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Сажетак

Књига професора хистологије Медицинског факултета Александра 
Ђ. Костића Полни живот човека, објављена 1932. године, подстакла је 
велике расправе и препирке у јавности, дневним листовима, Универзи-
тету, Народној скупштини, најзад и у Српском лекарском друштву. 
Главне тезе биле су да је књига порнографска, плагијат Ван де Велдеовог 
дела Савршен брак и да је рекламирана на начин недостојан једног уни-
верзитетског професора. Много критичких написа било је објављено у 
листу Лекар чиме се узбуркала медицинска јавност у земљи. Дебате 
поводом те књиге, изазвале се једну од најопаснијих криза на 
Медицинском факултету која се пренела и на Универзитет. Формирана је 
била комисија да испита да ли би требало професора Костића извести 
пред дисциплински суд. И студенти Медицинског факултета дигли су 
глас против професора Костића и његове књиге. О књизи се, 1933. годи-
не, расправљало и у Народној скупштини. Књига је доспела и пред 
Српско лекарско друштво (СЛД), које је марта 1934. донело Резолуцију 
поводом Костићевог Полног живота човека и тада је била покренута 
„анкета по овом проблему“. На крају, писање Лекара, све те оптужбе и 
претпостављене забране књиге, одлуке Савета Медицинског факултета 
као и Сената Универзитета, протест студената медицине и њихови захте-
ви, интерпелације народних посланика у Парламенту и Резолуција СЛД, 
ипак, нису стајали каријере професора Александра Ђ. Костића.

Покрет за спровођење захтева расне хигијене („науке о одржању и 
поправци људских раса“) био је оцењен својевремено као један од најко-
риснијих социјалних покрета, уз тврдње да „од успеха на том пољу зави-
си будућност многих народа“. Вероватно двојица највећих заговорника 
овога покрета били су професор Медицинског факултета др Александар 
Ђ. Костић и председник СЛД др Светислав Стефановић. Костић за своје 
ставове као образложење узима дотадашње расно хигијенске мере које се 

295



спроводе у САД, где се „у расно хигијенске сврхе врши стерилизација 
мушкараца у неким државама, и присилно, који су наследно оптереће-
ни“. Политика је објавила 1933. године Костићев чланак – Како ће у 
Немачкој наследно оболеле оперисати да би постали неплодни. У њему 
је Костић поздравио доношење Закона о стерилизацији у Немачкој и 
похвалио проницљивост и мудрост Адолфа Хитлера.

Међутим, председник СЛД др Светислав Стефановић, није био 
само присталица расне хигијене и нацистичке расне теорије, него и 
фашизма. На један његов текст реаговао је 1934. у Лекару др Хуго Клајн. 
Стрпавши у исти кош Костића и Стефановића написао је, између оста-
лог: „Гг. Стефановић и Костић више се слажу са Хитлером и Мусолинијем, 
него Хитлер и Мусолини између себе“. У овом опширном напису, Клајн 
предочава да се мрак спустио над Европом и да у том мраку „искрсавају 
код нас лекари који упиру очи онамо где је већ пала ноћ, ноћ осветљена 
пожарима и експлозијама; и док се тамо уз тријумфално певање, спаљују 
књиге, наши лекари, лекари професори и специјалисти, лекари књи-
жевници и председници, прихватају исту песму на исти глас и радосно 
кличу доласку новог средњег века. Треба тој чињеници погледати у очи 
и определити се према њој“.

Увод

Бурни догађаји у Европи и свету, као и економска криза између два 
светска рата, оставили су последице и у Краљевини Југославији. Две 
велике расправе српских лекара које су се тада догодиле биле су одраз 
тог драматичног времена.

Српски лекари били су и даље активни у Српском лекарском 
друштву (СЛД), свом једином сталешком и стручном удружењу. Сходно 
новонасталој ситуацији, дошло је до формирања Југословенског лекар-
ског друштва 1919. године, удруживањем постојећих лекарских друштава 
у Хрватској, Словенији, Босни и Херцеговини, Црној Гори, Македонији 
и Далмацији [1].

Доношењем октроисаног устава 1931. године, привидно је била 
завршена диктатура краља Александра Карађорђевића. У српској среди-
ни Краљевине Југославије све више су узимале маха екстремна десница 
и левица. Слично радикалној левици која је била организована у оквиру 
илегалне КПЈ, екстремна идеологија деснице, између осталих, имала је 
политичку организацију – покрет Збор, на чијем се челу налазио 
Димитрије Љотић. Налазила је инспирацију у фашизму и националсо-
цијализму, Мусолинију у Италији и Хитлеру у Немачкој. Заступници 
екстремних десних идеологија пропагирали су антидемократизам, 
антисемитизам и расизам. Политичку пропаганду вршили су веома 
вешто. Своје политичке ставове и идеје калемили су на домаће тради-
ције. На тај начин почели су повезивати своју представу о раси са 
нацијом [2]. 
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Клерикални кругови били су антиевропски настројени, показива-
ли су мржњу према сваком прогресу. Утицајан пропагатор тих идеја, а 
вешт беседник био је епископ Николај Велимировић [3].

Оштро сукобљавање идеолошке деснице и левице било је на бео-
градском Универзитету. Међу студентском омладином био је присутан 
општи револт против многобројних негативних друштвених појава у 
Краљевини Југославији. Универзитет су потресали студентски штрајко-
ви, демонстрације и окршаји са полицијом, при чему је било и жртава. 
Студент права Жарко Мариновић погинуо је 4. априла 1936. године, пред 
Институтом за патологију Медицинског факултета, у сукобу са студент-
ском фашистичком организацијом ОРНАС.

Лекарска професија запала је у веома тежак положај. Економска 
криза која је наступила тих година учинила је да су услови запошљавања 
лекара из године у годину бивали све тежи. Пацијенти су радије одлази-
ли у државне здравствене установе где су добијали бесплатну здравстве-
ну заштиту, него код лекара који су имали приватне ординације и где су 
услуге морале да се плате. Приватна пракса је доживела бродолом, па су 
„лекари који живе искључиво од приватне зараде постали су врло редак 
изузетак“ [4]. Пошто је мрежа здравствене службе у земљи била слабо 
развијена, лако је била попуњена лекарима који су завршили медицину 
и лекарски стаж. Тако се многи лекари нису могли ни запослити иако су 
мање вароши и села били без здравствене заштите. У престоници све 
више се повећавао број незапослених медицинара. „У државној служби 
биће толико нових места у колико се упразне смрћу, оставком, пензио-
нисањем или отпуштањем. [4]“ Већина од њих се „помирила са тиме да 
раде писарске, благајничке, дактилографске, фризерске и многе друге 
послове, за које им ама баш ништа није била потребна факултетска 
диплома и звање највишег интелектуалног радника“ [4]. Запошљавало 
се као и данас, уз помоћ протекције. „По страни се стављају сви коле-
гијални обзири, јер се увек полази од тога да је свакоме његов стомак 
најпречи“ [4]. Они, „обележени“ као левичари, нису ни могли добити 
државну службу. Многи су добијали волонтерске специјализације, али 
волонтери су „били бесплатна радна снага, са свим обавезама и дужнос-
тима, али без икакве плате“ [5]. Прорежимски настројени лекари имали 
су привилегије, радили су у државној служби и истовремено добијали 
велике хонораре. Наставници Медицинског факултета и они специја-
листи који су радили на некој од клиника престонице, били су највише 
привилеговани. „Шефови одељења и професори Медицинског факулте-
та – шефови клиника, примаријуси, доценти и асистенти имали су одго-
варајуће приходе, али и приватне ординације, које су била улазна врата 
за клиничка и болничка одељења“ [5].

У таквим политичким, културним и здравственим приликама и 
околностима у земљи, збиле су се две велике расправе српских лекара.
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Расправа поводом књиге Полни живот човека 
проф. др Александра Ђ. Костића

Књига професора хистологије Медицинског факултета Александра 
Ђ. Костића Полни живот човека објављена 1932. године одмах је под-
стакла расправе и препирке у јавности, дневним листовима, Универзи-
тету, Народној скупштини, и у Српском лекарском друштву.

