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Реч председника Црвеног 
крста Крагујевца

Поштовани читаоци,

Наш мотив и приоритет је 
да будемо корисни нашим 
суграђанима и држави. Због 
тога смо захвални бројним 
пријатељима “из далека и из-
близа”, (како рече ауторка из-
ложбе Болница Стобарт, Татјана 
Јанковић), који су нам у тој на-
мери помогли и помажу. ”Пра-
ва пријатељства” нису ломљива 

попут стакла ни пролазна као иње, већ су 
најпостојанија од свега, речи су песника Емере-
сона.

Зато су садржај овог броја заправо лепе приче 
о пријатељима и пријатељству.

Признање за најхуманију средину, које нам је 
уручено у Црвеном крсту Србије, јуна 2018.го-
дине, само је једна потврда да Крагујевчани 
имају велико срце пријатеља, не само када 
добровољно дају крв, него у свим хуманитар-
ним акцијама које смо организовали.

Заједно са Градом организујемо и реализујемо 
Законом нам поверене послове,како би помог-
ли институцијама да ублаже и умање патњу 
рањивих група.

Током 2018. године за најугроженије смо при-
купили систематизовали и дистрибуирали 
20039,60 кг помоћи – хране, хигијене, одеће и 
обуће.

У 25 сеоских и приградских средина,однели 
смо 222 пакета, старим, болесним, полупокрет-
ним и непокретним лицима. Континуирано је 
припремана ужина за 3000 ученика у 24 шко-
ле, а у оквиру народне кухиње припремано је 
850 оброка за 550 породица током 6 дана у 
недељи.Од укупног броја оброка током године 
скувано је 254 150 оброка.

Посебну пажњу поклањамо едукацији свих 
генерација. У периоду јануар децембар 2018 
године, едукована 953 млада волонтера реа-
лизовала су бројне активности у оквиру свих 
десет области деловања.

На тему о здравим стиловима живота 
едукацијама смо обухватили 3600 деце и мла-
дих и 800 одраслих особа, 2483 грађана је 
успешно завршило обуку из прве помоћи, 950 
деце и младих смо едуковали на тему бор-
бе против болести зависности, а у септембру и 

октобру реализовали смо акцију “Безбедност 
деце у саобраћају“ за 1081 предшколца и 1713 
првака.

Јако везани за свој град и свој Црвени крст, а у 
жељи да ширимо принципе Црвеног крста, уз 
помоћ пријатеља из Македоније, Саше Точко-
ва смо превели на српски језик две биографије 
два великана Анри Динана и Густава Мојниеа.

Тема овог броја је међународна сарадња, која 
нам је омогућила да проширимо своје хоризон-
те разменимо искуства и стекнемо, обновимо и 
учврстимо пријатељства.

У име вашег пријатеља Црвеног крста и 642 во-
лонтера који су са 17 запослених 2018. године, 
бринули за своје суграђане реализујући 40 464 
волонтерска сата, желим Вам све најлепше и 
најбоље.
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ра о овим храбрим медицинским радницима које 
су у време спашавања живота других, нажалост, 
изгубиле своје.

Друга тема се односи на промоцију биографија 
Анри Динана и Густава Мојниеа у Крагујевцу. Ову 
организацију су спровели Невенка Богдановић, 
секретар Црвеног крста Крагујевац и Сашо 
Точков, председник Црвеног крста Охрида. 
Напомињемо да су обе књиге први пут преве-
дене на српски језик од стране Саше Точкова из 
пријатељског Црвеног крста града Охрида. На 
промоцији су говорили аутори биографија, о Анри 
Динану - Роже Дуран, а о Густаву Мојниеу - Фран-
соа Буњон, који су поздрављени од пуне сале 
присутних црвенокрсташа, као и других гостију 
из нашег града и околине. Њих је непосредно 
пред промоцију примио Радомир Николић, гра-
доначелник града Крагујевца који им је говорио 
о знаменитостима града и његовој историји.

Трећа тема: Петнаест година пријатељства и да-
нас веома актуелна и верујемо да ће исто тако 
остати и у будућности, а односи се на изузетно 
добру сарадњу између Јужноморавског регио-
на у Чешкој и Црвеног крста у Крагујевцу. Наи-
ме, већ пуних петнаест година Јужноморавски 
регион финансира боравак деце у планинском 
кампу Хутиско-Соланец. Црвени крст Крагујевац, 
уз консултације са школама, организује одла-
зак ове деце која иначе потичу из недовољно 
имућних породица а добри су ученици и акти-
висти Црвеног крста. Они се у Кампу друже са 
вршњацима из Чешке, играју се, уче језике својих 
нових другара, упознају се са њиховом земљом, 
културом, спортом и другим. То је пријатељство 
толико нарасло да је градоначелник Кијова, го-
сподин Франтишек Лукл (граду припада школски 
центар чији је поменути камп) доделио признање 
града Кијова за развој чешко-српске сарадње др 
Љубиши Милојевићу, потпредседнику, Невен-
ки Богдановић, секретару и Слађани Ђукановић, 
члану Управног одбора Црвеног крста Крагујевца, 
који су иначе пратили ову децу на камповању.

Четврта тема говори о учествовању наше во-
лонтерке Мирославе Матић у УН 2017. са темом 
„Дискриминација и насиље према старијима“, и 
2018. на обележавању 70 година од усвајања 
Декларације о људским правима. Сјајно је пред-
ставила Црвени крст и нашу земљу.

Надамо се да ће читаоци ове публикације обо-
гатити своја сазнања о нашој црвенокрсташкој 
хуманој делатности.

Реч уредника

Делимо сасвим сигурно ИЗУЗЕТ-
НО ПОЗИТИВНУ ОЦЕНУ свеукуп-
ног хуманитарног рада целокупног 
чланства Црвеног крста Крагујевца 
оствареног 2018. године у оквиру, 
наравно, матичне организације 
Црвеног крста Србије, уважавајући 
принципе и начела Међународног 
Црвеног крста и полумесеца, уз 
свестрану потпору Града и раз-
личитих врсти сарадње (помоћи) 
бројних државних институција уз 

пуно поштовање комплетне правне регулативе.

Но, за овај број часописа определили смо се са 
циљем да детаљније обрадимо ангажовање 
крагујевачких црвенокрсташа на плану 
међународне хумане сарадње.

Најпре би смо указали на значајно учествовање 
Црвеног крста Крагујевца, наравно, са Црвеним 
крстом Србије, градом Крагујевцем и надлежним 
органима Србије на обележавању 100 година од 
завршетка ВЕЛИКОГ РАТА.

Први светски рат је на терену Србије оставио 
велики број лица лакше или теже повређених 
и оних који су били захваћени смртоносном 
епидемијом пегавца. Сам Крагујевац је био у фо-
кусу крвавих збивања. Тада су немерљиву помоћ 
израњаваном српском народу пружале бројне са-
нитетске мисије по цену губитка и својих живота. 
Управо због тога огроман пијетет Крагујевчана 
према тим жртвама. Зато у нашем граду тра-
диционално се сваке године одржава вели-
ка комеморација посвећена др Елизабет Рос и 
њеним сарадницама Мејбл Дирмер и Лорни Фе-
рис које су сахрањене на Варошком гробљу. Оне 
представљају симбол свих бројних умрлих члано-
ва мисија широм Србије.

Посебно велика и значајна комеморација је од-
ржана 2018. године уз присуство практично свег 
чланства Црвеног крста Крагујевца, великог броја 
грађанства, Града, представника земаља одакле 
су поменуте хероине, представника Српске право-
славне цркве и  представника државних органа. 

Оно што сматрамо важним истаћи јесте и 
чињеница да се о овим „анђелима“ како су их на-
зивали рањеници у време када су им оне помага-
ле све више пише код нас и у свету у средствима 
јавног информисања, књигама, па и званичним 
уџбеницима.

Верујемо да читаоци следећих страница часопи-
са бити импресионирани писањем угледних ауто-

Делимо сасвим сигурно ИЗУЗЕТ-

чланства Црвеног крста Крагујевца 

личитих врсти сарадње (помоћи) 

др Љубиша
Милојевић
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”Оне су хероине српске трагедије а да 
тога нису ни свесне”

Крајем априла 1915. године у 
Крагујевац је стигла хуманитарно - 
медицинска мисија коју је предводи-
ла Мејбел Синклер Стобарт. Органи-
зована група од 45 чланова – меди-
цинског особља и волонтера – упу-
тила се у Србију као Трећа јединица 
Српског потпорног фонда. Путовање 
чланица мисије Стобарт од Лондона 
до Крагујевца трајало је готово ме-
сец дана. Имајући у виду епидемију 
тифуса, М. Стобарт се припремила 
за рад у болници под шаторима. На-
кон приспећа у Крагујевац, одабрана 
је локација на тркалишту, у градском 
насељу Вашариште, где је постављено 
62 шатора које је Јединица донела са 
собом. 

У вези са новопристиглом мисијом 
Српски војни санитет доноси две 
важне одлуке: да болница Сто-
барт прихвата и лечи искључиво 
рањенике и да, у случају да дође до 
повлачења, прати српску војску као 
„летећа пољска болница“. М. Стобарт 
одмах уочава да је цивилно станов-
ништво угрожено не само тифусом, 
већ и дифтеријом, шарлахом и дру-
гим заразним болестима, и предлаже 
отварање „друмског диспанзера“ у 
близини кампа. Вест о отварању дис-
панзера проноси се врло брзо; људи 
пешице прелазе на десетине кило-

метара да би добили лек и савет од 
стручног особља. Евидентно је да по-
требе локалног становништва за ме-
дицинском помоћи надилазе капаци-
тет једног диспанзера. Стобарт пред-
лаже отварање још шест у оближњим 
местима: Лапово, Наталинци, Реко-
вац, Рудник, Витановац и Овчар Бања. 
Српски потпорни фонд прикупља 
средства за опремање нових диспан-
зера; ка Србији креће група медицин-
ског особља и волонтера који ће бити 
распоређени у овим диспанзерима. 

Кроз болницу Стобарт, према речима 
њеног руководиоца, за шест месеци 
рада прошло је око 20.000 пацијената. 

У октобру стиже вест о предстојећем 
повлачењу; део особља предвођен 
М. Стобарт креће са српском војском. 
Одважној Британки од српске коман-
де бива поверено да предводи једну 
колону; на одредиште стижу без 
икаквих губитака у људству.

***

О раду болнице Стобарт најдетаљније 
и најобимније сведочанство остави-
ла је сама Мејбел Стобарт у књизи 
објављеној већ 1916, под насловом 
Пламени мач у Србији и другде (на 
српском, у издању Прометеја и РТС-а, 
2016). То је сведочанство нескривено 
ангажовано на циљу да Британцима 
пружи што тачнији увид у ратне при-
лике у Србији и да подстакне на даљу 
помоћ српском народу. 

Поред Пламеног мача, у Лондону су, 
током 1915. и 1916, објављене још 
три значајне књиге чланица мисије 
Стобарт: Мој дневник у Србији Мо-
нике Стенли, Писма из болнице Сто-
барт Мејбел Дирмер и Повлачење 
из Србије Олив Олдриџ. Ова три све-
дочанства по први пут се појављују 
у преводу на српски језик у оквиру 
књиге Болница Стобарт (Народна би-

Татјана Јанковић - Ауторка изложбе

Татјана Јанковић говори о чланицама мисије ”Стобарт”
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блиотека „Вук Караџић“ Крагујевац, 2018), а њихови ода-
брани сегменти чине текстуални део изложбе Болница 
Стобарт: Крагујевац 1915. 

Књига Болница Стобарт на драгоцен начин допуњава 
Пламени мач у Србији . Као чланице мисије задужене за 
споредне (помоћне) послове као што су вођење кухиње 
(главна куварица, М. Стенли), односно за снабдевање 
рубљем (М. Дирмер), и рад сеоског диспанзера (кувари-
ца у Витановцу, О. Олдриџ)  - ове три болничарке нашле су 
се на маргиналним позицијама одакле се често примећују 
детаљи који измичу присутнима у центру збивања. Живот-
но и ратно искуство који претходе њиховом приступању 
мисији, као и лични мотиви за долазак у Србију - разликују 
се; њихови карактери, системи вредности, вештина писа-
ног изражавања такође се разликују; форма ових сведо-
чанстава варира од дневника, преко писама, до мемоар-
ских записа.

И поред свих различитости, постоје теме на којима се 
сустичу погледи и задржава пажња све три ауторке. Ту 
спадају значајни догађаји као што је бомбардовање гра-
да, смртни случајеви међу особљем мисије и пацијентима, 
посете значајних људи попут принца Александра и сер То-
маса Липтона, народни обичаји везани за славу, крштење, 
давање помена покојницима... Ту су и теме којима се сва-
ка од ових болничарки посвећивала у више наврата, било 
зато што су их сматрале вредним истицања, било зато 
што су оне саме биле окупиране неподударањем између 
очекиваног и виђеног: међусобни однос „непријатеља“ 
у оквиру болничког кампа, где аустријски заробљеници 
раде као помоћници; чудесан менталитет Срба који обу-
хвата наоко противречне особине борбености и нежно-
сти; поштовање, захвалност и поверење које испољавају 

српски официри према женама докторима, односно чла-
ницама мисија уопште итд.

Положај аустријских војника у српском заробљеништву 
изазива пажњу наших хроничарки, које на више места ис-
тичу часан однос српских војника према затвореницима, 
али и хумано опхођење аустријских болничких помоћника 
према рањеним српским војницима. Са чуђењем и 
дивљењем оне истичу да је „непријатељ“ главни доктор у 
српској војној болници. Однос у којем људскост надвла-
дава војно-политичке интересе врло пластично показује 
сав бесмисао рата.  

У редовима где су описани Срби, било као појединци 
или као народ, очитава се зачуђеност над топлином и 
благошћу, и, са друге стране, беспоговорном одлучношћу, 
пожртвованошћу и храброшћу српских војника. Као 
боркиње за права жена, ове Британке посебно истичу 
да су од стране српских официра прихваћене као равно-
правне и да је поверење које им је указано у одлучујућим 
тренуцима потврдило искреност таквог става државног 
војног врха.  

