их добро 
упознају, па их ни болесницима не препоручују „онолико колико оне 
заслужују“. Зашто лекари не проучавају довољно лековитост наших бања 
и не препоручују их пацијентима? Лаза нуди одговор: Из пуке бојазни и 
сујете, да пред болесницима не изгледају неуки и неискусни, ако не умеју 
да похвале и препоруче „какву туђу, још не чувену воду, тешког и необ-
ичног имена а француског или талијанског порекла“52. 

Таквим поступањем наноси се штета и економској снази наше 
земље. И Лаза Илић, попут Линденмајера и Мачаја указује да у Србији 
има врло добре минералне воде, и да оне представљају „право благо не 
само у здравственом већ и у привредном погледу“53. 

Лаза Илић је посебно огорчен на „јавне органе“ појединих странака у 
којима се „куде наше бање“, а препоручује Мехадија и друге европске бање. 

Индустријализација, поготово развој рударства, угрожава изворе 
минералних вода. Међутим бањама није непријатељ само рударство, већ 
и уништавање шума. „Тесна веза између шума и обиља у води у опште 
добро је позната. Па и поред толике огромне важности шуме по земљу, 
климу, здравље и благостање, по целокупни живот, наше шуме не само 
што нису заштићене, већ се и данас немилице сатиру и упропашћују како 
од стране појединаца, тако и од стране државе.54“ 

Лаза Илић није први српски лекар који указује на погубну праксу 
крчења шума. О штетности уништавања наших шума по здравље људи 
писао је пре њега др Лаза Димитријевић55. 

50    Илић Л. Брестовачка бања 1897. године. Извешће бањског лекара,  Илић Л. Брестовачка бања 1897. године. Извешће бањског лекара, Народно здравље, 
лекарске поуке народу, додатак Српском архиву за целокупно лекарство, Београд, III, 
1898, (7):146
51    Илић Л. Из извештаја једног бањског лекара,  Илић Л. Из извештаја једног бањског лекара, Дело, I (1894), 4:130
52  Брестовачка бања, написао др Ст. Мачај. Приказује др Лаза Илић, Брестовачка бања, написао др Ст. Мачај. Приказује др Лаза Илић, Тимочанин, 
Зајечар, II, 1890. (29)
53   Илић Л. Са Брестовачке Бање 1896. год, Илић Л. Са Брестовачке Бање 1896. год, Српски архив за целокупно лекарство, III, 
1897.(2):50
54   Илић Л. Pro balneis! Илић Л. Pro balneis! Pro balneis!  balneis! balneis! ! Српски архив за целокупно лекарство, ХV (1909), 4:118
55    Димитријевић Л. Парни млинови упропаштавају шуме, у  Димитријевић Л. Парни млинови упропаштавају шуме, у Како живи наш народ, Ин-
финитас, Београд, 2010, стр. 204
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У сукобу интереса крупног капитала (рударство и индустрија) са 
интересима бања побеђује јачи. А јачи је крупни капитал, јер не постоји 
разумевање о правој вредности лековитих вода. „Кад год је реч о правој 
вредности минералних вода, као о једном народном благу које држава 
треба да чува и да брани, онда се не сме да гледа само на њихову народну 
привредну корист, већ и на њихову идеалну цену, њихову лековитост.56“

Др Лаза Илић је био велики противник давању права на експлоата-
цију наших бања било домаћим било страним концесионарима. Бање и 
минералне воде треба да служе да се унапреди народно здравље, а не да 
постају предмет спекулативне активности које „свуда и у свему гледа пре 
свега свој рачун и интерес. Само као државне установе, којима није глав-
но хасна и интерес, бање су у стању да одговарају намењеној им задаћи, 
да остану вазда створено и слободно прибежиште свима онима без раз-
лике, који ту потраже помоћи и лека, да га ту нађе, по најпре онај коме 
је одиста и потребан, а то је: беда и сиротиња. Онима пак, који желе да 
и од српских бања направе коцкарнице, места за уживање, провођење 
љубави, свирање, изигравање позоришта и давање концерата, нека је 
далеко лепа кућа. Ми у српским бањама тражимо лека и хоћемо мир.57“