Тим поводом лист Лекар објављивао је у више бројева, током 1932. и 
1933. године, али и касније, опширне чланке у којима се ударало на књигу 
и на већ створени мит у јавности о високој стручности аутора. „Г. 
Александар Ђ. Костић је ванредни професор хистологије на београд-
ском медицинском факултету. Додуше, за време медицинских студија у 
Монпељеу био је у сталном непријатељству са овом можда најдосад-
нијом граном медицине, јер га је професор морао да замоли да се по 
други пут јави за испит из хистологије“ [6]. По аутору овога текста1, сас-
вим нову слику о професору Костићу дају неки до тада пренебрегавани 
детаљи. „Овај је предмет толико изучио и – заволео, да је по повратку у 
земљу убрзо постао – његов наставник југословенском медицинском 
подмлатку. Зашто да не? Кад многи без основне школе могу да лече 
болешћу истрошене људске организме, откуда не би било логично да 
некадашњи рђав ђак једног предмета из медицине не постане његов 
најбољи познавалац? [6]“

Главне тезе Лекара биле су, да је књига Полни живот човека порно-
графска, плагијат је књиге др Теодора Ван де Велдеа Савршен брак која 
се појавила у Лајпцигу 1926. године, и да је писана једино у комерцијалне 
сврхе, а рекламирана је на начин недостојан универзитетског професо-
ра. Осим тога, „остављајући на страну чињеницу да је Костићева књига 
неоригинална или мање више компилаторска, она је по свом садржају 
неактуелна и застарела па чак и непотпуна“ [6]. И на крају, сам садржај 
књиге даје за право да се закључи да је она порнографско дело, јер 
„искључиви циљ њеног аутора је материјална добит, јер ће његову књигу 
публика схватити као порнографију и као такву пожудно читати“ [6].

Овим написима у Лекару узбуркала се медицинска јавност. Убрзо су 
следиле реакције читалаца у смислу „једнодушне осуде од стране цело-
купног лекарског сталежа и друге интелектуалне јавности.“ На почетку 
свога текста, др Миливоје М. Миленковић покушао је да оправда аутора 
Полног живота човека, али одмах затим је овако објаснио шта му заме-
ра. „Зато, признајући да је ова књига већим делом и добра и корисна, ја 
сам готов да је најоштрије осудим због читавог оног одељка који третира 
механизам полног акта, јер он претпоставља поругу за саму науку, а у 
исто време не може, ни у каквом случају користити ма коме“ [7]. У истом 
напису др Миленковић тражио је одговор на питање „да ли је било 
потребно једном професору универзитета и представнику науке, да на 

1   Пошто је чланак непотписан сматрамо да је изражавао став уредништва листа, али 
не искључујемо могућност да је писац текста био др Драгољуб Сретеновић (1897–1942), 
власник и главни и одговорни уредник Лекара (1930–1941).
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онако либералан, неразумни и скоро порнографски начин, прикаже 
механизам полног акта код људи, кад су они у сваком погледу изнад свих 
животиња, својим ванредним мисаоним богатством“ [7]. Тако се и овај 
угледни београдски офталмолог придружио оценама да је Полни живот 
човека, ипак, порнографско дело.

Било је и ретких појединаца који су бранили професора Александра 
Костића. Тако се појавило једно повољно мишљење о аутору и његовој 
књизи. „По своме положају писац повољне критике био би у могућности 
да донекле поправи наш суд о књизи професора хистологије, кад га 
нажалост једна околност не би дисквалификовала као објективног кри-
тичара. То је чињеница, да је писац те повољне критике кандидат за 
приватног доцента, а да је опет референт по питању његове доцентуре 
сам аутор књиге Полни живот човека“ [8].

Дебате поводом Костићеве књиге, изазавале су једну од најопас-
нијих криза на Медицинском факултету између два светска рата. Лекар 
је покушао да дâ одговор на питање да ли ће писац књиге Полни живот 
човека постати редован професор Медицинског факултета. „Мада је 
књига изазвала оправдан револт код већине професора медицинског 
факултета (јер се мора истаћи, да су већина од њих озбиљни научни рад-
ници, добри лекари и поштени људи) ипак по овој ствари није до сада 
ништа предузето. То се може објаснити страхом да се разголитивши 
писца књиге П.Ж.Ч, не компромитује цео факултет“ [9]. На тврдњу да је 
ова анатемисана књига „већим делом један рафинирани препис немачке 
књиге Die Vollkommene ehe од др Т. Х. ван де Велдеа“, писац професор 
Костић „до данас није одговорио, а камоли да је успео обеснажити је“ [9]. 
Присвајање туђих истраживања и туђе ауторске својине на Медицинском 
факултету, није изазвало никакво изненађење у лекарским и научним 
круговима, јер је Лекар о томе писао у броју од 1. маја 1933. године у члан-
ку под насловом Медицински плагијати. У закључку овог, иначе непо-
тписаног текста, стајало је „да је недозвољено искоришћавање туђих 
творевина постало једна скоро нормална појава на нашем медицинском 
факултету“ [10].

Међутим, професор Александар Костић, ослањао се на колеге – 
пријатеље, наставнике Медицинског факултета. Они су га „на једној од 
последњих седница факултетског савета поново предложили за редов-
ног професора“ [9]. Ипак, на Савету је оцењено да би то била нека врста 
незаслужене рехабилитације, те је превагнуло мишљење „да је личност у 
питању својом књигом П.Ж.Ч. трајно дисквалификована за редовног 
професора универзитета“ [9]. Исто тако, ако би донео другачију одлуку, 
Савет би изгубио углед, јер је непосредно пре овога догађаја био „оспо-
рио доцентску титулу асистентима под изговором да неки од њихових 
радова нису били оригинални. Сада се тврди за књигу једног будућег 
редовног професора, да је већином препис туђе једне књиге, те ако се ово 
озбиљно не узме у обзир, остаће се у уверењу, да на Универзитету има два 
мерила и два морала, једно за асистенте, а друго за редовне и ванредне 
професоре“ [8]. Било је много сумњичења која су, свакако, могла да утичу 
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на одлуку Савета факултета. Професора Костића су оптужили за ширење 
неморала, и да би тиме требало да се позабави државни тужилац. То су 
збиља, биле толико тешке оптужбе, да су несумњиво бациле велику 
сенку на углед „једног професора универзитета и потпредседника 
друштва за заштиту деце и младежи!“ [11]. 

Ситуација на Медицинском факултету постала је све ужаренија и 
компликованија, а на основу тужбе Лекарске коморе, расправа се прене-
ла и на Универзитет. Формирана је комисија [9] (професори: Р. Буриан, 
Ж. Ђорђевић, Ђ. Нешић, А. Радосављевић, Д. Ђурић, Д. Аранђеловић, И. 
Ђаја и Ђур. Ђорђевић) да испита да ли би требало проф. др Александра 
Ђ. Костића, због његове порнографске књиге, извести пред дисциплин-
ски суд. Универзитетски Сенат решио је, упркос томе што су „професори 
медицинског факултета солидарно бранили свог колегу“ [9], да се проф. 
Костић преда дисциплинском суду и истиче се похвала „држању неколи-
ко професора других факултета и целог универзитетског сената“ [9]. 
Аутор чланка, доцент Универзитета који се потписао као доц. А-В-С, био 
је уверен да су прилике на Медицинском факултету рђаве, међуљудски 
односи поремећени, а да би се стање поправило требало би се ослонити 
на целокупни универзитет. 

Напис објављен у Лекару 15. марта 1933. године, под насловом 
Студенти медицине и њихови наставници, потврдио је постојање једне 
од најозбиљнијих криза на Медицинском факултету. Студенти медици-
не изразили су незадовољство наставом и поступцима неких од настав-
ника. У Резолуцији коју су донели, изнели су захтеве у 12 тачака и тражи-
ли од универзитетских власти да их прихвате. У другој тачки ове 
Резолуције изричито су захтевали да професор хистологије „да оставку 
на свој данашњи положај, јер га од данас не сматрамо за свога професо-
ра“. Студенти су га назвали „Распућином Медицинског факултета“, због 
његове улоге на факултету и поступака према медицинарима. Професор 
Костић је „творац свих административних поступака деканата и факул-
тета који тангирају студенте и штете њиховим интересима“. Професорову 
оставку су тражили и из других разлога: због „арогантног држања према 
студентима, у наплаћивању таксе за практичне радове и од сиромашних 
студената ослобођених сваке школарине, у заузимању многих просто-
рија за личне потребе на хистолошком институту док су студенти 
стешњени и сметају једни другима при раду; најзад му замерају вођење 
трговине са уџбеницима и са ненаучним књигама као што је Полни 
живот човека“ [12]. Факултетске и универзитетске власти студентске 
захтеве су одбили и избили су такви немири да је Медицински факултет 
морао престати са радом више дана. Била је то логична последица нару-
шених међуљудских односа који су постојали међу наставницима факул-
тета. Такав је био, видели смо, и закључак коментатора Лекара, доцента 
А-В-С. „Ми добро знамо шта се све дешава на седницама факултета на 
којима наши наставници пречишћавају личне рачуне! Нека они оставе 
своје свађе за распуст, за то им је доста четири месеца, сада пак треба да 
сачувају лично достојанство и посвете пажњу што бољем стручном обра-
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зовању студената“ [12], чуло се на протестним скуповима. Тада, док 
факултет није радио, „спомињане су и клинике које представљају ,берзе 
рада за професоре‘ и многе друге ружне појаве приписиване су васпита-
чима медицинског подмлатка“ [12].