Запажања која се у више наврата преклапају (делимич-
но и поклапају) у записима све три добровољке, тичу се 
културолошких разлика на које оне указују на један сас-
вим племенит, условно речено „женски“ помирљив на-
чин, истичући не разлике већ сличности између српског 
и британског народа. Захваљујући записима српских Бри-
танки сазнајемо занимљиве детаље о 1915. г. у Крагујевцу: 
о производима који се могу наћи у продавницама, о цена-
ма намирница на пијаци, о врстама цвећа које расте на ли-
вадама око кампа, о одевању српског живља...

Како су Моника Стенли и Олив Олдриџ биле међу оним 
особљем болнице Стобарт које је пратило српску војску 
у повлачењу све до Јадрана, у њиховим сведочан-
ствима смењују се слике страдања са описима преде-
ла, у дирљивом покушају да се остане на страни живота 
и онда када је све около у знаку смрти. Колики су били 
истрајност и пожртвованост британских болничарки то-
ком повлачења бар малим делом исказују речи америч-
ког ратног извештача Фортијера Џонса (Аутор књиге Са 
Србијом у изгнанство - доживљаји једног Американца са 
војском која не може умрети (Прометеј, РТС, 2015)): „Оне 
су хероине српске трагедије, а да тога нису ни свесне.“

***

Желела бих да скренем пажњу на неке специфичности 
ове изложбе.  

На једном од паноа дат је преглед распореда диспанзе-
ра при болници Стобарт  према мапи из књиге М. Стенли. 
Локације су означене репликама заставице Српског пот-
порног фонда чији се оригинал налази међу изложеним 
експонатима, а Библиотека га поседује захваљујући Сла-
вици Поповић Филиповић. Ова заставица се продавала у 
сврху прикупљања помоћи српском народу. 

У једној од витрина изложен је оригинални портрет др 
Елизабет Рос са њеним потписом, у власништву Црве-
ног крста Крагујевац. Међу експонатима налазе се рат-
не дописнице које су чланице мисије Стобарт слале из 
Крагујевца или диспанзера при болници Стобарт. Допис-
нице су власништво др Милана Радовановића и чине ос-
нову за визуелни идентитет ове изложбе. 

У витрини са књигама налази се прво издање писа-
ма Мејбел Дирмер, књиге која је објављена 1915. и рас-

Пано ”Болница под шаторима” 
на централној фотографији М. Стобарт

Пано ”Болница под шаторима”
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продата за две недеље. На осно-
ву базе cobiss ово је једини приме-
рак у Србији и налази се у фонду 
старе и ретке књиге наше библиоте-
ке. Поред ове публикације, у витри-
ни се налази друго издање Пламе-
ног мача у Србији и другде Мејбел 
Синклер Стобарт из 1916. из фонда 
НБС, и Повлачење из Србије Олив 
Олдриџ такође из 1916, из фонда 
Универзитетске библиотеке "Свето-
зар Марковић" у Београду - једини 
примерак, према бази cobiss, Србији. 
Изложили смо и примерак британ-
ског часописа Сфера, број у којем 
су две странице посвећене болни-
ци Стобарт. У истој витрини може-
те погледати и одликовања која су 
додељивана током Првог светског 
рата, а у прилици смо да их видимо 
захваљујући колекционару, нашем 
суграђанину Звонку Марковићу. 

Ово истицање специфичности из-
ложбе има за циљ само једно - да ука-
же на солидарност која се са главних 
јунакиња ове приче пренела и на 
нас, који њихову причу покушавамо 
да испричамо. Током истраживачког 
рада и обликовања прикупљних по-
датака имала сам бројне помоћнике 
и сада ево стижем до мени најдражег 
дела овог програма, када имам при-
лику да се захвалим свим мојим са-
радницима. 

Најпре хвала граду Крагујевцу који 
је уврстио објављивање књиге Бол-
ница Стобарт и приређивање излож-
бе међу програме којима наш град 
обележава век од окончања Вели-
ког рата. 

Хвала директору библиотеке, Мир-
ку Демићу, на указаном поверењу и 
храбрости да ми додели овај зада-
так, чију је реализацију пратио у сва-
ком сегменту - није било тако лако 
како звучи!

Бескрајно хвала мојим драгим ко-
легама на вери у овај пројекат и 
прискакању у помоћ у критичним 
тренуцима - Виолети, Јадранки, Вес-
ни и свима осталима из колектива. 
Драги људи, хвала вам, осећала сам 
вашу подршку у сваком моменту.

Посебно желим да се захвалим 
графичкој дизајнерки изложбе, 
Марији Јовановић, на одговорном и 
преданом раду, као и на непресуш-
ном стрпљењу за све моје измене 
које су искрсавале у последњем тре-
нутку.

Хвала колегама сарадницима из 
пријатељских библиотека - Татјани 
Брзуловић Станисављевић и 
Мирјани Станишић - и помоћницима 

Витрина са књигама

Преглед распореда диспанзера према мапи из књиге М. Стенли
локације су означене репликама заставица Српског потпорног фонда

Ратне дописнице - власништво др Милана Радовановића
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и саветницима из иностранства - 
Сунчици Гетер, Луиз Милер и Алану 
Камингу.

Хвала Марији Шћекић Марковић, која 
је несебично поделила са мном своје 
изворе, препознавши страст истра-
живача.

Хвала нашем историчару Гора-
ну Милосављевићу из Ист. ар-
хива на уступљеном материјалу, 
Црвеном крсту Србије и Црве-
ном крсту Крагујевца, Народном 
музеју Крагујевац и Музеју ливнице, 
Књажевско-српском театру.

Хвала историчару Дејану Ристићу, ре-
цензенту изложбе, који  је видео овај 
пројекат као значајан и препоручио 
га за подршку Министарства култу-
ре и информисања. И хвала Мини-
старству културе и информисања на 
финансијској подршци.

На крају, посебно желим да истак-
нем да је ова изложба од самог по-
четка имала свог доброг духа који се 
појављивао у прави час и уклањао 
препреке. Његово име је Велибор 
Видић из Архива у Ваљеву.

Драге колеге, пријатељи изблиза и 
издалека, хвала вам што сте данас 
дошли да поделите радост са нама.

Татјана Јанковић

Оригинални портрет др Елизабет Рос са њеним потписом - власништво 
Црвеног крста Крагујевац

Витрина са одликовањима - власништво Звонка Марковића

Слева на десно Татјана Јанковић, Велибор Видић, Росвита Тополац, Живорад 
Ракетић, Радованка Андрић и Милка Игњатовић

Сандук и реплика медицинске униформе - 
власништво Музеја Црвеног крста Србије



9годинeгодинeгодинe

Пано са публикобаним илустрацијама Мејбел Дирмер, која у писму пријатељу пише: 
”Једини начин да човек сагледа рат је из болнице”

БЕСЕДА МИРКА ДЕМИЋА
Протекле четири године биле су испуњене евоцирањем 
успомена на Први светски рат, трагедију која је пре 
више од стотину година задесила Европу, а изнад свих 
- Србију. Народна библиотека „Вук Караџић“ је запо-
чела са обележавањем догађаја из Великог рата ни-
зом изложби, објављеним књигама, организованим 
предавањима, издавачким пројектима, пројекцијама 
филмова, подсећањима на значајне појединце и 
догађаје. Настојали смо да укажемо на сву комплекс-
ност тог времена, на године и дане чије су последице 
одредиле друштвене токове и физиономију нације све 
до данашњих дана. Истовремено, пружили смо прили-
ку и другим институцијама у нашем граду, удружењима 
и групама грађана да се у нашим просторијама, сва-
ко на свој начин, укључи у обележавање годишњица и 
догађаја везаних за Први светски рат.

Изложба „Болница Стобарт, Крагујевац 1915“ 
представља круну наших напора. Њено припремање 
показало је све специфичности ове недовољно истра-
жене теме. О болници Стобарт у Крагујевцу мало се зна, 
о њеној величини и значају још мање – а понајмање 
о учешћу представника других народа у патњи и 
страдању наших предака. 

У случају ове изложбе било је довољно да се постави 
једно логично питање, овог пута из – женског угла. А 
оно гласи – ко су жене које леже поред докторке Ели-
забет Рос на крагујевачком Варошком гробљу? Од тог 
питања је све почело. Поставила га је себи, и нама – ко-
легиница Татјана Јанковић. Изложба, каталог и књига 
која их прати могу да буду прилози за „женско виђење 

Мирко Демић директор Народне библиотеке ”Вук Караџић” 
говори на отварању изложбе ”Болница Стобарт”

Бројни посетиоци
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рата“. Та, женска страна – односно, 
женско лице рата – све време је 
прожимала рад колегинице Татјане 
и сарадничког тима који јој је пома-
гао. Исцрпно, упорно и у више пра-
ваца истражујући – дошло се до ре-
зултата које нам приказује ова из-
ложба и књига која је њен извор и 
уток. Свакако, тиме ова тема ни из-
далека није исцрпљена – много тога 
је остало непознато, неосветљено и 
неиспричано.

Овом приликом, дозволите ми да вас 
једним кратким екскурсом подсетим 

Посетиоци уживају у експонатима Међу посетиоцима изложбе било је и доста младих

да је један од највећих српских писа-
ца Првог светског рата, Крагујевчанин 
по рођењу – Станислав Краков, у 
свом роману „Крила“, написао једну 
од најсугестивнијих, најеротичнијих 
и најпотреснијих сцена наше литера-
туре, сцену која се догађа на Солун-
ском фронту, у болници, у одељку 
који носи наслов „Крај мртваца“. Та 
сцена се дирљиво надовезује на ре-
ченицу једне од добровољки (уз 
то и списатељице) болнице Сто-
барт - Мејбел Дирмер – која у писму 
пријатељу пише: „Једини начин да чо-
век сагледа рат јесте из болнице.“

Изложба о болници Стобарт, уз ис-
тоимену књигу, јесте резултат 
истрајности, домишљатости и умећа 
исказаног кроз истраживачки рад 
на овом сложеном пројекту, који 
показује будућим истраживачима 
крагујевачке и не само крагујевачке 
историје да треба дубље загребати, 
а изворе тражити и на другим стра-
нама – неретко и у другим држава-
ма. На тај начин се попуњавају праз-
нине у поступку реконструисања 
прошлости, без обзира ког нивоа се 
она дотицала – локалног или наци-
оналног. 

Овој свечаности је присуствовао и стручни сарадник 
Црвеног крста Србије, Мирко Ружић

Посетиоци изложбе ”Болница Стобарт”

црвеницрвеницрвеницрвеницрвеницрвени

Посетиоци изложбе ”Болница Стобарт”

црвеницрвеницрвени крагујевацкрагујевацкрагујеваццрвеницрвеницрвени

Посетиоци изложбе ”Болница Стобарт”
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Хвала Скупштини града Крагујевца 
и Министарству културе и 
информисања Републике Србије 
који су финасијски подржали 
пројекат изложбе „Болница Стобарт 
у Крагујевцу 1915“.

Хвала свим посетиоцима излож-
бе, који су са нама поделили 
задовољство завршеног посла, пу-
ног стрепње и неизвесности – али 
и непроцењивих откривалачких 
усхићења. 

ДОДЕЛА ВИСОКИХ 
ПРИЗНАЊА

У оквиру церемоније отварања 
изложбе БОЛНИЦА СТОБАРТ, у 
Народној библиотеци "Вук Караџић” 
у Крагујевцу, уручена су и висо-
ка признања Црвеног крста Србије 
– Сребрни знак, Росу Галбрајту, 
Бојани и Мајклу Харисону.

Сребрни знак Црвеног крста 
додељен је господину Галбрајт Росу, 
за изузетно залагање у прикупљању 

и допремању великих количина ху-
манитарне помоћи, у више навра-
та, у Крагујевац, која је била веома 
значајна за угрожене категорије на-
шег становништва. Господин Галбрајт 
је и председник удружења „Глаз-
гов – брижни град“, које је у Глазго-
ву, у Шкотској, водеће у прикупљању 
подршке Србији, али водеће и у 
промоцији сећања и поштовања које 
ми негујемо према члановим стра-
них медицинских мисија у Србији, 
током Првог светског рата.

О хуманости и пожртвованости Роса Галбрајта 
говори секретар Црвеног крста Крагујевац

Сребрни знак Црвеног крста Србије уручен је дугугодишњем  
хуманитарном раднику Мајклу Харисону

Мајкл Харисон се захваљује на признању 
у име своје супруге Бојане Харисон

Мајклов деда је био члан медицинске мисије
 у Првом светском рату

Сребрни знак - признање Црвеног крста Србије Росу Галбрајту признање уручује 
председник Црвеног крста Крагујевац 
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Сребрни знак Црвеног крста, додељен је и г-ђи 
Бојани Харисон и господину Мајкл Харисону који се у 
Србији баве вишегодишњим хуманитарним радом, а 
последњих година су подршку, помоћ и донаторе по-
пут господина Галбрајта, упућивали у наш град. Госпо-
дин Харисон изузетно цени и у свету промовише рад 
Крагујевчана на чувању сећања на пријатељство наших 
народа у Великом рату, а посебно се поноси чињеницом 
да је његов прадеда био у војној медицинској мисији 
за време Првог светског рата, од Солуна до Београда, 
заједно са нашим прецима. Бојана Харисон је супру-
га господина Мајкла, која је много учинила да помогне 
свом народу, посебно на Косову, Новом Саду и нашем 
Крагујевцу. Бојана је пуна љубави према свом народу и 
разумевања за његове потребе, о чему говори њен бо-
гат хуманитарни рад, у који је укључила и свог супру-

га и све своје пријатеље. Научила их је да воле Србију и 
Србе, а нас учи да границе међу људима не постоје ако 
су људи хумани и добри.

ДОДЕЛА ЗЛАТНОГ ПЕРА
Црвени крст Крагујевца уручио је 23. новембра, награ-
ду „Златно перо“ новинарки Наташи Ђулић Бановић, ау-
торки емисије „Око магазин“ Радио Телевизије Србије, 
на свечаности у Народној библиотеци ”Вук Караџић” у 
Крагујевцу, на којој је представљена и велика едиција 
„Србија 1914-1918“, у издаваштву Радио Телевизије 
Србије.

Наташа Ђулић Бановић је аутор изузетног прилога у 
емисији „Око магазин“, који је посвећен енглеским док-
торкама и медицинским сестрама које су брунуле о 
рањеницима у Србији током Првог светског рата.

