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Добро је познато да што су људи старији све више оживљавају 

сећања из младих дана. Оваква сећања могу бити пријатна и 
непријатна а која ће преовладати зависи од урођеног темперамента 
особе, односно од структуре личности која се сећа прошлости. Тако 
се једни радије сећају пријатних и радосних догађаја и доживљаја, а 
други првенствено непријатних и тужних. Остаје, наравно, значајно 
питање неизбежног фалсификовања сећања код оних који причају 
или пишу о прошлости (као да се овакви људи никад нису сасвим 
ослободили дечијих фантазија и фантазама). Ако је човек који се 
подсећа прошлости будан пред опасношћу свесног и, много више, 
несвесног кривотворења своје прошлости, могуће је (мада ни тада 
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није сигуран) да ће релативно објективно испричати неки одломак 
из свога живота. Са оваквим напоменама и упозорењима самом 
себи, приступам позиву да нешто испричам из времена мога боравка 
и рада на Неуропсихијатријској клиници у Београду. 

Желећи још пре почетка студирања медицине да будем 
психијатар и психотерапеут (разлоге за овако необичну, рану жељу 
објаснио сам у књизи "Постојбина душе - разговори Милоша 
Јевтића са Владетом Јеротићем" Партенон, Београд, 1998), ступио 
сам као волонтер на Нервну клинику крајем 1949. године. Био сам 
тада на четвртој години студија медицине и управо смо ми, 
студенти, почињали да слушамо предавања из неуропсихијатрије. 
Не сећам се више да ли је то био лично професор др Владимир 
Вујић, управник Клинике, или његова асистенткиња др Ангелина 
Парезановић, који су ми одредили да радим на тадашњем нервном 
одељењу у Вишеградској улици код др Веселина Савића, већ онда 
необичног и оригиналног човека коме је свака пета реч била псовка, 
грдња или и бес, али, зачудо, иза оваквог његовог силовитог и 
незгодног понашања према свакоме са којим је долазио у додир, од 
пацијената, до колега лекара, па и непознатих људи које би први пут 
видео - није било ни мржње, нити жеље да неког лично увреди; 
његов темперамент био је, једноставно, оличење "виолентног 
динарца", каквог га је описао, велики понос наше науке, Јован 
Цвијић. 

Са Веселином Савићем "издржао" сам непуних годину дана, 
не припадајући ни једној од две најчешће скупине људи на Клиници, 
међу којима су се налазили они који су обожавали Веселина Савића, 
или они други који су га се плашили, избегавали, немајући добро 
мишљење о њему ни као стручњаку, првенствено неурологу. После 
те године, не много плодне за мене, успео сам да ме преместе у 
главну зграду Нервне клинике (у Пастеровој улици), на Одељење, 
онда још доцента др Јована Ристића, у непосредној близини 
управничке канцеларије професора Владимира Вујића. Био је то 
почетак мога личног и професионалног успона, плодан период 
испуњен преданим и мојим, збиља радосним бављењем, најпре, 
првих година после 1950. више неурологијом, а онда, и до краја мога 
боравка на Клиници, психијатријом, која ме је од почетка више 
привлачила. И данас сам захвалан професору др Јовану Ристићу, 
поред кога сам сасвим солидно и за моје личне амбиције довољно 
научио неурологију. Професор Ристић је био строг, некад 
неумољиво строг учитељ, захтеван, не само према нама младим 
лекарима, већ и према студентима на испиту, тражећи од њих не 
само добро спремљено градиво из неуропсихијатрије, већ и знање из 
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опште културе. Када је био расположен и када га није мучио његов 
стомачни улкус, умео је да буде занимљив саговорник од кога је 
човек могао много да научи, најпре из опште медицине коју је држао 
"у малом прсту", наравно из неуропсихијатрије, али онда и из разних 
области опште културе, нарочито музике коју је познавао и као 
добар музиколог.  

Централна личност свих нас на Клиници била је личност 
Владимира Вујића. Оштроуман и интелигентан, колерично-
сангвиничног темперамента, доброг споја интро- и екстравертованог 
животног става, професор Вујић је пленио људе око себе, 
привлачећи их неким својим чудним унутрашњим магнетизмом. 
Његова предавања из психијатрије, у великом амфитеатру 
Анатомског института била су посећивана не само од студената 
медицине, већ и од студената бројних других факултета у Београду, 
тако да се повремено дешавало да је простран амфитеатар био крцат 
младим људима, који су без речи и даха слушали предавања 
професора Вујића. Један сат пре предавања нико од лекара на 
Клиници није смео да улази у његову радну собу у којој је 
припремао предавање, поверивши нам се неколико пута, како пред 
свако предавање има умерену трему, објашњавајући је поштовањем 
које је гајио пред огромним аудиторијем, оставивши и нама поруку 
да и ми треба да имамо одређену дозу треме када држимо неко 
предавање, јер је она поуздан знак да ценимо оне који нас слушају. 