Како се бура није стишавала, очекивало се да ће се о књизи профе-
сора Александра Костића расправљати и у Парламенту. Из текста обја-
вљеног у Лекару 15. јуна 1933. године, под насловом Књига Полни живот 
човека пред Народном Скупштином, сазнајемо која су питања била 
постављена министру просвете. Народни посланик врањскога округа, 
хаџи-Тодор Димитријевић, лингвиста и књижевник, поставио је неугод-
на питања. Био је веома оштар говорећи о Костићевој књизи. „За њу 
нема ничег узвишеног ни моралног ни колико у животиња.“ За аутора, 
настављао је у својој интерпелацији хаџи-Тодор Димитријевић, „полно 
питање је општа разузданост: ко кога дохвати, где може и како може. Кад 
би се таква књига појавила у Америци, писац би отишао на најмање 10 
година робије, док код нас такав писац заузима највише место... [13]“ 
Представник Врањанаца у Парламенту захтевао је од министра просве-
те, да се забрани растурање „оптужене“ књиге, а да аутор кривично одго-
вара због вређања јавног морала. Оштрица његове критике није зао-
бишла ни Медицински факултет. „А боље да такав факултет и не постоји, 
него да се из њега чују ствари које ни најперверзнији тип не би у своја 
уста узео“ [13]. Уредништво Лекара потписано са X.Y.C, питало се да ли се 
уопште оваква дискусија у парламенту некога тицала и да ли ће се 
„питање књиге Полни живот човека и даље препустити забораву.“ 
Такође је закључено, да је „сасвим погрешно схватање, ако се мисли да се 
служи интересима универзитета и факултета, кад се преко свега што се 
на њему дешава ћутећи прелази од стране универзитетских власти“ [13].

После свега, ни Српско лекарско друштво није могло остати по 
страни. Чланови СЛД донели су Резолуцију поводом проблема Полног 
живота човека, тек 10. марта 1934, две године после објављивања 
Костићеве књиге, „стављајући на дискусију питање полног живота, које 
већ дуго времена занима целу јавност“ [14], у жељи да сазна објективна 
стручна и академска мишљења лекара о том важном питању. Била је тада 
покренута „анкета по овом проблему“, коју ће водити „од стране СЛД, 
председник Др Светислав Стефановић, главни референт г. проф. Др Л. 
Ненадовић и проф. Др М. Нешковић“ [14].

Резолуцији је претходило предавање проф. др Лазара Ненадовића 
Морални закон полног живота човека одржано у Српском  лекарском 
друштву 24. фебруара 1934. године. И Ненадовићево предавање и диску-
сије које су уследиле на више седница СЛД, остали су забележени у 
трећој свесци Српског архива за 1934. годину.

Са данашње тачке гледишта било је то досадно, конзервативно, а у 
неким деловима и неразумљиво предавање. Више него опрезан и такти-
чан професор Ненадовић није нигде нападао др Костића. Тврдње које је 
изрекао проф. Ненадовић са говорнице у СЛД, нису се директно односи-
ле на „оптужену књигу“. На пример: „За сам сношај Е. Брикон каже, да 
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баш није згодан за естетску употребу, он чак делује ружно, животињски 
и изазива гађење“, или „И због тога је естетично и сексуално у принципу 
нешто супротно. Кад естетика чак и нормални сношај обележава као 
нешто животињско, а шта да се рече о оним положајима који су од живо-
тиња и позајмљени“ [15]. Професор Ненадовић као да ништа не замера 
професору Костићу, и не помиње га; његов негативни став уперен је 
према Ван де Велдеу. Асоцијације су већ биле свима јасне, јер се већ 
знало, а на основу писања Лекара, да је професор Костић, у ствари, пла-
гирао Ван де Велдеа. „Од тог естетског правила одступио је Ван де 
Велде... Сва та излагања јесу сирова, неестетска, могу изазвати реалне 
полне осећаје, и због тога су порнографска“ [15]. Као да није смео, а веро-
ватно није ни хтео рећи отворено, пред еминентним члановима СЛД, да 
је Костићева књига порнографско дело. 

Ненадовић признаје да постоји и тзв. индивидуално етичко гле-
диште о „слободној љубави“ која се своди само на „задовољење телесне 
похоте.“ Одмах је образложио зашто се таква „слободна љубав“ коси са 
постојећим моралним законима. „Парење само ради насладе наука може 
регистровати као одступање од природног закона (који тражи и 
плођење), али са моралног гледишта такав полни живот не може и одо-
брити. Друштво, које би за норму усвојило парење без циља порода, 
изрекло би само себи смртну пресуду“ [15]. Не одступајући од својих кру-
тих моралних начела кад је у питању полни живот човека, др Ненадовић 
се залаже за „одржавање здраве расе и развијање не само телесних него 
и душевних снага“ [15]. Закључио је да се о томе стара расна хигијена – 
еугеника и полно просвећивање, и упорно је тежио да се ти циљеви 
спроведу.

У начелу, већина дискутаната уздизала је реферат проф. Ненадовића 
„који је задужио ово друштво и читав сталеж јер је успео да на један ори-
гинални философско – социолошки начин подвуче значај моралног 
закона у питањима полног живота, који треба да влада над полним 
животом човека“ [16].

Један од првих који се јавио за дискусију био је неуропсихијатар др 
Хуго Клајн. Он се није сложио са мишљењем „да наука сме да буде спута-
вана обзирима естетским и моралистичким.“ Том приликом је указао на 
велики број болесника са неурозама „за које је сексуалан живот нерешен 
или понекад нерешив проблем“ [16]. Такође је указао на значај сексуал-
ног просвећивања које се не сме препустити само родитељима а када је у 
питању сексуални живот о њему се мора говорити отворено и без хипо-
кризије.

Председник СЛД др Светислав Стефановић у свом обраћању скупу 
поменуо је др Клајна у нешто оштријем тону, јер „баш то што је ова тема 
отворена једној широј дискусији доказује да се не заклањамо никаквом 
хипокризијом“. Није се сложио са Клајном „да ми лекари служимо само 
науци и да нас се морал не тиче“ [16]. По др Стефановићу лекар би тре-
бало да буде и морални терапеут, морални судија и моралист. 
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Ево како је др Думић разумео реферат проф. Ненадовића, у оквиру 
којег Полни живот човека професора Александра Костића добија свој 
прави смисао и израз. „Са моралним мерилом како га је проф. Ненадовић 
приказао можемо заиста оценити, да ли је на пр. каква књига порно-
графска. Ако узмемо књигу Ван де Велдеа, да је проценимо на основу 
тога закона, јасно је, да она испада из круга тога закона како у естетском, 
тако и у моралном погледу. Речено још више важи за књигу проф. 
Костића, која је излагањем Ван де Велдеа у негативном смислу чак и 
потенцирано.“ На крају, по др Думићу, могло би се закључити да је про-
фесор Костић написао књигу која је „изван оквира научних побуда, јер 
делује чисто порнографски“, а посебно због тога јер књига „не штити 
омладину, него јој шкоди“ [16]. 

Исту одбојност према Костићевим схватањима полног живота чове-
ка показао је и др Зелић. „Сексуално просвећивање је апсолутно неумес-
но и штетно нарочито за дечаке, пред пубертетом, зато што се на тај 
начин без потребе буди полни нагон пре времена. Напротив, цело вас-
питање у дечаштву и пред пубертетом треба да тежи томе да дечија 
пажња и уобразиља буду одвраћене од сексуалности...“ Уместо овако 
„чисте линије“ са свих страна се „У име научне медицине неки проглашују 
за науку многе нетачности и погрешна схватања, која се шире у народу 
са нашим квази сексолошким књигама. У име медицинске науке у нас се 
ауторитативно и аподиктично тврди да полни живот, управо љубавна 
вештина или еротично одушевљење чини основицу среће у браку, да 
деца нису увек у стању да стабилизују брак и зато чим је еротично оду-
шевљење у браку утрнуло ма с које стране, брачна срећа је у питању“ [16]. 