Двадесет и шест година је др Лаза Илић био бањски лекар у 
Брестовачкој бањи. За тај посао спремао се озбиљно. Проучавао је бал-
неолошку литературу, у својим извештајима често цитира водеће ауто-
ритете тог доба професоре Хебру, Лајдена и Киша. Борио се против 
схватања да су бање пре свега место за забаву. Писао је „Ја једну бању 
сматрам много озбиљније и стављам је недалеко од једне болнице и 
санаторије.58“ Са медицинског становишта исправан став, али у време 
када су бање у Србији већ постале монденска летовалишта, његова зала-
гања делују анахроно. Богатије и виђеније српске породице на одмор или 
излете све чешће одлазе у наше бање. Последња деценија 19. века је деце-
нија у којој Брестовачка бања, некад најпосећенија, губи трку са 
Врњачком, Буковичком или бањом Ковиљачом59. Узрок томе нису ставо-
ви др Лазе Илића, већ лоша саобраћајна повезаност Брестовачке бање са 
другим крајевима Србије и њена неуређеност60. 

56   Илић Л. Pro balneis! Илић Л. Pro balneis! Pro balneis!  balneis! balneis! ! Српски архив за целокупно лекарство, ХV (1909), 4:120
57    Илић Л. Брестовачка Бања. Одломак из бањског извештаја окр. лекара --- за год.  Илић Л. Брестовачка Бања. Одломак из бањског извештаја окр. лекара --- за год. 
1891. Тимочанин, Зајечар, III, 1891, (50)
58    Илић Л. Брестовачка бања 1897. године Извешће бањског лекара,  Илић Л. Брестовачка бања 1897. године Извешће бањског лекара, Народно здравље, 
лекарске поуке народу, додатак Српском архиву за целокупно лекарство, Београд, III, 
1898, (7):147
59    „Али за напредак овакијех лијечишта не одлучује само каквоћа вода. Одлучује  „Али за напредак овакијех лијечишта не одлучује само каквоћа вода. Одлучује рекла-
ма и мода.“ – Бјелановић С. Кроз славенске земље, стр. 241 (Бјелановић је путујући кроз 
Србију у лето 1890. године свратио и до Врањске бање да посети „намесника краљева 
достојанства“ Јована Ристића, који сваке године лето проводи у овој бањи, да „се људи 
увјере да у својој кући имају бољијех бања, него ли су оне, што их у туђини траже“.)
60    Своју монографију о Брестовачкој бањи др Стеван Мачај завршава са „Aл пре свега:  Своју монографију о Брестовачкој бањи др Стеван Мачај завршава са „Aл пре свега: Aл пре свега: ре свега: 
Путови, добри сигурни путови!“ (Српски архив за целокупно лекарство, Одељак први, 
Књ. 10, 1888, стр. 57). У извештају о бањској сезони у 1901. години дати су предлози шта 
треба учинити да се Брестовачка бања боље припреми за наредну сезону. Под тачком 3. 
стоји „Да се као неопходно нужна и хитна потреба изграде околни путеви који воде бањи 
и осигурају од зликоваца“ (АС, Ф VII р. 390/901). Мислим да је коментар сувишан.
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Др Лаза Илић политичар

По свршеним студијама, др Лаза Илић, ватрени присталица 
Светозара Марковића, постаје члан Народне радикалне странке. По пре-
ласку у Зајечар, 1881, постаје и њен вођа у црноречком округу. Први пут 
је изабран за посланика 1885. године. Биће посланик у више сазива, а 
1891. године61 године је изабран је за потпредседника Народне скупшти-
не. Углавном је био члан финансијског одбора, неколико пута и извести-
лац скупштинске већине о буџету.

Лаза Илић је као посланик био дубоко уважаван од својих колега. 
Његове предлоге подржавали су и већина и опозиција. Био је врло 
добар, даровит и духовит говорник. Могао је да говори дуго, смишљено, 
говоре је „китио“ лепим фигурама, бираним речима и духовитим досе-
ткама. Уз то му је глас био звонак и јасан, „те га је могао сваки сатима 
слушати без умора и досаде“62. 