Емитовање телевизијског прилога  допринело је јачању 
угледа и мисије Црвеног крста Крагујевца којим се у по-
зитивном светлу јавности представљају Основни прин-
ципи, мисија, циљеви, активности и акције Црвеног 
крста Крагујевца и даје значајан допринос успешној ин-
формисаности јавности и афирмацији Црвеног крста 
Крагујевца.

Поносна и срећна због добијеног признања, новинар-
ка је поред осталог изјавила да ће њена обавеза и даље 
бити да истражује и да се бави херојима хуманости у 
Првом светском рату, како би им одали заслужену по-
част, јер таквих хероја нема много. 

Признање ”Златно Перо”  ”Златно Перо” је уручено у Народној библиотеци приликом 
представљања едиције Србија 1914-1918. г.

Председник Црвеног крста Крагујевац уручује признање 
”Златно Перо” новинарки Наташи Ђулић - Бановић

Наташа Ђулић - Бановић, лауреат признања ”Златно Перо” за 
ауторски прилог о енглеским медицинским радницима у I св. рату

Рос Галбрајт импресиониран изложбом шаље вест најближима
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Слева на десно: Невенка Богдановић, Њ.Е. Денис Киф са супругом Кети Киф,
 Луиз Милер,  др Гордана Дамњановић, Александар Штајн

Градоначелник Радомир Николић са Њ.Е. Амбасадором Велике Британије и 
представницима амбасада Канаде и Аустралије

Званице и гости на пријему који је приредио градоначелник Крагујевца

14. ФЕБРУАР 2018.
У духу дуге традиције и дубоког 
поштовања, Црвени крст Крагујевац 
и Град Крагујевац су заједно, 14. фе-
бруара 2018. године, још једном при-
редили достојанствену церемонију 
у част, захвалност и сећање на др 
Елизабет Рос, лекара која је почет-
ком 1915. године дошла у Крагујевац 
и помагала у лечењу рањених и, од 
тифуса оболелих, војника.

На пријему који је приредио Гра-
доначелник за званице и госте, по-
ред Амбасадора Велике Британије 
у Србији господина Дениса Кифа и 
његове супруге, представника Амба-
сада Канаде и Аустралије, представ-
ника Црвеног крста Србије и дру-
гих значајних гостију из Крагујевца 
и Србије.

„Не може се без емоција говорити о 
младим људима који су тада дош-
ли у Шумадију и овде положили своје 
животе помажући људима у Србији 
који се боре за сопствену слободу“, 
рекао је градоначелник Николић. 
”Такав вид подршке и поштовања 
увек је веома значајан српском на-
роду. Због тога је важно, не само да 
чувамо сећање на те хероине, него 
и да младим генерацијама преноси-
мо поруку колико је значајно имати 
пријатеље у свету.“

„Историја нашег народа се заснива 
на несрећама, смрти, страдањима 
и болестима. Велики рат је тако до-
био име - зато што је донео огром-
не жртве, жртве које су обележиле 
историју. 

Црвени крст помаже у различи-
тим ситуацијама, помаже у разли-
читим природним катастрофа-
ма, болестима, али Црвени крст 
гаји и успомену на догађаје који су 
обележили нашу историју и шири 
сећање на хероине из Првог светског 
рата“, рекао је Председник Црве-
ног крста Србије, проф. др Драган 
Радовановић.

Захваљујући се граду Крагујевцу, 
Крагујевчанима, Црвеном крсту и 
свим људима који негују сећање на 
ове храбре жене, амбасадор Вели-
ке Британије у Србији, Денис Киф је 
истакао да је 2018, година важних 
јубилеја.

„Налазимо се у периоду важних 
јубилеја, ове године обележавамо 
крај Првог светског рата. Проте-
кле смо обележили 180. годишњицу 
дипломатских односа Велике 
Британије и Србије. Али поред свих 
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Њ.Е. Денис Киф одаје почаст енглеским хероинама

Омладина Црвеног крста на Отварањуизложбе фотографија ”Савезничка 
медицинска мисија” 2016. г. коју је отворио Њ.Е. Амбасадор Канаде Филип Пинингтoн .

Изложбу ”Аустралијанка у српској војсци - наредник Олив Келсо-Кинг, 
отворила је Њ.Е. Амбасдорка Аустралије Г-ђа Рут Стјуарт

важних датума, за мене је овај на-
рочито посебан не само зато што 
одајемо почаст хероинама већ и 
због тога што су оне сјајан пример 
заједничких вредности које смо де-
лили током рата а и сада у миру“,
рекао је амбасадор Киф .

О томе сведоче бројни догађаји 
као што је у оквиру обележавања 
церемоније 14. фебруара 2016. го-
дине, у Конаку кнеза Михаила На-
родног музеја, отворена изложба 
фотографија ”Савезничке медицин-
ске мисије у Србији 1914-1918: улога 
Велике Британије, Аустралије и Кана-
де” настала у сарадњи амбасада Ка-
наде, Велике Британије, Аустралије 
и Народног музеја из Крагујевца. 
Изложбу је отворио Њ. Е. Филип Пи-
нингтон, амбасадор Канаде у Србији 
у присуству пуковника Сајмона 
Фицгибона, војног аташеа Амбасаде 
Велике Британије и госпође Мелин-
де Рио, првог секретара и конзула 
Амбасаде Аустралије, других гостију 
и бројних Крагујевчана. Изложба 
расветљава многобројна лица неу-
страшивих британских, канадских и 
аустралијских жена лекара и меди-
цинских сестара, чланица хумани-
тарних санитетских мисија у Србији 
од којих су се неке храбро бори-
ле са епидемијама великих разме-
ра каква је била епидемија тифу-
са у Крагујевцу или повлачећи се са 
српском војском и делећи са њима 
најтеже тренутке. 

”Веома смо поносни на то што су 
Канађани били међу онима који су 
дошли да помогну Србији за вре-
ме Великог рата. Овде видимо 
фoтoгрaфиje многих доктора и ме-
дицинских сестара, али оно што 
не видимо су у неким моменти-
ма веома тешки услови, патња и 
jунaштвo тог времена. Не може-
мо да избројимо колико су живота 
спасили, али смо сигурни да би број 
изгубљених живота био много већи 
без учешћа ових канадских меди-
цинских тимова и пojeдинaцa који 
су радили зajeднo са колегама из Ве-
лике Бритaниje, Aустрaлиje и дру-
гих земаља“, рекао je Њ. Е. Филип 
Пинингтoн.

У организацији Амбасаде Аустралије 
у Србији, Народног музеја и Град-
ске организације Црвеног крста под 
покровитељством Града Крагујевца, 
1. новембра 2018. године је отворе-
на изложба “Аустралијанка у српској 
војсци - наредник Олив Kелсо Kинг“.

Изложбу је свечано отворила Њ.Е. 
госпођа Рут Стјуарт, амбасадорка 
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Омладина ОТЈ ”др Елизабет Рос” на отварању изложбе 1. новембра 2018. г.

Њ.Е. Амбасадорка Аустралије на пријему у згради градске управе

Првонаграђени рад на конкурсу ”Олив 
Келсо - Кинг”, аутор Андрија Mаленовић, 

VII/1, ОШ ”Живадинка Дивац”

Луиз Милер публицисткиња из 
Единбурга предаје копије докумената 

о др Елизабет Рос

Аустралије, уз присуство представ-
ника Града, крагујевачког Црвеног 
крста, и многобројних грађана. 

Oлив Кeлсo Кинг je пре рата завр-
шила обуку из прве помоћи, у току 
рата помагала рањеницима и пре-
возила их својим санитетом. Након 
рата je отворила мобилне кантине 
где су нajугрoжeниjи становници 
дoбиjaли храну, лекове и одећу. На 
њену инициjaтиву a уз помоћ њене 
породице у Сиднеју je основан фонд 
којим je и финансирала мобилне 
кантине.

Она je својим деловањем на најбољи 
начин промовисала вредности и 
принципе на којима je заснован рад 
Црвеног крста.

У знак сећања на  хуманост и хра-
брост коју je исказала, Црвени крст 
Крaгуjeвцa је расписао конкурс 
на тему "Moje импрeсиje o живо-
ту и делу Aустрaлиjaнкe Oлив Кел-
со Кинг" a нajбoљe литерарне и ли-
ковне радове ће пригодно награди-
ти 14. фебруара 2019. године.

Непосредно пре отварања изложбе 
за амбасадорку Аустралије у Србији 
Њ.Е. Рут Стјуарт, заменик градона-
челника Крагујевца је приредио 
пријем, у згради Градске управе, на 
коме је присуствовао и заменик се-
кретара Црвеног крста Крагујевац 
Јован Лековић, који је у име Црве-
ног крста Крaгуjeвцa уручио часо-
пис Црвеног крста Крaгуjeвцa ”У 
служби хуманости”.

Амбасада Аустралије у Србији већ 
неколико година спроводи Програм 
директне помоћи, обезбеђивањем 
малих грантова невладиним 
организацијама које се баве економ-
ским оснаживањем жена, подршком 
осетљивим и угроженим групама, 
подршком младима и подизањем 
свести о заштити животне средине.

Посебно дирљив тренутак на 
пријему у Граду 14. фебруара 
2018. је био чин када је Луиз Ми-
лер публицисткиња из Единбурга, 
која дуже од 15 година, на овај дан, 
посећује Србију и одаје почаст овде 
сахрањеним хероинама, секретару 
Црвеног крста Крагујевац предала 
на чување и успомену, копије свих 
докумената др Елизабет Рос, које 
поседују њени најближи потомци, 
у Единбургу. У сусрет томе, Црвени 
крст Крагујевца је у свечаном сало-
ну, приредио мању изложбу позна-
тих докумената.

На позив Њ.Е. Дениса Кифа, амба-
садора Велике Британије у Србији, 
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Сусрет представника школе George Heriot’s из Единбурга са потомцима 
ученика ове школе у Амбасади Велике Британије

Председник Црвеног крста Србија, проф. др Драган Радовановић полаже венац 
на гробове др Елизабет Рос, Мејбл Дирмер и Лорне Ферис

Др Гордана Дамњановић члан Градског већа за здравствену и социјалну 
заштиту, са волонтерима Црвеног крста

а поводом сусрета представника 
школе George Heriot’s из Единбур-
га са потомцима ученика ове школе, 
секретар Црвеног крста Крагујевац, 
Невенка Богдановић је 4. јуна 2018. 
године присуствовала пријему и по-
ново се срела са Луиз Милер, која је 
између осталих говорила о повести 
ових „Српских момака“.

Тачно у подне, на Варошком гробљу, 
опело др Рос и њеним сарадници-
ма, служио је Његово Преосвеш-
тенство Господин Јован, епископ 
Шумадијски, након чега су пошто-
ваоци њиховог дела положили вен-
це на гробове, а господин Денис 
Киф, др Гордана Дамњановић, др 
Ранко Голијанин и волонтери Црве-
ног крста Зорана Радовић и Богдан 
Стефановић, поделили су присутни-
ма своје виђење и поштовање пре-
ма др Рос и њеном делу у Крагујевцу.

Поштоване и храбре хероине, моје 
име је Зорана Радовић, имам 23 го-
дине; ускоро ћу завршити студије 
Фармације и волонтер сам Црвеног 
крста.

Веома сам поносна на то, јер ту 
сам сазнала за вас, ту ходим ва-
шим стопама, ту ширим вашу идеју 
и овде, у нашем Крагујевцу, заједно 
са бројним младим, паметним, 
вредним и хуманим волонтерима, 
надограђујем оно што сте започеле, 
оно где сте прекинуте...

Под тим кровом солидарности, 
са знаком крста у боји живота и 
љубави, окупљате др Рос нас младе 
људе, инспиришете нас и дајете нам 
вољу и храброст да помажемо бо-
лесном, сиромашном и усамљеном, 
да поклањамо, да усрећимо и нау-
чимо, и због тога одважно носимо 
име: Омладинска теренска јединица 
“Др Елизабет Рос“.

О Вашем животу и о Вашим сарад-
ницима доста знамо, али нас им-
пресионира снага Вашег дела која 
се не може проучити као каква 
историјска чињеница. Зато смо Вам 
посебно захвални што сте за нас 
саградиле нове мостове и што сте 
у наш град „довели“: Луиз и Пола, 
Бојану и Мајкла, Роса Галбрајта и 
још много других, сада наших нових 
пријатеља.

Ми ћемо их чувати, а својим волон-
терским радом настојати да оправ-
дамо њихово поверење, ваше за-
слуге и нашу мисију.

У име Града Крагујевца венац је крај 
споменика британских хероина по-
ложила др Гордана Дамњановић, 
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Дана 23.фебруара 2018.године, чланови „Кутка“, волонтери Црвеног крста Крагујевца и остали грађани 
Крагујевца су имали прилику да присуствују предавању у Народној библиотеци које је посвећено поч. Др 
Жарку Вуковићу, који је био покретач истраживања медицинских мисија у Првом светском рату.
У свом раду на очувању сећања и одавања почасти племенитим припадницама Болнице жена Шкотске, 
Жарко се посебно ангажовао, сарађујући са организацијом Црвеног крста Крагујевца и локалним властима, 
желећи да комеморација у Крагујевцу, на дан смрти Др Елизабет Рос-14.фебруара, добије шири значај и да 
поред учешћа свих градских структура у томе учествују и представници земаља савезница.

члан Градског већа за здравствену и 
социјалну заштиту.

“Крагујевац и данас на овом ме-
сту окупља хуманисте, поштоваоце 
храбрости, доброте, ванвременског 
и надљудског хероизма како би от-
ргао од заборава остављене заве-
те исписане животом хероина 20. 
века. Помен који град Крагујевац 
и Градска организација Црвеног 
крста негују више од тридесет го-
дина, окупља нас и уједињује у 
племенитој мисији - да отргнемо од 

заборава њихова херојска дела и 
да следимо пут људскости, добро-
те, доброчинства који су оне зацр-
тале. Докторка Елизабет Рос и њене 
сараднице Мејбл Дирмер и Лор-
ну Ферис, своје животе положиле 
су овде лечећи и негујући намучен 
и исцрпљен српски народ, радећи 
то бескрајно предано, далеко из-
над својих завета и могућности. 
Умрле су и сахрањене далеко од 
своје домовине, у земљи чијем су-
народу даривале срце и наш је дуг 
да остану упамћене за сва време-

на. Град Крагујевац сећање на њих 
чува као један од најсветлијих при-
мера човекољубља, јунаштва, хра-
брости, шаљући поруку да њихова 
дела нису заборављена и да њихова 
мисија у Србији и даље траје. Ово 
је истовремено и порука будућим 
генерацијама да квалитетне, вредне 
и чојствене подвиге као народ мо-
рамо сачувати, а да се пре свега мо-
рамо посветити мисији и очувању 
мира јер је највреднији“, рекла је у 
свом говору докторка Дамњановић.