Такође, др Зелић је изразио неслагање са др Хугом Клајном. Рекао 
је да не може прихватити мишљење да би лекари требало да одбаце 
моралисање, јер служе само истини. „Мене ово подсећа“, наставио је, „на 
сексолошко тврђење: да оно што је природно и истинито не може бити 
неморално и ружно. Ово је тврђење само привидна, перфидно предста-
вљена истина: чист софизам. Међутим, по законима етике, што је лепо 
не мора бити због тога и морално, док је морално ео ипсо и лепо, бар у 
етичком смислу.“ Био је убеђен да је тешко повући границу између, како 
је рекао, „данашње аматерске сексуалне хигијене и сексуалне первер-
зије“ пошто је и „појам нормалности и моралности у питањима полног 
живота релативан, како погрешно и штетно уче наши псеудосексолози“, 
ваљда при томе мислећи, између осталих, и на др Костића. „Учење о 
љубавним положајима при сношају (тзв. синусологија) цветала у свако 
доба моралне декаденције и великих друштвених пертурбација у поједи-
ним народима, када су ови у својој патолошкој презасићености, тражили 
нове и нове разблудне форме еротичког уживања. Смешно је тврдити да 
модерно полно обавештавање у духу љубавне вештине по начину наших 
,сексолога‘ води уљуђености, и да се четвороножни положај препоручује 
ради тога да би се наш полни живот разликовао од животињског! [16]“

Како је још забележио Српски архив, Зелић је сматрао да је „сексу-
ална пренадраженост пре последица празнине у глави, него ли препуње-
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ности у полним жлездама.“ Ваљда је очекивао да при „хармоничном 
развићу полна зрелост пада у исто време кад и појава полних осећаја“, а 
то не би требало да буде, према ондашњим уверењима, пре 21. године 
живота. Уколико „раније иступи на сцену полни нагон, то се већма 
испољава дисхармонија између полних осећаја и оне психофизичке зре-
лости која је неопходно потребна за полно задовољење на нормалан, 
природан начин“ [16].

На крају, закључио је да књига, нашега „стручњака“, при томе 
мислећи на др Костића, није довољно документована и да је писана 
изгледа без анкетних, експерименталних и других поузданих научних 
метода. 

Тешко је овде навести све оно што је било изречено у СЛД, по др 
Зелићу, о „једном најсрамнијем и најбеднијем од свих робовања – робо-
вању сексуалном нагону, незајажљивој полној пожуди“ [16].

Најстрожи „моралиста“ међу дискутантима несумњиво је био др 
Миодраговић. Директно је оптужио проф. Костића да је порнограф. 
Наиме, „сликање и описивање технике обљубе у разним ставовима нема 
ничег заједничког са науком, то је чиста и штетна порнографија, па 
макар она изашла и из пера професора Универзитета. Познато је, да се 
свака животиња зна да пари на себи својствен начин и ако не чита 
,стручну сексолошку литературу’“. При томе се др Миодраговић сложио 
са мишљењем чувеног берлинског професора гинекологије др Штекела, 
да се овакви лекари који пишу порнографске списе могу назвати „гнус-
ним трговцима са медицинском науком“. У Немачкој је књига Ван де 
Велдеа, која је била образац за Костићеву књигу, забрањена и спаљена. 
Миодраговић је очекивао и то нагласио у овој дебати, да и „наши лекари 
треба да пођу путем Немаца и да даду прави свој суд о поменутој књизи 
др Костића, као и о осталој нашој сексолошкој литератури“. Настојао је 
да се СЛД изјасни „у форми једне резолуције која ће бити упућена свим 
меродавним факторима“ [16]. Може се само наслутити шта је др 
Миодраговић захтевао од својих колега у СЛД. Немачки писац Хајнрих 
Хајне давно је, поводом спаљивања исламске свете књиге Куран у време-
нима инквизиције, написао: „Тамо где спаљују књиге, спаљиваће и људ-
ска бића“. Век касније, на нацистичким ломачама берлинског 
Оперенплаца, као што је познато, није буктала само књига Ван де Велдеа, 
већ и књиге светских класика, попут Томаса Мана, а иронијом судбине и 
Хајнриха Хајнеа. Убрзо су књиге заменили људи. 

У својој завршној речи професор Ненадовић, између осталог, дао је 
коментар на излагање др Клајна. Као да је препознао себе док је Клајн 
говорио да се сексуално просвећивање има третирати без хипокризије. 
Покушао је да се оправда. „Ако је др Клајн и на мене мислио, када је гово-
рио да неки једно мисле, а друго чине, ја се морам најенергичније про-
тив тога оградити. За 30 година, од када сам о полном питању писао, ја 
сам се стално држао једног и истог правца – моралне линије; а то сам и 
делом у свом приватном животу потврдио“ [16].
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У јуну 1934. године, три месеца после донете Резолуције поводом 
проблема полног живота човека, одржана је 18. редовна седница СЛД. 
Многе је интересовало шта се постигло Резолуцијом и анкетом. Још увек 
се Ректорат универзитета није био изјаснио о оценама вредности које је 
за књигу дало СЛД, али је тражио одговор да ли је проф. Костић члан 
овог најстаријег лекарског удружења у нас. Председник СЛД др 
Светислав Стефановић, поткрепио је ставове удружења којим је предсе-
давао и мишљењем ондашњег, несумњиво, највећег медицинског ауто-
ритета: „Проф. М. Батут је казао, да је то чиста порнографија и да нема 
везе са науком“ [17]. Тражио је одговорност проф. Костића, јер је у јавно-
сти износио неистините ствари против СЛД. Али, Костић по свему 
судећи није ни долазио на редовне седнице СЛД, ни поводом Резолуције, 
а ни после тога, када се расправљало о његовој књизи. Као да га дебата, 
која је толико потресла редове СЛД, није много интересовала.

Међутим, проф. А. Костић није седео скрштених руку. Тужио је суду 
Лекар и његовог главног уредника др Драгољуба Сретеновића, „за један 
од чланака објављених у нашем листу, у коме је поред осталог упо-
требљен и израз ,порнографска‘ за књигу Полни живот човека“. После 
те тужбе, Лекар је почео да објављује читаву серију чланака под насловом 
Научничке скрупуле. У њима је уредништво листа цитирало дословне 
преводе појединих делова из књига Теодора ван де Велдеа, Аугуста 
Форела и других аутора, упоредо са цитатима из анатемисане књиге 
проф. А. Костића. „Овим ћемо очигледно показати да је г. Костић обичан 
компилатор који после дугогодишњег студирања полног питања подсећа 
на ону причу о птици која се кити туђим перјем“, написало је уредни-
штво, и дало одговор на питање: „Да ли је књига Полни живот човека 
лично Костићево дело или плагијат туђих дела и мислимо да ће на њега 
одговорити надлежни фактори универзитета, коме ми сада хоћемо да 
пружимо материјал потребан као основицу за даљу анкету“ [11].

Крајем 1934. године, читаоцима Лекара привукао је пажњу један 
кратак напис, у коме се каже да је „Касациони суд у Београду, као врховни 
тумач правде и законитости, поништио пресуду Окружног суда за град 
Београд (том пресудом др Драгољуб Сретеновић условно је осуђен на 10 
дана затвора и 600 динара новчане казне по тужби проф. др Александра 
Костића, примедба В. А.) и са својим на закону заснованим примедбама, 
вратио цео предмет истом суду на поновно решавање“ [18].

У једном другом осврту у Лекару, у новембру исте године, под 
насловом Исељење из државних зграда професора Медицинског факул-
тета јавност се обавештава да су двојица еминентних професора 
Медицинског факултета др Р. Буријан и др А. Ђ. Костић, „ширили са 
својим породицама у државним зградама, од којих је сваки имао за 
личну употребу много више одељења, него што му је уопште потребно, 
за ову сврху“ [22]. Другим речима, они су цео један спрат Завода за хисто-
логију и физиологију користили за становање. Више пута биле су доно-
шене одлуке о њиховом исељењу, али су они ипак сваки пут успевали, 
преко својих веза, да осујете извршење те одлуке. „Ово не само бесправ-
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но, већ и антисоцијално искоришћавање државних зграда од стране 
професора Медицинског факултета у Београду“ [19], завршило се њихо-
вим исељењем тек 1. новембра 1934. године. 