И поред тога што га је у политици, као уосталом и у животу, одли-
ковала начелност, Лаза Илић се као народни посланик из предрасуд-
ности према „странцима – лекарима“ (а та предрасудност се формирала 
у Првом српско-турском рату63) огрешио о великог лекара и искреног 
пријатеља српског народа др Романа Сонденмајера. Скупштина је деба-
товала о молби др Сонденмајера да му се године службе пре доласка у 
Србију урачунају у пензијски стаж. Др Лаза Илић је тражио да се молба 
не прихвати: „Кад је дошао у Србију он је знао да му се раније године 
неће признати за пензију. Не знам од куда сада ми, водећи рачуна и о 
нашем финансијском стању и злом стању нашег пензионог фонда, да тим 
људима [странцима] чинимо милостињу. То су људи које је наша земља 
понајвише унапредила и задовољила. И да су они остали у својој земљи, 
они никад не би дошли до те части и до тих унапређења, као што су код 
нас дошли. И овај је лекар са добром платом и има добар положај.“ 
Скупштина је подржала предлог др Лазе Илића. У сличној ситуацији, 
неколико месеци касније, на дневном реду у скупштини била је молба др 
Војислава Субботића, хирурга, који је тражио да му се урачунају у године 
службе и године проведене у Земуну. Др Лаза Илић је заступао мишљење 
да поменуте године треба уважити др Субботићу „као најспремнијем 
нашем хирургу“. На замерку Милутина Гарашанина да Земун није у 
нашој држави и да се не могу урачунавати године које су проведене у 

61   Изборни слоган Црноречких радикала на изборима 1890. био је „За нас говоре наша Изборни слоган Црноречких радикала на изборима 1890. био је „За нас говоре наша 
дела, а за вас – Краљевица, Банту, Сливница“.
62    ИАЗ-Б2-МЕ-21/57  ИАЗ-Б2-МЕ-21/57 
63    „За др. Завађила ето јавно тврдим, да је узимао од наших војника мито, да је као и  „За др. Завађила ето јавно тврдим, да је узимао од наших војника мито, да је као и 
остала му браћа имао таксу, по којој се је тачно знало колико кошта двадесет дана, месец, 
два, осуства. Па онда се вели, ти су нам људи дошли из племенитих побуда и тежња, 
да се за Словенство жртвују и за његову слободу! Срамни лажљивци и брбљавци 
су то, покварени људи до крајности, који на рачун слободе Југо-Словена начини-
ше Србији леп трошак и толике жртве. [подвлачење З. В.] Колико их је год било редак 
је изузетак, па живео он ма где, на Неви ил Волзи, чешкој Морави или бугарској Мари-
ци, ортачки су упропашћавали ово крваво парче земље.“ – Илић Л. Белешке једног ме-
дицинара из 1876. и 1877, Побратимство, Београд, I, 1881, стр. 684
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страној држави, позивајући се на аргументацију изнету у Сонденмајеровом 
случају, др Лаза је одговорио кратко: „Земун је предграђе Београда, па с 
тога треба уважити молбу Др. Субботића.“ Народна скупштина је са 
бурним одобравањем усвојила предлог Лазе Илића.

За сенатора је изабран 22. јула 1901. год. У сенату није показивао 
нарочиту активност. После мајског преврата, 1903, учествовао је у избору 
Петра Карађорђевића за Краља Србије. 

С протоком година политички ерос Лазе Илића се гаси. Цепање 
радикалне странке убрзало је његову одлуку да се повуче из активне 
политичке борбе, и у потпуности посвети само свом лекарском позиву. 

Трагедија и смрт

Лаза Илић је имао тридесет година када се, 1882, оженио Савком, 
девојком из познате зајечарске трговачке породице Нанић. Лазар и 
Савка су изродили седморо деце: Јована (1884), Милеву (1885), Стевана 
(1887), Борисава (1889), близанце Војислава и Николу (1892) и Радивоја 
(1895). Јован је умро 1896, а Војислав је поживео само два месеца. [26] 
Лаза Илић је, као родитељ, био веома пажљив и необично нежан. Често 
је говорио: „Да сам знао да ћу толико осетљив бити према деци, не бих 
се никад женио“64. До балканских ратова био је срећан родитељ. Ћерку 
јединицу удао је за колегу др Јована Лилића. Стеван је кренуо очевим 
стопама. Завршио је медицински факултет у Бечу 1912. године, и почео 
специјализацију код проф. Најсера. Борисав, студира философију. 
Никола се уписао на Медицински факултет у Бечу 1911. Најмлађи син, 
Радивоје, Лазин мезимац, завршава зајечарску гимназију са амбицијом 
да постане четврти лекар из фамилије Илића.