Слева на десно: Луиз Милер, Пол Њутн, Верица Вуковић супруга поч. Жарка Вуковића, 
Ненад Вуковић син поч. Жарка Вуковића, Невенка Богдановић и др Љубиша Милојевић

Фотографије из  документа о др Елизабет Рос ,који су њени најближи сродници 
поклонили Црвеном крсту Крагујевац
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Градоначелник Крагујевца Радомир Николић, примио је госте из Женеве Роже Дирана 
и Франсоа Буњона као и председника Црвеног крста Охрида Сашу Точкова

РОЖЕ ДУРАН И ФРАНСОА 
БУЊОН У КРАГУЈЕВЦУ - 
О ТВОРЦИМА ХУМАНИХ 
ИДЕЈА
Црвени крст Крагујевца је, на вели-
ко задовољство својих волонтера, 
пријатеља и најближих сарадника, 13. 
априла, у великој сали Градске управе, 
одржао промоцију биографија Анри 
Динана и Густава Мојниеа, на српском 
језику.

Посебну част, својим присуством, 
Црвеном крсту Крагујевца и Граду 
Крагујевцу, учинили су аутори наве-
дених издања, господа из Женеве, 
упознајући присутне са животом и ра-
дом двојице великана, њиховим де-
лима и значају за човечаноство. Не-
посредно пре одржавања промоције 
биографија, госте из Женеве је при-
мио и градоначелник, господин  Радо-
мир Николић. 

Нобеловац Анри Динан је имао идеју, 
а Густав Мојние, његов пријатељ и са-
радник је ту идеју спровео у дело. 
Захваљујући њима, данас постоје 
институције као што су Црвени крст и 
Међународни комитет Црвеног крста. 

„Анри Динан је био филантроп, 
ентузијаста и визионар, а Густав 
Мојние - студиозан, веома предан 
председник Међународног коми-
тета до 1910. године и један од ос-
нивача Института за међународно 
право. Имали су једну заједничку 
визију и заједничку црту у својим 
биографијама, а то је управо оно што 
их је обојицу надживело – Црвени 
крст и Женевске конвенције“, истак-
ли су о својим делима аутори Дуран и 
Буњон.

„Биографије су кратке и на вео-
ма директан начин представљају 
најважније карактеристике и фазе 
у животу и раду двојице великана. 
Када прочитате ове две биографије, 
препознаћете да у свакоме од нас, 
понекад постоји Динан, а понекад 
Мојние“, истакла је на промоцији Не-
венка Богдановић, секретар Црвеног 
крста Крагујевца. 

Присутне је на промоцији поздра-
вио Сашо Точков, председник Црве-

Промоција биографија Анри Динана и 
Густава Мојниеа
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Текст у о промоцији у дневном листу ”Политика”

Посвета аутора биографије градоначелнику Крагујевца Посвета аутора биографије градоначелнику Крагујевца

ног крста Охрид као и др Горда-
на Дамњановић, испред Града 
Крагујевца:

Поштовани пријатељи Црве-
ног крста, Добро дошли у град 
Крагујевац, који ове године обеле-
жава 200 година од када је постао 
прва престоница модерне Србије 
и у коме већ 142 године постоји 
Црвени крст. 

Као рођена Крагујевчанка, лекар 
и волонтер, поносна сам што је 
баш у овој години Црвени крст 
Крагујевца поклонио Србији ове 
две биографије.

Захваљујем се ауторима 
биографија што су допутовали на 
нашу промоцију, што су нам по-
могли у томе, као и Црвеном крсту 
Охрида, који је дао изузетан до-
принос.

Ове књиге важне су не само за „црве-
нокрсташе“, већ и за целу јавност, 
посебно младе људе, који се све 
више интересују за међународно 
хуманитарно право.

Вама драги гости, још једном же-
лим добродошлицу и пријатан бо-
равак у нашем граду.

Гости и званице на промоцији биографија Председник Црвеног крста Охрид Сашо Точков
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”РЕЦЕПТ” АНРИ 
ДИНАНА

Представити живот и дело Анри Ди-
нана у двадесетак минута је просто 
немогуће. Према томе, ограничићу 
се на период, када је он открио 
проблем хуманости и поставио је 
темеље за Међународни Црвени 
крст - то је период између јуна1859 
и новембра 1862. Корисне савете 
наћи ћете у мојој биографији која је 
управо преведена на српски језик, 
захваљујући иницијативи Црвеног 
крста Крагујевац.

Кастиљоне 24-27. јун 1859.

Почетни елемент ере хуманости је 
производ случајности. Субота 24. 
јун 1859 године, дан када Анри Ди-
нан стиже у Кастиљоне, мали град 
на десетак километара северно од 
језера Гард. Путује на север Италије 
као пословни човек да би постигао 
или обезбедио пријем код импера-
тора Наполеона III, који би му олак-
шао постизање концесије у Алжиру. 
Управо пре тога основао је млин-
ску компанију Монс - Џемила, близу 
Сетифа, за које му је била потребна 
дозвола за експлоатацију водопада 
односно хидрауличне енергије које 
су биле контролисане од стране 
Француске државе али Женевљанин 
се суочава са спорошћу царске 
администрације.

После француске победе код Ма-
гента и ослобађања Милана, 
војни посматрачи предвиђају да 
непријатељства између Аустрије 
с једне стране и Француске и 
Пијемонта с друге стране, могу пре-
расти у рат. Ово је повољна прили-
ка за састанак са француским царем 
Наполеоном III да би му случај лич-
но презентовао.

Стигла је ноћ битке код Солфери-
на у Кастиљоне, мало место које 
удаљено око 7 километара од 
бојног поља. Анри Динан откри-
ва место са пар стотина становни-
ка које прекривено крвљу рањених 
људи. Као и неколико неутралних 
странаца који су захваћени овим 
превирањем и он преузима бри-
гу о рањеним војницима - доноси 
воду, упућује речи утехе, записује 
њихове последње жеље... Током 
три дана је био посвећен патњи 
рањеника и оних који су на самрти, 
импровизујући и очајавајући због 
сопствене немоћи.

Први састојак: након битке, мо-
рамо збринути све људе на земљи, 
без разлике у националности, раси, 
религији. Ово је познати израз - Сви 
смо браћа-

Други састојак: цивили бри-
ну о војницима. Ова тривијална 
чињеница показује да је војницима 
понекад потребна помоћ локалног 
становништва.

Трећи састојак: видели смо, 
олакшање је импровизовано, са 
свим нередима који претпостављају 
припреме за екстремне случајеве. 
Динан је свестан тога, па ће он бити 
страствени заговорник припрема, 
компетентности и професионализ-
ма у хуманитарности.

Четврти састојак: жене се брину 
о телима живих мушкараца и не-
познатих људи ван сваке скромно-
сти наметнуте сепарацијом полова 
које карактерише деветнаести век, 
ти мушкарци не долазе из њихових 
ближих породичних кругова, оне 
их чак и не познају. Врло је веро-
ватно да је Кастиљоне испражњен 
од стране своје мушке популације, 
тако да су жене преузеле задатке и 
одговорности из којих су традицио-
нално биле искључене. Динан је то 
приметио. Несвесно, он поставља 
темеље за прво женско занимање, 
(у професионалном и часном смис-
лу) у читавој историји запада - 
занимање медицинске сестре.

Пети састојак: упркос стресу и ужа-
су, Динан има решење изласка из 
ванредне ситуације, време које је 
потребно за позивање помоћи. О 
апокалиптичким сценaма, писао је 
Валерији д`Гаспаран, Женевљанки 
великог срца, пасионираној 
хришћанки, стручњаку за односе с 
јавношћу. Он схвата да спашавање 
живота није довољно и да се сва 
хуманитарна акција мора прене-
ти на увид јавном мњењу, крoз 
оглашавање, дакле путем медија.

Шести састојак: постаје камен 
темељац Међународног црве-
ног крста. Он долази у штаб где 
се залаже за свој алжирски по-
сао испред кампа за помоћ Напо-
леона III, а поред тога, он пита да 
заробљени аустријски хирурзи буду 

Књига о местима где је живео и радио Анри Динан из које је преузета фотографија 
младог Анри Динананискоришћена за насловну страну часописа 

Књига ”Сећање на Солферино” двојезично издање -репринт оригинала
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ослобођени у току борбе како би 
могли да брину о рањеницима. Ди-
нан је тиме управо објавио неутрал-
ност здравственог особља!

СЕЋАЊЕ НА СОЛФЕРИНО

Током 3 године, самарићанин из 
Кастиљонеа се сећа шта је прежи-
вео 24, 25, 26. јуна 1859. године. Он 
прича своје искуство. Не успева да 
се ослободи тих страшних сећања, 
смешта их у дело од 115 страна на 
луксузном папиру, штампа га Жан 
Гијом Фик. Укратко дело високе 
цене даје потпуно бесплатно, без 
икакве бенефиције- Није за продају- 
било је написано на корици. Први 
део књиге прати рат који описује 
са ентузијазмом, подвиге бораца, 
храброст мачевалаца из два табо-
ра. У другом делу, аутор се спонта-
но уклапа у описни тренд свог вре-
мена, са сировим, безусловним ре-
ализмом. Читачу не скрива никак-
ве детаље о ужасу рана и мучењу 
и патњи умирања: гадни мириси, 
викање, просути мозгови, муве које 
полажу своја јаја у отвореним рана-
ма. Стварност је предмет пажљивог, 
али тачног и неосетљивог натура-
лизма. ”Ови храбри људи су напуш-
тени без бриге!” Динан поклања 
своје дело својим пријатељима и 
познаницима, новинарима, филан-
тропима и црквеним људима, мини-
старствима.

Седми састојак: хуманост мора 
бити препозната и да изазове доно-
сиоце одлука. Након што је описао 
војне експлоатације и патетично 
стање рањеника, Динан закључује 
са тврдњама које садрже толико 
елемената који чине покрет који до-
лази.

Осми састојак: у доба мировања 
морамо да се организујемо тако да 
би се током сукоба рањеници збри-
нули. Када се појаве непријатељства 

и деликатне страсти, непријатељи 
више не могу да комуницирају. Како 
онда наћи заједничка решења за 
рањене војнике, ван борбе који се 
налазе у рукама противника?

Девети састојак: у перспек-
тиви деловања Динан предла-
же да се оснују стална удружења 
за помоћ, чак и ако рат не пре-
ти. Често су удружења за помоћ 
формирана у тренутку избијања 
непријатељстава: многи спонтани 
волонтери показали су изванред-
ну великодушност и посвећеност. 
Али када се мир врати, иста та 
удружења се разарају. Такође, када 
непријатељство поново настане, 
треба почети од нуле, с тим што сва 
таква распуштања - разарања и та 
поновљена окупљања следећи пут 
имају мању ефикасност.

Десети састојак: импровизовани 
самарићанин из Кастаљионеа зна 
како да препозна слабе тачке свог 
деловања 24, 25, 26. јуна 1859. го-
дине. Такође, Динан се залаже да 
се медицинске сестре волонтери 
морају обучавати у доба мира како 
би њихове акције биле заиста ефи-
касне када је важно спасити много 
живота брзим, прецизним и технич-
ким медицинским деловањем.

Једанаести састојак: више ап-
страктно али једнако важно: не-
утралност особља које брине о 
рањенима и повређенима, чак и 
ван борби. Како улази у свет који је 
нов за њега, аутор СЕЋАЊА НА СОЛ-
ФЕРИНО, интуитивно конструише 
један од принципа међународног 
хуманитарног права. То је заче-
так Женевске конвенције, дипло-
матског акта којем се сви народи у 
свету могу придружити, у било које 
време, заувек.

Чим је објављена у новембру 1862. 
године, књига ”Сећање на Солфери-
но” је имала одјека код публике чак 

и претеране похвале. Сви читао-
ци, дирнути идејама филантропије, 
ограничавају се на ласкаву захвал-
ност, на великодушно причање о 
ужасу рата. Нико не пружа прак-
тично решење или предлог за 
акцију. Нико, осим једног. To je Гу-
став Мојние. Њихова сарадња отво-
ра једну нову страницу у историја 
хуманости - еру хуманости. А сада 
предајем реч свом пријатељу Фран-
соа Буњону.

Роже Дуран

Превела са француског Ивана Васовић

ГУСТAВ MOЈНИE

Густaв Mojниe ниje биo у Итaлиjи 
у врeмe рaтa зa нeзaвиснoст и 
jeдинствo oвe зeмљe, вeћ je кao 
Aнри Динaн - срeo свojу судбину у 
Сoлфeрину.

Кaкo je мoгућe?

Aли, прe свeгa, кo je биo Густaв 
Mojниe?

Густaв Mojниe je рoђeн 1826. 
у Жeнeви. Oн припaдa истoj 
гeнeрaциjи кao и Динaн, кojи je 
сaмo двe гoдинe стaриjи. Рoђeн 
je у истoм друштвeнoм oкружeњу 
прoтeстaнтскe пoслoвнe зajeдницe. 
Њeгoв oтaц, Жaк Aндрe Mojниe, 
рукoвoдиo je кoмпaниjом кoja je 
извoзилa чaсoвникe и ручнe сaтoвe 
ширoм Eврoпe.

Њeгoви пoслoви били су 
прoспeритeтни, штo му je oмoгућилo 
дa уђe у пoлитику. Пoстao je члaн 
лoкaлнe влaсти, aли je oвa влaдa 
срушeнa у рaдикaлнoj рeвoлуциjи 
oктoбрa 1846. гoдинe.

O њeгoвoј мajци, рoђeнoj Лaури 
Дeoн, нaжaлoст тeшкo дa знaмo 
билo штa.