Владимир Вујић био је за мене драматична, када се не бих 
бојао да испаднем патетичан, рекао бих чак, била је то трагична 
личност. Несрећан у личном породичном животу, жељан љубави и 
нежности, Владимир Вујић није умео, можда није ни хтео, да је 
другима покаже. Изузетно талентован психијатар, "увртео" је био 
себи у главу да треба да постане светски неуролог, посвећујући, 
тачније речено, трошећи године и године истраживања имагинарног 
"ларвираног енцефалитиса", откривајући скривене знаке овог 
обољења код пацијената, натерујући и своје најближе сараднике да 
се баве овом проблематиком и помогну му да изађе пред светску 
јавност са својим открићем. Опчињени снажном и оригиналном 
личношћу овог несрећног човека, свакако више ауторитативном, 
него ауторитарном (мада је умео повремено и овакав да буде), цела 
се Нервна клиника, од најмлађег лекара до доцента и професора на 
Клиници дала у потрагу за "знацима" ларвираног енцефалитиса. 
Ваљда осећајући да му време измиче, професор Вујић је пушио као 
суманут, мало је спавао, готово стално био на Клиници, а код своје 
куће одржавао је полулегалну приватну праксу уз помоћ докторке 
Ангелине Парезановић. 
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Веома субјективан у процењивању вредности људи са којима 
је радио, професор Вујић је знао само за две крајности: симпатију и 
антипатију према сарадницима. Не знам ни сам чиме сам "заслужио" 
да се нађем, заједно са др Магдаленом Пијуковић и др Антом 
Павковићем у табору оних младих лекара које је он заволео. Тек, 
једног дана, сасвим неочекивано, професор Вујић је предложио нас 
неколико младих неуропсихијатара за асистенте Клинике. Готово 
нико од нас није имао радове који би оправдали један овакав 
предлог професора Вујића. Али ко је питао за радове када Владимир 
Вујић науми нешто да оствари! Убрзо смо збиља постали асистенти 
Клинике, добили смо чак и студенте да на испиту проверимо њихов 
практичан рад са пацијентом, мада сам и сам, тек мало пре тог 
призива за асистента, био положио специјалистички испит из 
неуропсихијатрије, и то положио не баш славно. Не знам ни данас 
шта су чланови комисије од мене очекивали (у комисији није био 
професор Вујић), али се сећам да су ми на испиту постављали 
"морска" питања и то из стручних иностраних часописа који су се 
мало пре мога испита били појавили у библиотеци Медицинског 
факултета.  

Смрт Владимира Вујића 1953. године све нас је на Клиници 
потресла и узбудила, а његове изабранике, међу којима сам се и ја 
нашао, наравно, највише. Све је друкчије кренуло на 
Неуропсихијатријској клиници после Вујићеве смрти и о томе 
периоду Клинике нерадо се сећам и говорим. Мој одлазак у 
иностранство (Немачка, Швајцарска, Француска) у коме сам провео 
неколико година, значио је дефинитиван прекид и разлаз са водећим 
људима на Клиници и њиховим концепцијама у психијатрији.  