На крају, писање Лекара, све те оптужбе и претпостављене забране 
књиге, све те одлуке Савета Медицинског факултета као и Сената уни-
верзитета, протест студената медицине, њихови захтеви и Резолуција, 
интерпелације народних посланика у Народној скупштини, Резолуција 
СЛД и др, ипак, нису стајали каријере професора Александра Ђ. Костића. 
Био је изабран за редовног професора 1935. године и три пута биран за 
декана Медицинског факултета школске 1936/37, 1937/38. и 1938/39.

Расправа поводом проблема расне хигијене и расне теорије

На прелазу 19. у 20. век, еугеника („наука о одржању и поправци 
људских раса“) је стекла велики број присталица у медицинским круго-
вима, међу јавним радницима и политичарима у целом свету, нарочито 
у Великој Британији, Француској и САД. У Немачкој се развила посебна 
дисциплина у оквиру социјалне медицине која је почивала на еугеници 
– расна хигијена. 

Између два светска рата, еугеника је била у Краљевини СХС, кас-
није Југославији, званична научна дисциплина. Присталице еугенике 
ослањали су се на Дарвинову теорију „која се разрађује као теорија вла-
давине јачих и пропадања слабијих“. Њихово уверење почивало је на 
претпоставци да ће искључивањем неподобних и форсирањем жељених 
гена моћи да се побољша раса. Амбиција заговорника еугенике била је 
да се „људска раса ослободи од физички и душевно дефектних особа“. У 
време велике економске кризе, изгледи да се пронађе генетско решење 
за друштвене невоље били су веома примамљиви. Изненада је изгледало 
да ниједно средство против криминала, алкохолизма, беде и неморала 
није делотворније од хируршког ножа, али у служби политике. 
„Биологизација друштвених проблема није ни могла бити другачије 
схваћена него као приклањање фашизму“ [2], и као оргијање у име 
Дарвина.

И наши истакнути лекари бавили су се еугеником и писали на тему 
расне хигијене. Доктор Милан Јовановић Батут имао је богату библи-
ографију посвећену овом питању. Историчар медицине др Владимир 
Станојевић објавио је посебну књигу (Vladimir Stanojević, Eugenika: 
higijena čovečijeg začeća – 1920).

Међутим, у антирасистичким, левичарским круговима, као и међу 
лекарима, еугеника је имала жестоке критичаре. Разлози њихове крити-
ке били су недвосмислено јасни. Расна хигијена има много додирних 
тачака са нацистичком расном теоријом, али исто тако, са „домаћом 
расном теоријом“ које су сасвим очигледно политички мотивисане. 
„Отуда потреба да се култивише нордијско-германска раса, најбоља на 
свету, која је својим високим квалитетом позвана да влада над нижим 
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расама у свету“ [20]. По „домаћој расној теорији“ нордијско-германска 
раса је супериорна, али ништа мање није супериорна и „динарска раса“ 
којој су припадали Југословени тј. „најчистији Срби“. Од таквог поли-
тичког расизма, еугеника је била величана као истинска наука. Она ће 
пружити праве одговоре у предстојећој неминовној „борби раса“, у 
новом европском поретку, чија ће будућност почивати на фашизму и где 
ће расно питање имати пресудни значај.

Вероватно двојица највећих заговорника еугенике и расне теорије 
међу српским лекарима били су професор хистологије на Медицинском 
факултету др Александар Ђ. Костић и ондашњи председник Српског 
лекарског друштва, др Светислав Стефановић. 

Професор др Александар Ђ. Костић

Професор Александар Костић писао је да је покрет за спровођење 
идеја расне хигијене један од најкориснијих социјалних покрета у свету 
уз закључак да „од успеха на том пољу зависи будућност многих народа...“ 
У јесен 1933. године, када су се појавили ови редови из пера уваженог 
професора хистологије Медицинског факултета, јавност је била оба-
вештавана о одржавању велике Земаљске хигијенске изложбе. 
Председник организационог одбора постао је др Александар Костић. На 
његову иницијативу Југословенско друштво за чување народног здравља 
основало је Секцију за расну хигијену. Задатак Секције био је да унапре-
ди наслеђене особине, „јер узалуд је сав доцнији рад на унапређењу 
здравља, ако оно чиме се почиње, оно што је урођено не ваља“ [2,21]. 

У Споменици изашлој поводом Прве земаљске хигијенске изложбе 
1933. године, у чланку под насловом Начела и путеви расне хигијене, 
Костић је овако објаснио основна полазишта овог социјалног покрета. 
„Основа и људске расне хигијене јесте наука о наслеђу, онако исто како 
је она основа оплемењивања животињских раса... Дакле, наука о наслеђу 
је за расну хигијену оно што је темељ за једну зграду или корен за једно 
дрво“. Другим речима, он тражи да се један народ, уколико „жели да се 
одржи и ојача...ослони на законе наслеђа“. Одбацивао је уверење да би за 
своју будућност држава требало да предузме мере заштите и подизања 
свога народа, а нарочито оног дела становништва са менталним и телес-
ним недостацима. Уместо да се „тако маловредним особама за скупе паре 
стварају повољне околности за приближно нормалан живот, требало би 
учинити све, да се размножавање таквих особа спречи“. Такође је тврдио 
да баш међу ванбрачном и напуштеном децом „има велики број такве 
која потичу од наследно врло лоших родитеља и да и они због тога за 
наш народ као расу неће ништа вредети. Напротив, биће му вероватно 
само од штете“. Костић у даљем тексту не одступа од својих, може се 
рећи, чак монструозних идеја, па каже да „од једног наследно оптереће-
ног детета не може се начинити одличан члан друштва и добар родитељ, 
кад за то буде стасао, просто пажљивом телесном негом, хигијенским 
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мерама, правилном исхраном итд. Расна хигијена, пред собом види само 
законе наслеђа и ако она жели да потпуно успе мора да се тим законима 
безусловно покорава“ [21].

Расна хигијена по др Александру Ђ. Костићу, жели да заштити расу, 
а не појединца. Она постаје „неумољива и несаломива тамо где је у 
питању будућност и интерес расе. Она не преза да удари на појединца 
без устезања и без милости, само ако то захтевају интереси расе“ [21]. 
Ова изопачена примена науке завршавала се стерилизацијом људи, а 
нешто касније еутаназијом или чистим убиством. Није прошло дуго, а 
метода је почела да се примењује на припадницима непожељних раса. 

За своје ставове, професор Костић, као образложење узима дотада-
шње расно хигијенске мере које се спроводе у САД, где се „у расно 
хигијенске сврхе врши стерилизација мушкараца у неким државама, чак 
и присилно, који су наследно оптерећени“ [21]. Индијана је 1907. године, 
као прва савезна држава дозволила еугенетску стерилизацију. Следило ју 
је више од тридесет америчких држава. 

Професор Костић цитирао је изворе за свој чланак објављен у 
Споменици Прве земаљске хигијенске изложбе. Он се позива на биолога 
Хари Лафлина, најрадикалнијег заговорника присилне стерилизације у 
САД и једног од твораца Статута о стерилизацији државе Вирџинија. Тај 
Статут је послужио Хитлеру као основа за његов Закон за заштиту од 
душевно оболелог потомства. Нацисти су са захвалношћу 1936. године 
Лафлину доделили титулу почасног доктора Универзитета Хајделберг.

У јеку најжешћих напада на професора Александра Ђ. Костића због 
књиге Полни живот човека, Политика је објавила 12. новембра 1933. 
године, његов опширни чланак преко целе стране, под насловом: Како 
ће у Немачкој наследно оболеле оперисати да пи постали неплодни и 
поднасловом Хитлеров закон о стерилизацији. Он пише у прилог овога 
закона. „Сличне законске мере досада у Европи нису постојале, те је 
Хитлеров закон први закон те врсте на нашем континенту“. Хвалећи 
Хитлерове поступке, Костић је уверен да „Немачка у многим реформама 
иде џиновским кораком“ [22]. На основу овога закона, неплодним се 
могу учинити слабоумни, схизофреничари, манично-депресивне особе, 
епилептичари, болесници од Хатингтонове хореје, наследног слепила, 
наследне глувоће и тешке наследне наказности. Закон се може примени-
ти и на болесне од тешког алкохолизма. 