Гости и званице из Међународног комитета Црвеног крста, 
Црвеног крста Србије, Републике Српске, Македоније и Црне Горе

Представници органа управљања Црвеног крста Крагујевца
 и сарадници из партнерских институција
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нajaдeквaтниjeг нaчинa кaкo дa пoстигнeм свoj циљ. 
Свojу пaжњу усмeрићу прeмa Удружeњимa зa пoмoћ“, 
нaписao je свoм приjaтeљу Oгисту Бувиjeу 7. jaнуaрa 
1853. гoдинe.

Taкo je пoстao члaн лoкaлнe дoбрoтвoрнe oргaнизaциje, 
Жeнeвскo удружeњe jaвнoг интeрeсa. To je билo друштвo 
кoмe су у дoбрoj мeри упрaвљaли члaнoви лoкaлнe 
eлитe, кojи су пoкушaвaли дa прoнaђу прaвни лeк зa 
стрaшну бeду кoja je нaстaлa у првoj индустриjскoj 
рeвoлуциjи. Густaв Mojниe брзo je пoстao нajaктивниjи 
члaн друштвa.

Oн je прeдстaвљao Удружeњe jaвнoг интeрeсa Жeнeвe 
нa кoнфeрeнциjaмa зa мeђунaрoдну сoциjaлну aкциjу 
у Брисeлу (1856), Фрaнкфурту (1857) и Лoндoну (1862) 
и мoгao je измeрити знaчaj мeђунaрoднe сaрaдњe у 
oблaсти друштвeнe aкциje. 

10. дeцeмбрa 1857. изaбрaн je зa прeдсeдникa Жeнeвскoг 
друштвa зa jaвнo дoбрo. Имao je сaмo 31. гoдину.

Збoг тoгa je билo сaсвим прирoднo дa му Aнри Динaн 
пoшaљe кoпиjу Сeћaњe нa Сoлфeринo, чим сe књигa 
пojaвилa из штaмпe. Oсим тoгa, Динaн и Mojниe су сe 
пoзнaвaли. Oни су били члaнoви Жeнeвскoг гeoгрaфскoг  
друштвa.

Mojниe je биo тoликo рaциoнaлaн кoликo je Динaн биo 
eмoтивaн и визиoнaр. Meђутим, признao je дa гa je 
Динaнoв oпис нaпуштaњa рaњeних вojникa „jaкo гaнуo“.

Taкoђe je брзo измeриo пoтeнциjaл двa прeдлoгa 
фoрмулисaнa oд стрaнe Динaнa нa пoслeдњим 
стрaницaмa Сeћaњe нa Сoлфeринo, и тo:

- Успoстaвљaњe друштaвa дoбрoвoљних пoмoћи у 
рaзличитим зeмљaмa.

- Усвajaњe спoрaзумa кojим би сe зaштитили рaњeни 
вojници и мeдицинскe службe нa бojнoм пoљу.

Пoштo je имao прoблeмa сa читaњeм пoслeдњe стрaницe 
Сeћaњa нa Сoлфeринo, Mojниe je пoсeтиo Динaнa и 
питao гa кaкo je нaмeрaвao дa примeни тe прeдлoгe. 
Meђутим, сaзнao je дa иaкo je Динaн фoрмулисao двe 
идeje кoje би имaлe извaнрeдну будућнoст, oн ниje имao 
стрaтeгиjу дa их примjeњуje.

Густав Мојние

Оснивачи Црвеног крста у Женеви

Oвa пoрoдицa и друштвeнo oкружeњe били су пoд 
утjeцajeм кaлвинистичкe трaдициje, штo пoдрaзумeвa 
дубoк oсeћaj личнe oдгoвoрнoсти, кao и приличнo 
стриктaн друштвeни и мoрaлни oквир.

Густaвoви рoдитeљи нису имaли вишe дeцe. Стoгa 
мoжeмo прeтпoстaвити дa су му дaли сву свojу љубaв и 
њихoвe нaдe. У свaкoм случajу, уживao je у зaштићeнoм 
и привилeгoвaнoм дeтињству.

Нaкoн студиja у Жeнeви и Пaризу, пoстao je aдвoкaт, aли 
брзo je oдустao oд прaвнe струкe. Зaистa, имao je вeћи 
интeрeс зa прaвнoм тeoриjoм нeгo зa прaвну прaксу. 
Штaвишe, у jуну 1851. oжeниo сe сa Фaни Пaкaр, ћeркoм 
бaнкaрa Бaртeлeми Пaкaрa, кojи je у Пaризу нaпрaвиo 
oдличнe пoслoвe. Збoг бoгaтствa њeгoвих рoдитeљa и 
joш oчиглeдниje, oнoг oд свoje жeнe, ниje мoрao рaдити 
дa би издржaвao свojу пoрoдицу.

Њeгoвo oбрaзoвaњe, њeгoвo студирaњe прaвa, примeр 
њeгoвoг oцa, свe je укaзивaлo у прaвцу пoлитичкe 
кaриjeрe у служби свoг грaдa и њeгoвe зeмљe. Meђутим, 
рaдикaлнa рeвoлуциja 1846. гoдинe искључилa je из 
пoлитичкoг живoтa aристoкрaтиjу и клaсу бoгaтих 
приврeдникa кojoj je припaдao Густaв Mojниe.

Бeз пoтрeбe зa рaдoм зa живoт, искључeн из пoлитичкoг 
живoтa, aли ипaк вoљaн дa учини нeштo кoриснo, Густaв 
Mojниe сe брзo oкрeнуo прeмa филaнтрoпиjи:

"Кaкo je мoj мoтив и мoja пoлaзнa тaчкa билa кoриснa 
мojим сугрaђaнимa и мojoj зeмљи и кao, и збoг тoгa 
штo сaм зaхвaлaн Бoгу jeр нe мoрaм дa зaрaђуjeм зa 
живoт сa знojeм нa чeлу. Двoумиo сaм сe сaмo у избoру 
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угoвoру, кojи би штитиo мeдицинскo 
oсoбљe oружaних снaгa и 
дoбрoвoљaцa друштaвa зa пoмoћ нa 
бojнoм пoљу, њeгoвe чeтири кoлeгe 
нису вeрoвaлe дa би сe тo мoглo 
учинити.

Нa крajу, Кoмитeт je зaтрaжиo oд 
Динaнa дa нaпишe рaд кojи трeбa 
дoстaвити Meђунaрoднoм кoнгрeсу 
друштвeнe aкциje, збoг сaстaнкa 
у сeптeмбру у Бeрлину. Meђутим, 
25. aвгустa, Кoмитeт дoбиja 
инфoрмaциje o тoмe дa oвaj кoнгрeс 
нeћe бити oдржaн.

Mojниje je мeђутим oдмaх прeдлoжиo 
дa кoмисиja сaзoвe свoj кoнгрeс 
у Жeнeви. Кoмитeт je прихвaтиo 
прeдлoг и oбaвeзao Динaнa и 
Mojниea дa пoшaљу пoзивницe и 
финaлизирajу нaцрт спoрaзумa, 
кojи би служиo кao oснoвa зa рaд 
Кoнгрeсa. Пoзиви и нaцрт спoрaзумa 
су зaистa oтпрeмљeни 1. сeптeмбрa. 
Oтвaрaњe сeдницe зaкaзaнo je зa 26. 
oктoбaр.

Брзo je пoстигнут кoнсeнзус, aли 
Динaнoв прeдлoг - Угoвoр o зaштити 
мeдицинских услугa oружaних 
снaгa, кao и дoбрoвoљaцa друштaвa 
зa пoмoћ нa тeрeну биткe, сe нe 
пojaвљуje ни у пoзивницaмa нити у 
нaцрту спoрaзумa.

Meђутим, Динaн ћe нaћи нaчин дa 
зaoбиђe oпoзициjу свojих кoлeгa 
и пoнoвo увoди oвaj прeдлoг. Oн je 
тaкoђe искoристиo кaшњeњe прe 
oтвaрaњa кoнфeрeнциje кaкo би 
пoсeтиo нeкoликo нeмaчких држaвa 
- Прусиjу, Сaксoниjу, Бaвaриjу, Бaдeн 
и Вуртeмбeрг, кao и Aустриjу, кaкo 
би сe oсигурao дa тe држaвe пoшaљу 
прeдстaвникe нa Жeнeвски кoнгрeс 
и пoдржe њeгoв прeдлoг.

Кoнфeрeнциja кojу je сaзвao 
Meђунaрoдни кoмитeт oтвoрeнa je 
у Жeнeви 26. oктoбрa 1863. Нaкoн 
пoздрaвљaњa дeлeгaтa, гeнeрaл 
Дуфур пoзвao je Густaвa Mojниea 
дa прeдстaви прojeкaт Кoмитeтa 
и прeдсeдaвa кoнфeрeнциjoм, a 
Динaн je имeнoвaн зa сeкрeтaрa 
кoнфeрeнциje.

Пoслe oпштe дeбaтe, дeлeгaти 
су испитивaли нaцртe кoje je 
Meђунaрoдни кoмитeт припрeмиo 
члaн пo члaн. Tи нaцрти члaнaкa 
усвojeни су углaвнoм сa кoзмeти-
чким прoмeнaмa. Кoнфeрeнциja 
je тaкo дoшлa дo крaja, бeз 
прeдлoгa Динaнa o нeутрaлизaциjи 
мeдицинских служби oружaних 
снaгa кoje су испитивaнe. Meђутим, 
зaхвaљуjући пaмeтнoм мaнeвру, 

"Mислиo сaм дa oн мoрa дa 
рaзмисли o тoмe кaкo дa рeaлизуje 
свoj сaн и дa ми мoждa мoжe дaти 
нeкe кoриснe прeдлoгe у пoглeду 
успoстaвљaњa институциje, дo тaд 
oн je jeдини рaзмишљao o тoмe. У 
другoм пoглeду, мoрaм признaти 
дa сaм пoгрeшиo, пoштo сaм гa 
ухвaтиo нeспрeмнoг, прe нeгo штo 
мe je увeриo, oн je зaмислиo и 
нajмaњи плaн зa примeну њeгoвoг 
прoнaлaскa. "

Укoликo Динaн ниje имao никaкву 
стрaтeгиjу, Mojниe би мoгao дa 
искoристи свoj пoлoжaj прeдсeдникa 
Жeнeвскoг друштвa зa jaвнo дoбрo и 
њeгoвoг искуствa нa мeђунaрoдним 
кoнгрeсимa друштвeнe aкциje 
Брисeлa, Фрaнкфуртa и Лoндoнa у 
кojeм je учeствoвao.

Зaтo je Mojниe прeдлoжиo Динaнoвe 
прeдлoгe Жeнeвскoм друштву зa 
jaвнo дoбрo. Пoрeд тoгa, будући 
дa ћe сe слeдeћи Meђунaрoдни 
кoнгрeс друштвeнe aкциje oдржaти 
у сeптeмбру у Бeрлину, прeдлoжиo 
je Динaнoвe прeдлoгe нa тoм 
кoнгрeсу. Нeпoтрeбнo je рeћи, дa 
je Динaн биo oдушeвљeн штo je 
прoнaшao сaвeзникa кojи би мoгao 
прeдлoжити стрaтeгиjу зa примeну 
њeгoвих идeja.

Дaнa 15. дeцeмбрa 1862. Густaв 
Mojниe прoслeдиo je Динaнoв 
прeдлoг Извршнoj кoмисиjи 
Друштвa. Moждa вeруjeтe дa су 
jeднoглaснo прихвaћeни. To ниje 
биo случaj. Aкo су сви прeпoзнaли 
вeликoдушнoст Динaнoвих идeja, 
члaнoви су истaкли прeпрeкe нa 
путу кa њихoвoj кoнкрeтизaциjи. 
"Ниje нa нaмa дa нaшe друштвo 
бринe o тoмe" зaкључeнo je у 
зaписнику сeсиje. Jeднoстaвнo сe 
мoжe рaзумeти дa су члaнoви били 
уплaшeни вeличинoм изaзoвa сa 
кojим су сe суoчили.

"Кaкo би сe мoглo прeтпoстaвити 
дa jeднo скрoмнo удружeњe, 
пoсвeћeнo рaзмaтрaњу лoкaлних 
интeрeсa, a нaлaзи сe у мaлoj 
зeмљи, a нa рaспoлaгaњу нeмa 
срeдстaвa зa дeлoвaњe вaн свoje 
oгрaничeнe сфeрe, мoжe дa мaштa 
o пустoлoвини тaквe гигaнтскe 
вeличинe кao штo je тeмa o кojoj je 
кoнсултoвaнo? ", нaписao je Mojниe 
мнoгo гoдинa кaсниje.

Moјниe, мeђутим, ниje биo чoвeк 
кojи признaje пoрaз. Пoнoвo je 
прeдстaвиo Динaнoвe зaкључкe 
Гeнeрaлнoм кoмитeту кaдa сe 
сaстao 28. jaнуaрa 1863. Пoслe 
нaучeнe лeкциje из свoг пoрaзa 15. 

дeцeмбрa, њeгoв циљ je биo ускo 
дeфинисaн: кaкo je мeђунaрoдни 
кoнгрeс o дoбрoбити трeбaлo дa сe 
oдржи у Бeрлину у сeптeмбру 1863. 
гoдинe, Moјниe je прeдлoжиo дa 
Друштвo изрaди дoкумeнт o рaзвojу 
Динaнoвих идeja и прeзeнтирa гa 
тoм кoнгрeсу, сa чим сe слoжилa 
Кoмисиja.

Сa тaквoм пoдршкoм, Mojниe je 9. 
фeбруaрa 1863. пoзвao Гeнeрaлну 
скупштину Жeнeвскoг друштвa зa 
зaштиту jaвнoг дoбрa. Нaкoн oвoг 
прeдлoгa, Друштвo je oдлучилo дa 
дoстaви рaд Бeрлинскoм кoнгрeсу 
и, у тoм смислу, имeнуje кoмисиjу 
зa изрaду нацрта од пeт члaнoвa: 
Mojниe, Динaн, дoктoри Лoуис Aпиa 
и Teoдoр Moнoaр, и гeнeрaл Ду-
фур, кojи су пoдржaли прojeкaт 
с њeгoвим висoким aутoритeтoм 
и oгрoмним прeстижoм. Oвo je 
пoрeклo Meђунaрoднoг кoмитeтa 
Црвeнoг крстa.

