
данас се мало зна о пријатељству Малвине и Милана, 
КОЈЕ ЈЕ ДОПРИНЕЛО ДА АМЕРИКА УПУТИ ПОМОЋ СРБИЈИ У ВЕЛИКОМ 
РАТУ. ОСИМ ШТО ЈЕ ИЗЛОЖЕНА У ЧУВЕНИМ СВЕТСКИМ МУЗЕЈИМА, 
БИСТА МИЛАНА ПРИБИЋЕВИЋА ПОСТАВЉЕНА ЈЕ И У АЛЕЈИ ВЕЛИКАНА 
НА НОВОМ ГРОБЉУ У БЕОГРАДУ КАО последњи поздрав велике 

уметнице драгом пријатељу.

За хуманитарне 
активности и 
посвећеност 
отклањању последица 
Првог светског 
рата, Малвина је 
добила Краљевски 
орден Светог Саве.

Пуне три године Малвина посвећује активностима у вези 
са Србијом. Помаже Прибићевићу, организује хуманитарне 
скупове за помоћ, учествује у организацији обележавања 
дана КОСОВА 1918. године.

И УКЉУЧИЛА СЕ. МАЛВИНИНА ПОРОДИЦА УСТУПИЛА ЈЕ МИЛАНУ
СОБУ ЗА КАНЦЕЛАРИЈУ...

Brave 
people. 

WAR 
HEROES. 

WE 
MUST
HELP!

НАЗВАЋУ 
ГАМОДЕРНИ
КРСТАШ.

МОРАМ 
НЕКАКО ДА се 

укључим!

СРБИЈИ ЈЕ 
ПОТРЕБНА

ВАША ПОМОЋ!

ЗАСТРАШУЈУЋЕ.

Фотографија страдалог српског војника 
оставила ЈЕ дубок утисак на уметницу. На основу ње, 
Малвина прави најупечатљивији плакат који позива 
америчку јавност да помогне Србији.

МАЛВИНА ХОФМАН (1885–1966)
најпознатијA америчкА вајаркА. 

Имала је највећу изложбУ једног аутора у 
двадесетом веку: 105 људских фигура у бронзи 
и камену, које је претходно фотографисала 

и цртала на свом путу око света.
Била је и велики хуманиста. 

Радила је за Црвени крст и у Првом 
и у Другом светском рату.

МИЛАН ПРИБИЋЕВИЋ (1887–1937)

ПУКОВНИК СРПСКЕ ВОЈСКЕ У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ. 
БИО ЈЕ војник, песник, публициста, 

политичар...
У ИМЕ ВЛАДЕ СРБИЈЕ БОРАВИО ЈЕ У АМЕРИЦИ У 
ВРЕМЕ ВЕЛИКОГ РАТА да апелује за помоћ 
и регрутује што више добровољаца 

за српску војску на Солунском фронту.

Потребне су нам поуздане информације о медицинским 
потребама, као и извештаји О ТОМЕ ГДЕ НЕМА ДОВОЉНО 

ХРАНЕ ЗА ДЕЦУ. Питајте, бележите, фотографишите, 
али изнад свега – немојте се разболети!

Милан Прибићевић 
сачекао је 
Малвину, пратио 
је делом пута и 
одужио јој
се за 
гостопримство 
у Америци. 
Малвина је у 
обиласку остала 
шест недеља и 
није се 
разболела.

У својим књигама „Главе и писма” и „Јуче је сутра” 
објавила је утиске с пута и фотографије КОЈЕ 

  .АЛИМИНС АДАТ ЕЈ

Желећи да сачува од заборава лик несвакидашњег 
српског јунака, пре Милановог повратка на фронт 
Малвина прави његов портрет у бронзи.

Црвени крст припрема пакете са чизмама, 
одећом и другим потреПШТИНАма. Америчке 
жене плету вунене чарапе и поткапе за шлем...

ДАЛЕКА, НЕПОЗНАТА, МАЛА СРБИЈА ПОЛАКО ЈЕ, У ОЧИМА 
АМЕРИКЕ, ПОСТАЈАЛА ХЕРОЈСКА ЗЕМЉА КОЈОЈ ТРЕБА 
ПРИТЕЋИ У ПОМОЋ...

Милан је дошао 
у Америку да 
представи стање у 
ратом измученој 
Србији. Држи 
ватрене говоре. 
Малвина је међу 
присутнима. 

Чинило ми се 
да свако лице прича 
исту нему причу о 
јунаштву и жртви.

Њујорк, 1916.
просторије црвеног крста.

То је 
чамац који 

вози покојнике у
„Плаву гробницу” на                 

острву Видо.  

Ко СУ билИ 
МАЛВИНА И МИЛАН 

и зашто 
Србија треба 
да ИХ памти?

ГодинЕ 1919. Малвина се јављa Црвеном крсту, 
са жељом да путује на Балкан и обиђе 25 америчких 

прихватилишта за ратну сирочад. ДИРЕКТОР 
ХУВЕР даје јој неопходна упутства.

„Кацига” само личи на оне које су имали средњо-
вековни крсташи. То је вунена ПОтКАПа, каква је 
ношена испод шлема током Првог светског рата.

Лик српског војника је 
И на насловној страни 

књижице коју Малвина шаље 
америчком председнику 

ВудроУ Вилсону...
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