Поздрављајући доношење Закона о стерилизацији у Немачкој др 
Александар Костић је дословно написао: „Енергично и упорно настојање 
Адолфа Хитлера, да поправи и сачува добро квалитете немачког народа 
може послужити многим другим народима за углед. Хитлер је са ретком 
проницљивошћу схватио да се снага немачког народа као расе може очу-
вати најбоље кроз биолошке методе“. Он не сматра да овакав закон гуши 
личну слободу, јер много је, по Костићу, важнија слобода читавога 
друштва. Највећа повреда друштвене слободе је „натурање друштву 
болесних и неспособних чланова“ [22].
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Са данашњег становишта немогуће је и замислити у коликој се 
мери, професор Александар Ђ. Костић, хистолог и сексолог, професор 
Медицинског факултета и јавни радник, залагао за законе расне хигије-
не. „Препорођај нашега народа“ није могућ и не може се остварити ако 
се не крене путем на који „указују закони расне хигијене“. Заступао је 
гледиште да би и наша јавност требало да се заинтересује за захтеве 
расне хигијене и њене методе рада. „Многи народи у Европи увидели су 
већ сав значај расне хигијене и зато су прегли на посао. У том погледу 
Хитлер и Мусолини предњаче. Ни наш народ у свом препорођају и у 
заштити својих расних квалитета не може поћи другим путем до оним, 
који му пружа расна хигијена. Зато треба тај пут добро упознати и њиме 
се отиснути без одлагања, с вером да ће само он осигурати срећну будућ-
ност нашега народа“ [22], закључио је професор Костић на крају свога 
прилога објављеног у Политици.

Већ у јулу 1933. године, непуних шест месеци после именовања 
Хитлера за канцелара Рајха, нацисти су донели закон о „здравом 
наслеђу“, о којем је у Политици професор Александар Костић писао хва-
лоспеве. „Судови за здраво наслеђе“ по кратком поступку изабрали су 
350 хиљада жртава, међу њима су били и слепи и глуви, мада су најброј-
нији били наводно „слабоумни“. Сви ти људи присилно су стерилизова-
ни. Шест хиљада жена и око шесто мушкараца умрло је од последица тих 
интервенција. У јулу 1939, почео је нацистички програм еутаназије, са 
ознаком Т4. Следеће године, убијано је месечно у просеку пет хиљада 
пацијената душевних болница, Немаца и Пољака. У ту сврху нацистички 
злочинци користили су камионе са гасом. Неки су и стрељани под над-
зором Гестапоа и СС-а, а уз помоћ лекара [23].

Доктор Светислав Стефановић

Иако су грађански и конзервативни кругови тврдили да у земљи 
нису присутне фашистичке идеје и да нема поборника фашизма, писање 
посебно др Светислава Стефановића потврђивало је супротно. Он је, по 
свему судећи, у односу на друге заговорнике фашизма, најдаље отишао у 
разради расистичких теза.

Наиме, склони смо, на основу многих чињеница, да закључимо да је 
Стефановић био контроверзна личност. У прилог томе говори податак, 
да је још 1911. године, као већ уважени песник и књижевни критичар, и 
лекар, бранио концепцију модерног, српског песништва. Стао је у одбра-
ну Дисове поезије супротстављајући се Јовану Скерлићу и Љубомиру 
Недићу. Подржао је родоначелника авангарде и модернизма у књижев-
ности Станислава Винавера. У међуратном периоду, двадесетих година, 
бранио је авангардну поезију уопште. Међутим, тридесетих година, 
Светислав Стефановић напушта претходне начине схватања књижев-
ности за која се залагао, одриче се модернизма, постаје конзервативан и 
прелази на књижевну десницу. Сарађивао је у Идејама Милоша Црња-
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нског и Отаџбини Димитрија Љотића (био члан Збора, касније био 
уздржан). Превео је Муслонијеву књигу О корпоративној држави 1937. 
године. Међутим, најпознатији су његови преводи Шекспира, енглеских 
и америчких песника, Вилијама Блејка и Едгара Алана Поа. Такође је 
преводио и Гетеа [24,25]. Објављивао поезију, есеје, полемичке расправе 
и студије.

Стефановић је објавио у листу Време читаву серију чланака пос-
већених „расном проблему“ [24]. У њима је недвосмислено подржао 
расну теорију. Како су еволуирали његови ставови у књижевности, исто 
тако мењала су се његова схватања „расног проблема“. Полемишући у 
јавности 1934. године, прво је тврдио да не постоји аријевска раса. Само 
неколико месеци касније, постао је расиста. Његов, свакако, најпозна-
тији чланак, кога је објавило Време исте године, насловио је Национа-
лизам и расни проблем. Поднаслов који је гласио Западно – европски 
човек – аријевска раса постоји, само је потврдио брзу промену његовог 
мишљења. За своја тврђења доказе је пронашао и испитивању крвних 
група које је на Солунском фронту у српској војсци, вршио чувени бакте-
риолог, пољско–јеврејског порекла, др Лудвик Хиршфелд. Ова чињени-
ца ишла је Стефановићу у прилог, њему је др Хиршфелд послужио и као 
добар алиби. Сасвим логично би било помислити да у овом научном 
раду нема злоупотребе у политичке сврхе, и да „сам текст још више 
добија на тежини“, јер је Стефановић своје закључке заснивао на истра-
живањима једног Јеврејина, иначе свога пријатеља. 

Кроз Хиршфелдову лабораторију прошло је много људи, различи-
тих нација и раса, који су се у ратном вихору нашли на Солунском фрон-
ту. Крвне групе су врло прецизно распоређене међу људским расама. Код 
западноевропских народа преовладавала је крвна група А, док је код 
азијских и афричких раса, посебно код Индуса, у највећем проценту 
била заступљена крвна група Б. Доктор Стефановић је израчунао и 
„крвни индекс“ за поједине нације, односно расе, који представља однос 
између крвне група А и крвне групе Б. Вредност „крвног индекса“ је раз-
личита код разних народа и раса. За Стефановића, били су то довољни 
докази, да постоје „по крви“ два битно различита људска типа, што се 
подудара са осталим антрополошким карактеристикама, „западно одн. 
северно-европски тип који иначе називамо аријевским, коме је сушта 
противност азијско-афрички, код кога преовлађује крвна група Б“ [2,24]. 
Стефановић је закључио да је потпуно погрешно говорити о западноев-
ропском, аријевском типу, само на основу гледишта антропологије или 
етнографије, „него се морају узети у обзир и ова серолошка испитивања“ 
[24]. Овај чланак послужио је као полазна основа за његово схватање 
расног проблема. Био је опрезан у закључцима: „Нагле генерализације 
могу бити не само нетачне него и штетне. Мора се, даље, признати да су 
од стране чистих расиста прављени претерани закључци“ [2]. Тако је дао 
пример, свога пријатеља, Ота Хаусера, „огромног полиглоте и мајстор-
ског преводиоца великих из свих литература света и врло оштрог и 
непомирљивог расисте“, који је сматрао да све „што је велико створено у 
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историји људској, приписивао нордијском аријевском човеку, и за то 
тражио свуда научне потврде“. Кроз израчунавање „крвног индекса“ др 
Стефановић је покушао да докаже постојање европске аријевске расе 
којој припадају и Југословени, тј „најчистији“ Срби. По Стефановићу, 
Београд, Јадранско приморје, Црна Гора и северна Србија су показивали 
највиши „европски крвни индекс“ аријевског типа, док су Хрватска, 
Словенија и Босна показивали најнижи „расни индекс“. Било је очиглед-
но да је у Краљевини Југославији, Србе сматрао надмоћнијом и значај-
нијом нацијом у односу на друге. 

Нешто касније, већ 1935. године, др Стефановић је сасвим јасан. 
Тврдио је да постоје супериорне и инфериорне расе. Није оспоравао, 
свакако, да је „нордијско-аријевска“ раса супериорна. Али, ништа мање 
супериорна није ни „динарска“ раса којој су припадали Југословени, 
посебно „најчистији Срби“. Стога се залагао да се „расе европског чове-
чанства – нордијска, динарска, медитеранска – у несумњивој супериор-
ности својих квалитета, мудрим избором међусобне мешавине и чувањем 
од мешавине са расама инфериорнијих квалитета одрже не толико као 
спасиоци Запада и његове културе од пропасти – толико већ објављива-
не, него као носиоци и творци једне нове и боље и, надасве, једне пра-
ведније културе“ [2,24]. Тиме је желео да „своју расну теорију“, по сваку 
цену, уклопи у немачке расистичке замисли и планове.