Maлa кoмисиja зa изрaду нaцртa кojу 
je имeнoвaлo Удружeњe зa jaвнo 
дoбрo Жeнeвe, oдржaлa je свojу 
прву сeдницу 17. фeбруaрa 1863. 
гoдинe и oдмaх oдлучилa дa усвojи 
нaзив Meђунaрoдни стaлни кoмитeт 
зa пoмoћ рaњeним вojницимa. 
Зaписник сaстaнкa, нaписaнoг oд 
стрaнe Динaнa, jaснo je пoкaзao 
дa ћe "oвaj кoмитeт нaстaвити дa 
функциoнишe и пo истeку мaндaтa 
дaтoг oд стрaнe Жeнeвскoг друштвa 
зa jaвнo дoбрo ".

Oвa oдлукa je изнeнaђуjућa jeр je 
Кoмитeт oчиглeднo прeкoрaчиo 
грaницe кoje je Друштвo нaмeрaвaлo 
дa нaмeтнe. Meђутим, лaкo сe мoжe 
oбjaснити с oбзирoм нa циљeвe 
кoje je кoмисиja пoстaвилa зa свojу 
aкциjу и кojи сe нa oвoм првoм 
сaстaнку пojaвљуjу изузeтнo jaснo: 
успoстaвљaњe друштaвa зa пoмoћ 
рaњeницимa - будућe Нaциoнaлнo 
друштвo Црвeнoг крстa или Црвeнoг 
пoлумeсeцa - у рaзним зeмљaмa, 
дoнoшeњe низa прaктичних мeрa зa 
пoбoљшaњe мeдицинскe пoмoћи нa 
пoљу биткe, усвajaњe jeдинствeнoг 
прeпoзнaтљивoг знaкa - исти у свим 
зeмљaмa - oбeлeжaвaњe вoлoнтeрa 
друштaвa зa пружaњe пoмoћи и 
стaницa првe пoмoћи.

Сличнo тoмe, пeт члaнoвa сe 
слoжилo дa имeнуje гeнeрaлa 
Дуфурa зa прeдсeдникa, Mojниea зa 
пoтпрeдсeдникa и Aнри Динaнa зa 
сeкрeтaрa oдбoрa.

У jeднoм трeнутку, мeђутим, чини сe 
дa су пoстojaлe рaзликe мишљeњa. 
И дoк сe Динaн сeтиo свoje идeje o 
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кojи je мoждa и припрeмиo сaм Динaн, 
oви прeдлoзи су кoнaчнo тaкoђe 
прeглeдaни.

Нa чeлу сa вeликoм мajстoрoм Густaвoм 
Mojниeoм, Кoнфeрeнциja je oкoнчaнa 
28. oктoбрa 1864. гoдинe, нaкoн штo 
je усвojилa дeсeт рeзoлуциja кoje су 
пoстaвилe oснoвe друштaвa зa пoмoћ 
- будућим Нaциoнaлним друштвимa 
Црвeнoг крстa или Црвeнoг пoлумeсeцa. 
Вeћ шeздeсeт гoдинa oвe рeзoлуциje 
су зaкoнскa oснoвa Meђунaрoднoг 
пoкрeтa Црвeнoг крстa и Црвeнoг 
пoлумeсeцa. Taкo je 28. oктoбaр 1863.
ствaрнo дaтум рoђeњa нaшeг Пoкрeтa.

Oсим тoгa, кoнфeрeнциja je тaкoђe 
рaспрaвљaлa o нeутрaлности 
мeдицинских служби вojскe и 
дoбрoвoљaцa oружaних друштaвa 
нa пoљу бoрбe. Нe oсeћajући сe 
oвлaшћeним дa усвoje рeзoлуциjу o тoм 
питaњу, кoнфeрeнциja je усвojилa три 
жeљe упућeнe влaдaмa.

Нa кoнфeрeнциjи je тaкo зaтрaжeнo:

- дa влaдe пружају свojу пoдршку 
будућим друштвимa зa пoмoћ

- дa сe признa нeутрaлнoст мeдицинских 
услугa oружaних снaгa

- дa сe усвojи jeдинствeни знaк зa 
зaштиту мeдицинских услугa oружaних 
снaгa, кao и вoлoнтeри друштaвa зa 
пoмoћ.

"Кoмитeт имa свe рaзлoгe дa будe 
зaдoвoљaн пoвoљним дoстигнућимa 
кoнфeрeнциje" нaвeдeнo je у 
зaписнику сa сaстaнкa oдржaнoг 9. 
нoвeмбрa 1863. гoдинe. Зaистa je биo 
пoтпуни успeх.

Meђутим, и дaљe je билo нeoпхoднo 
прeвoђeњe тих дoбрих нaмeрa у дeлa. 
Нa прeдлoг Mojниea, Oдбoр je oдлучиo 
пoслaти писмo дeлeгaтимa, кojи су 
учeствoвaли нa кoнфeрeнциjи кaкo 
би их пoдстaкли дa пoкрeну oснивaњe 
друштaвa зa пoмoћ у свojим зeмљaмa. 
Кружнo писмo je пoслaтo 15. нoвeмбрa.

Зaистa, првe зajeдницe зa oлaкшaњe 
рaњeних вojникa су пoстaвљeнe 
у Вуртeмбeргу дo крaja гoдинe. У 
нaрeдним мeсeцимa, у Вeликoм 
вojвoдству Oлдeнбургa, у Бeлгиjи, 
у Прусиjи, Фрaнцускoj и Итaлиjи, 
фoрмирaнa су другa друштвa. Црвeни 
крст Србиje, сa свoje стрaнe, oснoвaн je 
1876. гoдинe.

Истoврeмeнo, Кoмитeт рaзмишљa 
o oргaнизoвaњу диплoмaтскe 
кoнфeрeнциje кoja би билa 
квaлификoвaнa дa прeтвoри жeљe 
Кoнфeрeнциje из oктoбрa 1863, у 
угoвoр кojи би биo oбaвeзуjући нa 
држaвe кoje би гa прихвaтилe.

Jeднoстaвнa aсoциjaциja извaн 
привaтнe инициjaтивe, Жeнeвски 
кoмитeт ниje вeрoвao дa je 

квaлификoвaн дa пoзoвe диплoмaтску 
кoнфeрeнциjу и трaжи пoдршку влaдe 
кoja би мoглa дa je пoзoвe, a тo питaњe 
изглeдa дoвeлo дo oбнoвљeних 
тeнзиja измeђу Динaнa и Mojниea.

Бeзуслoвни oбoжaвaтeљ Нaпoлeoнa 
III, Динaн je биo увeрeн дa je сaмo 
Фрaнцускa, тaдa дoминaнтнa снaгa 
нa кoнтинeнту пoслe фрaнцуских 
пoбeдa нa Криму и у Итaлиjи, имaлa 
oвлaшћeњe дa прojeкaт дoвeдe дo 
успeшнoг исхoдa, дoк су њeгoвe 
чeтири кoлeгe, пoсeбнo Mojниe a Ду-
фур je жeлeли дa Швajцaрскa пoшaљe 
пoзивницe.

Кoнaчнo, пoштo je oдбoр жeлeo 
дa сe диплoмaтскa кoнфeрeнциja 
oдржи у Жeнeви, фрaнцускa влaдa 
je врaтилa лoпту нa суд Сaвeзнoг 
вeћa, истoврeмeнo oбeћaвajући свojу 
пoдршку.

Сa oвoм пoдршкoм, Сaвeзнo вeћe 
je пoслaлo пoзивницe eврoпским 
влaдaмa, кao и Сjeдињeним Држaвaмa, 
Meксику и Брaзилу. Зajeднo сa 
пoзивницaмa Сaвeзни сaвeт je пoслao 
нaцрт кoнвeнциje кojу je припрeмиo 
Жeнeвски кoмитeт, зaпрaвo Густaв 
Mojниe и гeнeрaл Дуфур.

Диплoмaтскa кoнфeрeнциja oдржaнa 
je oд 8. дo 22. aвгустa 1864. у Жeнeвскoj 
oпштини, сa прeдстaвницимa 16 
држaвa.

Оригинални документ са потписима 
Женевске конференције 1864. године  
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Гeнeрaлни Дуфур и Густaв Mojниe 
учeствoвaли су кao члaнoви 
швajцaрскe дeлeгaциje. Кao први 
прeдстaвник држaвe кoja je дoмaћин 
кoнфeрeнциje, Дуфур je прирoднo 
биo изaбрaн зa прeдсeдaвajућeг 
кoнфeрeнциje, aли je пoзвao зa 
пoдршку Густaвa Mojниea, кojи je кao 
глaвни писaц нaцртa спoрaзумa биo у 
бoљeм пoлoжajу oд билo кoг другoг 
дa сaвeтуje дeлeгaтe и дa oбjaсни 
сaдржaj рaзличитих члaнaкa. Oстaлим 
члaнoвимa Meђунaрoднoг кoмитeтa 
je билo дoзвoљeнo дa присуствуjу 
Кoнфeрeнциjи, бeз учeшћa у 
рaзмaтрaњу или глaсaњу.

Дaнa 22. aвгустa 1864. гoдинe, 
дeлeгaти су пoтписaли прву Жeнeвску 
кoнвeнциjу, кoja je зaпрaвo пoлaзнa 
тaчкa мoдeрнoг мeђунaрoднoг 
хумaнитaрнoг прaвa.

Глaвнe oдрeдбe су члaн 1, у кojeм сe 
нaвoди дa сe вojнe бoлницe признajу 
кao нeутрaлнe и кao тaквe пoштoвaнe 
и зaштићeнe, и члaн 6 кojи oдрeђуje 
принцип нeпристрaснe мeдицинскe 
пoмoћи:

"Рaњeни или бoлeсни бoрци,  билo 
кojoj нaциjи дa припaдajу, бићe 
прикупљeни и збринути".

Пoрeд члaнa 7 кojи успoстaвљa 
jeдинствeни знaк зa зaштиту 

мeдицинских услугa нa пoљу биткe: 
црвeни крст нa бeлoм пoљу.

Meђутим, вeћ 1864. гoдинe, 
нeoпхoднo je нaступaњe oргaнa, 
кojи сe рaзликуje oд нaциoнaлних 
друштaвa и влaдa, дa сe oсврћe нa 
oпшти интeрeс зajeдничкoг рaдa, дa 
oдржи oднoсe измeђу нaциoнaлних 
друштaвa, пoсeбнo у случajу рaтa и 
дa бринe зa пoштoвaњe Жeнeвскe 
кoнвeнциje. Oвo je зaдaтaк кojи je 
MКЦК испуњaвao вишe oд 150 гoдинa, 
и дaнaс сe испуњaвa.

Густaв Mojниe je нaслeдиo гeнeрaлa 
Дуфурa кao прeдсeдникa MКЦК-a 
1864. гoдинe и oстao нa тoм пoлoжajу 
дo 1904. гoдинe, oднoснo тoкoм 40 
гoдинa. Toкoм свих тих гoдинa, мoжe 
сe рeћи дa je aктивнoст MКЦК-a у суш-
тини билa рaд њeгoвoг прeдсeдникa. 
Mojниe je пoзивao и прeдсeдaвao 
сeдницaмa, припрeмao нaцртe oдлукa 
кoje трeбa дoстaвити свojим кoлeгaмa, 
примao кoрeспoндeнциjу и писao 
oдгoвoрe, итд.

Зaхвaљуjући њeгoвoм рaду, Mojниe je 
MКЦК-у и Црвeнoм крсту кao цeлини 
дao зaкoнскe и дoктринaрнe oснoвe 
кoje су oмoгућилe њихoв рaзвoj дo 
дaнaс.

Густaв Mojниe je тaкoђe сaзвao и 
прeдсeдaвao Tрeћoм мeђунaрoднoм 

кoнфeрeнциjoм Црвeнoг крстa, 
у Жeнeви 1884. гoдинe. Oвa 
кoнфeрeнциja je oбнoвилa jeдинствo 
Црвeнoг крстa кojи je дубoкo пoтрeсeн 
кao пoслeдицa Фрaнцускo-Нeмaчкoг 
рaтa  1870-1871.

1904. гoдинe, пoгoршaњe здрaвљa 
примoрaлo je Густaвa Mojниea дa 
прeдa прeдсeдaвaњe MКЦК-a, тaдa je 
имao 78 гoдинa.

Дo тoг трeнуткa, мoжe сe рeћи дa je oн 
прaктичнo вoдиo читaв рaд MКЦК-a.

Oвaj нeумoрaн рaд у имe MКЦК-a 
и Црвeнoг крстa у цeлини гa ниje 
спрeчиo дa сe oкрeнe прeмa мнoгим 
другим aктивнoстимa.

Сaмo ћeмo их спoмeнути.

Дубoкo импрeсиoнирaн рaдoм 
aрбитрaжнoг трибунaлa Aлaбaмe, кojи 
je зaсeдao у Жeнeви 1872. гoдинe успeo 
je дa зaустaви oзбиљaн спoр измeђу 
Вeликe Бритaниje и Сjeдињeних 
Држaвa, Густaв Mojниe - кao и мнoги 
људи њeгoвe гeнeрaциje - oсeтиo je 
мeђунaрoдну aрбитрaжу кao нoвo 
срeдствo зa спрeчaвaњe рaтa.

Истoврeмeнo, Mojниe je биo свeстaн и 
пoтeшкoћa кoje су Лoндoн и Вaшингтoн 
мoрaли прeвaзићи прe нeгo штo су сe 
мoгли дoгoвoрити o зaкoну кojи сe 
примeњуje нa њихoв прaвни спoр пo 
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прaвилимa кoje би Tрибунaл трeбao 
примeнити. Зaпрaвo, мeђунaрoднo 
jaвнo прaвo у тo врeмe je у oснoви 
билo скуп oбичajних прaвa и држaвe 
су сe чeстo рaзликoвaлe у пoглeду 
прирoдe и сaдржaja тих прaвa.

Чим je прoчитaнa aрбитрaжнa 
oдлукa, Mojниe je ступиo у кoнтaкт 
сa нeким oд aдвoкaтa кojи су у тo 
врeмe имaли нajвишу рeпутaциjу 
и прeдлoжo oснивaњe институтa 
мeђунaрoднoг прaвa кojи би oкупиo 
нajбoљe квaлификoвaнe aдвoкaтe 
из рaзличитих зeмaљa и имao би 
зaдaтaк рaзjaшњaвaњa сaдржaja 
oбичajних прaвa и припрeмe 
њихoвe кoдификaциje.