А онда судбина почиње да шиба. 
Лаза и Савка Илић најпре сахрањују сина Николу, који је разболев-

ши се од туберкулозе напустио студије и вратио се у Зајечар. Умро је за 
време Другог балканског рата, 1913, у 21. години65. 

Њихов син Стеван, је у Првом балканском рату лекар пољске бол-
нице Моравске дивизије. У Другом балканском рату био је „на превија-
лишту са оном војском која је од дрскога непријатеља заузела Видин“66. 
За време Великог рата био је најпре лекар 11. пука Шумадијске дивизије, 
потом лекар инфективног одељења зајечарске болнице. Оболео је од 
пегавог тифуса и 23. децембра 1914. године, умире у 27. години67.

64   ИАЗ-Б2-МЕ-21/57ИАЗ-Б2-МЕ-21/57
65   За спомен на свога сина медицинара За спомен на свога сина медицинара † Николу, др Лаза Илић уплатио је 1914. године 
Фонду Српског лекарског друштва за потпомагање сиромашних лекара, њихових удови-
ца и сирочади 100 дин. – Српски архив за целокупно лекарство, ХХII, 1919, (1-2):90
66   Поменик погинулих и помрлих медицинара у ратовима 1912-1918 (за штампу прире-
дио Др Војислав М. Суботић) – Српско лекарско друштво&Инфинитас, Београд, 2012, 
стр. 42 (фототипско издање)
67  За спомен на   За спомен на † Д-р Стевана Л. Илића, уплатили су зајечарски лекари 1915. године 
Фонду Српског лекарског друштва за потпомагање сиромашних лекара, њихових удови-
ца и сирочади 100 дин. – Српски архив за целокупно лекарство, ХХII, 1919, (1–2):90
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Три дана доцније у Зајечару умире и Лазин зет др Јован Лилић. Иза 
Јована остаје петоро сирочића. 

Из Вучитрна је у Зајечар 15. новембра 1915. године отпослата црна 
вест да је услед перфорације чира на желуцу умро, у 20. години, најмлађи 
син др Лазе и Савке Илић, Радивоје. Раче, како су га од милоште звали, 
је као одличан ђак завршио гимназију у Зајечару 1914. године. „Чим је 
букнуо светски рат ступио је као волонтер у Зајечарску болницу код Др. 
Властимира Јанковића. Према медицинским наукама имао је превелику 
наклоност и желео је ићи стопама свога оца.68“

„Трагичан крај живота др. Лазине деце, и Николе и др. Стеве и 
Рачета, није само удар за једну породицу, него, по ономе што су ти млади 
људи обећавали, огроман губитак за наш народ.“ – написао је др Коста 
Тодоровић 1938. године [27].

Иако погођен страховитим болом због губитка синова, „убијен, 
утучен и распет на крст“ др Лаза није клонуо. Лечи „претекли“ народ све 
време окупације. Последње написано писмо је оно које шаље сину 
Бориславу на фронт: „Код куће смо остали само нас двоје. О нама и 
нашој судбини да не говорим, јер се то не може писмом описати. У овом 
српском слому и несрећи, ми смо канда најгоре прошли.“ Писмо је писа-
но у Зајечару 12. децембра 1917. године69.

Др Лаза Илић представљао је снажан морални ослонац народу 
Тимочке крајине да издржи притисак окупатора и одупре се бугариза-
цији. У јануару 1918. бугарске окупационе власти захтевају од др Лазе 
Илића да потпише изјаву да је Тимочка крајина бугарска земља и да у њој 
живе само Бугари [28]. Другим речима, да се одрекне свог националног 
идентитета, и олакша процес бугаризације Срба и Влаха. Избора није 
било, јер се претило одмаздом према његовој породици. Лаза, који је већ 
изгубио скоро све што се могло изгубити, не жели да се одрекне јединог 
што му је остало – свог имена. Тражи 24 сата да размисли и да на миру 
донесе одлуку. И одлучио је. У очи Св. Саве, 13. јануара 1918, уништава 
своју архиву, приватну и службену, испија јак отров, и умире у мукама.