У мноштву критика, не само из левичарских кругова, на писање др 
Светислава Стефановића, издвајамо реаговање др Хуга Клајна, 1934. 
године [26].

Између њих двојице почеле су да севају варнице већ током расправе 
у СЛД поводом књиге проф. Костића Полни живот човека. Стефановић 
је Клајна у тој дебати оптужио за аморализам, а исту оптужбу поновио је 
у Времену у јулу 1934. године. Јер ко је тај др Клајн? „Он је и расно и инте-
лектуално и морално (подвукао В. А.) толико далеко од питања југосло-
венског национализма да би му бар пристојност налагала да о тим ства-
рима не говори“ [26]. Исто тако, не жели да Клајну учини „ни то задо-
вољство ни ту част“ да се упусти с њим у полемику, која је одраз Клајнове 
наметљивости. Клајн је одмах реаговао у Времену, а затим и у Лекару, у 
броју 119 од 15. септембра 1934. године, у чланку Лекари против науке. 
Одбацио је оптужбе, огорчен на Стефановићеве закључке, јер наметљи-
вост не може показати према особи са променљивим средњевековним 
менталитетом и феудалним манирима који су му туђи и на које није 
навикнут. Стефановићев научни рад са „крвним тј. расним индексом“ 
прави је пример, како лекари могу имати „непомирљиви став против 
науке и интернационалистичких идеологија“, а његов „супернационали-
зам и расизам“ су морално и интелектуално веома блиски „извесним 
учењима у иностранству“. Било је јасно о чијим је то учењима реч, јер „г. 
Стефановић у исто време истиче најпре Италију, затим Немачку, 
Мусолинија и Хитлера, као оне на које се треба угледати“ [26]. Имајући у 
виду напис проф. Александра Костића у Политици о Хитлеровом закону 
о стерилизацији, др Хуго Клајн је ставио у исти кош и Стефановића и 
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Костића. Духовито и са заједљивошћу је приметио да „Г. г. Стефановић и 
Костић више се слажу са Хитлером и Мусолинијем, него Хитлер и 
Мусолини између себе“ и онда се запитао „да ли грешимо, када г. 
Костића стављамо у један ред са г. Стефановићем? За нас повођење за 
страним узором свакако не представља никакав доказ нетачности или 
ненаучности. Зар се г. Костић, напротив, не залаже за хитлеровску сте-
рилизацију, баш зато, јер је она у свему и потпуно заснована на науци?“ 
Реч је очигледно о злоупотреби науке у политичке сврхе: „Дакле, поли-
тика, и то једна одређена политика, место медицинске науке. А та иста 
политика је и извор из кога потичу супернационалистичке идеје г. 
Стефановића“ [26].

Поступке и реакције др Стефановића у Времену, др Клајн овако је 
видео: „Старо је психијатријско искуство, да параноик који крије своју 
болест пада у ватру, губи власт над собом и одаје своје болесне идеје, ако 
се у разговору додирне осетљиво место. Случај са г. Стефановићем пока-
зао је да то правило важи не само за параноичне, него и за фашистичке 
идеје“ [26].

На крају, др Клајн, читаоцима Лекара, је предочио да се то мрак 
спустио над Европом и да у том мраку „искрсавају код нас лекари који 
упиру очи онамо где је већ пала ноћ, ноћ осветљена пожарима и експло-
зијама; и док се тамо уз тријумфално певање, спаљују књиге, наши лека-
ри, лекари професори и специјалисти, лекари књижевници и предсе-
дници, прихватају исту песму на исти глас и радосно кличу доласку 
новог средњег века. Треба тој чињеници погледати у очи и определити 
се према њој“ [26].

Не знамо са сигурношћу да ли је после објављивања овог Клајновог 
текста дошло до какве промене у ставовима поменутих лекара. Али, зато 
знамо, да је у Немачкој убрзо настала хајка на Јевреје и да је о томе, 
такође, писао Лекар. После тога, нико се више није могао заваравати 
пред чињеницом, да су начела и путеви расне хигијене и расне теорије, 
били основа и пуки изговор за тзв. „коначно решење“, за највеће злочине 
у историји човечанства, који су се догодили током Другог светског рата, 
у расистичком погрому за истребљење Јевреја и других неподобних 
народа.

Епилог

Професор др Александар Ђ. Костић (1893–1983 )

Проф. др Александар Ђ. Костић и његова супруга, педијатар доц. др 
Смиља Костић Јоксић немачку окупацију дочекали су у Београду. Завод 
за хистологију и физиологију који је залагањем професора Костића, 
подигнут 1927. године, био је срушен у бомбардовању 6. априла 1941. 
године. Брачни пар Костић одбио је да потпише Апел српском народу, 
проглас у коме се тражила лојалност квислиншкој влади. Сарадницима 
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окупатора нарочито је било стало да овај проглас потпишу најугледнији 
српски интелектуалци, чланови Српске краљевске академије наука, и 
професори Универзитета. Били су стога, 1942. године, удаљени са 
Медицинског факултета. Одмах после ослобођења Београда 1944. годи-
не, проф. Костић поново је редовни професор Медицинског факултета и 
управник Завода за хистологију. Две године касније, јуна 1946, на састан-
ку Универзитетског комитета Партије посебно је наглашено деловање 
професора Костића. „На Медицинском факултету стање је веома слабо... 
Рад непријатеља је најорганизованији, Аца Костић је имао видну улогу у 
кампањи против напредних професора 6. јануара“ [27,28]... На састанци-
ма партијске ћелије Медицинског факултета, студенти су критиковали, 
професора због „ненаучних предавања“ и његових јавних иступања да 
„ударнички рад шкоди организму и са медицинског гледишта је непре-
поручљив“ [27,28]... Организована акција против професора хистологије 
Александра Костића достигла је врхунац почетком педесетих година. 
Проглашен је за назадњака, непоправљивог противника друштвеног 
напретка уопште, противника актуелне власти. Због тога су га удаљили 
са факултета 1952, а две године касније, 1954. и пензионисали. Судбину 
са њим поделила је и његова супруга др Смиља Костић. Професор 
Александар Ђ. Костић умро је у Београду 1983. године.

На свечаној седници Научно-наставног већа Медицинског факул-
тета Универзитета у Београду 2001. године, донета је одлука да се ста-
вљају ван снаге сва решења, одлуке и наредбе које се односе на професо-
ра Костића и његову супругу [29]. „Институт за за хистологију 
Медицинског факултета у Београду, чији је оснивач професор Костић, и 
једна улица у Београду, заслужено носе његове име“ [30], забележио је 
један од његових биографа.

Доктор Драгољуб Сретеновић (1897–1942)

Доктор Драгољуб Сретеновић, француски ђак, као и професор 
Александар Костић, био је ватрени поборник левичарских идеја. Постао 
је, 1930, власник и главни уредник Лекара, независног професионалног 
листа који је почео да излази 1927. године. Сретеновић је наследио на том 
месту др Велизара Косановића, левичара, лекара и научног радника и 
једног од најстаријих српских комуниста, стрељаног 1941. године у 
Београду. Лекар који је од 1931. стручно професионални лист, а од 1935. до 
1941, часопис за практична, социјална и професионална питања медици-
не, био је несумњиво левичарске, али истовремено и грађанске оријента-
ције. Исто тако, Лекар је имао јасно профилисани антифашистички став. 

Иако се др Сретеновић истицао јавним иступањима и написима у 
штампи и часописима, никада није занемарио свој лекарски позив. За 
све време бављења публицистиком „лечио је радничку и сиротињску 
омладину јурећи на све стране по београдским предграђима, најчешће 
пешице“ [31].
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Децембра 1941. године, Божидар Бећаревић, озлоглашени шеф 
антикомунистичког одсека Специјалне полиције, ухапсио је др Драго-
љуба Сретеновића – „идејни комуниста и пропагатор комунизма, изда-
вао часописе ради ширења комунизма и др, стављен је у логор“. 
Бећаревић, бесан што од Сретеновићевог хапшења, „пола Београда, рад-
ника и сиротиње моли за њега“ [31], послао га је у смрт. Из бањичког 
логора, др Сретеновића одвели су на губилиште 9. марта 1942. године. 
Четири месеца касније, јуна 1942, госпођа Јелица Сретеновић добила је 
кратко обавештење, да се њен супруг, као национално непоуздана лич-
ност, отпушта из јавне службе и да губи сва стечена права. На основу 
акта Управе града Београда, обуставља се исплата принадлежности, која 
му је припадала као шефу лекара београдске болесничке благајне. Једна 
улица у Жаркову, у београдској општини Чукарица, носи име др 
Драгољуба Сретеновића.