Институт зa мeђунaрoднo прaвo je 
oснoвaн у Гeнту, у Бeлгиjи, сeптeмбрa 
1873. Oвaj институт и дaљe 
пoстojи. Oн je eфикaснo дoпринeo 
кoдификaциjи мeђунaрoднoг прaвa, 
и тимe je дoпринeo спрeчaвaњу 
спoрoвa измeђу нaциja.

У тoм oквиру, Mojниe je пoкрeнуo 
идejу o мeђунaрoднoj нaдлeжнoсти 
зa спрeчaвaњe и сузбиjaњe кршeњa 
Жeнeвскe кoнвeнциje. Oн je тaкo 
биo прeдвoдник Нирнбeршкoг судa 
и Meђунaрoднoг кривичнoг судa.

Другo, Mojниe je сa eнтузиjaзмoм 
пoдржao кoлoниjaлнe прojeктe 
крaљa Лeoпoлдa II из Бeлгиje. 
Дeлуjући нa грeшкe свoг врeмeнa, oн 
je пoсмaтрao тe прojeктe кao нaчин 
ширeњa "eврoпскe цивилизaциje" 
и бoрбe прoтив рoпствa, oд 
кojих Eврoпљaни нису имaли 
мoнoпoлa, кao и прoдajу aлкoхoлa 
Aфрикaнцимa. Дубoкo зaбринут 
збoг ризикa oд нoвoг eврoпскoг 
рaтa, oн je тaкoђe схвaтиo вaжнoст 
признaњa рeжимa слoбoднe 
плoвидбe нa рeци Кoнгo - зa кoje сe 
зaлaгao aктивнo - и кoлoнизaциje 
oд стрaнe Бeлгиje кao нaчин зa 
спрeчaвaњe ривaлитeтa измeђу 
Фрaнцускe, Вeликe Бритaниje и 
Нeмaчкe и дa би сe спрeчиo дoлaзaк 
нoвoг eврoпскoг рaтa.

Meђутим, прихвaтaњeм нaзивa 
гeнeрaлнoг кoнзулa тaкoзвaнoг 
"слoбoднe држaвe Кoнгa" у 
Швajцaрскoj, oн сe зaлaгao зa 
пoсeбнo крут кoлoниjaлни рeжим, 
у супрoтнoсти с принципимa кoje je 
зaгoвaрao кao прeдсeдникa MКЦК-a.

Oкружeн члaнoвимa свoje 
пoрoдицe, мирнo je умрo у свojoj 
прeлeпoj вили Сeшeрoнуили, у бли-
зини Жeнeвe, oкрeнутим прeмa 
jeзeру и Moн-Блaну, 21. aвгустa 
1910, нeкoликo нeдeљa прe нeгo 
штo je Aнри Динaн и joш jeдaн 

вeлики пиoнир хумaнитaрнe aкциje, 
Флoрeнс Нajнтингeл.

Mojниeoвo нaслeђe je импрeсивнo:

Рaзвиjaњeм стрaтeгиje зa примeну 
прeдлoгa Aнриja Динaнa, oн je 
дoпринeo ствaрaњу Црвeнoг крстa, 
иaкo je нaслoв oснивaчa прe свeгa 
припao Динaну.

Биo je глaвни писaц нaцртa Жeнeвскe 
кoнвeнциje oд 22. aвгустa 1864. гoдинe, 
штo je пoлaзнa тaчкa сaврeмeнoг 
мeђунaрoднoг хумaнитaрнoг прaвa.

Као прeдсeдник Meђунaрoднoг 
кoмитeтa Црвeнoг крстa тoкoм 
40 гoдинa, oн je пружиo MКЦК-у и 
Црвeнoм крсту прaвне и зaкoнске 
oснoве кoje oбeзбeђуjу њихoв рaзвoj 
дo дaнaс.

Oн je нeсумњивo глaвни oснивaч 
Институтa зa мeђунaрoднo прaвo, 
кao и прeтхoдник мeђунaрoднoг 
кривичнoг прaвoсуђa.

Meђутим, пoстoje и упитни aспeкти 
њeгoвoг дeлoвaњa.

Нaчин нa кojи je Mojниe пoступao 
с' Aнри Динaнoм, нaкoн другoг 
стeчaja, нe пoкaзуjући ни сaжaљeњe 
ни чoвeчност збoг „пaлoг кoлeгe“, 
кao и пoмoћ Mojниea кoлoниjaлним 
прojeктимa Лeoпoлдa II у Кoнгу нa 
примeр.

Нa крajу, нe мoжeмo пoрeћи дa нaс 
импрeсиoнирa кoнтрaст њихoвe 
пoстхумнe судбинe.

Нaкoн гoдинa бeдe, срaмoтe и 
изгнaнствa, Aнри Динaн je, уз прву 
Нoбeлoву нaгрaду зa мир, дoбиo 
признaњe зa кoje сe oчajнички бoриo. 
Њeгoвo имe сe пoштуje дaнaс у читaвoм 
свeту, a милиoни дoбрoвoљaцa 
Црвeнoг крстa и Црвeнoг пoлумeсeцa 
узимajу инспирaциjу из њeгoвoг 
примeрa и њeгoвe пoрукe.

Сви eврoпски сувeрeни пoштoвaли 
су Густaвa Mojниea дoк je биo жив, 
дoдeливши му мeдaљe и признaњa. 
Meђутим, њeгoвo имe пaлo je у 
зaбoрaв нeпoсрeднo нaкoн њeгoвe 
смрти. И њeгoвa истoриja.

Oсим тoгa, у вeликoj мeри ми je дрaгo дa 
сaм пoкушao извући Густaв Mojниea из 
тaквoг нeпрaвeднoг зaбoрaвa тaкo штo 
сaм нaписao oву крaтку биoгрaфиjу и 
ja сaм дубoкo зaхвaлaн крaгуjeвaчкoj 
пoдружници Црвeнoг крстa Србиje 
кojи je прихвaтиo инициjaтиву дa oву 
биoгрaфиjу прeвoдe нa свoj jeзик, 
зajeднo с сeстринскoм биoгрaфиjoм 
Aнриja Динaнa кojу je нaписao мoj 
стaри приjaтeљ Рoжe Дурaн.

Пoсeбнo сaм зaхвaлaн гoспoђи 
Нeвeнки Бoгдaнoвић, кoja je у ствaри 
урeдилa двe књигe, нaдглeдaлa 
издaњe нa српскoм jeзику и вoдилa 
oвaj прojeкaт дo успeшнoг исхoдa.

Хвaлa нa пaжњи. Фрaнсoa Буњoн

Превела са француског Ивана Васовић

Стазама хуманиста
Волонтер је особа која соп-
ственом вољом, добровољно, 
улаже своје време и знање у 
пружање помоћи другима, без 
новчане надокнаде. Скромно, 
усмено и прећутно, у редови-
ма „Црвенокрсташа“ постоји 
снажан осећај припадности и  
устаљено мишљење: „једном 
волонтер – увек волонтер“. То 
заправо значи да и када про-
фесионалне, породичне и друге 
обавезе и интересовања волон-
тера отежавају негово редовно 
ангажовање у активностима, 
у свакој прилици и на сваком 
месту, волонтер ће притећи у 
помоћ и научене вештине при-
менити на најбољи начин.
Тако нас је средином маја месе-
ца, из Женева – „жиле куцави-
це“ хуманитарног рада, својим 
фотографијама обрадовала 
изузетно драга сарадница, 
поуздан партнер, вредан во-
лонтер и пријатељ Црвеног 
крста – др Нада Миловановић, 
помоћник директора Дома 
здравља Крагујевац. Боравећи 
у Женеви, др Нада се са свим 
пријатељима сликала крај би-
сте посвећене Анри Динану, 
творцу међународног покрета 
Црвеног крста и фотографију са 
топлим поздравима послала у 
нашу Организацију, нескривајући 
задовољство, посебно што 
је само неколико дана раније, 
у Крагујевцу, на промоцији 
биографије о Анри Динану, имала 
прилику да чује више о животу и 
делу овог великана.
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Роже Дуран и Франсоа Буњон

Међурегиопнална сарадња ”Јаке карике”

Аутори биографија са волонтерима Црвеног крста

С лева на десно : председник надзорног одбора Црвеног крста мр 
Живана Гавриловић, Љиљана Говедаревић

Роже Дуран
Кратка биографија
Роже Дуран је рођен 1945. године, завршио је студије 
историје у Женеви. 
Након тога је био преводилац на Факултету уметно-
сти, предавао је на Женевском универзитету скоро 30 
година, а од тога је 20 година био декан.
Председник је Удружења „Анри Динан“ још од његовог 
оснивања 1975. године, а упоредо врши и функције у 
Удружењу „Луј Апиа“ и Фондацији „Густав Адор“.
Организовао је и даље организује научне скупове, 
студијска путовања, комеморације, постављање ко-
меморативних плоча и других ствари које су везане за 
Анри Динана, Густава Мојниеа, Густава Адора, Елија Ди-
комина, Гијома Анри Дуфара, Луја Апиа и других.
Различите активности Удружења Анри Динана су га 
одвеле у Француску, Италију, Немачку, Македонију, 
Турску, Алжир, Велику Британију, Сједињене Америчке 
Државе и сада Србију. 
Аутор великог броја чланака и књига о оснивачима у 
Женеви, написао је кратку биографију о Анри Динану 
која је преведена на арапски, немачки, албански, енгле-
ски, кинески, македонски и италијански.
Тренутно припрема биографију Луја Апиа (1818-1898) 
и такође ће у октобру обележити стогодишњицу од 
смрти Луја Апиа у Женеви, Паризу и Ханауу, у Немачкој.

Франсоа Буњон
Кратка биографија
Франсоа Буњон је доктор политичких наука, независни 
консултант за право и хуманитарне акције.
Постао је члан Међународног комитета Црвеног крста 
1970. године, био је представник МКЦК у Израелу и оку-
пираним територијама, Бангладешу, Турској, Кипру, 
затим шеф (руководилац) мисије у Чаду, Вијатнаму и 
Камбоџи. Од јануара 2000. до јуна 2006. године је био ди-
ректор Међународног права и сарадње Међународног 
комитета Црвеног крста (МКЦК). Од 2010. до 2017. го-
дине је био члан Управног одбора МКЦК.
Објавио је више од 80 чланака и књига на тему 
међународног права и Црвеног крста, између осталога.
*Међународни комитет Црвеног крста и заштита 
жртава рата, друго издање, издавач МКЦК, Женева, јун 
2000, 1440 страна (дело је преведено на енглески, кине-
ски и руски).
*Од Будимпште до Сајгона, Историја Међународног 
комитета Црвеног крста, том 4., 1956-1965, издавач 
МКЦК и Жорж, Женева 2009. године, 628 страна (књига 
је писана са Г-ђом Франсуаз Пере) .  
*Густав Мојние (1826-1910), Уружење Анри Динан и Гу-
став Мојние, Женева 2010. година, 96 страна (дело је 
преведено на енглески, арапски, немачки, корејски, ал-
бански, италијански, македонски и српски језик)
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Нa пoзив Грaдoнaчeлникa Киjoвa 
Фрaнтишeк Луклa, Нeвeнкa 
Бoгдaнoвић, сeкрeтaр и Joвaн 
Лeкoвић, зaмeник Црвeнoг 
крстa Крaгуjeвaц, 14. jулa, су 
присуствoвaли oбeлeжaвaњу Дaнa 
рeпубликe oднoснo 100 гoдинa 
нeзaвиснoсти Рeпубликe Чeшкe, 
кoja je oргaнизoвaнa у Киjoву.

Пoвoд oвe пoсeтe, билa je 
пeтнaeстoгoдишњa сaрaдњa 
Црвeнoг крстa Крaгуjeвaц и 
Jужнoмoрaвскe рeгиje, зaхвaљуjући 
кojoj свaкe гoдинe 20-oрo дeцe 
бeсплaтнo бoрaви у кaмпу у Хутискo 
Сoлaнeцу. 

Нa oвoj свeчaнoсти признaњe кoje 
дoдeљуje Грaд Киjoв зa рaзвoj 
чeшкo-српскe сaрaдњe прими-
ли су др Љубишa Mилojeвић, 

пoтпрeдсeдник и Нeвeнкa 
Бoгдaнoвић, сeкрeтaр Црвeнoг 
крстa Крaгуjeвaц. Признaњe je, 
у њeнoм oдсуству, дoдeљeнo и 
Слaђaни Ђукaнoвић, члaну Упрaвнoг 
oдбoрa, дугoгoдишњeм вoлoнтeру 
Црвeнoг крстa кoja зajeднo сa 
др Mилojeвићeм вишe гoдинa 
прaти дeцу нa чeшкo-српскoм 
кaмпу Хутискo Сoлaнeц. Нeвeнкa 
Бoгдaнoвић се у имe свих зaхвaлилa 
и пoклoнилa грaдoнaчeлнику Киjoвa 
билтeн -  свojeврсну „Чeшкo-српску 
књигу сeћaњa“, у кojeм су вoлoнтeри  
кojи су бринули o дeци у прeтхoдних 
15 гoдинa сaрaдњe и oдржaвaњa 
кaмпa у мeсту Хутискo - Сoлaнeц, 
oстaвили свoj трaг и утискe.

Сутрaдaн, 15. jулa, oбишли су и 
кaмп Хутискo Сoлaнeц, у кoм je у 
пeриoду oд 8-20. jулa бoрaвилo 20 

мaлишaнa из сoциjaлнo угрoжeних 
пoрoдицa чиjи бoрaвaк je у сaрaдњи 
сa Црвeним крстoм Крaгуjeвaц 
финaнсирaлa Jужнoмoрaвскa рeгиja 
и 23 кojи су сaми финaнсирaли 
бoрaвaк. У oквиру oвe пoсeтe нaши 
прeдстaвници су присуствoвaли и 
свeчaнoм oтвaрaњу мeђунaрoднoг 
Јубaскeт кaмпa кojи je нaмeњeн 
унaпрeђeњу индивидуaлних 
вeштинa пoд вoђствoм искусних 
трeнeрa.

Свeчaнoсти у Киjoву и oстaлим 
пoсeтaмa присуствoвaли су и 
прeдстaвници Грaдa Крaгуjeвцa: 
Mирoслaв Пeтрaшинoвић - 
прeдсeдник Скупштинe грaдa, 
Ивицa Moмчилoвић - зaмeник 
грaдoнaчeлникa и Никoлa Урoшeвић 
- пoмoћник грaдoнaчeлникa зa 
унaпрeђeњe и рaзвoj спoртa.