Сахрањен је два дана касније. Његов погреб, упркос забрани окупатора 
да се народ окупи у погребној поворци, био је „масовна манифестација“. Од 
ране зоре, по цичи, у Зајечар су долазили старци, жене, деца из околних села. 

Радећи као лекар, тридесет и осам година давао је својим 
Црноречанима лек, савет, поштовање. Они су му узвратили љубављу и 
чувањем његовог имена од заборава.

68    ИАЗ-Б2-МЕ-21/57 ИАЗ-Б2-МЕ-21/57
69     На истом месту.
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Библиографија радова др Лазе Илића

Приликом прикупљања материјала за израду ове библиографије, 
као приручну литературу, користио сам Библиографију српске 
здравствене књижевности 1757-1918, Ристе Јеремића, објављену у 
Београду, 1945. Користио сам и радове Маринка Станојевића (Сећање на 
живот и рад Др. Лазе Илића, ИАЗ-Б2-МЕ-21/57), Милорада Драгића 
(објављене у часопису Развитак, Зајечар, 1968:5, 1980:6, 1984:6) Агима Ј. 
Јанузија (Зборник радова са III научно-стручног скупа, Зајечар, 2011) и 
Стевана М. Вељковића (Из Старог Зајечара, књ. 2, Зајечар, 2012) који су, 
доносили преглед радова др Лазе Илића 70.

Своје радове потписивао је са Др Лаза Илић. У овој библиографији 
су назначени радови који су потписани на други начин.

Библиографске податке сам, сем у једном случају означеним 
звездицом (*), узимао непосредно са књиге, односно из периодичне 
публикације.

Радови под редним бројевима: 1, 3(20), 11, 12, 13, 14, 18, 21, 31, 34 и 40 
први пут се објављују у овој библиографији.

Посебна издања

1. Зуби. „Зора“ књижевни рад српског ђачког друштва у Бечу, 
накладом српског академич. друштва „Зоре“, 1875, стр.55–68, (Лаза Илић)

2. О каламљењу богиња на људима. По нашим и страним изворима 
израдио Др. Лаза Илић. Прештампано из „Тимочанина“, Зајечар, 
Штампарија Јована С. Живковића код цркве, 1890. Стр. 44 М. 8о 

3. Јаван рачун народних посланика Радикалне странке, др Лазе 
Илића, Стеве Нешића, Стојана Станковића и Михајла Ристића. Пре-
штампано из „Тимочанина“, Зајечар, Штампарија Јована С. Живковића. 
1890. стр. 52 М. 8о (Напомена: Аутор овог извештаја о посланичком раду 
је Лаза Илић. У овој библиографији је наведен због делова који се одно-
се на уређење Брестовачке бање)

4.* Брестовачка бања. Написао Др. Ст. Мачај. Приказао Др. Лаза 
Илић. Прештампано из „Тимочанина“, Зајечар, Штампарија Јована С. 
Живковића код цркве, 1892. Стр. 20 М. 8о (Извор: оглас објављен у 
Тимочанину број 88 за 1890. годину; а на основу текста о Брестовачкој 
бањи објављеног у Тимочанину (1892:30) види се да је ова књижица 
прештампан текст приказа Мачајеве књиге који је Л. Илић објавио у 
Тимочанину 1890. и Српска библиографија. Књиге 1868–1944.)

5. Здрава кућа и здрав стан. Три предавања Др Јосифа Фодора. 
Превео Др. Л. Илић. У Београду. Штампано у Краљ. српској државној 
штампарији. 1890. Стр 58-165 са црт. 8о Српски архив за целокупно 
лекарство, одељак други књ. ХХIII

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Библиографију���������ш�-
���������ђ�њ����з�����б�������х��������������������������������������������б���������������
�������������������������б�������.
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6. Једно питање из судске медицине. Од Д-ра Лазе Илића. (На по се 
штампано из „Правника“) – Београд. У Државној штампарији Краљевине 
Србије, 1892, Стр. 16. В. 8о

7. Лекарски савети. Бележи их Д-р Лаза Илић. Прештампано из 
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