Доктор Светислав Стефановић (1877–1944)

„Стефановић има извесних добрих особина. Он има велику духовну 
радозналост, ретку вредноћу и радну снагу, доста широко књижевно 
образовање. Лекар по струци, као последицу свог природњачког образо-
вања, он има и ширих општих идеја којима често излази из ускога круга 
освештаних песничких тема. Стојећи под утицајем енглеских песника, 
он има и новије песничке мотиве и оригиналнији поглед на свет. Широк 
пантеизам, велика љубав ка природи и саосећање светскога живота, 
често изражавано са снагом и акцентом, одликује његове најбоље ства-
ри“ [25], писао је Јован Скерлић о књижевном раду др Светислава 
Стефановића. Његови преводи Шекспира, Едгара Алана Поа, и његова 
свеска књижевних огледа Из енглеске књижевности, приближили су 
српску књижевност европским токовима. 

За разлику од свог истомишљеника о питању расне теорије, проф. 
др Александра Ђ. Костића, др Светислав Стефановић, је после немачке 
окупације, потписао Апел српском народу. Од јуна 1942. године, па до 
ослобођења Београда, био је на челу Српске књижевне задруге, као пред-
седник њене Комесарске управе коју је установила влада генерала 
Милана Недића. У јулу 1943. године, Стефановић је постао члан Комисије 
за утврђивање и испитивање ратних злочина коју су формирали Немци. 
Комисија је требало да испита околности под којима су убијени заробље-
ни пољски официри и војници у Катинској шуми покрај Винице у 
Украјини. Комисија је закључила да је ратне заробљенике стрељала 
Црвена армија у пролеће 1940. године, дакле пре него што су Немци оку-
пирали Украјину. Ове наводе потврдила је, четрдесет и четири година 
касније, 1987, мешовита совјетско-пољска комисија [24,25]. 

Када је Стефановић ухапшен 22. октобра 1944. године, два дана по 
ослобођењу Београда, у кратком образложењу његове кривице стајало је: 
„Стефановић др Светислав, идеолог фашизма, преводилац Мусолинијеве 
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Државе, немачко-недићевски комесар Српске књижевне задруге, 
Јонићев саветодавац по питањима гоњења задруге књижевности и књи-
жевника. Члан немачке комисије за клеветање совјетске власти у вези са 
немачким злочинима у Виници“ [24,25]. 27. новембра 1944. године, 
Политика је објавила следећу вест: „Саопштење Војног суда Првог кор-
пуса НОВЈ о суђењу ратним злочинцима у Београду... У току битке за 
Београд и после ослобођења Београда, у руке НОВ пали су многи издај-
ници и непријатељи народа који су под окупацијом радили за фаши-
стичке освајаче и извршили за њихов рачун велики број злочина... 
Пресудом Војног суда Првог корпуса осуђена су на смрт лица чија се 
имена наводе. Смртна пресуда изречена им је као народним неприја-
тељима и ратним злочинцима, у смислу чл. 13, 14 и 16 Уредбе Врховног 
штаба о војним судовима“ [24,25]. На списку од 105 имена, под редним 
бројем 66, стајало је име др Светислава Стефановића. 

Ево дела коментара књижевника Радомира Констатиновића, на 
живот и дело Светислава Стефановића: „Он је под окриљем нацистич-
ких убица и паликућа, доживљавао свој човечански крај, убеђен да је, 
најзад, у свеопштем крвопролићу, дошло време да се изврши ,ревизија 
вредности‘ и да се њему ода заслужено, а дотле ускраћивано признање“ 
[25].

Сматра се да је објављивањем збирке песама др Светислава 
Стефановића, Сунце и сенке, 1997. године, дошло до његове рехабилита-
ције као књижевника. Др Тамара Грујић из Кикинде покренула је посту-
пак политичке рехабилитације некадашњег председника СЛД, у 
Окружном суду у Београду, 2008. године. 

Доктор Хуго Клајн (1894–1981)

Неуропсихијатар др Хуго Клајн био је ђак Сигмунда Фројда. Постао 
је сарадник часописа Нова Литература, а касније и издавачког преду-
зећа Нолит, од самог оснивања, 1928. године, на наговор њиховог осни-
вача Павла Бихалија. У почетку је за Нову литературу писао чланке о 
психоанализи. Касније, Клајн је превео На западу ништа ново, Ерих 
Марије Ремарка коју је издао Нолит. Такође је сарађивао у Стожеру 
који је био продужетак Нове литературе, а објављивао оно што забрање-
на Нова литература више није могла да штампа. Клајн је одмах препо-
знао да је издавачки рад Павла Бихалија веома значајан, да је реч о 
напредној литератури која има међународни карактер. Ангажовани и 
утицајни људи у Нолиту били су угледне и некопромитоване личности, 
а један од најистакнутијих био је др Хуго Клајн. Цела група најближих 
Нолитових сарадника састајала се у Клајновом стану. Ту су се поједини 
чланци и прилози за Нову литературу читали и расправљало се о њима. 
Владала је права интелектуална атмосфера. Водили су се разговори о 
књижевности, позоришту, музици; говорило се и о политичким питањи-
ма. Нема поузданих доказа да ли је било директне везе између „нолито-
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ваца“ и КПЈ. Нолитова издања имала су значајан утицај на студентску 
омладину београдског Универзитета.

Клајнова књига Нервни систем била је објављена у Нолитовој биб-
лиотеци Наука и знање и незванично је студентима медицине служила 
као уџбеник неуропсихијатрије. У објављивању ове Клајнове књиге имао 
је удела др Велизар Косановић, први власник и уредник Лекара и чија је 
књига Функција и структура човечијег тела, такође објављена у овој 
библиотеци [32].

Пишући за Нову литературу, др Хуго Клајн је многе текстове 
потписивао под псеудонимом „др Ј. Марић“ (псеудоним измислио Павле 
Бихали) или „К. Л. Стојић“ [32].

Оригинални допринос изучавању ратних неуроза, др Хуго Клајн је 
дао својом студијом Ратне неурозе Југословена која је објављена 1955. 
године. Међутим, од 1945. године он практично напушта бављење меди-
цином и постаје стални редитељ Народног позоришта у Београду. Режи-
рао низ позоришних представа, и у позориштима широм ондашње Југо-
славије. Поред редитељског посла, бавио се позоришном критиком, 
превођењем и важио је за једног од најбољих шекспиролога. Клајн је 
такође био дугогодишњи професор позоришне режије и психологије на 
Факултету драмских уметности у Београду. Допунио је и усавршио сис-
тем и начин позоришне режије чувеног Станиславског, што је већ гене-
рацијама позоришних редитеља познато под именом „Систем Клајн-
Станиславски“ [32]. Доктор Хуго Клајн је умро у Београду 1981. године.

Уместо закључка

Овај рад из историје медицине у великој мери говори о томе како 
су „наши лекари, лекари професори и специјалисти, лекари књижевни-
ци и председници“ [26], понашали у једном драматичном времену 
између два светска рата. Тридесетих година 20. века широм света, 
одвијале су се праве друштвено-политичке драме, у време настанка 
највећег зла човечанства – фашизма. Левичари и комунисти веровали су 
да се зло може победити. Многи су, спонтано, без икакве идеологије, 
стварали фронт свеопштег отпора насиљу и нечовештву. Рат се наслући-
вао, а кад је дошао, неки од наших лекара насилно су умрли, неки пре-
живели ратне ужасе. „Клише је суштински тачан“, казао је сер Макс 
Хејстингс, савремени британски историчар, „у свету између 1939. и 1945. 
нека људска бића потонула су у нискост, а друга су савладала висине хра-
брости и племенитости“ [23].

Kњижевник Божидар Ковачевић сећајући се тих дана је написао: 
„Људи нису никад толико грешни колико суде њихови противници, 
нити толико невини колико њихови пријатељи то налазе. [34]“
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