Сматрао бих великим пропустом да не споменем у овим мојим 
сећањима једну другу, џиновску личност на Клиници. Била је то 
личност легендарног психолога и збиља великог човека, Живорада-
Жиће Васића, професора психологије у Београду. Његов долазак на 
Клинику, почетак незаборавних недељних семинара, дискусије које 
су се темпераментно и високостручно водиле о психолошким и 
психијатријским проблемима, прикази компликованих пацијената, 
одјекнули су и на Нервним клиникама, у градовима бивше 
Југославије. Тандем Вујић-Васић функционисао је савршено, 
хармонично и комплементарно, без уобичајене зависти наших људи, 
уз пуно међусобно поштовање, па и међусобне љубави (опширно 
сам писао о Живораду-Жижи Васићу и његовом вишегодишњем 
посећивању Неуропсихијатријске клинике у Београду, у књизи 
Милојка Стојановића (психолога) - "Живорад-Жића Васић", Савез 
друштва психолога Србије, Београд, 1989). 
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Немогуће ми је да заобиђем или заборавим још једног мог 
великог учитеља и касније, личног пријатеља (који ми је то остао до 
његове смрти), професора др Војина Матића. Уздржана, тиха, 
интровертована и господска личност Војина Матића, привлачила је 
на Клиници све оне лекаре и психологе, међу којима сам се и сам 
налазио, који су показивали дубље интересовање за психоанализу и 
психотерапију, према којој су на Клиници, још из раног њеног 
периода педесетих година, њени најбољи представници, на челу са 
професором Вујићем, показивали упадљиву одбојност или, скоро 
бих рекао, неуротичан амбивалентан став. Сигурно да су оваквом 
неповољном ставу према психотерапији и нарочито, психоанализи, 
допринеле и несрећне политичке прилике у нашој земљи.  

Бити или постати психоаналитичар у оно време, педесетих, па 
и шездесетих година 20. века, нарочито у Београду и Србији, 
аутоматски је значио антимарксистички став што је онда претило, не 
баш безазленим последицама по лични интегритет таквог лекара или 
психолога. Овакве трагичне последице највише је искусио, можда и 
животом платио, још један, изузетно талентован психијатар на 
Нервној клиници - био је то вишеструко обдарени др Мирко 
Швракић. Интуитиван психијатар и психотерапеут, први у нашој 
српској средини који је почео озбиљно да се бави етнопсихологијом 
и етнопсихијатријом (још педесетих година овога века), први писац 
књиге о неурозама у бившој Југославији (убрзо за Швракићевом 
књигом о неурозама појавиле су се књиге Владислава Клајна у 
Београду и Стјепана Бетлхајма у Загребу), сликар и диван човек и 
пријатељ, Мирко Швракић је, после Владимира Вујића (а пре 
Владимира Јаковљевића, психијатра и првог професора социјалне 
психопатологије на Београдском универзитету), још једна трагична 
појава у нашој жалосној, често уској и једнострано развијеној, 
научној и шире, професионалној психијатријској српској средини.  

Немам више ни времена ни простора да се осврнем на 
неколико красних колега, неуропсихијатара, старијих и знатно 
старијих од мене, са којима сам успешно, више година сарађивао и 
од њих учио у заједничкој нам матици, на Нервној клиници 
професора Владимира Вујића. Споменућу само неке, а бојим се да 
ћу неке заборавити да споменем: Милица Ђурковић, Коста Куртеш, 
Боривоје Радојчић, Игор Милосављевић, Анте Павковић, психолог 
Милица Петровић, драги пријатељ Никола Волф, Милисав Николић, 
Павле Милекић... 

На завршетку, захвалан сам Богу и свима људима које ми је 
Он послао на моме професионалном и животном путу да ме поуче 
исправном животу најпре, без уплитања у опасне и тако бескрајно 
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јалове политичке игре и смицалице, као и ситне, малограђанске 
интриге које неприметно, али сигурно изјeдају људско биће изнутра 
- политичке замке и препредене сплетке којих је било, на жалост и 
на Неуропсихијатријској клиници у Београду у времену када сам на 
њој радио, од 1949-1958. године. Занимала ме је само психијатрија и 
психотерапија и они људи на Клиници (њима сам највише простора 
и посветио у овоме сећању) од којих сам могао највише да научим 
корисног и практичног, али који су и као  људи, својим личним 
животом и радом сведочили и богатили струку којој су се посветили. 
Неки од њих су ми постали и остали доживотни пријатељи. 
Негујући на патриотски начин своју српску традицију и у њој 
посебно медицину, а у овој психијатрију, ми се одужујемо нашим 
претходницима (конкретно у психијатријској професији) без којих 
ни ми не бисмо постојали, а припремамо, надајмо се, бољу 
будућност наследницима и настављачима у српској психијатрији, 
који ће умети, ово искрено желим и верујем, да стваралачки негују, 
подједнако, без икаквог непотребног антагонизма - тзв. велику или 
органску психијатрију са, чини ми се, неопходном психотерапијом. 

____________________ 

Академик др Владета ЈЕРОТИЋ, психијатар и психотерапеут, 
професор пастирске психологије, Богословски факултет, Београд. 

Academician Vladeta JEROTIĆ, M.D., psychiatrist, psychotherapist, 
professor of pastoral psychology, School of Teology, Belgrade. 