Писмо Роже Дурана Црвеном крсту Крагујевац

Chère Nevenka,
Grâce à votre accueil et à votre organisation, François et moi nous avons vécu des journées magni� ques à Kragujevac.
Partout, vous nous avez préparé des rencontres et des découvertes agréables. 
Les biographies en langue serbe sont bien imprimées, avec une couverture joyeuse. Leur lancement nous a valu des moments 
émouvants, soit lors des exposés devant un public nombreux et attentif, soit lors des séances de dédicaces.
Nos contacts avec Monsieur le Maire et avec la presse nous ont impressionnés, surtout que vous avez su mettre en valeur les 
interviews sur la radio et sur la télévision.
Grâce à vous, nous avons découvert votre beau pays, riche en souvenirs du passé comme Monastir Manasjia, Topola et la 
maison du roi Pierre I, Karadjordjev Konak, et surtout le Mémorial du 21 octobre qui nous a beaucoup émus.
Avec l'espoir que ces biographies des fondateurs vous aideront dans vos e� orts pour di� user les principes de la Croix-Rouge, 
je vous remercie chaleureusement de l'excellent séjour que vous avez organisé pour nous au service des idéaux humanitaires.
Roger Durand
Président de la Société Henry Dunant

Draga Nevenka,
Zahvaljujući vašoj dobrodošlici i vašoj organizaciji, Francois i ja smo imali divne dane u Kragujevcu.
Svugde ste pripremili sastanke i prijatna otkrića. 
Biogra� je na srpskom su dobro odštampane, sa srećnim krajem. Njihova promocija nam je donela značajne trenutke, bilo 
tokom prezentacija brojnoj publici bilo zbog pažnje, ili tokom potpisivanja knjiga.
Naši kontakti sa gradonačelnikom i medijima su nas  impresionirali, pogotovo pošto ste uspeli da istaknete intervjue na 
radiju i televiziji.
Zahvaljujući vama, otkrili smo vašu lepu zemlju, bogatu sećanjima iz prošlosti, kao što je Manastir Manasjia, Topola i kuća 
kralja Petra I, Karađorđev konak, posebno Memorijalni park  21. oktobar koji nas je mnogo dotakao.
Sa nadom da će vam ove biogra� je osnivača pomoći u vašim naporima za širenje principa Crvenog krsta, srdačno Vam se 
zahvaljujem za veliki put koji ste organizovali za nas u službi humanitarnih ideala.
Roger Durand
Predsednik društva Anri Dinan

Петнаест година пријатељства
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Посета делегације Црвеном крсту на челу са градоначелником Кијова Посета делегације Крагујевца Граду Кијову

Делегација Крагујевца на додели награда Предаја ”Књиге сећања” Градоначелнику Кијова Франтишеку Луклу

Награда града Кијова за  чешко-српску сарадњу Дипломе додељене уз награду града Кијова

Посета делегације Крагујевца дечјем кампу Хутиско-Соланец Прослава у Кијову поводом 100 година независности  Чешке републике
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ИЗ ЧЕШКО-СРПСКЕ 
КЊИГЕ СЕЋАЊА
После захвалности градоначелника 
Града Крагујевца господина Радо-
мира Николића, књига почиње тек-
стом др Љубише Милојевића једног 
од добитника високог признања 
Града Кијова.

Хвала Вам драги пријатељи.

Са задовољством могу рећи да у 
мојој дугогодишњој пракси лекара и 
волонтера у хуманим активности-
ма Црвеног крста Крагујевац, доми-
нантно место припада ангажовању 
на организацији и одабирању школ-
ске деце за њихов одлазак и бора-
вак у Чешкој, у камп Хутиско-Сола-
нец, односно као здравствени рад-
ник бринуо сам о њиховом здрављу. 
Оно што нас посебно чини срећним 
је чињеница да су сва деца то-
ком ових 15 година провела своја 
летовања у добром здравственом 
стању, да су користећи прекрасне 
здравствене услове планинског кам-
па ојачала, и вратила се кући спрем-
на за нове радне обавезе. Свакод-
невна дружења чешке и српске деце, 
комуникација на оба језика, нарав-
но и на другим међународним, из-
родила је велика пријатељства, а 
забавне активности допринеле су 
упознавању историје, културе и 
традиције оба народа.

Нарочито ме радује што сам у 
свом Крагујевцу наилазио на децу 
из Чешке, да су нас она са великом 
радошћу поздрављала, препричава-
ла догађаје са летовања и планира-
ла следећа виђања. Обављајући ове 
активности, десет пута сам бо-
равио у овом кампу. Том приликом 
сам упознао доста великих градова 
у Чешкој, видео многе људе и осетио 
присне односе наша два народа. Вео-
ма важним сматрам истаћи изван-
редну сарадњу постигнуту између 
људи из Јужноморавске регије, по-
себно Кијова и Црвеног крста 
Крагујевац и града Крагујевца и на-
дам се да ће она бити свестранија 
и значајнија.

Др мед. Љубиша Милојевић,

Потпредседник Црвеног крста 
Крагујевац 

Предсеник Црвеног крста Крагујевац Прим. др Стеван Китанић,
доктор на првом кампу ”Хутиско-Соланец” 

Нела  Костикова - од учесника кампа до добитнице - награде за развој чешко-
српског пријатељства

Посета чешким градовима током трајања кампа,
деца са волонтером, професорком Јасмином Ђорђевић
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Волонтери Марица Патрногић 
и проф. Бранислав Карапавловић на другом кампу 

Проф. Слађана Ђукановиђ, др Љубиша Милојевић и Сања Палибрк Проф. Ана Радојичић волонтер, камп једнако осмех

Посета Кијову
У периоду од 25-28 фебруара три предсавника Црве-
ног крста Крагујевац, Невенка Богдановић, секре-
тар, Јован Лековић, заменик секретара и Богдан 
Стефановић, председник ОТЈ „Др Елизабет Рос“ су на 
позив Јужноморавске регије боравили у Чешком граду 
Брну. Том приликом обишли су Црвни крст Брна, где 
су поред презентација активности, представљања 
невалдиних организација и презентација устано-
ва за бригу о пензионерима, приказу вежбе удеса на 
путу, разговорали о будућој сарадњи. Овом прили-
ком наши предствници су се састали и са представ-
ницима града Кијова и директорком летњег кампа 
Дома деце и омладине Кијов. Такође су посетили  
центар који ради са децом и омладином – RATOLEST 
BRNO.
Посету је детаљно организовала и реализовала Мгр 
Хана Пургертова (на фотографији прва са лева) на 
чему смо јој изузетно захвални.

Посета делегације Јужноморавске регије

У октобру 2018. године Kрагујевац је посетила 
делегација Јужноморавске регије на челу са хејтманом 
(председником, шефом региона) господином Бохуми-
лом Шимеком (на фотографији први са десна).

Он је исказао жељу да се том приликом сретне са 
секретаром Невенком Богдановишћ  и разговара о 
наставку сарадње.

Посебно га је интересовао начин организације во-
лонтерског рада, и у вези са тим  успостављање 
директне сарадње Црвеног крста Крагујевац 
и Црвеног крста Брна, које је исказало жељу за 
сарадњом.

Секретар се захвалила на честиткама за успешан 
рад а у вези са сарадњом са Црвеним крстом Брна, 
рекла је да ће обавестити  национално друштво и 
тражити сагласност.
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Мирослава Матић по други пут у 
Уједињеним НацијамаУједињеним Нацијама

Мирослава Матић испред паноа са својом фотографијом 
на изложби поводом Међународног дана старијих

Мирослава Матић говори на тему о правима старијих

Када ми јe 2017. године, одобре-
на америчка виза ради одла-
ска на скуп Отворене радне гру-
пе о старењу при УН на тему 
„Дискриминација и насиље пре-
ма старијима“, у јуну 2017. смејала 
сам се кад сам видела период 
важења визе – 10 година! Као да ћу 
ја икад опет да идем! Кад оно, из-
гледа да су чуда у овим годинама 
чешћа него што мислимо, или „ни-
кад не реци никад“ и сл.

Најпре ми је из Црвеног крста 
Србије, пред Међународни дан 
старијих – 1. октобар 2018. годи-
не,  јављено да се обележава и 70 
година од усвајања Декларације 
о људским парвима и да ће они, 
поводом тога поставити излож-
бу великих паноа са активно-
стима својих волонтера у Кнез 
Михајловој улици у Београду. Ту 
ће бити и моја слика из УН, где сам 
представљала старију популацију 
2017. године.

Ова изложба, чији је мото „Ми 
смо шампиони“, је привукла ве-
лику пажњу, а касније је прене-
та на Калемегдан. Одмах су ме 
интервјуисали за лист „Данас“, а 
у међувремену ми је стигао по-
зив да идем у Њујорк и 4. окто-
бра говорим на ову тему у УН, на 
моје лично име. У потпису James 
C. O'Neal, представник Уједињених 
нација, Међународне федерације 
о старењу и Председавајући за 
обележавање Међународног дана 
старијих за 2018. годину при УН. 
Уследила је преписка мејловима, 
ништа се не препушта случају. По-
слали су ми примерак Декларације, 
тезе за моје излагање од 20 мину-
та, уз напомену да истакнем да сам 
2 године старија од Декларације, 
како сам одрастала уз њу, како 
се земља мењала под утицајем 
стицања већих права итд... На-
равно, моје излагање је почело 
чињеницом да смо ми морали да 
најпре обновимо разорену замљу 
да би смо имали где да спроводи-
мо своја права која смо већ имали 
(на рад, школовање, лечење итд.) 
уз напомену да смо имали и пра-
во гласа за жене, што многе земље 
нису! Али, то је већ сам наступ. 

Мирослава Матић и мр. Наташа Тодоровић, 
стручни сарадник Црвеног крста Србије за програм бриге о старијима
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Што се тиче статистичких подата-
ка о старијима, у мом излагању их 
није било у великој мери јер су то 
већ познате ствари. Од значаја је 
како утицати на квалитет живо-
та,  укључивање у доношење од-
лука, очување физичких и мен-
талних способности, праћење но-
вих технологија и усвајање про-
мена у друштву с тим у вези, јер је 
то и боље разумевање у породи-
ци, развијање интергенерацијске 
сарадње и учење и дружење за 
цео живот.

Било је нас само 4 говорника. Три 
професионалца (професори и 
јавне личности) и ја једина пензи-
онерка. Рекох, не препуштају ниш-
та случају. Скуп је у 10 час. али смо 
позвани у 7,45 на „доручак“ – јесмо 
јели али смо се притом и детаљно 
изразговарали и упознали. Наши 
домаћини су сигурно хтели да 
провере да ли смо веродостојни, 
или смо ту само да прочитамо шта 
је неки стручњак написао. При 
излагању имали смо „модератора“ 
који нас је представљао, али при 
том и постављао питања у вези са 
излагањем и шире.

Један професор (неуропсихијатар) 
је говорио о деменцији, дру-
ги о сексуалности код старијих, а 
трећи (правница) о проблемима 
старења код осуђеника у затво-
ру на дуге временске казне. За-
тим су стигла питања од публике 
на папирићима. Била је то права 
интерактивна дискусија. На крају 
је свако од нас четворо имао неки 
минут за завршну реч везано за 
бригу о старијима. Ја сам изнела 
жељу своје мајке, у дубокој старо-
сти, да је ставимо у кола  и провоза-
мо кроз град којим не пролази већ 
десетак година. У наредним разго-
ворима, кад сам се вратила, увек 
сам  то истицала: да старијима није 
потребан само кревет, тањир хра-
не, лекови и сл. већ топла људска 
реч, разговор и разумевање. 
Ту сам емоцију најбоље осети-
ла у својој породици. У УН је моје 
излагање лепо примљено. Чести-
тали су ми људи а ја сам била по-
носна, без лажне скромности, из 
више разлога. Најпре, на Црве-
ни крст Србије који је због свог 
рада изузетно цењен у свету и 
зато су и тражили представника 
баш из Србије први пут; затим на 
Црвени крст Крагујевца где Кутак 
за квалитетније старење стварно 
пружа квалитет старијима уз ве-
лико залагање волонтера, и у Бил-
тену излагача тог 4. октобра 2018. 

Мирослава Матић са организаторима и говорницима

Мирослава Матић поред председавајућег за обележавање Међународног дана 
старијих за 2018. годину при Уједињеним Нацијама 

Уз име Мирославе Матић, стајало је Црвени крст Крагујевац
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године  у УН уз моје име стајало 
је Црвени крст Крагујевац, те смо 
већ познати шире. Поносна сам и 
на себе што сам ово издржала (3 
дана тамо и овамо, уз преседање 
у Цириху) и што показујем други-
ма да не треба да стану кад се пен-
зионишу, да живот има много вра-
та која треба отворити без стра-
ха и путева које треба истражити. 
Има ствари које се морају заврши-
ти у младости, али старост, уз ис-
куство и знање, даје неку неустра-

шивост која је можда својственија 
младости.

По повратку су ме, наравно, мало 
медији заморили, али то и јесте 
нека вест. У два наврата сам била 
код  министарке Славице Ђукић – 
Дејановић која је пажљиво саслу-
шала моје утиске и излагање и по-
хвално се о свему изразила.

Чини ми се да сад има више старијих 
и њихових прича у медијима, ве-
роватно да и наше друштво схвата 

да смо све бројнији и да наш глас 
мора да се чује. А и имамо шта да 
кажемо. Мени је 2018. година била 
успешна, као што написаше у Но-
винама крагујевачким; а нарочи-
то јер сам добила и праунуку – 
слатку девојчицу Тару. Више него 
довољно за пуно задовољство 
особе у овим годинама.

Мирослава Матић

Кутак за квалитетније старење

На пријему код министарке без портфеља задужене за демографију и полулациону политику
 проф. др Славице Ђукић-Дејановић по повратку из Њујорка  

Скулптура испред седишта УН у Њујорку која је током тродневног боравка импресионирала Мирославу Матић,
 под називом ”Без насиља”, рад шведског уметника  Карл Фредрика Ројтерсворда



Мирослава Матић
чланица ”Кутка”
у Уједињеним Нацијама
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